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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      

 . 2022 شتنبر   15و 14 يستجرى يوم 2023-2022مسلك الترجمة الفورية برسم السنة الجامعية 

 : المسالك التاليةحسب   أو ما يعادلها  تقبل الترشيحات من الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة

 

 مسطرة الترشيح  

( القبلي  التسجيل  الرابطinscription-préيتم  على   )  :/https://concours.esrft.ma    وعلى

 وتحميلها على الرابط:   PDF( بصيغة Scannerالمترشح نسخ الوثائق المبينة أدناه بواسطة الماسح الضوئي )

يمكن قبور الترشخخيحات بصخخفة م قتة  نسخخ ة من شخخهادة تحبو  صخخور المترشخخح على اإلجازة.  ير أن    (1

          ؛المسجلين في الفصل السادس من اإلجازةطلبة لبالنسبة ل

فصخخخخور الفصخخخخور اإلجازة بالنسخخخخبة للحاصخخخخلين عليها  أو  كشخخخخم تان للنقط المحصخخخخل عليها   ر جمي    (2

 ؛اإلجازةالمسجلين في الفصل السادس من طلبة لبالنسبة ل (S1-S2-S3-S4-S5)ال مسة 

 نس ة من شهادة الباكالوريا؛ (3

 ؛(Curriculum Vitae)بيان السيرة الذاتية للمترشح  (4

 نس ة من بطاقة التعريم الوطنية. (5

 المسلك  اإلجازة 
 فرنسية -جنليزيةإ -عربية الفورية مسلك الرتمجة اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية

 فرنسية-جنليزيةإ -التحريرية عربية مسلك الرتمجة اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية

 فرنسية -سبانيةإ -التحريرية عربية مسلك الرتمجة اإلجازة يف الدراسات اإلسبانية

 فرنسية -ملانيةأ -التحريرية عربيةمسلك الرتمجة  اإلجازة يف الدراسات األملانية

 اإلجازة يف الدراسات الفرنسية ✓

 اإلجازة يف القانون العام أو القانون اخلاص باللغة الفرنسية ✓

 اإلجازة يف العلوم ✓

 اإلجازة يف العلوم االقتصادية ✓

 

 جنليزيةإ -فرنسية -التحريرية عربية مسلك الرتمجة

 

1/2 

 

https://concours.esrft.ma/


 
 
 +212 539 94 28 13/ 94 04 34         (     (212) 539 94 08 35 

www.ecoleroifahd.uae.ma 

طنجة ـ المغرب ـ 104طريق الشرف: ص.ب.    
 

Route de charf B.P. 410 Tanger -Maroc     

 

 اريخ الترشيح ت

  15من   ر الفترة الممتدة  /https://concours.esrft.maتودع ملفات الترشيح للمباراة عبر الرابط         

لدى هذا ويتعين على كل مترشح ومترشحة ايداع الملم الورقي   ر نفس الفترة  .2022يوليوز  29الى 

مدرسة الملك فهد العليا  بواسطة البريد إلى العنوان التالي :مصلحة الش ون الط بية بالمدرسة  أو إرسال  

 طنجة  - 410طريق الشرف ص.ب:  مصلحة الشؤون الطالبية للترجمة

كترونيا دون التوصل بالوثائق المطلوبة أو الواردة خارج األجل المحدد  ترفض طلبات الترشيح المسجلة إل

 أعاله.

 تاريخ اإلعالن عن المترشحين المقبولين  

 
الخخخمخخخخخدرسخخخخخخخخخخخخخخة        مخخخوقخخخ   عخخخلخخخى  الخخخمخخخبخخخخخاراة  الجخخختخخخيخخخخخاز  الخخخمخخخقخخخبخخخولخخخيخخخن  الخخخمخخختخخخرشخخخخخخخخخخخخحخخخيخخخن  عخخخن  اإلعخخخ ن  سخخخخخخخخخخخخيخخختخخخم 

ae.mawww.ecoleroifahd.u  2022شتنبر  08األربعاء في أجل أقصاه يون . 

 

 الشفوية واإلعالن عن نتائجهما  والمقابلةتاريخ إجراء المباراة الكتابية 

 

  .2022 شتنبر 15و 14 ييومستجرى المباراة الكتابية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة      

شتتتتتتتنبر   24إلى    22 منالشخخخخخخفوية وسخخخخخخيعلن عن المترشخخخخخخحين الناجحين في المباراة الكتابية إلجرا  المقابلة 

غضتون وسخي بر المترشخحون الناجحون في المباراة بصخفة نهائية على الموق  اإللكترولي للمدرسخة  في .2022

 . 2022شتنبر األسبوع األخير من شهر 
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