
.P.A.R.T.S تفتح ابواب المشاركة للّطالب 
الجدد للّدورة 2022-2025 في بكالوریوس

الرقص المعاصر ببروكسل 

 

ماذا یقدم التدریب؟ 
برنامج متجذر في التقالید واألفكار الغربّیة, أسلوب رقص قوي ومتنوع مع لمسات وتجارب مختلفة. 

نظرة ثاقبة متجسدة في اإلرتجال, الموسیقى, تعلم كیفیة التفكیر و الكتابة بشكل نقدي في 
الندوات النظریة.

تجربة القیام بتصامیم ولوحات راقصة وتفاعل مع الموسیقى والمسرح.

 << اقرأ أكثر بالفرنسّیة أوباإلنجلیزیة

 

 من یستطیع الترشح؟  
تتراوح أعمار طالب التدریب بین 18 و23 عاًما عند بدئھم, ویجب أن یكون لدیھم معرفة 
جیدة باللغة اإلنجلیزیة (B2 أو أعلى في مقاییس CEFR). ترحب .P.A.R.T.S بالطالب 

من أي خلفیات ثقافیة وعرقیة واجتماعیة ومن أي ھویة جنسانیة. 

.P.A.R.T.S ھي مدرسة ذات توجھ دولي للرقص المعاصر في بروكسل. تضّم حوالي 50 
طالًبا بخلفیات متنوعة, وتقدم تدریًبا لبرنامج البكالوریوس لمّدة 3 سنوات یضّم الّراقصین·ات 

ومصممي·ات الرقص, وبرنامج الماجستیر لمّدة سنتان لمصممي الرقص. 
.P.A.R.T.S راسخة بقوة في مجال الرقص االحترافي, حیث تأسست في عام 1995 

بإشراف مصممة الرقص آن تیریزا دي كیرسمایكر.
ُتعد المدرسة جزًءا من حرم جامعي دینامیكي یضم أیًضا شركة روزاس للرقص وفرقة 

الموسیقى المعاصرة ایكتوس.

من ھم األساتذة؟
تعمل .P.A.R.T.S مع شبكة واسعة من األساتذة, جمیعھم من الفنانین والخبراء المحترفین 

في مجالھم من داخل وخارج بلجیكیا.

 << اقرأ أكثر بالفرنسّیة أو باإلنجلیزیة

ما ھو نسق العمل؟
تدریب بكالوریوس الرقص ھو برنامج بدوام كامل یستمر 3 سنوات.

یتطلب مشاركة جسدیة وفكریة یومیة من الطالّب.

ما ھي صیغة العمل؟
معظم الفصول جماعیة, ال توجد مسارات دراسیة منفصلة للراقصین ومصممي الرقص, 
بافتراض أن الراقص في الوقت الحالي یجب أن یكون ُمنِشئ المحتوى, وأن عمل مصمم 

الرقص متجذر في حضوره في االستودیو.
في السنة الثانیة والثالثة, ھناك مجال مفتوح أكثر لإلختیارات الفردیة.

تكلفة الدراسة والمنح
تدفع رسوم التسجیل التي تبلغ 4500 یورو لمّرة واحدة خالل السنة الدراسیة األولى.

بینما تبلغ الرسوم الدراسیة السنویة 2500 یورو.
لمنح فرصة للمواھب من جمیع الخلفیات, تقدم .P.A.R.T.S عدًدا من المنح الدراسیة.

 << اقرأ أكثر بالفرنسّیة أو باإلنجلیزیة

 P.A.R.T.S. «برنامج «ستودیو
یستھدف برنامج «ستودیو» الطالب الحاصلین على بكالوریوس في الرقص, وخالل عامین, یقوم 
المشاركون بتعمیق وتوسیع خبرتھم كمصممي رقص من خالل الدراسة المتقدمة والبحث الفني 
والتفكیر النظري. بالنسبة لبرنامج «ستودیو», سیتم تنظیم اختبارات منفصلة في ربیع 2022.

<< اقرأ أكثر

االختیار النھائي في بروكسل من 4 إلى 9 أفریل 2022 

یتم تمویل .P.A.R.T.S من قبل وزارة التربیة والتعلیم للمجتمع الفلمنكي. بدعم من روزاس. 

یمكن فقط للمرشحین الذین تم اختیارھم في التجارب األولي المشاركة في االختبار النھائي.  
تعد المشاركة في االختبار النھائي إلزامیة لیتم اختیاركم في برنامج التدریب.

ترید التعرف على .P. A.R.T.S ؟ 
تنظم .P.A.R.T.S عدًدا من األنشطة للتعرف على المدرسة والبرامج.

األماكن محدودة, لذلك من الضروري التسجیل على موقعنا. 

أیام األبواب المفتوحة  
یمكن للمرشحین زیارة .P.A.R.T.S ومشاھدة األعمال الیومّیة في المدرسة في األیام 

المختارة (أیام الجمعة) بین أكتوبر ومارس 2022.

<< أخبار, مواعید, تسجیل بالفرنسّیة واإلنجلیزیة

ورشات العمل الشتویة
یمكن للمرشحین المشاركة بنشاطاتنا خالل ثالث عطل نھایة أسبوع طویلة مع مجموعة 

متنوعة من ورشات العمل.

<< أخبار, مواعید, تسجیل بالفرنسّیة واإلنجلیزیة

أسئلة وأجوبة مع الطالب 
.Instagram جلسات أسئلة وأجوبة مع طالبنا الحالیین على .P.A.R.T.S ستنظم

.P.A.R.T.S @ العمل
ھل أنت مھتم بالتعرف على العمل الفني لطالبنا الحالیین؟

قم بزیارة PARTS @ WORK, منصة العروض التقدیمیة لـ P.A.R.T.S. الطالب.

<< أخبار, مواعید, تسجیل بالفرنسّیة واإلنجلیزیة

كیفیة التسجیل؟ 
التسجیل مفتوح وممكن فقط على موقع .P.A.R.T.S مع العلم أّن عدد األماكن محدود 

بالنسبة لالختیار األّولي.

 << اقرأ أكثر بالفرنسّیة أو باإلنجلیزیة

لْذلك یجب التسجیل قبل 7 أیام على األقل من االختیار األولي الذي ترغب في حضوره. 
معلوم التسجیل یقدر ب 15 دینار یجب دفعھم على عین المكان یوم المثول للقیام باالختبار.

 << للتسجیل في اإلختبار األولي في تونس

للحصول على جمیع المعلومات اإلضافیة المتعلقة بأماكن االختبار ومتطلبات التطبیق 
وإجراءات االختیار ونموذج التسجیل اإللكتروني, تحقق من موقع الویب واألسئلة الشائعة ھنا.

<< ھنا

  auditions@parts.be إذا كنت تعیش خارج تونس, ال تتردد في التواصل معنا 

https://parts.be/training
https://parts.be/teachers-training
https://parts.be/study-costs
https://parts.be/audition-process-and-registration
https://parts.be/faq
https://pierrot.io/parts/pre-selection-audition-training-2022-tunis
https://parts.be/open-fridays
https://parts.be/winter-workshops
https://parts.be/parts-work
https://parts.be/studios
https://instagram.com/p.a.r.t.s/
https://www.facebook.com/PARTS.BXL
https://parts.be/
https://instagram.com/p.a.r.t.s/
https://lartrue.org/fr/nos-programmes/nos-appels/auditions_internationales_parts_2021



