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رجمة بطنجة  ولوج مدرسة امللك فهد العليا لل
 2018- 2017 برسم السنة الجامعية

  

  . أهداف التكوين1

رجمة التحريرية أو الفورية  ي ال ن  ى تكوين اختصاصي رجمة إ دف الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا لل
ي مختلف القطاعات العمومية أو الخاصة أو  ى مزاولة أعمالهم  ي مجال قادرين ع املنظمات الدولية وكذا 

.  البحث العلم

ي  رة  ي إعادة التكوين واستكمال الخ ن  ذه املؤسسة حلقات دراسية لفائدة ٔالاشخاص الراغب كما تنظم 
ى دورات لتعليم لغات أجنبية   .هذا امليدان باإلضافة إ

  

  ادات املخولةمدة الدراسة والشه. 2

رجمة  نتستغرق مدة الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا لل يحرز الطالب  (أربعة فصول بعد ٕالاجازة) سنت
ى  رجم تحريري"الناجح بعدها ع  ي إحدى املسالك ٔالاربعة التالية: "دبلوم م

رجمة عربية  -   فرنسية"- إسبانية -مسلك "ال
رجمة عربية  - ية"- فرنسية -مسلك "ال   إنجل
رجمة  - ية -عربية مسلك "ال  فرنسية"- إنجل
رجمة عربية  -   فرنسية"-أملانية -مسلك "ال

ى وإملام بلغته ٔالاجنبية  رشح إتقان اللغة العربية، مع معرفة جيدة بلغته ٔالاجنبية ٔالاو ي كل م رط  ويش
  .الثانية

 
رشيح. 3   شروط ال

رجمة التحريرية بمدرسة امللك فهد العليا رجمة بطنجة بعد اجتياز  يتم القبول لولوج إحدى مسالك ال لل
ا مسبقا لكل  ي ٕالاجازة أو ما يعادلها حسب املعارف البيداغوجية الالزم اكتسا ي وجه حام مباراة مفتوحة 

  مسلك :
  رجمة عربية ية-فرنسية -مسلك ال   إنجل

ي الدراسات العربية. -   ٕالاجازة 
ي الدراسات الفرنسية. -   ٕالاجازة 
ي القانون العام أو -   القانون الخاص باللغة الفرنسية. ٕالاجازة 
ي العلوم. -   ٕالاجازة 
ي العلوم الاقتصادية. -   ٕالاجازة 
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  رجمة عربية ية -مسلك ال   فرنسية- إنجل
ية. - ي الدراسات ٕالانجل   ٕالاجازة 

  

  رجمة عربية   فرنسية- إسبانية -مسلك ال
ي الدراسات ٕالاسبانية.  -  ٕالاجازة 

  

  رجمة عربية   فرنسية- أملانية -مسلك ال
ي الدراسات ٔالاملانية. -  ٕالاجازة 

  

ر املراحل التالية:    وتنظم هذه املباراة ع

رشيح. - ي عن طريق دراسة ملفات ال   انتقاء أو
  اختبار كتابي. -
 مقابلة عند الاقتضاء. -

 

رشيح. 4   ملف ال

ي اجتياز مب ن  ى الطلبة الراغب رجمة التحريرية تقديم ملف ــع ى: كامل يحتوي اراة الالتحاق بإحدى مسالك ال   ع

  رجمة أو ى مطبوع خاص تسلمه مدرسة امللك فهد العليا لل ي املباراة يحرر ع يتم طلب املشاركة 
روني للمؤسسة  .www.ecoleroifahd.uae.ma :تحميله من املوقع ٕالاليك

  ،ى ٕالاجازة املطلوبة رشيحات بصفة مؤقتة بالنسبة شهادة تثبت الحصول ع ر أنه يمكن قبول ال غ
ي الفصل السادس من ٕالاجازة. ن   للطلبة املسجل

 .ا خالل فصول ٕالاجازة ات املحصل عل  كشف تام للنقط وامل
  رشح رة الذاتية للم  .(Curriculum Vitae)بيان الس

 كالوريا.نسخة من شهادة الب  
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 ن رشح. ظرف  يحمالن طابعا بريديا واسم وعنوان امل

  
رشيح. 5   إيداع ملفات ال

رجمة أو يبعثوا  م كاملة لدى إدارة مدرسة امللك فهد العليا لل ن للمباراة أن يودعوا ملفا رشح ى امل يجب ع
ي أجل أقصاه يوم  ى هذه املدرسة  ي: 7201يو نيو  30 جمعةالا إ   ي العنوان التا

رجمة مدرسة امللك   فهد العليا لل
  مصلحة الشؤون الطالبية

  طنجة – 410طريق الشرف ص.ب : 
  



3 
 

  
  مواد املباراة. 6

ى الاختبارات التالية :   تشتمل املباراة ع

 املعامل املدة الزمنية املــــــــــواد

ى (فرنسية أو  – 1 ى اللغة ٔالاجنبية ٔالاو ترجمة من اللغة العربية إ
ية أو إسبانية أو أملانية).  3 ساعتان إنجل

ية أو إسبانية  – 2 ى (فرنسية أو إنجل ترجمة من اللغـة ٔالاجنبية ٔالاو
ى اللغة العربية.  3 ساعتان أو أملانية) إ

ى اللغة  – 3 ية) إ ترجمة من اللغة ٔالاجنبية الثانية (فرنسية أو إنجل
 2 ساعتان العربية أو تلخيص باللغة العربية لنص باللغة ٔالاجنبية الثانية.

 

  عدد املقاعد. 7
  

  مقعدا. 180ي  2018-2017 حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية
  

  نتائجهاتاريخ إجراء املباراة وٕالاعالن عن . 8

ـي  ــى موقـع املدرســة  ن الجتيــاز املبـاراة ع ن املقبـول رشــح  72 يسمــخاليــوم أجــل أقصـاه سـيتم ٕالاعــالن عـن امل
  .2017ليوز يو 

رجمــة بطنجـة  ن الا يوميوستجرى املبــاراة بمدرسة امللك فهـد العليـــا لل ر 12 ثالثاءوال 11ثن   .2017 شتن

ي  رشحون الناجحون  ر امل ائية ،املباراةوسيخ روني للمدرسة  ،بصفة  عن طريق املوقع ٕالالك
www.ecoleroifahd.uae.ma ،ر  ي رشح تم  .2017غضون ٔالاسبوع الرابع من شهر شتن وسيعوض كل م

ي  رشح ورد اسمه  ي الوقت الذي تحدده له املؤسسة، بم ائي  ائية ولم يؤكد تسجيله ال قبوله بصفة 
 الئحة الانتظار الوطنية وذلك حسب الاستحقاق.


