
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جامعة سوسة

المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
إعلن عن فتح باب الترشح للتسجيل بشهادة الماجستير المهني

(في التصميم (أمد 
2013 – 2012بالنسبة للسنة الجامعية    

-
  للسنةالتصميم الماجستير المهني فيتعلن إدارة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة أن باب الترشح لدراسة 

:  سيتم طبقا للتراتيب التالية2012/2013الجامعية 
 
 الشهادات المعنية – 1
( الجازة التطبيقية في التصميم )تصميم الفضاء - تصميم الصورة – تصميم المنتوج -
 شهادة معادلة معترف بها -

 شروط الترشح – 2
2012 جويلية 31قبل يوم  www.isbas.rnu.tn  التسجيل عبر موقع الواب للمؤسسة -
عبر موقع الواب او في المعهد يتم اعلنه 2012 أوت 06قبل يوم قبول أولي  -  
  الى مكتب المرحلة الثالثة من2012 أوت 10 الى 06تقديم ملفات الترشح للمقبولين اوليا ابتداء من يوم  -

 . دقيقة30 و 12 صباحا الى الساعة 09الساعة 
2012 سبتمبر 10يتم العلن عن القبول النهائي قبل يوم  -

:طاقة الستيعاب -3  طالبا بالنسبة للماجستير المهني تصميم الفضاء20
طالبا بالنسبة للماجستير المهني تصميم الصورة 20
طالبا بالنسبة للماجستير المهني تصميم المنتوج 20

 :  ملف الترشح -4
 مطلب كتابي باسم السيد مدير المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة -
(www.isbas.rnu.tn مطبوعة ترشح (تسحب مباشرة من المعهد أو من موقع المعهد على العنوان التالي -
 سيرة ذاتية -
نسخة من كل شهادة علمية متحّصل عليها -
( نسخة من ملحق الشهادة (عدد الرصدة متحّصل عليها -
 نسخة من جميع بطاقات العداد لجميع سنوات الدراسة بالتعليم العالي -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 صور شمسية حديثة العهد 02 -
. ظرفان خالصا معلوم البريد يحملن العنوان الشخصي للمترشح -

للمؤسسةعن طريق موقع الواب  ترشحاتهم تقديمفعلى الراغبين في التسجيل,    www.isbas.rnu.tn قبل يوم 
. قبل منتصف الليل2012 جويلية 31

 :هام جــــدا
ــاعة 2012 أوت 10حّدد آخر أجل لتقديم مطالب المترشحين المقبولين اوليا ليوم  12 على الس  

. د30و 
www.isbas.rnu.tn لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع اللكتروني للمعهد
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	المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
	- تقديم ملفات الترشح للمقبولين اوليا ابتداء من يوم 06 الى 10 أوت 2012 الى مكتب المرحلة الثالثة من الساعة 09 صباحا الى الساعة 12 و 30 دقيقة. 
	- يتم الاعلان عن القبول النهائي قبل يوم 10 سبتمبر 2012
	- نسخة من كل شهادة علمية متحصّل عليها
	- 02 صور شمسية حديثة العهد 



