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 أهداف التكوين. 1
 

 إلى تكوين اختصاصيين في الترجمة التحريرية بطنجة تهدف الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا للترجمة

قادرين على مزاولة أعمالهم في مختلف القطاعات العمومية أو الخاصة أو  ،الفوريةالترجمة أو 

 املنظمات الدولية وكذا في مجال البحث العلمي.

كما تنظم بهذه املؤسسة حلقات دراسية لفائدة ألاشخاص الراغبين في إعادة التكوين واستكمال 

 .ة إلى دورات لتعليم لغات أجنبيةباإلضاف ،الخبرة في هذا امليدان

 

 املخولة اتوالشهاد مدة الدراسة. 2
 

أو  سنتين )أربعة فصول بعد إلاجازةبطنجة بمدرسة امللك فهد العليا للترجمة  تستغرق مدة الدراسة

 :يحرز الطالب الناجح بعدها على (ما يعادلها
 

 في إحدى املسالك التالية: دبلوم مترجم تحريري  -1

 أنجليزية -فرنسية  -عربية  التحريرية مسلك الترجمة -

 فرنسية –أنجليزية  -عربية  التحريرية مسلك الترجمة -

 فرنسية -اسبانية  -عربية  التحريرية مسلك الترجمة -

 فرنسية –أملانية  - عربيةالتحريرية مسلك الترجمة  -
 

 دبلوم مترجم فوري في:   -2

 فرنسية –أنجليزية  -مسلك الترجمة الفورية عربية   -

لغته ألاجنبية ألاولى وإملام بلغته ألاجنبية بمترشح إتقان اللغة العربية، مع معرفة جيدة  كلويشترط في 

 الثانية.

 

 شروط الترشيح. 3
 

امللك فهد العليا  مدرسةبأو الترجمة الفورية الترجمة التحريرية سلك لك امسإحدى يتم القبول لولوج 

حسب املعارف بعد اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي إلاجازة أوما يعادلها  للترجمة بطنجة

 البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا لكل مسلك: 
 

  إنجليزية:-فرنسية-عربية التحريريةمسلك الترجمة 

  .إلاجازة في الدراسات العربية 

  .إلاجازة في الدراسات الفرنسية 
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  .إلاجازة في القانون العام أو القانون الخاص باللغة الفرنسية 

   .إلاجازة في العلوم 

 .إلاجازة في العلوم الاقتصادية 
 

  فرنسية-إنجليزية-عربية التحريريةمسلك الترجمة: 

 .إلاجازة في الدراسات إلانجليزية 

 فرنسية-سبانيةإ-عربية التحريرية مسلك الترجمة: 

 إلاجازة في الدراسات إلاسبانية. 

  فرنسية:-ملانيةأ-عربيةالتحريرية  مسلك الترجمة 

  .إلاجازة في الدراسات ألاملانية 

 فرنسية:-ليزيةإنج-مسلك الترجمة الفورية عربية 

 إلاجازة في الدراسات إلانجليزية. 
 

 املراحل التالية: ر وتنظم هذه املباراة عب

 تأخذ فيها بعين الاعتبار املعايير التالية: لفات الترشيحملانتقاء أولي عن طريق دراسة  -

 ؛عدد امليزات املحصل عليها 

 ؛ املعدالت املحصل عليها في اللغات 

 لنيل دبلوم إلاجازة التي استغرقها املترشح عدد سنوات الدراسة. 

 اختبار كتابي. -

 مقابلة عند الاقتضاء. -
 

 ملف الترشيح. 4

 

على الطلبةة الةراغبين فةي اجتيةاز مبةاراة الالتحةاق بأحةد مسةالك الترجمةة التحريريةة أو الترجمةة الفوريةة أن 

وعلةةى املترشةةح  https://concours.esrft.ma ( ع ججا الججراب :pré-inscriptionبالتسجججيا اللب ججي   يقومةةوا

 ( وتحميلها على املوقع:Scannerنسخ الوثائق املبينة أدناه بواسطة املاسح الضوئي )

 هادة تثبت حصول املترشح على إلاجازة. غير أنه يمكن قبول الترشيحات بصفة شسخة من ن

 .مؤقتة بالنسبة للطلبة املسجلين في الفصل السادس من إلاجازة

 بالنسبة للحاصلين عليها، أو  فصول إلاجازةجميع  اللكشف تام للنقط املحصل عليها خ

بالنسبة للطلبة املسجلين في الفصل السادس من  (S1-S2-S3-S4-S5)الخمسة فصول ال

 إلاجازة.

https://concours.esrft.ma/
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 .نسخة من شهادة الباكالوريا 

  بيان السيرة الذاتية للمترشح(Curriculum Vitae) 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 

 

 الترشيحإيداع ملفات . 5
 

(  خةةالل الفتةةرة /https://concours.esrft.maتةةودم ملفةةات الترشةةيح للمبةةاراة عبةةر الةةرابط السةةالف الةةذكر )

 .2020شتنبر  20يوليوز الا   15ن ماملمتدة 

 

 مواد املباراة. 6
 

 :على الاختبارات التاليةالفورية الترجمة و أالترجمة التحريرية سلك ولوج مسلك تشتمل مباراة 
 

 املعاما املدة الزمنية وادججججججججججامل

ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة ألاجنبية ألاولى )فرنسية أو  – 1

 أنجليزية أو إسبانية أو أملانية (.
 3 ( 2  ساعتان 

ترجمة من اللغة ألاجنبية ألاولى ) فرنسية أو أنجليزية أو إسبانية أو  – 2

 أملانية ( إلى اللغة العربية.
 3 ( 2  ساعتان 

ترجمة من اللغة ألاجنبية الثانية ) فرنسية أو أنجليزية ( إلى اللغة  – 3

 العربية.
 2 ( 2  ساعتان 

 

 عدد امللاعد .7
 

 ملعدا. 180 في  2021-2020حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية 
 

 تاريخ إجراء املباراة وإلاعالن عن نتائجها. 8

 www.ecoleroifahd.uae.maسيتم إلاعالن عةن املترشةحين املقبةولين الجتيةاز املبةاراة علةى موقةع املدرسةة 

 . 2020شتنبر  26السبت في أجا أقصاه يوم 

أكتجججو ر  02و 01الخمجججوا والجمعجججة أيجججام وسةةةتجرى املبةةةاراة بمدرسةةةة امللةةةك فهةةةد العليةةةا للترجمةةةة بطنجةةةة 

2020. 

املبةةةةةةةةةةةةاراة بصةةةةةةةةةةةةةفة  هائيةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى املوقةةةةةةةةةةةةةع إلالكترونةةةةةةةةةةةةي للمدرسةةةةةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةةةةيخبر املترشةةةةةةةةةةةةحون النةةةةةةةةةةةةةاجحون فةةةةةةةةةةةةي 

www.ecoleroifahd.uae.ma ،وسةةةةةةيعو  كةةةةةةل 2020 أكتججججججو ر مججججججن شججججججهر  ثالجججججج فججججججي سبججججججون  سججججججبوع ال .

مترشةح نةةاجح لةةم يؤكةةد تسةةجيله الاهةةائي فةةي الوقةت املناسةةب بمترشةةح ورد اسةةمه فةةي الئحةةة الانتظةةار، و لةةك 

 حسب الاستحقاق.


