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بطنجة جمة لل العليا د ف امللك مدرسة ولوج
امعية ا السنة 2018-2017برسم

ن. 1 التكو داف أ

ة الفور أو ة ر التحر جمة ال ن اختصاصي ن و ت إ جمة لل العليا د ف امللك بمدرسة الدراسة دف
أو اصة ا أو العمومية القطاعات مختلف م أعمال مزاولة ع ن مجالقادر وكذا الدولية املنظمات

العل .البحث

ة ا واستكمال ن و الت إعادة ن الراغب اص لفائدة دراسية حلقات املؤسسة ذه تنظم كما
ية أجن لغات لتعليم دورات إ باإلضافة امليدان .ذا

والش. 2 الدراسة املخولةمدة ادات

جمة لل العليا د ف امللك بمدرسة الدراسة مدة نستغرق ت جازة(س عد فصول عة الطالب)أر يحرز
ع ا عد ري "النا تحر جم م التالية"دبلوم عة ر املسالك :إحدى

ية"مسلك- عر جمة سية-إسبانية-ال "فر
ية"مسلك- عر جمة سية-ال ية-فر "إنجل
جمة"مسلك- يةال ية-عر سية- إنجل "فر
ية"مسلك- عر جمة سية- أملانية-ال "فر

ية جن بلغتھ وإملام و ية جن بلغتھ جيدة معرفة مع ية، العر اللغة إتقان م ل ط ش و
.الثانية

شيح. 3 ال شروط

العليا د ف امللك بمدرسة ة ر التحر جمة ال مسالك إحدى لولوج القبول اجتيازيتم عد بطنجة جمة لل
ل ل مسبقا ا سا اك الالزم البيداغوجية املعارف حسب ا عادل ما أو جازة حام وجھ مفتوحة مباراة

:مسلك

ية عر جمة ال سية-مسلك ية-فر إنجل
ية- العر الدراسات .جازة

سية- الفر الدراسات .جازة

أو- العام القانون سيةجازة الفر باللغة اص ا .القانون

العلوم- .جازة

قتصادية- العلوم .جازة
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ية عر جمة ال ية-مسلك سية-إنجل فر
ية- نجل الدراسات .جازة

ية عر جمة ال سية-إسبانية-مسلك فر
سبانية- الدراسات .جازة

ية عر جمة ال سية-أملانية-مسلك فر
ملانية- الدراسات .جازة

التالية املراحل ع املباراة ذه :وتنظم

شيح- ال ملفات دراسة ق طر عن أو .انتقاء
ي- كتا .اختبار
قتضاء- عند .مقابلة

شيح. 4 ال ملف

اجتيازمب ن الراغب الطلبة ملفــع تقديم التحررة جمة ال مسالك بإحدى لتحاق يحتوي اراة :عامل

أو جمة لل العليا د ف امللك مدرسة سلمھ خاص مطبوع ع يحرر املباراة املشاركة يتمطلب
للمؤسسة ي و ليك املوقع من .www.ecoleroifahd.uae.ma:تحميلھ

غ ة، املطلو جازة ع صول ا ت تث ادة سبةش بال مؤقتة بصفة شيحات ال قبول يمكن أنھ
جازة من السادس الفصل ن ل امل .للطلبة

جازة فصول خالل ا عل املحصل ات وامل للنقط تام .كشف
للم الذاتية ة الس .(Curriculum Vitae)بيان

الب ادة ش من اة .الور
الوطنية ف التعر بطاقة من .ة
ن املظرف وعنوان واسم ديا بر عا طا .يحمالن

شيح. 5 ال ملفات إيداع

يبعثوا أو جمة لل العليا د ف امللك مدرسة إدارة لدى املة م ملفا يودعوا أن للمباراة ن امل ع يجب
يوم أقصاه أجل املدرسة ذه إ التا7201يونيو 30معةاا :العنوان

امللك جمةمدرسة لل العليا د ف
الطالبية الشؤون ة مص

ص الشرف ق طنجة–410: ب.طر
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املباراة. 6 مواد

التالية ختبارات ع املباراة :شتمل

الزمنيةاملــــــــــواد املعاملاملدة

و–1 ية جن اللغة إ ية العر اللغة من أو(ترجمة سية فر
أملانية أو إسبانية أو ية 3ساعتان).إنجل

و–2 ية جن اللغـة من إسبانية(ترجمة أو ية إنجل أو سية فر
أملانية ية) أو العر اللغة 3ساعتان.إ

الثانية–3 ية جن اللغة من ية(ترجمة إنجل أو سية اللغة) فر إ
الثانية ية جن باللغة لنص ية العر باللغة يص ت أو ية 2ساعتان.العر

املقاعد. 7 عدد

امعية ا السنة برسم املقاعد عدد .مقعدا2018180-2017حدد

عن. 8 عالن و املباراة إجراء خ اتار نتائج

ــ املدرســة موقــع ــ ع املبــاراة الجتيــاز ن املقبــول ن ــ امل عــن عــالن تم أقصــاهســ 72سمــايــومأجــل
.2017ليوزيو 

بطنجـة جمــة لل العليـــا ـد ف امللك بمدرسة املبــاراة نيوميوستجرى ن12ثالثاءوال11ثن .2017ش

ون النا ون امل ائية،املباراةوسيخ للمدرسة،بصفة ي و لك املوقع ق طر عن
www.ecoleroifahd.uae.ma،ن ش ر ش من ع الرا سبوع تم.2017غضون م ل وسيعوض

اسمھ ورد بم املؤسسة، لھ تحدده الذي الوقت ي ا ال يلھ يؤكد ولم ائية بصفة قبولھ
ستحقاق حسب وذلك الوطنية نتظار .الئحة


