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   2018 - 2017برسم السنة الدراسية 

 
برسيم السينة  المتخصي  األساسيي التكيوين سيل  وليو  فيي بينالراغ علم لىإ الحسنية الحديث دارمؤسسة  مدير ينهي

 عليى بالحصيو، تتيو وهيا فصي ن تحرييريان ن ثمانيية فصيو، نمن الذي تستغرق مدة التكيوين فيي   2018-2017    الدراسية
 ن ما يلي:الدين علوم في  الحسنية  الحديث دار إجازة
ن بشييار  ـة الكائييــييـر المؤسسـن  فييي م يي2017  وزـميين يولييي 14و  13  الجمعييةو الخمييي  ي  ـاراة يومييـرى المبييـتجيي -أ
 تابية اآلتية :م، على االختبارات الكتن حي الرياضن الرباطن وتش456م ـونن رقــالزيت

 ( ؛3المدة ساعتانن المعام،  اختبار في الث افة اإلس مية ) •

 ( ؛ 3المدة ساعتانن المعام،  اختبار في اللغة العربية ) •

 ( ؛ 2المدة ساعتانن المعام،  اختبار في اللغة  الفرنسية ) •

 (.2 المدة ساعتانن المعام، اختبار في اللغة  اإلنجليزية أو اللغة اإلسبانية )
 الثييانوي التعليييم باكالوريييا شييهادة أو الثييانوين التعليييم رييياوباكال شييهادة علييى حاصيي  يكييون نأ  المترشيي  فييي شترطـييي – ب
 السينة أو فيي السينة الدراسيية الجاريية   مسلمة الم دمة الشهادة تكون نأ شريطة إلحداهمان بمعادلتها معترف شهادة أو العتيقن
 العربيية اللغية مين كي، فيي  المحصي، المعيد، ي ي، ال     نوأ ن20 من 12 عن المحص، معد،لا ي ، ال وأن نالمارية الدراسية
 .20 من 12 عن نالباكالوريا يـسنت في ناإلسبانية اللغة اإلنجليزية أوو اللغة  الفرنسية واللغة
 )أربعين( م عدا. 40في  اعد الدراسية المتبارى  عليها يحدد عدد الم -  
 :التالية  الوثائق من الترشي  ملف يتكون -د

ن ورقيم الهياتف وعنواني  والعيائلي الشخصيي اسيم   شيالمتر فيي  نـيبي موج  إلى مدير المؤسسةن  مكتوب طلب •
 : اإلنجليزية والفرنسية و اإلسبانية؛ بية الثانية من بين اللغات اآلتيةويحدد اللغة األجنبية األولى واللغة األجن

 ؛(االقتراء عند المعادلة قرار من بنسخة مصحوبة) المطلوبة لشهادةا ،ألص بمطاب تها مشهود نسخة •

 ؛ االمتحان الوطني و االمتحان الجهوي (أص  كشفي الن ط المحصلة في سنتي الباكالوريا )  •

 . الوطنية التعريف بطاقة ألص، بمطاب تها مشهود نسخة •

 إرسيالها يمكينهم كميا ن)مصلحة شيؤون الطلبية(  مؤسسةلا دارةإ لدى ترشيحهم ملفات الموظفين غير المترشحون يود  -هـ
 (.العرفانن الرباط 6549ن حي الرياضن  .ب.456شار  الزيتونن رقم  )العنوان: عن طريق البريد 

  اإلدارة بمواف يية مرف يية اإلداري السييلم طريييق عيين ترشيييحهم ملفييات إرسييا، عليييهم فيتعيييـن الموظفييون مترشحونـاليي أمييا 
 .إليها ينتمون التي

 .مساء في الساعة الرابعة والنصف  2017يوني   30جمعة ال  يوم هو رشي ـالت بملفات للتوص، ج،أ آخر  -و
 تعليى اإلنترني فيي م ير المؤسسيةن وفيي موقعهيا  وعين مواعييد االختبيارات الكتابيية نتيجة االنت ياء األوليي يعلن عن -  ز

(www.edhh.org)  ذل  بمثابة استدعاءويعتبر  ن2017يوليوز  4  الث ثاءيوم. 
 .عن موعد التسجي، بالكيفية نفسهايعلن عن النتيجة النهائية و – ح


