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ينهي مدير مؤسسة دار الحددي الحسدنةة إلد علد الدرا بةن فدي ولدج سدل التكدجين األساسدي المتخصد
برس السنة الدراسةة  9191-2019الذي تستغرق مدة التكجين فةه ثمانةة فصجل ،منها فصال ن تحيدةريا ن،
وتتج بالحصجل عل إجازة دار الحدي الحسنةة في علجم الدين ،ما يلي:
أ -تجددرا المبدداراة يددجمي الثالثددا واألربعددا  01و 01مددن يجلةددجز  ،9102فددي م در المؤسسددة الكددا ن برددار
الزيتج ن ،رق  ،651حي الرياض ،الرباط ،وترتمل عل االختبارات الكتابةة اآلتةة :
 اختبار في الث افة اإلسالمةة ( المدة ساعتا ن ،المعامل  )3؛
 اختبار في اللغة العربةة ( المدة ساعتا ن ،المعامل  ) 3؛
 اختبار في اللغة الفرنسةة ( المدة ساعتا ن ،المعامل  ) 9؛
 اختبار في اللغة اإلنجلةزية أو اللغة اإلسبانةة ( المدة ساعتا ن ،المعامل .)9
ب – يرترط في المترشح أ ن يكج ن حاصال عل شهادة باكالجريدا التعلدة الثدانجي ،أو شدهادة باكالجريدا التعلدة
الثانجي العتةق ،أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداهما ،شريطة أ ن تكج ن الرهادة الم دمدة مسدلمة فدي السدنة
الدراسددةة الجاريددة أو السددنة الدراسددةة الماضددةة ،وأ ن ال ي ددل المعدددل المحصددل عددن  09مددن  ،91وأ ن ال ي ددل
المعدل المحصل في كل من اللغة العربةة واللغدة الفرنسدةة و اللغدة اإلنجلةزيدة أو اللغدة اإلسدبانةة ،فدي سدنتي
الباكالجريا ،عن  09من .91
 يحدد عدد الم اعد الدراسةة المتبارا علةها في ( 61أربعةن) م عدا.د  -يتكج ن ملف الترشةح من الجثا ق التالةة :
 طلد مكتددجب مججدده إلد مدددير المؤسسددة ،يبددةن فةدده المترشدح اسددمه الرخصددي والعددا لي وعنجاندده ورقد
الهاتف ،ويحدد اللغة األجنبةة األول واللغدة األجنبةدة الثانةدة مدن بدةن اللغدات اآلتةدة  :اإلنجلةزيدة والفرنسدةة
واإلسبانةة؛
 نسخة مرهجد بمطاب تها ألصل الرهادة المطلجبة (مصحجبة بنسخة من قرار المعادلة عند االقتيا )؛
 أصال كرفي الن ط المحصلة في سنتي الباكالجريا (االمتحا ن الجطني و االمتحا ن الجهجي) ؛
 نسخة مرهجد بمطاب تها ألصل بطاقة التعريف الجطنةة .
ه دـ  -يددجد المترشددحج ن ةددر المددجيفةن ملفددات ترشددةحه لدددا إدارة المؤسسددة (مصددلحة شددؤو ن الطلبددة)،
كما يمكنه إرسالها عدن طريدق البريدد (العندجا ن :شدار الزيتدج ن ،رقد  ،651حدي الريداض. ،ب1562 :
العرفا ن ،الرباط).
أما المترشحج ن المجيفج ن فةتعةن علةه إرسال ملفات ترشةحه عن طريدق السدل اإلداري مرف دة بمجاف دة
اإلدارة التي ينتمج ن إلةها.
و  -آخر أجل للتجصل بملفات الترشةح هج يجم الخمةس  6يجلةجز  9102في الساعة الرابعة والنصف مسا .
ز  -يعلن عن نتةجة االنت ا األولي وعن مجاعةدد االختبدارات الكتابةدة فدي م در المؤسسدة ،وفدي مجقعهدا علد
اإلنترنت ( )www.edhh.orgيجم االثنةن  8يجلةجز  ،9102ويعتبر ذل بمثابة استدعا .
ح – يعلن عن النتةجة النها ةة وعن مجعد التسجةل بالكةفةة نفسها.

