المملكة المغربية
Royaume du Maroc

إعالن عه مباراة ولىج الماستر المتخصص
" التربيت و التىشيط في مجال الطفىلت "
َُظى انًؼهذ انًهكٍ نتكىٍَ أطش انشبُبت وانشَاضتَ ،ىيٍ الثالثاء  14و األربعاء  15وىوبر  ،2017يباساة ونىج انًاستش انًتخصص
يسهك "التربيت و التىشيط في مجال الطفىلت" ،ورنك بشسى انسُت انجايؼُت .2018/2017
عذد المقاعذ 25 :يقؼذا

شروط الترشيح
 تُفتـح انًـباساة فٍ وجـه حايهـٍ شهـادة اإلجاصة أو يا َؼادنها وكزنك حايهٍ انذبهىياث يٍ يستىي اإلجاصة ػهً األقم بُاء ػهًدساست انًهفاث.
 َشتشط فٍ انطهبت انًتششحٍُ الجتُاص انًباساة أٌ َكىَىا قذ دسسىا فٍ أحذ انحقىل انًؼشفُت انتانُت  :ػهىو انتشبُت  -ػهى انُفس -ػهى االجتًاع  -ػهىو انتُشُط واإلػالو.

الترشيح
َتى انتسجُم انقبهٍ ػبشانًىقغ اإلنكتشوٍَ ( www.irfc.maإجباسٌ) َهُه إَذاع يهف انتششُح ان ًُك ّىٌ يٍ :
 استًاسة انتششُح ُيىقَّؼت يٍ طشف ان ًُتش ّشح(ة) بؼذ إتًاو ػًهُت انتسجُم انقبهٍ ػبش انًىقغ اإلنكتشوٍَ َبزة يٍ انسُشة انزاتُت يشفقت بانشىاهذ انًستهضيت ُيصادق ػهُها َسخت ُيصادق ػهُها يٍ شهادة االجاصة أو يا َُؼادنها بُاٌ الَقط نكم فصىل اإلجاصة أو يا َُؼادنها َسخت ُيصادق ػهُها يٍ انبطاقت انىطُُت نهتؼشَف -سخصت إداسَت الجتُاص انًباساة بانُسبت نهًىظفٍُ

كيفيت إجراء المباراة
 االَتقاء األ ّونٍ نًهفاث انتششُح اختباس كتابٍ يذته ثالث ساػاث َُحشَّس بانهغت انؼشبُت أو انفشَسُت فٍ يىاضُغ راث صهت بًجاالث انتكىٍَ اختباس شفىٌ أياو نجُت يختصت نهىقىف ػهً يستىي ويؤهالث ان ًُتش ّشح ،ويذي اهتًايه بانًجاالث انتطبُقُت وانًهُُت نهتكىٍَسب انًؼ ّذل انًشجَّح نهُقط انًحصم ػهُها فٍ انًشاحم انثالثت ،وَىضغ ػهً إثش رنك تشتُب نهًتش ّشحٍُ َ ًَ ّكٍ يٍ تحذَذ انالئحت
َُح َ
انُهائُت نهُاجحٍُ والئحت االَتظاس.

تىاريخ مه ّمت
-

انثالثاء َ 07ىَبش  2017ػهً انساػت انشابؼت بؼذ انضوال  :آخش أجم إلَذاع انًهفاث
انجًؼت َ 10ىَبش  : 2017اإلػالٌ ػٍ الئحت انًقبىنٍُ الجتُاص انًباساة (ػبش انًىقغ االنكتشوٍَ )www.irfc.ma
انثالثاء  14و األسبؼاء َ 15ىَبش  : 2017اجتُاص انًباساة
انجًؼت َ 17ىَبش  : 2017اإلػالٌ ػٍ انالئحت انُهائُت نهُاجحٍُ (ػبش انًىقغ االنكتشوٍَ )www.irfc.ma
انجًؼت َ 24ىَبش  2017ػهً انساػت انشابؼت بؼذ انضوال  :آخش أجم نهتسجُم بانًؼهذ بانُسبت نهُاجحٍُ
االثٍُُ َ 27ىَبش  : 2017اَطالق انذساست بانُسبت نهُاجحٍُ

هام:
-

تُىدَع يهفاث انتششُح يباششة نذي إداسة يشكض انتكىٍَ نإلَؼاش انُسىٌ ،شاسع انفطىاكٍ  ،انُىسفُت  ،انشباط ،يٍ انساػت انتاسؼت
صباحا إنً انساػت انثانثت بؼذ انضوال.
َُؼهٍَ ػٍ الئحت انًقبىنٍُ الجتُاص انًباساة فٍ انًىقغ اإلنكتشوٍَ نهًؼهذ ) .(www.irfc.maوَُؼتبش هزا اإلػالٌ بًثابت استذػاء
شخصٍ الجتُاص انًباساة.
َُؼهٍَ ػٍ انالئحت انُهائُت نهُاجحٍُ فٍ انًىقغ اإلنكتشوٍَ نهًؼهذ ) (www.irfc.maوفي يشكض انتكىٍَ نإلَؼاش انُسىٌ.
َجب ػهً المترشّحيه ال ُمىظفيه انُاجحٍُ بانًباساة اإلدالء برخصت ُمتابعت الذراست ُ ،يسهًّت نهى يٍ طشف اإلداسة انتٍ َُتًىٌ
إنُها و تُغطٍّ سُتٍ انتكىٍَ .2019-2017

