إعـالن عن مبـاراة
ولوج سلك التكوين األساسي المتخصص
برسم السنة الدراسية 2018 - 2017
ينهي مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية إلى علم الراغبين فيي وليو سيل التكيوين األساسيي المتخصي برسيم السينة
الدراسية  2018-2017الذي تستغرق مدة التكيوين فيي ثمانيية فصيو ،نمنهيا فصي ن تحرييريان ن وتتيو بالحصيو ،عليى
إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدينن ما يلي:
أ -تج يـرى المب يـاراة يوم يـي الخمييي والجمعيية  13و  14ميين يولي يـوز 2017ن فييي م يـر المؤسســييـة الكائ يـن بشييار
الزيتــونن رقـم 456ن حي الرياضن الرباطن وتشتم ،على االختبارات الكتابية اآلتية :
• اختبار في الث افة اإلس مية ( المدة ساعتانن المعام )3 ،؛
• اختبار في اللغة العربية ( المدة ساعتانن المعام ) 3 ،؛
• اختبار في اللغة الفرنسية ( المدة ساعتانن المعام ) 2 ،؛
اختبار في اللغة اإلنجليزية أو اللغة اإلسبانية ( المدة ساعتانن المعام.)2 ،
ب – ييـشترط فييي المترشي أن يكييون حاصي علييى شييهادة باكالوريييا التعليييم الثييانوين أو شييهادة باكالوريييا التعليييم الثييانوي
العتيقن أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداهمان شريطة أن تكون الشهادة الم دمة مسلمة فيي السينة الدراسيية الجاريية أو السينة
الدراسية الماريةن وأن ال ي  ،المعد ،المحص ،عن  12من 20ن وأن ال ي ي ،المعيد ،المحصي ،فيي كي ،مين اللغية العربيية
واللغة الفرنسية و اللغة اإلنجليزية أو اللغة اإلسبانيةن في سنتـي الباكالوريان عن  12من .20
 يحدد عدد الم اعد الدراسية المتبارى عليها في ( 40أربعين) م عدا.د -يتكون ملف الترشي من الوثائق التالية :
• طلب مكتوب موج إلى مدير المؤسسةن يبيـن فيي المترشي اسيم الشخصيي والعيائلي وعنواني ورقيم الهياتفن
ويحدد اللغة األجنبية األولى واللغة األجنبية الثانية من بين اللغات اآلتية  :اإلنجليزية والفرنسية و اإلسبانية؛
• نسخة مشهود بمطاب تها ألص ،الشهادة المطلوبة (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند االقتراء)؛
• أص كشفي الن ط المحصلة في سنتي الباكالوريا (االمتحان الوطني و االمتحان الجهوي ) ؛
• نسخة مشهود بمطاب تها ألص ،بطاقة التعريف الوطنية .
هـ -يود المترشحون غير الموظفين ملفات ترشيحهم لدى إدارة المؤسسة (مصلحة شيؤون الطلبية)ن كميا يمكينهم إرسيالها
عن طريق البريد (العنوان :شار الزيتونن رقم 456ن حي الرياضن .ب 6549.العرفانن الرباط).
أمييا ال يـمترشحون الموظفييون فيتعيييـن عليييهم إرسييا ،ملفييات ترشيييحهم عيين طريييق السييلم اإلداري مرف يية بمواف يية اإلدارة
التي ينتمون إليها.
و -آخر أج ،للتوص ،بملفات التـرشي هو يوم الجمعة  30يوني  2017في الساعة الرابعة والنصف مساء.
ز  -يعلن عن نتيجة االنت ياء األوليي وعين مواعييد االختبيارات الكتابيية فيي م ير المؤسسيةن وفيي موقعهيا عليى اإلنترنيت
( )www.edhh.orgيوم الث ثاء  4يوليوز 2017ن ويعتبر ذل بمثابة استدعاء.
ح – يعلن عن النتيجة النهائية وعن موعد التسجي ،بالكيفية نفسها.

