
  

  ب�غ حول الترشح للتسجيل بالماجستير بحث

            موسيقى وعلوم موسيقية

  (نظام أمد)
 ،)(نظام أمد علوم الموسيقىفي: فنون واالساسية ليكن في علم الطلبة المتحصليـن على اإلجازة 

للسنة  "الموسيقى والعلوم الموسيقية"أنّه سـيتم فتح باب الترشـح للتسجيل بشهادة الماجستير بحث في   

  .2020 أوت 28 الجمعةإلى  يوم  2020 أوت 04 الثالثاءوذلك بداية من يوم  2020/2021الجامعية 
 

  يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية: 

  موقع الوابيسحب من  * مطلب ترشح

  * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

  * نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا

إلجازة نظام "إ.م.د." او نسخة مطابقة لالصل من شهادة الشهادة الوطنية ل* نسـخة مطابقة لألصل من  

   .يةعلوم الموسيقالو الموسيقىمن االجازة االساسية في  النجاح للسنة الثالثة

  * نسخ مطابقة لألصل من كشوف أعداد كل سنوات الدراسة الجامعية.

  *صورتان شمسيتان.

  *ظرفان خالصا معلوم البريد (ظرف مضمون الوصول) يحمالن العنوان الشخصي.

* يوجه ملف الترشــح عبر البريد الســريع أو مضــمون الوصــول على العنوان التالي: المعهد العالي 

  صفاقس - 3049 -بريد المغرب العربي 143شؤون المرحلة الثالثة) ص.ب. للموسيقى بصفاقس(مكتب 

*التقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشـرة بمكتب الضـبط وال ينظر في الملفات الناقصة أو التي ترد بعد   

  2020 أوت 28أجل 

  مالحظة:
  :واب التاليموقع الالمقاييس قبول الملفات على و نص البالغ يمكن لكل مترشح االطالع على

www.ismsf.rnu.tn 
  أو

  

  

  جامعة صفاقس

 المعهد العالي للموسيقى صفاقس
 

  الجمهورية التّونسية      

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Isms sf  



  

  الوثائق المطلوبة
  

  

  

    المعهدمطلب ترشح يسحب من  -1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا   -3

ــهادة النسخة مطابقة لألصل من  -4 ــية في   إلجازةالوطنية لش ــاس فنون وعلوم االس

 مد"أ"نظام  الموسيقى

 نسخ مطابقة لألصل من كشوف معدالت كل سنوات الدراسة الجامعية   -5

 صورتان شمسيتان -6

 يحمالن العنوان الشخصي. ( ظرف مضمون الوصول) يدظرفان خالصا معلوم البر -7

  

  العنوان:
  

  المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

  (مكتب شؤون طلبة المرحلة الثالثة) 

  صفاقس- 3049 –بريد المغرب العربي 143ص.ب. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صفاقسجامعة        

  2020/2021السنة الجامعية:                      المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

  

  
  الموسيقى والعلوم الموسيقية في  بحثمطلب ترشح لشهادة الماجستير

 (نظام أمد)
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  ......................................................االسم واللقب: ................................

  ...........تاريخ ومكان الوالدة: ..............................  رقم بطاقة التعريف الوطنية: ......

  العنوان اإللكتروني: ......................................... .......................الهاتف: .......

  ..................................................................................العنوان: ..........

  ........................................درست به: ....................................... معهدآخر 

  هل سبق لك أن سجلت في المرحلة الثالثة: ......أين: ........................ متى:................

  ................................................: ..................................الوضعية المهنية

  الباكالوريا (السنة): ................ الشعبة: ............ المالحظة: .............. التاريخ: .......

  أواإلنقطاع الدراسة الجامعية بما فيها سنوات الرسوب

  المرحلة/السنة  ؤسسة الجامعيةالم  السنة الجامعية
المعدل 

  العام

 عدد األرصدة

  المكتسبة نهائيا

 عدد األرصدة

  المصادق  عليها
  المالحظة

              

              

              

              

              

  ......أشهد بصحة المعلومات المذكورة أعاله.............إني الممضي(ة) أسفله: ..........................

  اإلمضاء                                  ........... في ......................................
  

  

  ضرورة وضع عالمة في الخانة المناسبة.*

  ) في حالة اإلنقطاع عن الدراسة الرجاء تعليل ذلك بوثيقة والرجاء تعليل كل فراغ بين سنة وأخرى.1(

يرفض كل مطلب ناقص أو يرد بعد اآلجال.

   صورة مشسية

 حديثة العهد


