إعالن عن مباراة ولوج مسالك الترجمة التحريرية
أو مسلك الترجمة الفورية
يعلن مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة أن مباراة االلتحاق بمسالك الترجمة التحريرية أو
مسلك الترجمة الفورية برسم السنة الجامعية  2023-2022ستجرى يومي  14و 15شتنبر .2022
تقبل الترشيحات من الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها حسب المسالك التالية:

المسلك

اإلجازة

مسلك الرتمجة الفورية عربية -إجنليزية -فرنسية

اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية

مسلك الرتمجة التحريرية عربية -إجنليزية-فرنسية

اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية

مسلك الرتمجة التحريرية عربية -إسبانية -فرنسية

اإلجازة يف الدراسات اإلسبانية

مسلك الرتمجة التحريرية عربية -أملانية -فرنسية

اإلجازة يف الدراسات األملانية
✓ اإلجازة يف الدراسات الفرنسية

مسلك الرتمجة التحريرية عربية -فرنسية -إجنليزية

✓ اإلجازة يف القانون العام أو القانون اخلاص باللغة الفرنسية
✓ اإلجازة يف العلوم
✓ اإلجازة يف العلوم االقتصادية

مسطرة الترشيح
يتم التسجيل القبلي ( )pré-inscriptionعلى الرابط https://concours.esrft.ma/ :وعلى
المترشح نسخ الوثائق المبينة أدناه بواسطة الماسح الضوئي ( )Scannerبصيغة  PDFوتحميلها على الرابط:
 )1نسخ ة من شخخهادة تحبو صخخور المترشخخح على اإلجازة .يير أنب يمان ربور الترشخخيحات بصخخفة م رتة
بالنسبة للطلبة المسجلين في الفصل السادس من اإلجازة؛
ر جمي فصخ خخور اإلجازة بالنسخ خخبة للحاصخ خخلين عليها أو الفصخ خخور

 )2كشخ خخم تان للنقط المحصخ خخل عليها

ال مسة ( )S1-S2-S3-S4-S5بالنسبة للطلبة المسجلين في الفصل السادس من اإلجازة؛
 )3نس ة من شهادة الباكالوريا؛
 )4بيان السيرة الذاتية للمترشح )(Curriculum Vitae؛
 )5نس ة من بطارة التعريم الوطنية.
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تاريخ الترشيح
تودع ملفات الترشيح للمباراة عبر الرابط https://concours.esrft.ma/

ر الفترة الممتدة من 15

يوليوز الى  12غشت  .2022هذا ويتعين على كل مترشح ومترشحة ايداع الملم الورقي

ر نفس الفترة

لدى مصلحة الش ون الط بية بالمدرسة أو إرسالب بواسطة البريد إلى العنوان التالي :مدرسة الملك فهد
العليا للترجمة مصلحة الشؤون الطالبية طريق الشرف ص.ب - 410:طنجة
ترفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون التوصل بالوثائق المطلوبة أو الواردة خارج األجل المحدد
أعاله.

تاريخ اإلعالن عن المترشحين المقبولين
س خ خ خ خ خخيخخت خخم اإلعخخ ن ع خخن ال خمخخت خخرشخ خ خ خ خ خحخخي خخن ال خم خق خب خخولخخي خخن الجخختخخي خ خخاز ال خمخخب خ خخاراة عخخل خخى م خخورخخ ال خم خ خخدرسخ خ خ خ خ خ خخة
 www.ecoleroifahd.uae.maفي أجل أرصاه يون األربعاء  08شتنبر .2022

تاريخ إجراء المباراة الكتابية والمقابلة الشفوية واإلعالن عن نتائجهما
ستجرى المباراة الاتابية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة يومي  14و 15شتنبر .2022
وسخ خ خخيعلن عن المترشخ خ خخحين الناجحين في المباراة الاتابية إلجرا المقابلة الشخ خ خخفوية من  22إلى  24شت ت تتتنبر
.2022وسخي بر المترشخحون الناجحون في المباراة بصخفة نهائية على المور اإللاترولي للمدرسخة في غضتون
األسبوع األخير من شهر شتنبر .2022
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