
جامعة الحسن الثاني بالدر البيضاء

المدرسة الوطنية العليا للفن و التصميم بالدار البيضاء

 4 أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان المرشح

 8 صور شمسية تحمل اسم المرشح

ملف فني (إذا كان متوفرا)

ملف فني أو أدبي (ورقي أو سمعي – بصري في محاوالت التمثيل

أمام الجمهور أو الكتابة أو الرسم أو النحت أو التنشيط الفني أو في
مختلف التعابير الفنية الأخرى أو شواهد المشاركة في تظاهرات فنية

وثقافية)
شهادة طبية تؤكد االستعداد البدني للمترشح لمتابعة الدروس

التطبيقية والنظرية

المرحلة الأولى:
التسجيل االلكتروني في موقع المعهد :

الوثائق المطلوبة:
     نسخة من شهادة البكالوريا        صورة شخصية          شهادة طبية

ملف فني (إذا كان متوفرا) بالنسبة لشعبة السينوغرافيا

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

المرحلة الثانية:
 الملف التكميلي: إيداعه قبل 23 يوليوز 2021

يرسل عن طريق البريد أو يودع مباشرة بمقر المعهد (مع االشارة لرقم
التسجيل) بالعنوان المدون أسفله.

 
عنوان الإرسال البريدي:

 

Ecole Nationale Supérieure
d’Art et de Design 

 
الترشيح عبر الأنترنت فقط قبل 12 يوليوز 2021

ENSAD INBA ISADAC

44 45 46

Institut National des Beaux
Arts de Tétouan

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

Institut Supérieur d’Art Dramatique
et d’Animation Culturelle

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط

الترشيح عبر الأنترنت + الملف الورقي اخر أجل 23 يوليوز 2021

تناط بالمدرسة الوطنية العليا للفن و التصميم مهمة تكوين أطر متوسطة و
أطر عليا في مهن الفنون و التصميم ،  من خالل تحضير وتسليم دبلوم في

مهن الفنون والتصميم، كما انها تقوم بمهمة تلقين التعليم العالي في شكل
تكوين أساسي و تكوين مستمر و القيام بجميع أعمال البحث في ميدان

التصميم و الميادين الفنية و الإعالمية و الثقافية.

شروط الترشيح

يشترط في المترشح أن يكون مسجال بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة
2021، أو حاصال على شهادة البكالوريا  2020 في التخصصات العلمية والأدبية

والفنية والتقنية.

بكالوريا جميع الشعب

طريقة االنتقاء

طريقة االنتقاء تتم باعتماد 75% لمعدل الوطني و 25% للجهوي من خالل منصة
www.tawjihi.ma توجيهي

عدد المقاعد ومسالك التكوين

30

20

20

عدد المقاعد

التصميم الغرافيكي والرقمي

مهن السينما والسمعي البصري

 فوتوغرافيا

المسلك

إجراءات الترشيح

الموعد النهائي لإنشاء الحساب هو : 12 يوليوز 2021
التعبير عن رغبات الترشيح  : قبل 12 يوليوز  2021 (اختيار 15 تكوينا عل

الأكثر)
تثبيت مقترحات القبول : من 15 يوليوز  2021 لغاية 28 يوليوز  2021

تاريخ إيداع شهادة البكالوريا : 29 يوليوز  2021

تثبيت مقترحات القبول : من 03 غشت  2021 إلى 02 شتنبر 2021
تاريخ إيداع شهادة البكالوريا : 03 شتنبر 2021

المرحلة 1 :

 
المرحلة 2 :

بكالوريا جميع الشعب بكالوريا جميع الشعب

آخر أجل لإرسال أو وضع ملفات الترشيح 23 يوليوز 2021

تعلن إدارة المعهد الوطني للفنون الجميلة أن مباراة ولوج السنة الأولى من
السلك الأول ستنظم أيام 26، 27 و 28 يوليوز 2021

شروط الترشيح
 شهادة البكالوريا، السن : 17 سنة على الأقل و26 سنة على الأكثر عند تاريخ المباراة

ملف الترشيح
طلب مكتوب يتضمن االسم الشخصي والعائلي والعنوان.

نسخة من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها مصادق على مطابقتها للأصل.
 CV السيرة الذاتية

كشف النقط بالنسبة لمستوى البكالوريا.
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.

4 أظرفة تحمل طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمترشح (ة).
صورتان شمسيتان.

ملف فني يتضمن بالإضافة للرسومات والإنجازات الفنية، نسخة رقمية من

.USB الملف الفني  في مفتاح
على الراغبين في المشاركة في المباراة أن يسلموا ملفات الترشيح مباشرة أو أن

يبعثوها للمعهد إلى العنوان التالي:

المعهد الوطني للفنون الجميلة
شارع محمد الخامس، الحي المدرسي، 93.000 تطوان

االختبار كتابي
– س 8 و30 د: اختبار كتابي باللغة العربية (مدة االختبار 1h30، النقطة/10)

– س 10 و45 د: اختبار كتابي باللغة الفرنسية (مدة االختبار 1h30، النقطة/10)

 االختبار التطبيقي
– س 14h00: الرسم (مدة الإنجاز 2h، النقطة/20)

– س 16h و15د: الصباغة (مدة الإنجاز 2h، النقطة/20)

يتم جمع نقط االختبارين الكتابيين والصباغة والرسم. وكل مترشح حصل على مجموع
يعادل أو يفوق 30/60 في هذه االختبارات يعتبر مؤهال الجتياز االمتحان الشفوي.

تاريخ المباراة (الكتابي والتطبيقي): 26 يوليوز 2021 

تاريخ االمتحان الشفوي: 27 و 28 يوليوز 2021 

يقدم المرشح ملفه الفني
 – تناقش اللجنة المترشح(ة) في ملفه الفني وفي مواضيع لها عالقة بالفنون

الجميلة مع الأخذ بعين االعتبار مستوى التعبير في اللغتين العربية والفرنسية.
وتمنح للمترشح (ة) نقطة في االمتحان الشفوي/ 20

مالحظات:
* على المترشحين إحضار جميع الأدوات والمواد الضرورية لمادة الصباغة والرسم

وتتم عملية الرسم والصباغة على ورق مقوى بالمقاييس التالية 50/65 سم.
* نظام المعهد خارجي، ويتولى الطلبة المسجلون مسؤولية البحث عن السكن.

أعلنت إدارة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عن تنظيم
مباراة ولوج السنة الأولى من السلك الأول من أجل ولوج الشعب : 

Animation culturelle التنشيط الثقافي 
Scénographie شعبة السينوغرافيا 

          Option Interprétation شعبة التشخيص 

شروط القبول:

تفتح المباراة في وجه المترشحين غير الموظفين والحاملين لشهادة
البكالوريا أو ما يعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الأقل 

و23 سنة على الأكثر إلى غاية تاريخ إجراء المباراة.

إجراءات الترشيح

المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. شارع عالل الفاسي 
(خلف مستشفى الشيخ زايد) ص.ب 6834 مدينة العرفان ـ الرباط

 

للمزيد من المعلومات االتصال بالرقم الهاتفي: 0537772846
ملحوظة: نظام الدراسة بالمعهد خارجي، ويتحمل الطلبة مسؤولية السكن


