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ينهي مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية إلى علم الراغبين في ولوج سلك التكوين األساسي المتخصص برسم السنة الدراسية 2022-
2023 الذي تستغرق فيه مدة التكوين ثمانية فصول، منها فصالن تحضيريان، وتتوج بالحصول على إجازة دار الحديث الحسنية في

علوم الدين، ما يلي:
 تجرى المباراة يومي الثالثاء و األربعاء 06 و 07 من شتنبر 2022 في مقر المؤسسة الكائن

 بشارع الزيتون، رقم 456، حي الرياض، الرباط، وتشتمل على االختبارات الكتابية اآلتية:

• اختبار في الثقافة اإلسالمية (المدة ساعتان، المعامل 3 )

• اختبار في اللغة العربية (المدة ساعتان، المعامل 3)

• اختبار في اللغة الفرنسية (المدة ساعتان، المعامل 2 )

• اختبار في اللغة اإلنجليزية أو اللغة اإلسبانية (المدة ساعتان، المعامل 2 )

يشترط في المترشح أن يكون حاصال على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، أو شهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتيق، أو شهادة

معترف بمعادلتها إلحداهما، شريطة أن تكون الشهادة المقدمة مسلمة في السنة الدراسية الجارية أو السنة الدراسية الماضية،

وأال يقل المعدل المحصل عن 12/20، وأال يقل المعدل المحصل في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية أو

اللغة اإلسبانية، في سنتي الباكالوريا، عن 12/20

يحدد عدد المقاعد الدراسية المتبارى عليها في 40 (أربعين) مقعدا 

ملف الترشيح

طلب مكتوب موجه إلى مدير المؤسسة، يبين فيه المترشح اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه ورقم

نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا.
بيانات أصلية لنقط االمتحان الوطني واالمتحان الجهوي.

نسخة البطاقة الوطنية مصادق عليها.

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 
 

الهاتف والبريد االلكتروني، ويحدد اللغة األجنبية األولى واللغة األجنبية الثانية من بين اللغات اآلتية:
اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. 

 
يودع المترشحون ملفات ترشيحهم لدى إدارة المؤسسة

 (مصلحة شؤون الطلبة)، كما يمكنهم إرسالها عن طريق 
البريد إلى العنوان اآلتي : 

شارع الزيتون، رقم 456، حي الرياض، ص.ب.6549 العرفان،
الرباط

آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح هو يوم  االثنين 18 يوليوز  2022 على الساعة الرابعة والنصف مساء

يعلن عن نتيجة االنتقاء األولي وعن مواعيد االختبارات الكتابية في مقر المؤسسة وفي موقعها على اإلنترنت
www.edhh.org يوم الجمعة 22 يوليوز 2022 ويعتبر ذلك بمثابة استدعاء.

يعلن عن النتيجة النهائية وعن موعد التسجيل بالكيفية نفسها.
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