
                      

 جامعة عبد المالك السعدي

 مدرسة الملك فهد العليا للترجمة

 طنجة  

 الترجمة الفوريةأو مسلك  إعالن عن مباراة ولوج مسالك الترجمة التحريرية
أو مسلك سالك الترجمة التحريرية بميعلن مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة أن مباراة االلتحاق   

 .2020 أكتوبر  02و  01 يستجرى يوم 2021-2020السنة الجامعية برسم  الترجمة الفورية

 :التالية مسالكحسب ال أو ما يعادلها تقبل الترشيحات من الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة

 فرنسية -نجليزيةإ -عربية الفورية مسلك الترجمة: 
 .اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية 

 فرنسية -نجليزيةإ -التحريرية عربية مسلك الترجمة: 
 .اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية 

 فرنسية -سبانيةإ -التحريرية عربية مسلك الترجمة: 
 .اإلجازة في الدراسات اإلسبانية 

  فرنسية -لمانيةأ -عربية مسلك الترجمة التحريرية: 
  .اإلجازة في الدراسات األلمانية 

 نجليزيةإ -فرنسية -التحريرية عربية مسلك الترجمة: 
  .اإلجازة في الدراسات الفرنسية 

  .اإلجازة في القانون العام أو القانون الخاص باللغة الفرنسية 

   .اإلجازة في العلوم 

 .اإلجازة في العلوم االقتصادية 

 مسطرة الترشيح 
 

نسخ وعلى المترشح   https://concours.esrft.ma/ :( على الرابطinscription-préالتسجيل القبلي )تم ي
 الموقع: على( وتحميلها Scannerبواسطة الماسح الضوئي ) ناهينة أدبالمالوثائق 

طلبخخة لهادة تثبخخت حصخول المترشخخح علخخى اإلجخازة. ييخخر أنخ  يمرخخن قبخخول الترشخيحات بصخخ ة م قتخة بالنسخخبة لشخنسخةة مخخن 1- 
           .المسجلين في ال صل السادس من اإلجازة

  الةمسة  صولالبالنسبة للحاصلين عليها، أو  فصول اإلجازة جميع رشف تام للنقط المحصل عليها ةالل  2-

(S1-S2-S3-S4-S5) المسجلين في ال صل السادس من اإلجازةطلبة لبالنسبة ل. 
 نسةة من شهادة البارالوريا. 3-
 (Curriculum Vitae)بيان السيرة الذاتية للمترشح  -4

 .نسةة من بطاقة التعريف الوطنية  5-

 الترشيح تاريخ
 /https://concours.esrft.maعبر الرابط للمباراة  الترشيحتودع ملفات 

   2020 شتنبر 20 الى زولييو 15 من خالل الفترة الممتدة  

 
 تاريخ اإلعالن عن المقبولين 
 ae.mawww.ecoleroifahd.uسيتم اإلعالن عن المترشحين المقبولين الجتياز المباراة على موقع المدرسة 

 . 2020 شتنبر 26 سبتالفي أجل أقصاه يوم  

 تاريخ إجراء المباراة واإلعالن عن نتائجها
 

  .2020 أكتوبر  02و  01 ييومستجرى المباراة بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة 
وسيييييييييخبر المترشييييييييحون الايييييييياجحون فييييييييي المبيييييييياراة بصييييييييفة ن ا ييييييييية عليييييييي  الموقيييييييي  اإلل ترونييييييييي للمدرسيييييييية 

www.ecoleroifahd.uae.ma وسييعو  ليم مترشيح نياجح لي  2020 أكتثوبرمثن شث ر  ثالث غضون األسبوع ال، في .

 االستحقاق.يؤلد تسجيله الا ا ي في الوقت المااسب بمترشح ورد اسمه في ال حة االنتظار، وذلك حسب 

 مدرسة الملك فهد العليا للترجمة
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