
 

 
 

 
 

 إعـالن عن مبـاراة ولوج سـلك التكـوين األساسـي الـمتخصص
 2023 - 2022برسـم السنة الدراسية 

برسم السنة الدراسيية   املتخصص األساسي التكوين سلك ولوج يف بنيالراغ علم ىلإ احلسنية احلديث دارمؤسسة  مدير ينهي
  احليديث  دار إجياةة  علي   باحلصيول  تتيوج وا فصالن حتضيييان،  مثانية فصول،منهفيه مدة التكوين  الذي تستغرق  2022-2023

 :، ما يليالدين علوم يف احلسنية
، 650م يون، رقي يين بشارع الزيتيية الكائييياملؤسس ري،  يف مق2022  شتنربمن   00 و  00  واألربعاء  الثالثاءي  ياراة يوميرى املبيجت (أ

 : اآلتيةلكتابية مل عل  االختبارات اتحي الرياض، الرباط، وتش
  ؛( 3مدة ساعتان، املعامل يال)اختبار يف الثقافة اإلسالمية 

  ؛( 3ساعتان، املعامل مدة يال)اختبار يف اللغة العربية 

   ؛( 2ساعتان، املعامل مدة يال)الفرنسية اختبار يف اللغة 

   (.2 ساعتان، املعاملمدة يال)اإلجنليزية أو اللغة اإلسبانية اختبار يف اللغة 
 العتييي ، الثييانوي التعليييم باكالوريييا شييهادة أو الثييانوي، التعليييم رييياوباكال شييهادة عليي  حاصييال يكييون نأ  املرتشيي  يف شرتطيييي ( ب

 السيينة أو يف السيينة الدراسييية اةارييية   مسييلمة مقدمةياليي الشييهادة تكييون نأ شييري ة إلحييدااما، مبعادلتهييا معييرت  شييهادة أو
 واللغية  العربيية  اللغية  مين  كيل  يف  احملصيل  معدليال يقل ال   نوأ ،20 من 22 عن احملصل معدليال يقل ال وأن ،ماضيةيال الدراسية
 .20 من 22 عن ،الباكالوريا ييسنت يف ،اإلسبانية اللغة اإلجنليزية أوواللغة  الفرنسية

 .مقعدا( أربعني) 60يف متبارى  عليها يقاعد الدراسية الميحيدد عدد ال ( ج
 :التالية  الوثائ  من الرتشي  ملف يتكون (د

 وحييدد اللغية    ،ورقيم ااياتف   وعنوانيه  والعيائلي  الشخصيي  امسيه   شمرتيالي  فيه نييبي موجه إىل مدير املؤسسة،  مكتوب طلب
 واإلسبانية؛ اإلجنليزية والفرنسية : بية الثانية من بني اللغات اآلتيةاألجنبية األوىل واللغة األجن

 ؛(االقتضاء عند معادلةيال قرار من بنسخة مصحوبة) امل لوبة لشهادةا لألص مب ابقتها مشهود نسخة 

  ؛ (االمتحان الوطين واالمتحان اةهوي)ال كشفي النقط احملصلة يف سنيت الباكالوريا يأص 

 للتعريف الوطنية ب اقةال ألصل مب ابقتها مشهود نسخة. 

عين طريي     إرسيااا  ميكنهم كما ،(مصلحة شؤون ال لبة)  ؤسسةامل ةدارإ لدى ترشيحهم ملفات موظفنييال غي مرتشحونيال يودع (اي
 (.العرفان، الرباط 0566.ب.، حي الرياض، ص650شارع الزيتون، رقم  :العنوان) الربيد 

  اإلدارة مبوافقيية مرفقيية اإلداري السييلم طرييي  عيين ترشيييحهم ملفييات إرسييال عليييهم فيتعيييين املوظفييون مرتشحونياليي أمييا 
 .يهاإل ينتمون اليت
 .مساء الساعة الرابعة والنصف عل   2022 يوليوة 21 ثننياال يوم او رشي يالت مبلفات للتوصل جلأ آخر (و
 يف مقييييير املؤسسييييية، ويف موقعهيييييا   وعييييين مواعييييييد االختبيييييارات الكتابيييييية   نتيجييييية االنتقييييياء األوليييييي  يعلييييين عييييين  (ة

 . للك مبثابة استدعاءويعترب ،2022  يوليوة 22 اةمعةيوم  (www.edhh.org) تعل  اإلنرتن 
 .عن موعد التسجيل بالكيفية نفسهاعن النتيجة النهائية و يعلن (ح


