
	

 إعالن
 من إجازة الدراسات األساسیة إجراء مباراة لولوج السنة األولى

 بالمعھد العالي لمھن السمعي البصري و السینما  
 2019-2018لسنة الجامعیة برسم ا

	

إجازة مباراة لولوج السنة األولى من  تنظیم عن ISMACتعلن إدارة المعھد العالي لمھن السمعي البصري والسینما   

حسب البرنامج  2018یولیوز  15و  14مقعدا) وذلك یومي  60( 2018/2019الدراسات األساسیة برسم السنة الجامعیة 

 التالي:

 ن :المسلكان المقترحا

 األساسیة في تقنیات الصورة والصوت؛إجازة الدراسات  -1

 .و اإلنتاج في السمعي البصري و السینما إجازة الدراسات األساسیة في اإلبداع -2

 :المشاركة في المباراةشروط 
 :الشروط التالیة ىرشحین التوفر علتیجب على المة االجتیاز المبار

 ؛  إجراء المباراة عند تاریخ سنة 25 أال یفوق عمرھم -1

 :2018-2017أو  2017-2016موسم الدراسي باكالوریا لل علىحاصلین  أن یكونوا -2
ü ؛تقنیات الصورة والصوتلولوج مسار  على األقلبمیزة مستحسن  التخصصات العلمیة والتقنیة في شھادة الباكالوریا 
ü السمعي في اإلنتاج و اإلبداع لولوج مسار على األقل بمیزة مستحسنالتخصصات كافة في  شھادة الباكالوریا 

 .السینما و البصري

 :كیفیة تسجیل المشاركة في المباراة

تقدیم طلبھم حصریا على الرابط اإللكتروني من خالل ملء استمارة الترشیح  المباراةعلى الراغبین في الترشح الجتیاز  .1
 .8201نیویو 21إلى  11من  الممتدة خالل الفترة وذلك   www.ismac.ac.maالمتوفرة على الموقع اإللكتروني للمعھد 

 .2018یولیوز  06یونیو إلى  22من خالل الفترة الممتدة  حھم اإلداري بمقر المعھدیوضع ملف ترشى المترشحین یجب عل .2
قصد اإلطالع على نشر  www.ismac.ac.maعلى المترشحین الذین تقدموا بطلبھم زیارة الموقع اإللكتروني للمعھد  .3

لن یتم توجیھ أي استدعاء للمترشحین لوائح المترشحین المنتقین والمستدعین الجتیاز االختبارات الكتابیة  للمباراة. 
 .أخرىوسیلة عبر أي 

رشحین الناجحین في االختبارات الكتابیة عند استدعائھم الجتیاز االختبار الشفوي تقدیم ملف إداري تسیطلب من الم .4
 . 2018یولیوز 31بتاریخ وفني عند مقابلتھم من طرف لجنة المباراة وذلك 

 الترشیح: اتملف

 یتكون ملف الترشیح األولي من:

وجمیع المعلومات والعناوین  ي تم اختیارهذلا لكلمسوصورتھ موضحا ا رشحتالمترشیح یحمل إمضاء طلب خطي لل .1
 الھاتف المحمول، الھاتف الثابت، البرید اإللكتروني، عنوان المراسلة...)؛الخاصة بھ (

 على الموقع اإللكتروني للمعھد؛ الترشحلتسجیل   نسخة من المراسلة اإللكترونیة الموثقة .2



	
 بطاقة التعریف الوطنیة؛من مصادق علیھا نسخة  .3

 ؛من شھادة الباكالوریامصادق علیھا نسخة  .4
 .السنتین األولى و الثانیة باكالوریا وكذا نقط الجھوي و الوطني بیان النقط المحصل علیھا خاللمن مصادق علیھا نسخة  .5

 :اختبارات المباراة

الثالث  مراحلعبر ال للمعھد العالي لمھن السمعي البصري و السینما یمر األساسیة الدراسات إجازةالسنة األولى من امتحان ولوج 
 :التالیة

 االنتقاء األولي: -1
االنتقاء األولي سیتم عبر الترتیب حسب االستحقاق من خالل المعدل العام المحصل علیھ بالباكلوریا و العناصر المكونة لملف 

االمتحان الكتابي سوف یتم اإلعالن عن أسمائھم بمقر المعھد و على المترشحون الذین سیتم انتقاؤھم الجتیاز الترشیح. 

 ھ.الموقع االلكتروني الخاص ب

 :ةكتابیال اتختباراال -2
 الصورة والصوتیولیوز الخاصة بمسار تقنیات  السبت14اختبارات یوم  •

ü  یحرر  و السینمایتعلق بموضوع حول مجال السمعي البصري ): 10:30 -08:30 ساعتان من موضوع عام (في اختبار
 باللغة العربیة أو الفرنسیة.

ü موضوع حول مھن اإلنتاج السمعي البصري ب یتعلق):  13:00 -11:00ساعتان من موضوع التخصص ( في اختبار
 .تقنیةالعلمیة أو من الناحیة ال والسینمائي

ü  15:30 – 14: 00من  ساعة ونصفاللغة االنجلیزیة (  فياختبار (. 
 و اإلنتاج في السمعي البصري و السینما اإلبداعیولیوز الخاصة بمسار 15 األحداختبارات یوم  •

ü  یحرر  یتعلق بموضوع حول مجال السمعي البصري و السینما): 10:30 -08:30ساعتان من موضوع عام ( فياختبار
 باللغة العربیة أو الفرنسیة.

ü  باللغة الفرنسیة حول مھن اإلنتاج السمعي :  تحلیل نص )13:00 -11:00ساعتان من(موضوع التخصص  فياختبار
 البصري والسینمائي.

ü 15:30 – 14: 00من  ساعة ونصفاللغة االنجلیزیة (  في اختبار(. 
 

   2018یولیوز  31یوم  :شفويال ختباراال -3
ü ھم من خالل و یتم استدعاؤ من األساتذة الذین اجتازوا بنجاح االختبار الكتابي الختبار شفوي أمام لجنة مترشحونیخضع ال

 نشر أسمائھم عبر الموقع اإللكتروني للمعھد.
ü فني یتضمن أعمالھم الشخصیة  -تقني تكمیلي یتعین على المترشحین لالختبار الشفوي القدوم مصحوبین بملف

 ...)كتابات، صور، أفالم، شھادات للمشاركات الفنیة أو الثقافیة(

 
 السمعي البصري و السینمایتم إیداع ملفات الترشیح بصفة مباشرة بمقر المعھد العالي لمھن 

ISMAC الفترة خالل الرباط –  االتصال وزارة خلف العرفان، مدینة الفاسي، عالل الكائن بشارع 
  2018 یولیوز 06 إلى یونیو 22 من الممتدة

 .و میزة الباكالوریا و اختیار مسلك المباراة شعبة، على الظرف اسم المترشح كتابةمع 
 

 

 


