الـجمهورٌــة الـجزائرٌـة الـدٌمقراطٌــة الشعبٌــة
وزارة الثقافـــة

إعـــالن عــــن مسابقـة
تعلن وزارة الثقافة عن تنظٌم مسابقة لاللتحاق بالمدارس الجهوٌة للفنون الجمٌلة و المعاهد الجهوٌة للتكوٌن
الموسٌقً و هذا وفقا للشروط التالٌة :

 -1المدارس الجهوٌة للفنون الجمٌلة :
شروط القبول :
 المترشحٌن الحائزٌن على مستوى السنة الرابعة متوسط فما فوق و الذٌن ٌبلغون السن  71إلى  52سنة .تارٌخ المسابقة  :تجرى االمتحانات أٌام  52و  57سبتمبر .5272

مواد المسابقة :
 اختبار فً مادة الرسم اختبار فً مادة األلوان اختبار فً الثقافة العامة .مدة التكوٌن  :أربعة ( )20سنوات .
ملف التسجٌل :
-

طلب خطً
شهادة مدرسٌة
شهادة المٌالد
صورتان شمسٌتان
ظرفان برٌدٌان علٌها الطابع و العنوان.

تودع الملفات إلى العناوٌن التالٌة :
 -7المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة باتنة  :شارع احمد نواورة باتنة . 2..32735.372 .
 ملحقة بسكرة  :شارع زٌر بشٌر.بسكرة . 2..32.3223.5 . ملحقة سطٌف  :حً النقل البري  S.N.T.R.سطٌف. 2..32.335333 . -5المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة قسنطٌنة  1 :كلم شارع سطٌف الجزائر بوصوف قسنطٌنة –
. 2.73..323322 -2.73..32030.
 ملحقة عنابة :جامعة باجً مختار سٌدي أعمر عنابة – .2.232537735. -.المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة وهران  55:شارع دورغام عدة هضبة وهران .
. 207307303322
 ملحقة سٌدي بلعباس  :قصر لومً سٌدي الجٌاللً سٌدي بلعباس – - 202321320322.20232132.37.
 ملحقة تلمسان  :مشاور تلمسان – . 21223..3.7302 -0المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة مستغانم  :صندوق برٌد 70.ع .ب  51222725والٌة مستغانم
.
 -2المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة عزازقة  :صندوق برٌد رقم  00 Dلٌشالً  72.22عزازقة
تٌزي وزو25.3.037.322 -
 -.المدرسة الجهوٌة للفنون الجمٌلة تٌبازة  51 :شارع محمد أٌونة تٌبازة – – 2503.13.7315
.2503.13.7312

 -2المعاهد الجهوٌة للتكوٌن الموسٌقً:
شروط القبول :
 المترشحٌن الحائزٌن على مستوى السنة الثالثة ثانوي الذٌن ال ٌتجاوز أعمارهم  52سنة عند إجراء المسابقة. المترشحٌن الحائزٌن على مستوى السنة الرابعة متوسط الذٌن ال ٌتجاوز أعمارهم  71سنة عند إجراء المسابقة.

تارٌخ المسابقة :
 -تجرى االمتحانات بتارٌخ  52و  57سبتمبر .5272

مواد المسابقة :
 دراسة النص باللغة العربٌة للمستوٌٌن . موضوع فً مادة الثقافة العامة للمستوى النهائً . -امتحان بسٌكو تقنً ( شفوي) للمستوٌٌن.

مدة التكوٌن :أربعة (  )0سنوات للحائزٌن على مستوى النهائً و ستة ( ).سنوات للحائزٌن على مستوى الرابعة
متوسط.

ملف التسجٌل :
-

طلب خطً
شهادة مدرسٌة
شهادة مٌالد
شهادتان طبٌتان
 .صور شمسٌة
 0أظرفة علٌها الطابع البرٌدي و العنوان الشخصً .

تودع الملفات إلى العناوٌن التالٌة :
 -1المعهد الجهوي للتكوٌن الموسٌقً بباتنة 2..3513.2321 -
 ملحقة عنابة .جامعة باجً مختار  ،سٌدي عمار عنابة – 2.2325372352 ملحقة قسنطٌنة  :المركز الثقافً ابن بادٌس قسنطٌنة – 2.7321355332 ملحقة بسكرة :حً السعادة المنطقة الصناعٌة  5بسكرة2..32232.30. - -5المعهد الجهوي للتكوٌن الموسٌقً وهران  57 :نهج عبد الرحمان مٌرة وهران – 207353371353
 ملحقة سٌدي بلعباس  :قلعة لومً سٌدي الجٌاللً – . 2023213..322 ملحقة غٌلٌزان  :حً عزري غٌلٌزان – . 20.3103.321 ملحقة تٌارت  :نهج سمار  ..2مسكن مقر دار الثقافة – .20.305327372 -.المعهد الجهوي للتكوٌن الموسٌقً البوٌرة  :ساحة  2جوٌلٌة ( الكنٌسة القدٌمة لبوٌرة ) .
 ملحقة جٌجل  :حً لعكابً بجانب المركز الثقافً جٌجل – 2.032337.3.2 – 2.032337.3.3 -0المعهد الجهوي للتكوٌن الموسٌقً االغواط  :ص.ب  2022برٌد المقام  .االغواط – -253370322302
25337032.322
 -2المعهد الجهوي للتكوٌن الموسٌقً الجزائر  7 :شارع حسٌن تٌاح مٌناء سعٌد الجزائر– – 25731.320321
.21153.33133..
 -ملحقة الشلف  :الهاشمً قروابً  0شارع شاٌب قدور – . 251311302355

