اجلمهورية التونسية
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال
جامع ــة من ــوبة

املعهد العايل لفنون امللتيميدي

بــالغ فتح الرتشحات للتسجيل ابملاجستري املهين يف "اإلنتاج واملساعدة على اإلخراج"
يعتزم املعهد العايل لفنون امللتيميداي مبنوبة تنظيم مناظرة ابمللفات واإلختبارات الشفاهية لقبول  30طالبا للتسجيل ابملاجستري املهين يف " اإلنتاج واملساعدة
على اإلخراج" خالل السنة اجلامعية .2022-2021

 )1شروط املشاركة:

تقبل ترشحات الطلبة احملرزين على الشهادات التالية:
ـ الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية يف إطار نظام " أمد" أو ما يعادهلا،
ـ الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية يف إطار نظام " أمد" أو ما يعادهلا،
ـ شهادة ختتم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثالث سنوات بعد البكالوراي على األقل.

 )2اإلختصاصات املقبولة:

السينما والسمعي البصري ،التواصل تعددي الوسائط ،احلقوق ،العلوم االقتصادية ،احملاسبة ،الفنون واحلرف ،اآلداب والعلوم اإلنسانية.

مالحظة  :حيبذ أن تكون للمرتشح إهتمامات ودراية مبيدان السينما اإلنتاج واملساعدة على اإلخراج والسمعي والبصري.

 )3ملف الرتشح:

ـ بطاقة ترشح تسحب من إدارة املعهد العايل لفنون امللتميداي أو الصفحة الرمسية للمعهد على شبكة الواب:
http://www.isa2m.rnu.tn/administration/Ressources/Concours%20et%20Appels%20%C3%A0%20
Candidatures/Fiche-de-candidature-MPro-PAR.docx

وتعمر بكل دقة وتضي من طرف املرتشح (إمضاء معرف به)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ صورة مشسية للمرتشح،
ـ نسخ مطابقة لألصل لشهادة البكالوراي وللشهادة اجلامعية املتحصل عليها،
ـ نسخ مطابقة لألصل لبطاقات كشوف األعداد اخلاصة ابلبكالوراي وابلسنوات اجلامعية،
ـ ميكن للمرتشح أن يرفق ملفه مبنتوجات أو أعمال تتعلق ابلسينما و السمعي البصري و يف اإلنتاج و املساعدة على اإلخراج.

 )4آجال وطريقة تقدمي ملف الرتشح:

تودع ملفات الرتشح مباشرة ابملعهد أو ترسل عن طريق الربيد على العنوان التايل :املعهد العايل لفنون امللتميداي – املاجستري املهين يف اإلنتاج واملساعدة على
اإلخراج  -املركب اجلامعي مبنوبة – منوبة  ،2010وذلك من  1إىل  15جويلية .2021

مالحظة :ال تقبل امللفات اليت ترد بعد اآلجال أو اليت ال تتضمن مجيع الواثئق املذكورة أعاله.

 )5التصريح ابلنتائج :

يقع اإلعالن عن قائمة املنتقني حسب امللفات يوم  06سبتمرب  2021وجترى اإلختبارات الشفاهية يوم  09سبتمرب  2021مث يقع اإلعالن عن قائمة
املقبولني هنائيا يوم  13سبتمرب .2021

