ولوج مدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة بطنجة
برسم السنة الجامعية 2019-2018
 .1أهداف التكوين
دف الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة إ ى تكوين اختصاصي ن ي ال ﺮجمة التحريرية أو الفورية
قادرين ع ى مزاولة أعمالهم ي مختلف القطاعات العمومية أو الخاصة أو املنظمات الدولية وكذا ي مجال
البحث العلم .
كما تنظـم ذﻩ املؤسسة حلق ـات دراسية لفـائدة ٔالاشخ ـاص الراغبيـن ي إعـادة التكوين واستكمال الخ ﺮة
ي هذا امليدان باإلضافة إ ى دورات لتعليم لغات أجنبية.

 .2مدة الدراسة والشهادات املخولة
تستغرق مدة الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة سنت ن)أربعة فصول بعد ٕالاجازة( يحرز الطالب
الناجح بعدها ع ى "دبلوم م ﺮجم تحريري" ي أحد املسالك ٔالاربعة التالية:
 مسلك "ال ﺮجمة عربية -فرنسية -إنجل ية" مسلك "ال ﺮجمة عربية -إنجل ية -فرنسية" مسلك "ال ﺮجمة عربية -إسبانية -فرنسية" مسلك "ال ﺮجمة عربية -أملانية -فرنسية"ويش ﺮط ي كل م ﺮشح إتقان اللغة العربية ،مع معرفة جيدة بلغته ٔالاجنبية ٔالاو ى وإملام بلغته ٔالاجنبية
الثانية.

 .3شروط ال ﺮشيح
يتم القبول لولوج أحد مسالك ال ﺮجمة التحريرية بمدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة بطنجة بعد اجتياز
مباراة مفتوحة ي وجه حام ي ٕالاجازة أو ما يعادلها حسب املعارف البيداغوجية الالزم اكتسا ا مسبقا لكل
مسلك:
 مسلك ال ﺮجمة عربية -فرنسية -إنجل ية
 ٕالاجازة ي الدراسات العربية. ٕالاجازة ي الدراسات الفرنسية. ٕالاجازة ي القانون العام أوالقانون الخاص باللغة الفرنسية. ٕالاجازة ي العلوم.ٕ -الاجازة ي العلوم الاقتصادية.
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 مسلك ال ﺮجمة عربية -إنجل ية -فرنسية
 ٕالاجازة ي الدراسات ٕالانجل ية. مسلك ال ﺮجمة عربية -إسبانية -فرنسية
 ٕالاجازة ي الدراسات ٕالاسبانية. مسلك ال ﺮجمة عربية -أملانية -فرنسية
 ٕالاجازة ي الدراسات ٔالاملانية.وتنظم هذﻩ املباراة ع ﺮ املراحل التالية:
 انتقاء أو ي عن طريق دراسة ملفات ال ﺮشيح. اختبار كتابي. -مقابلة عند الاقتضاء.

 .4ملف ال ﺮشيح
ع ى الطلبة الراغب ن ي اجتياز مبـاراة الالتحاق بأحد مسالك ال ﺮجمة التحريرية تقديم ملف كامل يحتوي ع ى:





طلب املشاركة ي املباراة يحرر ع ى مطبوع خاص تسلمه مدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة أو يتم
تحميله من املوقع ٕالالك ﺮوني للمؤسسة.www.ecoleroifahd.uae.ma :
شهادة تثبت الحصول ع ى ٕالاجازة املطلوبة ،غ ﺮ أنه يمكن قبول ال ﺮشيحات بصفة مؤقتة بالنسبة
للطلبة املسجل ن ي الفصل السادس من ٕالاجازة.
كشف تام للنقط وامل ات املحصل عل ا خالل فصول ٕالاجازة )الفصول الستة(.
بيان الس ﺮة الذاتية للم ﺮشح ).(Curriculum Vitae

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

 .5إيداع ملفات ال ﺮشيح
يجب ع ى امل ﺮشح ن للمباراة أن يودعوا ملفا م كاملة لدى إدارة مدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة أو أن
يبعثوا ا إ ى هذﻩ املدرسة ي أجل أقصاﻩ يوم الجمعة  29يونيو  2018ي العنوان التا ي:
مدرسة امللك فهد العليا لل ﺮجمة
مصلحة الشؤون الطالبية
طريق الشرف ص.ب  – 410 :طنجة
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 .6مواد املباراة
تشتمل املباراة ع ى الاختبارات التالية:
امل ـ ـ ــواد

املدة الزمنية

املعامل

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

ساعتان
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 -2ترجمة من اللغـة ٔالاجنبية ٔالاو ى )فرنسيـة أو إنجليـزية أو إسبانية أو
أملانية( إ ى اللغة العربية.

ساعتان
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 -3ترجمة من اللغة ٔالاجنبية الثانية )فرنسية أو إنجليـزية( إ ى اللغة
العربية.

ساعتان

2

 .7عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية  2019-2018ي 180مقعدا.

 .8تاريخ إجراء املباراة وٕالاعالن عن نتائجها
ســيتم ٕالاعــالن عــن امل ﺮشــح ن املقبــول ن الجتيــاز املبــاراة ع ــى موقــع املدرســة ــي أج ـ ـ ـل أقصـ ـ ـاﻩ يـ ـوم الخمــيس
 26يوليوز .2018
وستجرى املبــاراة بمدرسة امللك فهـد العلي ــا لل ﺮجمــة بطنجـة يومي ٔالاربعاء  05والخميس  06شتن ﺮ.2018
وسيخ ﺮ امل ﺮشحون الناجحون ي املباراة ،بصفة ائية ،عن طريق املوقع ٕالالك ﺮوني للمدرسة
 ،www.ecoleroifahd.uae.maي غضون ٔالاسبوع الثالث من شهر شتن ﺮ  .2018وسيعوض كل م ﺮشح
تم قبوله بصفة ائية ولم يؤكد تسجيله ال ائي ي الوقت الذي تحددﻩ له املؤسسة ،بم ﺮشح ورد اسمه ي
الئحة الانتظار الوطنية وذلك حسب الاستحقاق.
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