
  

 "ماستر حفظ و ترميم الممتلكات الثقافية المنقولة"

 

 ملخص التكوين

 ماسترنوع الشهادة: 

 علوم إنسانية و اجتماعية: الميدان

 

 

 محتوى التكوين:

 ماستر حفظ و ترميم الممتلكات الثقافية المنقولة مسارا واحدايقترح 

 تنظيم التكوين:

 .(2)م 2(/ ماستر 1)م 1ماستر 

 مكان التكوين:

 .تيبازة

 

 :معلومات إضافية

 .(2)م 2مذكرة  في الماستر  إنجاز

 .شهرالسا/ 120قد يبلغ الحجم الساعي للتعلّم 

 في مؤسسة ثقافية بالجزائر و/أو بالخارج. 2و م 1تربص إجباري في م

 

 :محتوى التكوين

 يكتسب الطالب أثناء التكوين :  

 ، المنقولةفي ميدان حفظ الممتلكات الثقافية   كفاءات -

 في ميدان التشريع و إدارة الممتلكات الثقافية، أساسية معارف  -

 تحديدلتوصيف المواد المكونة للممتلكات الثقافية المنقولة و مشتقاتها،  ضرورية مفاهيم -

 الترميم،و  طبيق تقنيات الحفظمصادرها، حالة تدهورها و ت

مشاريع  إلعداداإلجراءات  اكتسابالقدرة على تسيير الممتلكات الثقافية المنقولة عن طريق  -

 أوسع، إرساء كل الخطوات الهادفة لتثمين التراث الثقافي المنقول. صورة، بالحفظ و الترميم

المستقبليين في الميدان كفاءة  هدف إكساب المهنيينيمواد نظرية و تطبيقية،  دروس يرتكز التكوين على

 تندرج هذه المواد في ميادين مختلفة: في تخصصات متعددة.

 العلوم اإلنسانية و الفن: تاريخ الفن، علم المتاحف و الميزيوغرافيا، منهجية و أخالقيات الحفظ و الترميم

 .علوم المواد: الكيمياء، الفيزياء و البتروغرافيا

 

 :الشروط األساسية

 .مقعد بيداغوجي( 30( )1)م 1التسجيل في ماستر 

 .04/10/2020الملفات :  دفعتاريخ التسجيل األولي ب



 .11/2020/ 20 ال الملفات :قبتستاريخ غلق إ

  

  بمعدل   ،علوم الموادليسانس في حفظ التراث، علم اآلثار، الهندسة المعمارية، الفنون الجميلة و

 .12 أو يفوق يساوي

 لغوية: أن يكون لدى الطالب مستوى حسن في فهم اللغة الفرنسية. كفاءات 

  تقييم  إلىااللتحاق بالتكوين يكون عن طريق مسابقة وطنية بدراسة الملف، يليه لقاء يهدف

 لعامة.الثقافة االمترشحين من جانب 

  كل تشمل المعلومات الشخصية للمترشح، نسخ من : طلب خطي، السيرة الذاتية الترّشح طريقة

من البكالوريا، نسخ من كشوف النقاط لجميع سنوات الليسانس،  ابتداءالشهادات المتحصل عليها 

 صور، شهادة اإلقامة، شهادة الميالد. 02،  للدراسة التامبالتفّرغ تصريح شرفي 

 

 اإلدماج المهني:

 

 في  العمل على شهادة من المدرسة الوطنية لحفظ و ترميم الممتلكات الثقافية  يمكن للمتحصلين

: المتاحف  قطاع الثقافة على المستوى الوطني، بمعنى كل المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة جميع

تسيير و استغالل الممتلكات الثقافية، المتاحف الجهوية، ل الوطنيديوان الالعمومية الوطنية، 

، OGEBCلمواقع األثرية المسيرة من طرف ديوان تسيير و استغالل الممتلكات الثقافية متاحف ا

 ف واليات الجزائر، المكتبة الوطنية.لمديريات الثقافة لمخت

مثل: متاحف المجاهدين،  تابعة لوزارة الثقافةالبمؤسسات غير  إضافة إلى إمكانيات التوظيف

 القطاع الخاص.

 

 واالتصالالعنوان 

 

 نوفمبر،  1المركز العربي لآلثار نهج و ترميمها.  الممتلكات الثقافية ظالمدرسة الوطنية لحف

  ، تيبازة . 11الطريق الوطني 

  :أو البريد اإللكتروني التاليencrbc@gmail.com 

  : 22 61 37 024 / 83 84 43 021الهاتف 

 https://www.facebook.com/115718439082403/:  Facebook        

  

  

https://www.facebook.com/115718439082403/

