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بمدرسة ينهي رئيس جامعة القرويين إلى علم الطلبة الراغبين في ولوج سلك العالمية العليا 

 أنه سيتم تنظيم مباراة ولوج السنة األولى لهذا السلك في وجه الطلبة: العلوم اإلسالمية بالدار البيضاء

 الحاصلين على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي. (1

 والحافظين للقرآن الكريم. (2

 .والذين ال يتجاوز سنهم ثالثين سنة في تاريخ إجراء هذه المباراة (3
 

 ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

 .وعنوانيه البريدي واإللكتروني ،طلب مكتوب يبين فيه المترشح اسمه الشخصي والعائلي .1

 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة الباكالوريا. .2

 البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالمترشح.نسخة مشهود بمطابقتها ألصل  .3

 .برسم طور أو سلك الباكالورياالنسخ األصلية لكشوف النقط المحصل عليها  .4

 للمترشح.صورتان فوتوغرافيتان  .5

 بريديا والعنوان الشخصي للمترشح.طابعا  ظرفان يحمالن .6
 

مدرسة على عنوان ، وذلك 2017يوليوز  7يوم الثالثاء  صل بملفات الترشيح هو وآخر أجل للتو

 .الدار البيضاء ،مسجد الحسن الثاني ا،أنف العلوم اإلسالمية،
 

 :ثالث مراحلوتنظم المباراة على 

 المرحلة األولى: يتم فيها انتقاء المترشحين عن طريق دراسة ملفاتهم.

 يتم فيها التحقق من حفظ القرآن الكريم.المرحلة الثانية: 

 .ثانيةفيها إجراء اختبارات كتابية للمقبولين في المرحلة اليتم المرحلة الثالثة: 
 

، وذلك بمقر مدرسة 2017 يوليوز 13يوم الخميس  يجري التحقق من حفظ الطلبة للقرآن الكريم

 .المذكور عنوانها أعالهالعلوم اإلسالمية، 

ابتداء من الساعة ، 2017يوليوز  19و 18الثالثاء واألربعاء يومي  ةالكتابي اتختبارجري االوت

 الثامنة صباحا، بمقر نفس المدرسة.
 

 على:االختبارات الكتابية وتشتمل 

 (،2ساعات، المعامل  3أ . اختبار في اللغة العربية وعلومها )المدة: 

 (،2ساعات، المعامل  3ب . اختبار في العلوم الشرعية )المدة: 

مرشح )المدة: ساعتان، حسب اختيار الج . اختبار في اللغة الفرنسية أو اللغة اإلنجليزية، 

 .(2المعامل 

 2017يونيه  14في  الدار البيضاء

 إعالن عن مباراة الولوج لسلك العالمية العليا

 بمدرسة العلوم اإلسالمية بالدار البيضاء


