
 

 ةــــــة الشعبيـــة الديمقراطيـــــة الجزائريـــــالجمهوري

 وزارة الثقــــافــــــة

 ي ــي والبحث العلمــم العالـوزارة التعلي

 البصري -المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي

 

، مسابقة الماستر في إحدى 3102سبتمبر  32و32و32العرض والسمعي البصري، أيام  ينظم المعهد العالي لمهن فنون
 التخصصات المذكورة أدناه :

 (3102سبتمبر  32)            "إخراج "  تخصص فنون العرض -أ
 (3102سبتمبر  32)      مسرحي " " نقد تخصص فنون العرض -ب
 (3102سبتمبر  32)    "إدارة التصوير " بصرية تخصصفنون  -ت

 
  : شروط االلتحاق

 على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها:الحائزين  -
 شعبة "فنون العرض": جميع شعب البكالوريا،  

 شعبة " الفنون البصرية"، شعب: "العلوم التجريبية" و "الرياضيات" و " التقني الرياضي" فرع" هندسة كهربائية" 

 كما يأتي: وليسانس النظام الكالسيكيام )ل.م.د( ظشهادة ليسانس نالحائزين على  -
 في التخصصات التالية: تعادلهما ":مسرحينقد  "لعرض تخصص ون افن -

 "إخراجو" "نقد مسرحي"درامية تخصص الفنون في الشهادة الدراسات العليا  -

 ."فن الممثلو " "نقد مسرحي"فنون العرض تخصص في شهادة ليسانس  -

 " رسم".و  "تصميم تهيئة" تخصصجميلة فنون الفنية في شهادة الدراسات العليا  -

 .شهادة الدراسات العليا في الموسيقى -

  .موسيقىفي الليسانس شهادة  -

 ."فنون العرض"فنون تخصص في ال شهادة ليسانس -

 ".آداب"لغة و تخصص  ةغيليسانس في اللغات و الثقافات األمازيشهادة  -

      "دراسات نقدية".و  ""دراسات أدبيةعربي تخصص الب داألو في اللغاتشهادة ليسانس  -

 ."لغة فرنسية"جنبية تخصص األغات للااآلداب وفي  شهادة ليسانس -

 "علم اإلجتماع".فرع  إلجتماعية  تخصص "علوم اإلجتماع"نسانية وااإلعلوم ال في شهادة ليسانس -

 ليسانس علم اإلجتماع تخصص "علم اإلجتماع الثقافي"، "علم اإلجتماع التربوي". شهادة  -

  :"إخراجفنون العرض تخصص " -      

 ."نقد مسرحي" و "سينوغرافيا»، "تمثيلفن ال" ،"خراجإ"درامية تخصص الفنون في الشهادة الدراسات العليا  -

 ."مسرحي دنقو» الممثلفن "فنون العرض تخصص في ليسانس  -

 ."العرضفنون "فنون تخصص في الليسانس  -

    ."دراسات نقدية" و "أدبيةدراسات " تخصصعربي الدب األو في اللغة ليسانس -

 ": " إدارة التصوير بصرية تخصصفنون  -    

 ."لتقاط الصورة"إتخصص البصرية فنون في الليسانس  شهادة -

 في الفنون البصرية.ليسانس  شهادة -

 ."سمعي بصري"ليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال تخصص  شهادة -

 من:يتكون الملف 

 للمشاركة في المسابقة يحدد الفرع المختار،طلب خطي  -
 أو شهادة أجنبية معادلة لها ، نسخة من شهادة البكالوريا -
 نسخة من شهادة الليسانس تسمح بالتسجيل في الماستر، -
 المتبع،كافة كشوف النقاط للمسار الجامعي  -
 د(لشهادة ل م  )بالنسبةالوثيقة الوصفية الملحقة بالشهادة  -
 األصلية.المؤسسة  تمنحهاللمترشح تبرز الوضعية التأديبية شهادة  -
 

   مختصين.أو مقابلة أمام لجنة مشكلة من أساندة  كتابي ختبارال للمسابقة المرشحون مالحظة: يخضع
 

 داخلي.أو  : نصف داخلينظام الدراسة 
 

  شارع العربي تبسي برج الكيفان )الجزائر( 2إلى العنوان :  المترشحملف  يرسليودع أو. 

  2502سبتمر  50أخر أجل إليداع الملفات يوم. 

  المسابقة.مالحظة: يتم استدعاء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم  للمشاركة في 
 

 522305352322الفاكس :   522305352320الهاتف : 

EMAIL : direction@ismas-dz.org 
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