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Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma 
المعھد العالي لمھن السمعي البصري والسینما

الترشيح فقط عبر االنترنت 

تعلن إدارة المعھد العالي لمھن السمعي البصري والسینما ISMAC عن تنظیم مباراة لولوج
السنة األولى من إجازة الدراسات األساسیة برسم السنة الجامعیة 2023/2022 (60) مقعدا

 وذلك یومي 15 و16 یولیوز 2022 على الساعة الثامنة و النصف صباحا بالمعهد العالي
لمهن السمعي البصري و السينما مدينة العرفان -الرباط 

الجتیاز المباراة یجب على المترشحین التوفر على الشروط التالیة: 
 *  أال یفوق عمرھم 25 سنة عند تاریخ إجراء المباراة.

 *  ان یكونوا حاصلین على بكالوریا لسنة 2021 او 2022
 *  شھادة البكالوریا العلمیة والتقنیة بمیزة مستحسن على األقل لولوج مسلك الصوت أو مسلك الصورة أو مسلك ما بعد االنتاج

 *  شھادة البكالوریا في كافة التخصصات بمیزة مستحسن على األقل لولوج مسلك اإلخراج أومسلك اإلنتاج أو مسلك الكتابة.

 كیفیة المشاركة في المباراة: 
على الراغبین في الترشح الجتیاز المباراة تقدیم طلبھم على الرابط اإللكتروني من خالل ملء استمارة الترشیح المتوفرة على

الموقع : www.ismac.ac.ma    وذلك خالل الفترة الممتدة من 10 يونيو الى 01 يوليوز  2022  
على المترشحین الذین تقدموا بطلبھم زیارة الموقع اإللكتروني للمعھد قصد اإلطالع على نشر لوائح المترشحین المنتقین

والمستدعین الجتیاز االختبارات الكتابیة للمباراة. لن یتم توجیه أي استدعاء للمترشحین عبر أي وسیلة أخرى. 
 

 ملف الترشیح ( الكترونيا):
یتكون ملف الترشیح األولي باإلضافة إلى استمارة التسجیل التي سوف یتم تعبئتھا عبر الموقع اإللكتروني، من الوثائق  التالیة

: PDF التي ینبغي تحمیلھا على شكل
   1. طلب خطي یحمل إمضاء المترشح موضحا المسلك الذي تم اختیاره وجمیع المعلومات والعنوان الخاص به (الھاتف المحمول، 

 الھاتف الثابت البرید اإللكتروني، عنوان المراسلة ). 
     2. نسخة  من بطاقة التعریف الوطنیة . 

     3. نسخة من شھادة البكالوریا . 
     4. نسخة من بیان النقط المحصل علیھا خالل السنتین األولى والثانیة بكالوریا وكذا نقط االمتحان الجھوي والوطني . 

     5.صورة رقمیة للمترشح . 
 

اختبارات المباراة : 
تمر عبر المراحل التالیة : 

       1 ـ االنتقاء األولي : سیتم عبر الترتیب حسب االستحقاق اعتمادا على المعدل العام المحصل علیه بالبكالوریا
والعناصر  المكونة لملف الترشیح . 

(1h 30) اختبار اللغات + (2h ) موضوع التخصص + (2h) 2 ـ االختبارات الكتابية   (اختيار موضوع عام       
       3 ـ االختبار الشفوي : یومي 28 و 29 يوليوز 2022. 

     سیطلب من المترشحین الذین تم قبولھم في االنتقاء األولي تقدیم مشروع في المجال السمعي البصر ي و
السینمائي حسب المحاور المحددة من طرف اللجنة .

         

للمزید من المعلومات االتصال بمدیریة الدراسات مصلحة الشؤون الطالبیة على الرقم 06 17 27 37 05 

 المسالك المعتمدة: 
 إجازة الدراسات األساسیة في:   

 -مسلك الصورة                                   -مسلك الصوت 
 -مسلك ما بعد اإلنتاج                      -مسلك مھن اإلخراج السینمائي والسمعي البصري

 -مسلك اإلنتاج                                    -مسلك الكتابة
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