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 60) 2018-2017برسم السنة الجامعية  مباراة لولوج السنة األولى من اإلجازةتعلن إدارة المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما عن تنظيم   

7012 يوليوز 14 جمعةمقعدا(  يوم ال  

 التكوين المقترح:

:اآلتيةاإلجازة األساسية في المسالك   

 الكتابة / اإلخراج / اإلنتاج؛ أو .1

 . الصورة / الصوت / مابعد اإلنتاج.2

 :المشاركة شروط 

 

 :يتوجب على المترشحين الراغبين في ولوج المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ما يلي

 

 ثر في تاريخ إجراء المباراة؛على األك 23أن يكون سنهم  .1

 حاصلين على شهادة الباكالوريا )كافة الشعب مقبولة(، مع ميزة مستحسن على األقل؛ أن يكونوا .2

 المشاركة تبعا لشروط معينة. في مجال السمعي البصري والسينما  يمكن كذلك للطلبة المتوفرين على شهادة تعليم عالي .3

 مسطرة الترشح:

 

إلى  يونيو 22من  www.ismac.ac.maل من خالل ملئ استمارة الترشح المتواجدة بالموقع االلكتروني للمعهد على المترشحين التسجي .1

 .2017يوليوز  06

 2017ليوز يو 06إلى  22يونيو  منإيداع ملف ترشحهم بمقر المعهد أو بعثه عن طريق البريد خالل نفس الفترة أي على المترشحين  .2

 على الساعة الرابعة زواال(. 2017يوليوز  11ال يتجاوز تاريخ وصولها المعهد يوم  أن)تقبل الملفات التي بها طابع بريدي فقط بشرط 

م تاريخ االمتحان الكتابي قصد معاينة لوائح المترشحين الذين ت قبل  www.ismac.ac.maعلى المترشحين زيارة موقع المعهد :  .3

 أي استدعاء لهم. إرسال. لن يتم انتقاؤهم  و استدعاؤهم الجتيازها

مقابلتهم من طرف لجنة  عند  تكميلي وتم استدعائهم الجتياز االختبار الشفوي تقديم ملف، الذين اجتازوا المباراة الكتابيةعلى المترشحين  .4

 .2017يوليوز  24االثنين من يوم  بتداءا المباراة وذلك

 

 :ملف الترشيح

 

 يتكون ملف المشاركة في المباراة من الوثائق التالية: .1

o  ترشح)ة(؛لموالمعلومات الشخصية ل طلب مكتوب يدويا مصحوبا بصورة 

o نسخة من البريد االلكتروني الموثق للتسجيل األولي الستمارة الترشح بموقع المعهد؛ 

o يعفى منها في ي باألمر ال تتعدى ثالثة أشهر عن صدورها نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ أو عقد ازدياد المعن(

 بطاقة التعريف الوطنية البيومترية(؛على  حالة التوفر

o نسخة من شهادة الباكالوريا أو شهادة النجاح مطابقة لألصل؛ 

o  ؛متحان الجهوي والوطني(انوي ) االالتعليم الثوالثانية من  األولىنسخة مطابقة لألصل من بيان النقط المحصل عليها خالل السنة 

o ؛ باإلضافة إلى الوثائق التي سبق ذكرها؛ السينماتعليم عالي تخصص السمعي البصري ولطلبة المتوفرين على شهادة يتوجب على ا

 تقديم نسخة مطابقة لألصل من الشهادة و كذا بيان النقط المحصل عليها؛

بالمعهد العالي لمهن السمعي  لوج السنة األولىإعالن عن إجراء مباراة لو

للسنة الجامعية  البصري و السينما   

7201- 8201  

http://www.ismac.ac.ma/


 ملف الترشيح التكميلي: .2

o .)....يحتوي على األعمال التقنية و الفنية للمترشح )صور؛ أفالم، تجارب، شهادات تمارين تعنى بالمجال 

 

 :اختبارات المباراة

 عبر ثالثة مراحل: مهن السمعي البصري و السينما يمرللمعهد العالي ل اإلجازة األساسيةالسنة األولى من امتحان ولوج 

 االنتقاء األولي:  -1

o الترشيح من سيتم عبر الترتيب حسب االستحقاق من خالل المعدل العام المحصل عليه بالباكلوريا وكذلك دراسة ملف  لياالنتقاء األو

المترشحون الذين سيتم انتقاؤهم الجتياز االمتحان الكتابي سوف يتم  .دود األماكن المتوفرةفي ح كما أنه سيتم طرف لجنة االمتحان، 

 :ةالتالياألجندة  ، حسب بالمعهد وااللكتروني  انموقع براإلعالن عن أسمائهم ع

 :ةكتابيال اتختباراال -2

 

o  مجال السمعي للغة الفرنسية له عالقة بالا عام يحرر باللغة العربية أويتعلق بموضوع (: ساعتانموضوع عام )اختبار

 ائي.البصري و السينم

o ( ساعتاناختبار موضوع التخصص :)جال السمعي البصري والسينمائي أو موضوع تحليل نص باللغة الفرنسية حول الم

 ذات طبيعة علمية أو تقنية

o  ( بالنسبة لكل التخصصات إجباري(: اللغة االنجليزية )ساعة ونصفاختبار اللغات.) 

 

 (:2017وليوز  24اإلثنين ابتداء من  ) اختبار شفوي: -3

سيتم  ةكتابيال اتختباراال فيوالمترشحون الناجحون  2017ليوزيو 24اإلثنين يوم من  ابتداءوذلك  ،جنةلأمام  يكون شفويالالختبار ا

 استدعائهم من خالل نشر أسمائهم عبر الموقع اإللكتروني للمعهد.

 :مالحظات مهمة

 

يد االتصال  بمدينة العرفان بالرباط أو بعثه عن طريق البر الثقافة و ملفات الترشيح يجب أن يتم وضعها بمقر المعهد المتواجد خلف وزارة

يصل الملف إلى العنوان البريدي  ال )سيؤخذ بعين االعتبار تاريخ طابع البريد شريطة أن 2017يوليوز  06إلى  يونيو  22منالمضمون 

 عند الساعة الرابعة زواال(. يرسل ملف الترشيح باسم: 2017يوليوز  11 بعد تاريخللمعهد 

 

 نمامعهد العالي لمهن السمعي البصري و السيالالسيد مدير 

الرباط . –السويسي  6598شارع عالل الفاسي، مدينة العرفان، ص.ب   

 أي ملف غير مكتمل لن يتم أخذه بعين االعتبار   

 

 مكان إجراء المباراة

 لمعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينماا

 الرباط . –االتصال   الثقافة و خلف وزارةشارع عالل الفاسي، مدينة العرفان، 

 


