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

ينهي مدير مؤسسة دار احلديث احلسنية إىل علم الراغبني يف ولوج سلك التكوين األساسي املتخصص برسم السنة الدراسيية
 2023-2022الذي تستغرق مدة التكوين فيه مثانية فصول،منها فصالن حتضيييان ،وتتيوج باحلصيول علي إجياةة دار احليديث
احلسنية يف علوم الدين ،ما يلي:
أ) جتيرى املبياراة يوميي الثالثاء واألربعاء  00و  00من شتنرب  ،2022يف مقير املؤسسييية الكائيين بشارع الزيتييون ،رقييم ،650
حي الرياض ،الرباط ،وتشتمل عل االختبارات الكتابية اآلتية :
 اختبار يف الثقافة اإلسالمية (اليمدة ساعتان ،املعامل  )3؛
 اختبار يف اللغة العربية (اليمدة ساعتان ،املعامل  )3؛
 اختبار يف اللغة الفرنسية (اليمدة ساعتان ،املعامل  )2؛
 اختبار يف اللغة اإلجنليزية أو اللغة اإلسبانية (اليمدة ساعتان ،املعامل .)2
ب ) يييشرتط يف املرتش ي أن يكييون حاصييال عل ي شييهادة باكالوريييا التعليييم الثييانوي ،أو شييهادة باكالوريييا التعليييم الثييانوي العتي ي ،
أو شييهادة معييرت مبعادلتهييا إلحييدااما ،شييري ة أن تكييون الشييهادة الييمقدمة مسييلمة يف السيينة الدراسييية اةارييية أو السيينة
الدراسية اليماضية ،وأن ال يقل اليمعدل احملصل عن  22من  ،20وأن ال يقل اليمعدل احملصيل يف كيل مين اللغية العربيية واللغية
الفرنسية واللغة اإلجنليزية أو اللغة اإلسبانية ،يف سنتيي الباكالوريا ،عن  22من .20
ج ) حيدد عدد اليمقاعد الدراسية اليمتبارى عليها يف ( 60أربعني) مقعدا.
د) يتكون ملف الرتشي من الوثائ التالية :
 طلب مكتوب موجه إىل مدير املؤسسة ،يبيين فيه الييمرتش امسيه الشخصيي والعيائلي وعنوانيه ورقيم ااياتف ،وحييدد اللغية
األجنبية األوىل واللغة األجنبية الثانية من بني اللغات اآلتية :اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية؛
 نسخة مشهود مب ابقتها ألصل الشهادة امل لوبة (مصحوبة بنسخة من قرار اليمعادلة عند االقتضاء)؛
 أصيال كشفي النقط احملصلة يف سنيت الباكالوريا (االمتحان الوطين واالمتحان اةهوي) ؛
 نسخة مشهود مب ابقتها ألصل الب اقة الوطنية للتعريف.
اي) يودع اليمرتشحون غي اليموظفني ملفات ترشيحهم لدى إدارة املؤسسة (مصلحة شؤون ال لبة) ،كما ميكنهم إرسيااا عين طريي
الربيد (العنوان :شارع الزيتون ،رقم  ،650حي الرياض ،ص.ب 0566.العرفان ،الرباط).
أمييا اليييمرتشحون املوظفييون فيتعيييين عليييهم إرسييال ملفييات ترشيييحهم عيين طرييي السييلم اإلداري مرفقيية مبوافقيية اإلدارة
اليت ينتمون إليها.
و) آخر أجل للتوصل مبلفات التيرشي او يوم االثنني  21يوليوة  2022عل الساعة الرابعة والنصف مساء.
ة) يعلييييين عييييين نتيجييييية االنتقييييياء األوليييييي وعييييين مواعييييييد االختبيييييارات الكتابيييييية يف مقييييير املؤسسييييية ،ويف موقعهيييييا
عل اإلنرتنت ( )www.edhh.orgيوم اةمعة  22يوليوة  ،2022ويعترب للك مبثابة استدعاء.
ح) يعلن عن النتيجة النهائية وعن موعد التسجيل بالكيفية نفسها.

