الـجمهوريــة الـجزائريـة الـديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة الثقافـــة
تعلن وزارة الثقافة عن تنظيم مسابقة لاللتحاق بالمدارس الجهوية للفنون الجميلة والمعاهد الجهوية
للتكوين الموسيقي لسنة الدراسية  2021-2020وهذا وفقا للشروط التالية:

 -1المدارس الجهوية للفنون الجميلة:
شروط القبول:
 المترشحين الحائزين على مستوى السنة الرابعة متوسط فما فوق والذين يبلغون السن  17إلى 25سنة.
تاريخ المسابقة :تجرى االمتحانات أيام  08و 09نوفمبر .2020

مواد المسابقة :
 اختبار في مادة الرسم اختبار في مادة األلوان اختبار في الثقافة العامة.مدة التكوين :أربعة ( )04سنوات.
ملف التسجيل :
-

طلب خطي
شهادة مدرسية
شهادة الميالد
صورتان شمسيتان
ظرفان بريديان عليهما الطابع و العنوان.

تودع الملفات إلى العناوين التالية:
 -1المدرسة الجهوية للفنون الجميلة باتنة :شارع احمد نواورة باتنة-
. 033.29.19.75
 ملحقة بسكرة :شارع زير بشير.بسكرة.033.53.08.62 -. -ملحقة سطيف :حي النقل البري S.N.T.R.سطيف. 036.44.40.35 - .

 -2المدرسة الجهوية للفنون الجميلة قسنطينة7 :كلم شارع سطيف الجزائر
بوصوف قسنطينة –031.66.84.43
 ملحقة عنابة :جامعة باجي مختار سيدي أعمر عنابة 038.57.00.63 - -3المدرسة الجهوية للفنون الجميلة وهران 22:شارع دورغام عدة هضبة وهران
.041.40.32.95 –041.40.32.95 .
 ملحقة سيدي بلعباس :قصر لومي سيدي الجياللي سيدي بلعباس –– 048.74.80.34.048.74.80.11
 ملحقة تلمسان :مشاور تلمسان –.043.27.43.24 -4المدرسة الجهوية للفنون الجميلة مستغانم :صندوق بريد 146ع .بـ27000102
والية مستغانم.045.35.71.90 -
 -5المدرسة الجهوية للفنون الجميلة عزازقة :صندوق بريد رقم  44 Dليشالي
 15300عزازقة تيزي وزو026.34.16.88 -
 -6المدرسة الجهوية للفنون الجميلة تيبازة 27 :شارع محمد أيونة تيبازة –
.024.47.72.07 –024.47.72.05

 -2المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي:
شروط القبول :
 المترشحين الحائزين على مستوى السنة الثالثة ثانوي الذين ال يتجاوز أعمارهم  20سنة عندإجراء المسابقة.
 المترشحين الحائزين على مستوى السنة الرابعة متوسط الذين ال يتجاوز أعمارهم  17سنةعند إجراء المسابقة .

تاريخ المسابقة :
 -تجرى االمتحانات بتاريخ  08و  09نوفمبر .2020

مواد المسابقة :
 دراسة النص باللغة العربية للمستويين . موضوع في مادة الثقافة العامة للمستوى النهائي . امتحان بسيكو تقني ( شفوي) للمستويين.مدة التكوين:أربعة (  )4سنوات للحائزين على مستوى الثالثة ثانوي و ستة ( )6سنوات للحائزين على
مستوى الرابعة متوسط.

ملف التسجيل :
 طلب خطي شهادة مدرسية -شهادة ميالد

 شهادتان طبيتان  3صور شمسية 4 -أظرفة عليها الطابع البريدي و العنوان الشخصي .

تودع الملفات إلى العناوين التالية :
 -1المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بباتنة.033.27.35.59 – 033.27.35.57 -
 ملحقة عنابة .جامعة باجي مختار  ،سيدي عمار عنابة––030.82.15.20.038.57.00.74
 ملحقة قسنطينة :المركز الثقافي ابن باديس قسنطينة –– 031.87.22.95.031.87.49.54
 ملحقةبسكرة:حي السعادة المنطقة الصناعية  2بسكرة-.033.50.06.43 -033.50.06.42
 -2المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي وهران 21 :نهج عبد الرحمان ميرة وهران –
.041.29.49.35 – 041.39.17.28
 ملحقة سيدي بلعباس:قلعة لومي سيدي الجياللي –.048.74.70.06 ملحقة غيليزان:حي عزري غيليزان– 046.76.93.07 ملحقة تيارت:نهج سمار  330مسكنمقر دار الثقافة – -3المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي البويرة:ساحة  5جويلية ( الكنيسة القديمة لبويرة ).
.026.74.83.96
 ملحقة جيجل :حي لعكابي بجانب المركز الثقافي جيجل –– 034.59.13.69.034.59.13.68
 -4المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي االغواط  :ص.ب  5450بريد المقام  .االغواط –
029.14.53.88
 -5المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي الجزائر 1 :شارع حسين تياح ميناء سعيد الجزائر–
. 021.73.84.07
 -ملحقة الشلف :الهاشمي قروابي  4شارع شايب قدور –.027.77.48.22.

