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 والتواصل والصحافةالماستر المتخصص في الترجمة إعالن عن مباراة ولوج مسلك 
 الترجمة الماستر المتخصص في مسلكبيعلن مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة أن مباراة االلتحاق 

 .1029 شتنبر 07 سبتاليوم ستجرى  1010-1029 السنة الجامعيةبرسم  والتواصل والصحافة

 :حسب التخصصات التالية أو ما يعادلها الترشيحات من الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازةتقبل 
 

  علوم اإلعالم والصحافة اإلجازة في
 لغاتاآلداب وال اإلجازة في

  واالجتماعية االقتصاديةية والقانونالعلوم اإلجازة في 
 

 ملف الترشيح
 :على الموقع اإللكتروني لجامعة عبد المالك السعدي الترشيحطلب مطبوع  تعبئة المترشحيجب على 

(uae.ma www.)، ( ثم طباعة االيصالReçu) المدرسة مرفقا بالوثائق التالية:ب يداعهوإ 
المسفجلين طلبفة لمؤقتفة بالنسفبة لهادة تثبت حصول المترشح على اإلجازة. غير أنه يمكن قبول الترشيحات بصفةة شنسخة من 1- 

، وإن تعفرر النهائيفةنتفائ  ال، على أن يبعثوا شهادة تثبت نجاحهم ففي اإلجفازة ففور حصفولهم علفى في الةصل السادس من اإلجازة

 رلك فإنه يتعين عليهم اإلدالء بها يوم اجتياز المباراة في حالة قبول ترشيحهم.

 .(S1-S2-S3-S4-S5-S6)  فصول اإلجازة جميع كشف تام للنقط المحصل عليها خالل  2-

 نسخة من شهادة الباكالوريا. 3-

 (Curriculum Vitae)بيان السيرة الراتية للمترشح  -4

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -5

 ايداع ملفات الترشيح
 .الملك فهد العليا للترجمةيجب على المترشحين للمباراة السالفة الذكر أن يودعوا ملفاتهم كاملة لدى إدارة مدرسة 

 1029 زيوليو 26آخر أجل لقبـول الترشيحات هو 
ترفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا، أو المسجلة إلكترونيا دون التوصل بالوثفائق المطلوبفة أو الفواردة 

 خارج األجل المحدد أعاله.

 تاريخ اإلعالن عن المقبولين 
 .  1039يوليوز  13 ابتداء منسيتم اإلعالن عن المترشحين المقبولين الجتياز المباراة على موقع المدرسة 

 تاريخ إجراء المباراة واإلعالن عن نتائجها
 

  .1039 شتنبر 07 سبتالوستجرى المباراة بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة يوم 
وسيييييييمبر المترشييييييحون الميييييياجحون فييييييل المبيييييياراة نيييييييفة  ها ييييييية علييييييى المو يييييي  ا ل ترو ييييييل للمدرسيييييية 

www.ecoleroifahd.uae.ma وسييعو  كيم مترشي  1029 شهتببرمن شهرر  ثانيغضون األسبوع ال، فل .

 تحقاق. اج  لم يؤكد تسجيله المها ل فل الو ت المماسب نمترش  ورد اسمه فل ال حة اال تظار، وذلك حسب االس
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