
 
 وزارة الثقافة و الفنون

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 حفظ وترميم املمتلكات الثقافية املنقولة""  فتح تسجيالت املاسرت

 2021/  2020للسنة اجلامعية 
 

وترميم اسرت املهين يف جمال "حفظ ـم،يف الـثقافية عن افتتاح التسجيالتلتعلن املدرسة الوطنية حلفظ وترميم املمتلكات ا
 .2021/  2020للسنة اجلامعية  "املنقولة املمتلكات الثقافية

 مقعدا. يتم االنتقاء على أساس مسابقة )دراسة امللف واملقابلة(. 30عدد املقاعد البيداغوجية املقرتحة 
 

 شروط االلتحاق:
 / على املرتشحني الراغبني اباللتحاق ابملاسرت احلصول على:1

  املمتلكات الثقافية،ترميم و ليسانس يف حفظ 
  وترميم، صيانةليسانس يف علم اآلاثر، ختصص 
 ،ليسانس يف الفنون التشكيلية 
 ،دبلوم دراسات عليا يف الفنون التشكيلية 
 الرتاث الثقايف، حفظ ليسانس 
 ،ليسانس هندسة معمارية 
 ،دبلوم هندسة معمارية 
 " املواد".علم دبلوم مهندس ، ختصص     

 ،12/20يف الليسانس يساوي أو أعلى من ص  علي  احمل / جيب أن يكون املعدل2
 سنوات، 5/ إبمكان احلاصلني على ماسرت يف ختصص آخر املشاركة يف املسابقة شرط أن ال يق  اتريخ حصوهلم علي  عن 3
 آخر/ على املرتشحني أن ال يكونوا مسجلني، ابملوازاة يف تكوين 4
  خالل فرتة دراستهم،/ على املرتشحني عدم  مزاولة أي نشاط مهين5
 من اللغة الفرنسية. / على املرتشحني التمكن6

 تكوين امللف:
 ضمن امللف الواثئق التالية:يت

 و الربيد اإللكرتوين للمرتشح(، اهلاتف )مع إدراج رقم خطي طلب   
 ،نسخة من شهادة البكالوراي أو شهادة أجنبية معادلة 
  ليسانس، الطور األّول شهادةنسخة من( ) 
  ؛املتبعكشوف نقاط املسار اجلامعي 
  ،الوثيقة الوصفية امللحقة ابلدبلوم 



 للمرتشح مسّلمة من طرف املؤسسة األصلية، احلسنةالسرية  شهادة 
    01 ،صور مشسية 

 
 تسليم امللف:

 :إرسال امللف ميكن
  :نوفمرب، الطريق  1املركز العريب لآلاثر هنج املدرسة الوطنية حلفظ و ترميم املمتلكات الثقافية ، إىل العنوان التايل

   ، تيبازة .11الوطين 
  
  :أو الربيد اإللكرتوين التايلencrbc@gmail.com 
 )ميكن تغيري هذا التاريخ حسب احلالة الصحية..2020نوفرب  20ر أج  إلرسال امللفات بتاريخ : .حيدد آخ

 ف غري مكتم  أو غري متوافق.يتم رفض أي مل
 

 مالحظات:
ترتيب املرتشحني أصحاب امللفات املقبولة على أساس امللف ونقطة املقابلة مع أعضاء جلنة االمتحان املكونة من أستاذين  يكون 

 من املدرسة.
 ملرتشحني الناجحني.ا عالمإل مباشرة لربيد اإللكرتوين الشخصيعرب اترس  رسالة  


