ولوج مدرسة امللك فهد العليا للترجمة بطنجة
برسم السنة الجامعية 0202 - 0202
 .1أهداف التكوين
تهدف الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا للترجمة بطنجة إلى تكوين اختصاصيين في الترجمة التحريرية
أو الترجمة الفورية ،قادرين على مزاولة أعمالهم في مختلف القطاعات العمومية أو الخاصة أو
املنظمات الدولية وكذا في مجال البحث العلمي.
كما تنظم بهذه املؤسسة حلقات دراسية لفائدة ألاشخاص الراغبين في إعادة التكوين واستكمال
الخبرة في هذا امليدان ،باإلضافة إلى دورات لتعليم لغات أجنبية.
 .2مدة الدراسة والشهادات املخولة
تستغرق مدة الدراسة بمدرسة امللك فهد العليا للترجمة بطنجة سنتين (أربعة فصول بعد إلاجازة أو
ما يعادلها) يحرز الطالب الناجح بعدها على:
 -1دبلوم مترجم تحريري في إحدى املسالك التالية:
 مسلك الترجمة التحريرية عربية  -فرنسية  -أنجليزية مسلك الترجمة التحريرية عربية  -أنجليزية – فرنسية مسلك الترجمة التحريرية عربية  -اسبانية  -فرنسية مسلك الترجمة التحريرية عربية  -أملانية – فرنسية -2دبلوم مترجم فوري في:
-

مسلك الترجمة الفورية عربية  -أنجليزية – فرنسية

ويشترط في كل مترشح إتقان اللغة العربية ،مع معرفة جيدة بلغته ألاجنبية ألاولى وإملام بلغته ألاجنبية
الثانية.
 .3شروط الترشيح
يتم القبول لولوج إحدى مسالك سلك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية بمدرسة امللك فهد العليا
للترجمة بطنجة بعد اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي إلاجازة أوما يعادلها حسب املعارف
البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا لكل مسلك:


مسلك الترجمة التحريرية عربية-فرنسية-إنجليزية:
 إلاجازة في الدراسات العربية.
 إلاجازة في الدراسات الفرنسية.

 إلاجازة في القانون العام أو القانون الخاص باللغة الفرنسية.
 إلاجازة في العلوم.
 إلاجازة في العلوم الاقتصادية.


مسلك الترجمة التحريرية عربية-إنجليزية-فرنسية:
 إلاجازة في الدراسات إلانجليزية.



مسلك الترجمة التحريرية عربية-إسبانية-فرنسية:
 إلاجازة في الدراسات إلاسبانية.



مسلك الترجمة التحريرية عربية-أملانية-فرنسية:
 إلاجازة في الدراسات ألاملانية.



مسلك الترجمة الفورية عربية-إنجليزية-فرنسية:
 إلاجازة في الدراسات إلانجليزية.

وتنظم هذه املباراة عبر املراحل التالية:
 انتقاء أولي عن طريق دراسة مللفات التريي تأخذ فيها بعين الاعتبار املعايير التالية: عدد امليزات املحصل عليها؛
 املعدالت املحصل عليها في اللغات ؛
 عدد سنوات الدراسة التي استغرقها املترشح لنيل دبلوم إلاجازة.
 اختبار كتابي. مقابلة عند الاقتضاء. .4ملف الترشيح
عل ىىى الطلب ىىة الى ىراغبين ف ىىي اجتي ىىاز مب ىىاراة الالتح ىىاق بأح ىىد مس ىىالك س ىىلك الترجم ىىة التحريري ىىة أو الترجم ىىة
الفورية تقديم ملف كامل يحتوي على:
 طلب املشاركة في املباراة يحرر على مطبوع خاص تسلمه مدرسة امللك فهد العليا للترجمة
بطنجة ،أو يتم تحميله من املوقع إلالكتروني .www.ecoleroifahd.uae.ma
 يهادة تثبت الحصول على إلاجازة املطلوبة ،غير أنه يمكن قبول الترييحات بصفة مؤقتة
بالنسبة للطلبة املسجلين في الفصل السادس من إلاجازة.
 كشف تام للنقط وامليزات املحصل عليها خالل فصول إلاجازة (الفصول الستة).
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 نسخة من يهادة الباكالوريا.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .5إيداع ملفات الترشيح
يجب على املترشحين للمباراة السالفة الذكر أن يودعوا ملفاتهم كاملة لدى إدارة مدرسة امللك فهد
العليا للترجمة بطنجة أو أن يبعثوا بها إلى هذه املدرسة في أجل أقصاه لاربعا  15يوليوز  2222إلى
العنوان التالي:
مدرسة امللك فهد العليا للترجمة
مصلحة الشؤون الطالبية
طريق الشرف ص  .ب  – 412 :طنجة
 .6مواد املباراة
تشتمل مباراة ولوج مسلك سلك الترجمة التحريرية أوالترجمة الفورية على الاختبارات التالية:
املدة الزمنية

املـ ـ ـ ـواد
 – 1ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة ألاجنبية ألاولى (فرنسية أو
ساعتان ( ) 2
أنجليزية أو إسبانية أو أملانية ).
 – 2ترجمة من اللغة ألاجنبية ألاولى ( فرنسية أو أنجليزية أو إسبانية أو
ساعتان ( ) 2
أملانية ) إلى اللغة العربية.
 – 3ترجمة من اللغة ألاجنبية الثانية ( فرنسية أو أنجليزية ) إلى اللغة
ساعتان ( ) 2
العربية.

املعامل
3
3
2

 .7عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية  0202-0202في  182مقعدا.
 .8تاريخ إجراء املباراة وإلاعالن عن نتائجها
سيتم إلاعالن عن املترشحين املقبىولين الجتيىاز املبىاراة علىى موقىع املدرسىة فىي أجـل أقصـاه يـوم الخمـس
 32يوليوز .2222

2

وس ىىتجرى املب ىىاراة بمدرس ىىة املل ىىك فه ىىد العلي ىىا للترجم ىىة بطنج ىىة ي ــوم إلانثن ــلن وال النث ــاء  07و 28شـ ـ ن ر
.2222
سىىيتم إلاعىىالن عىىن الئحىىة املترشىىحين النىىاجحين فىىي املبىىاراة بصىىفة هائيىىة علىىى املوقىىع إلالكترونىىي للمدرسىىة
 ،www.ecoleroifahd.uae.maفي غضون لاسبوع ال الث من شهر ش ن ر .2020
وسىىيعوك كىىل مترشىىح نىىاجح لىىم يؤكىىد تسىىجيله اليهىىااي فىىي الوقىىت املناسىىب بمترشىىح ورد اسىىمه فىىي الئحىىة
الانتظار ،وذلك حسب الاستحقاق.
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