الجمهورية التونسية

ب ــالغ

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

تقديم ملفات الترشح للتسجيل بشهادة الماجستير

جامعة القيروان

السنة الجامعية 2019/2018

املعهد العايل للفنون واحلرف
بسيدي بوزيد

تعلم إدارة املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد عن فتح مناظرة بامللفات للتسجيل بشهادة املاجستري املىين املدرجة يف نظام إمد اختصاص ىندسة داخلية للسنة اجلامعية
.2019/2018
- 1الوثــائق المطلوبة:

 نسخة من كل الشهائد املتحصل عليها ابتداء من الباكالوريا.
 نسخة من ملحق الشهادة (ان وجد).
 نسخة من كشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة اجلامعية .
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 ظرف خالص معلوم الربيد حيمل عنوان املرتشح .
 استمارة الرتشح.
ىذا وسيتم عرض ملفات الرتشح على جلنة القبول لرتتيبها والتصريح مبن متّ قبوهلم.

مالحظات هامة- :كل خطأ أو نقصان يف االرشادات يرتتب عنو اقصاء ملف الرتشح.
-ال تقبل امللفات منقوصة الوثائق االدارية والبيداغوجية

- 2شروط الترشح :ميكن ان يرتشح هلذه املناظرة الطلبة املتحصلني على الشهادة الوطنية لالجازة(اساسية أو تطبيقية) يف نظام "أمد" أو االستاذية
أو ما يعادهلا يف تصميم الفضاء إخـتـصاص الـهـنـدسة الداخلية أو السينوغرافيا.
 -ال تقبل ملفات الطلبة الراسبني اكثر من مرة خالل سنوات االجازة او االستاذية او ما يعادهلا و سنتني بالنسبة لطلبة املعاىد التحضريية.

- 3طريقة تقديم ملف الترشح :يتوىل املرتشح حتميل استمارة الرتشح من موقع واب املعهد وتعمريىا وتقدميها مباشرة لالدارة

أو إرساهلا عن طريق الربيد مضمون الوصول مصحوبة بالوثائق املطلوبة بداية من يوم الخميس 26جويلية  2018إىل غاية يوم االربعاء  15اوت 2018
على العنوان التايل :المعهد العالي للفىىن والحرف ص.ب  73سيدي بوزيد .9117
مالحظة :ال ينظر اال يف املطالب الواردة يف االجال واليت تتضمن كل الوثائق املطلوبة(.إعتماد ختم وتاريخ مكتب الضبظ بالمعهد أو البريد).
- 4معايير القبول  :سيتم اعتماد الصيغة التالية الحتساب العدد اجلملي لرتتيب املرتشحني
العدد الجملي(:معدل السىة األولى +معدل السىة الثاوية +معدل السداسي األول مه السىة الثالثة) + 3/ت +1ط + 1ط2
ت : 1تنفيل بنقطة واحدة( )1+على كل سنة جناح من الدورة الرئيسية.ط : 1طرح ثالث نقاط ()3-عند حصول الطالب على عقوبة تأديبية.ط : 2طرح نقطة واحدة ()1-عند الرسوب مرة واحدة خالل سنوات اإلجازة أو األستاذية و عند الرسوب مرتني بالنسبة للمعاىد التحضريية.- 5طاقة اإلستعاب  20 :طالب  %75 - :من الطلبة املرتشحني من املعهد العايل للفنون و احلرف بسيدي بوزيد.
  %25من الطلبة املرتشحني من املؤسسات األخرى.- 6التصريح بنتائج القبول :ميكن االطالع على نتائج تقييم امللفات مبوقع واب املعهد  www.isamsb.rnu.tnاو باالتصال باالدارة املعهد.
يوم الجمعة  24اوت . 2018
*يدعى الطلبة املقبولني إىل التسجيل عن بعد وجوبا بداية من يوم  28أوت  2018إىل غاية  06سبتمبر .2018
* يف صورة عدم االلتزام بالتسجيل يف اآلجال ،يعترب الطالب متخليا ويتم شطب امسو من قائمة الناجحني.

