
االختبار كتابي

 االختبار التطبيقي

              تاريخ المباراة (الكتابي والتطبيقي): الإثنين 26 يوليوز 2021

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

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

– س 14H00: الرسم (مدة الإنجاز ساعتان، النقطة/20)

– س 16H و15د: الصباغة (مدة الإنجاز ساعتان، النقطة/20)

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

           االختبار الشفوي ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا : الثالثاء و الأربعاء 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

– يتم جمع نقط االختبارات الأربعة (الكتابي/20  والصباغة/20  والرسم/20  والشفوي/20)
– ويقبل في المباراة المترشحين الأربعين الأوائل شريطة الحصول على مجموع يعادل أو يفوق 40/80.

– تضم الئحة االنتظار سبعة مترشحين المرتبين من الصف 41 إلى الصف 47.
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المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان
INBA

ارسال أو وضع ملفات الترشيح فقط  قبل 23 يوليوز 2021 / ليس هناك أي ترشيح عبر الأنترنت

أعلنت إدارة المعهد الوطني للفنون الجميلة عن بداية الترشيح 

 لمباراة الدخول لمعهد الوطني للفنون الجميلة بشأن الموسم

الدراسي 2022/2021 ودلك ايام 26  و 27 و 28 يوليوز  2021 .

شروط الترشيح : 

حاملي شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها، وأن يكون عمرهم
17 سنة على الأقل و26 سنة على الأكثر عند تاريخ المباراة

تفتح هذه المباراة في وجه:

ملف الترشيح :

EMAIL طلب مكتوب يتضمن الإسم الشخصي والعائلي والعنوان وااليميل
نسخة من شهادة البكلوريا مصادق على مطابقتها للأصل، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند االقتضاء

CV السيرة الذاتية
كشف النقط بالنسبة لمستوى البكالوريا

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
4 أظرفة تحمل طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمترشح (ة)

صورتان شمسيتان
USB ملف فني يتضمن بالإضافة للرسومات والإنجازات الفنية، نسخة رقمية من الملف الفني تضمن في مفتاح

على الراغبين في المشاركة في المباراة المذكورة أن يسلموا ملفات الترشيح مباشرة أو أن يبعثوها للمعهد إلى العنوان التالي:

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

االختبارات الكتابية، التطبيقية والشفوية:

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.

مالحظات:


