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طنجة

إعالن عن مباراة ولوج مسالك الترجمة التحريرية
يعلن مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة أن مباراة االلتحاق برسم الموسم الجامعي  1010-1029ستجرى
يومي  00و  00شتنبر .1029
تقبل الترشيحات من الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها حسب المسالك التالية:
-2مسلك الترجمة عربية-فرنسية-إنجليزية :اإلجازة أو ما يعادلها في إحدى التخصصات التالية:
 اإلجازة في الدراسات الفرنسية (. (Etudes Française اإلجازة في الدراسات العربية. اإلجازة في القانون العام باللغة الفرنسية أو القانون الخاص باللغة الفرنسية) .(Droit Public-Français et Droit Privé-Français
اإلجازة في العلوم االقتصادية. اإلجازة في العلوم البحتة. -1مسلك الترجمة عربية-إنجليزية-فرنسية :اإلجازة أو ما يعادلها في الدراسات اإلنجليزية.
 -3مسلك الترجمة عربية-إسبانية-فرنسية :اإلجازة أو ما يعادلها في الدراسات اإلسبانية.
 -4مسلك الترجمة عربية-ألمانية-فرنسية :اإلجازة أو ما يعادلها في الدراسات األلمانية.
بالنسبة للطلبة األجانب ،يتعين عليهم تقديم طلباتهم عن طريق الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

ملف الترشيح
يجب على المترشح تعبئة مطبوع طلب الترشيح على الموقع اإللكتروني للمدرسة)/concourswww.esrft.uae.ma( :
وإرساله عبر البريد اإللكتروني ،ثم طباعته والتوقيع عليه وإرساله إلى المدرسة مرفقا بالوثائق التالية:
 -1شهادة تثبت حصول لمتتششوع ى وإل لزةواغة .أنوش مكو نتلوا تبول لمتششونحات بصوال تبتتول بامك وبل م ط بول لمت وة نا يوا لماصو لم واد

توا

لزةاغة ،ى إل ما نبعثلل شهادة تثبت كةاحهم يا لزةاغة يلش حصلمهم ى إل لمكتائج لمكهائنل ،لإا تعذش ذمك يإك نتعنا ى ونهم لزدء بهوا نولم لةتنواغ
لمتباشلة يا حامل تبل تششنحهم.
 -2لشف تام م كقط لمتحص ى نها خال ةتنع يصل لزةاغة (.)S1-S2-S3-S4-S5-S6
 -3ك خل تا شهادة لمبالاملشنا.
 -4بناا لم نشة لمذلتنل م تتششع )(Curriculum Vitae
 -5ظشياا تتكبشلا نحتالا ل م لىكللا لمتششع.
 -6ك خل تا بطاتل لمتعشنف لملطكنل.

يرسل الملف بواسطة البريد إلى العنوان التالي:

مدرسة الملك فهد العليا للترجمة مصلحة الشؤون الطالبية طريق الشرف ص.ب - 410:طنجة
الهاتف)0539( 94 28 13 :

آخر أجل لقبـول الترشيحات هو  30يونيو 1029
ترفض طلبات الترشيح الغير المسجلة إلكترونيا ،أو المسجلة إلكترونيا دون التوصل بالوثائق المطلوبة أو
الواردة خارج األجل المحدد أعاله.

