إعـالن عن تخصيص برنامج دراسي تحضيري
برسم السنة الدراسية 2018-2017
أ -يعلن مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية عن تخصيص برنامج دراسي تحضيري برسم السننة الدراسنية
 2018-2017لفائنندا الننرا بين لنني المفنناراة لنني مبنناراا ولننوس سننلت التاننوين العننالي المعم ن  ،وتسننتقر
الدراسة ليه سنة دراسية ااملة.
ب -يفترط لي الـمترفح أن ياون حاصال على فناادا اإلجناةا العلينا المسنلمة منـن إحنـدى الينا جامعنة
القـروينـين ،أو فــننـاادا العـننـالمية لنني التعلننيم العتين  ،أو فنناادا اإلجنناةا المسننلمة مننن إحنندى اليننا اآلداب
والعلوم اإلنسانية أو اليا العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،أو فاادا معترف بمعادلتاا إلحداها.
اما يفترط ليه أن ياون حاصال لي أربعة لصول من لصول اإلجاةا على األقل على معدل ال يقل عن
 12من  20لي ال لصل على حدا.
س -يحدد عدد المقاعد الدراسية المخصصة لاذا البرنامج لي ( 40أربعين) مقعدا.
د -يتاون ملف الترفيح من الوثائ اآلتية:
• طلب ماتوب موجه إلى مندير المؤسسة،يبينـن لينه المترفنح اسنمه الفخصني والعنائلي وعنواننه
ورقننم الانناتف ،ويحنندد اللقننة األجنبيننة األولننى واللقننة األجنبيننة الثانيننة مننن بننين اللقننا التاليننة  :اإلنجليةيننة
والفرنسية و اإلسبانية؛
• نسننخة مفنناود بمطابقتاننا ألصننل الفنناادا المطلوبننة (مصننحوبة بنسننخة مننن قننرار المعادلننة عننند
االقتضاء)؛
• أصل افف النقط المحصلة لي لصول اإلجاةا؛
• نسخة مفاود بمطابقتاا ألصل بطاقة التعريف الوطنية .
هـ -يودع المترفحون ير الموظفين ملفا ترفيحام لدى إدارا المؤسسة (مصلحة فنؤون الطلبنة) ،امنا
يمانننام إرسننالاا عننن طري ن البرينند (العنننوان :فننارع الةيتننون ،رقننم  ،456حنني الريننا ،.ص.ب6549.
العرلان ،الرباط).
أمننا الننـمترفحون الموظفننون ليتعيننـن علننيام إرسننال ملفننا ترفننيحام عننن طري ن السننلم اإلداري مرلقننة
بموالقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة اإلدارا
التي ينتمون إلياا.
و -آخر أجل للتوصل بملفا التـرفيح هو يوم الجمعة 30يونيو 2017لي السناعة الرابعنة والنصنف
مساء.
ة  -يعلن عن نتيجة االنتقاء يوم الثالثاء  4يوليوة  2017لي مقر المؤسسة ،ولي موقعاا على اإلنترن
(  ، (www.edhh.orgويعتبر ذلت بمثابة استدعاء.
ح – تجرى المقابلة يومي الثالثاء واألربعناء  18و  19منن يولينوة  2017ابتنداء منن السناعة العافنرا
صباحا.
ط  -يعلن عن نتيجة المقابلة و عن موعد التسجيل بالايفية نفساا.

