إعالن عن مباراة ولوج السنة الثالثة من اإلجازة المهنية
مسلك " حماية الطفولة ومساندة األسرة" ومسلك "تربية الطفولة الصغرى"
ينظم املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ،ابتداء من  12إىل  51أكتوبر  ،0205مباراة ولوج السنة الثالثة من
اإلجازة املهنية يف املسلكني "محاية الطفولة ومساندة األسرة" و "تربية الطفولة الصغرى" ،وذلك برسم السنة اجلامعية
.0200/0205
عدد املقاعد 21 :مقاعد لكل مسلك
الرتشيح  :تفتح املباراة يف وجه املرتشحني احلاصلني على دبلوم مربّي للمعهد امللكي لتكوين األطر أو دبلوم الدراسات اجلامعية
العامّة ( )DEUGأو دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية ( ،)DEUPيف التخصّصات اليت هلا عالقة مبجال الطفولة والشباب بالنسبة
ملسلك -تربية الطفولة الصغرى -و يف التخصّصات اليت هلا عالقة مبجال محاية الطفولة ومساندة األسرة بالنسبة ملسلك -محاية
الطفولة ومساندة األسرة-
كما يُشرتط يف املُرتشّح أن يكون حاصال على شهـادة الباكـالوريا.
ملف الرتشيح  :يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:
 استمارة الرتشيح املُرفقة هلذا اإلعالن ،مُعبّئة ومُوقَّعة من طرف املُرتشّح نبذة من السرية الذاتية مرفقة بالشواهد املستلزمة نسخة من الدبلوم ( )Bac+2املُحَصّل عليه وبيانات النقط مصادق عليها، نسخة من شهادة البكالوريا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف رخصة إدارية الجتياز املباراة بالنسبة للموظفني صورة حديثة للمرتشح ،تُلصق على استمارة الرتشيحكيفية إجراء املباراة
 االنتقاء األوّلي مللفات الرتشيح اختبار كتابي اختبار شفوييُحسَب املعدّل املرجَّح للنقط احملصل عليها يف املراحل الثالثة ،ويوضع على إثر ذلك ترتيب للمرتشّحني ميكّن من حتديد
الالئحة النهائية للناجحني والئحة االنتظار.
تواريخ مهمّة
 بداية استقبال ملفات الرتشيح  :اجلمعة 71شتنرب 0207 آخر أجل إليداع ملفات الرتشيح  :األربعاء  20أكتوبر  0207على الساعة الثانية بعد الزوال اإلعالن عن الئحة املقبولني الجتياز املباراة  :السبت  20أكتوبر 0207 بداية االختبارات املُكونة للمباراة  :الثالثاء  70أكتوبر 0207 -اإلعالن عن الالئحة النهائية للناجحني  :السبت  70أكتوبر 0207

هام:
-

تودَع ملفات الرتشيح مباشرة لدى إدارة مركز التكوين لإلنعاش النسوي ،شارع الفطواكي  ،اليوسفية  ،الرباط ،من االثنني إىل
اجلمعة من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الثالثة بعد الزوال .كل ملف يودع عرب الربيد يعترب الغيا.
يُعلن عن الئحة املقبولني الجتياز املباراة يف املوقع اإللكرتوني للمعهد ) .(www.irfc.maويُعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء
شخصي الجتياز املباراة.
يُعلن عن الالئحة النهائية للناجحني يف املوقع اإللكرتوني للمعهد ).(www.irfc.ma
بالنسبة للمرتشحني املُوظفني الناجحني باملباراة ،يعترب قرار التفرّغ ملتابعة الدراسة إلزاميا الستكمال عملية التسجيل.
نظام الدراسة باملعهد ليس داخليّا وحضور الدروس إجباري.

