
 
 

 

 رشوط احلصول عىل بطاقة فنان

  الإداريامللف 

 شهادة امليالد 

 ةنسخة من بطاقة التعريف الوطني  

 شهادة الإقامة 

 )ن وجَدت  شهادة معل )اإ

 صوراتن مشسيتان 

 شخصيةال علومات ابمل رة صاصةاس امت.  
 امللف الفين 

 :-حسب التخّصص- التجربة املهنية التكوين:
مادية أ و – دلئل النشاطات الفنية

 :-رمقية
 اجلامعة، املدارس الوطنية،  :الشهادة(

 املعاهد املتخصصة...( 

 :تربص،  شهادة متابعة التكوين

قامة فنية،  ورشات، مدارس صاصة، اإ

قامة كتابة أ و تكوين وجزي.   اإ

 

التوصية  تقبل شهادات ل مالحظة:

وشهادات الشكر والشهادات الرشفية 

  اليت متنحها امجلعيات.

 يف جمال ال دب الشعيب والكتابة املرسحية والإبداع املوس يقي: 

ىل هيئة حقوق املؤلف مثل ادليوان  )الانضامم الإجباري اإ

 الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 :نرش معلني عىل ال قل يف ال نواع الآتية  املؤلف ال ديب

)شعر، رواية، قصة، مقالت يف النقد ال ديب والفين، يف كتب 

 تارخيية...(كتب السرية ال السرية ال دبية والفنية أ و 

 :مرسحيتان مّت متثيلهام. يف التأ ليف املرسيح 

 عروض(  3) :خمرج مرسيح، سينوغرايف 

 مشاراكت يف ال دوار ال وىل والثانوية(.  5) :ممثل مرسيح

طار همين  –عىل ال عامل أ ن كون قد مثلت أ مام امجلهور يف اإ

  -همرجاانت، دورات مرسحية

 :س نوات  5مجع ساعة واحدة من المتثيل يف  ممثل سيامنيئ

 .)ادلور أ ول أ و اثنوي(

 :من فيمل خيايل طويل، أ و فيمل واثئقي طويل ) خمرج سيامنيئ

أ فالم قصرية. وعىل ال فالم  3النوع الإبداعي( وفيمل قصري أ و 

 أ ن تكون قد بثّت يف قاعات السيامن أ و شاشات التلفزيون. 

 عقود عن معارض فنية ومشاراكت جامعية  :فنون تشكيلية(

يف معارض الفنون التشكيلية زائد صور عن اللوحات الفنية 

 لوحات(، مقالت حصفية تغطي النشاط الفين.   10)يف حدود 

 .جوائز وطنية أ و عاملية 

 عقود معل 

  بومات، نوطة )أ فالم، نصوص، أ ل  :فنيةأ عامل

موس يقية مكتوبة أ و مسموعة، كتب، لكيبات، 

 فيديوهات، صور...(

 املرور يف الإذاعة أ و :شهادات املشاركة الفعلية( 

يف قنوات تلفزية، مسارح، سيامن(، الربامج 

املطبوعة، ملصقات النرش والإشهار، كتالوغات 

 )مع حتديد التارخي واملاكن واملنظم(. 

 وطنية وعاملية تغطي نشاط  :مقالت حصفية

 الفنان املعين.  

 

ميكن للمجلس أ ن يطلب جلسة حوار  مالحظة:

ضافة واثئق أ خرى.   مع املعين أ و اإ

 


