المملكة المغربية
Royaume du Maroc

إعالن عه مباراة ونىج انماستر انمتخصص
" انتربيت و انتنشيط في مجال انطفىنت "
َُظى انًؼهذ انًهكٍ نتكىٍَ أطش انشبُبت وانشَبضت َىيٍ  01و  02يىنيىز  ،2019يببساة ونىج انًبستش انًتخصص يسهك
"انتربيت و انتنشيط في مجال انطفىنت " ،ورنك بشسى انسُت انجبيؼُت .2020/2019
عذد انمقاعذ 25 :مقعذا

شروط انترشيح
 تُفتـح انًـببساة فٍ وجـه حبيهـٍ شهـبدة اإلجبصة أو يب َؼبدنهب وكزنك حبيهٍ انذبهىيبث يٍ يستىي اإلجبصة ػهً األلم بُبءػهً دساست انًهفبث.
 َشتشط فٍ انطهبت انًتششحٍُ الجتُبص انًببساة أٌ َكىَىا لذ دسسىا فٍ أحذ انحمىل انًؼشفُت انتبنُت  :ػهىو انتشبُت  -ػهىانُفس  -ػهى االجتًبع  -ػهىو انتُشُط واإلػالو.

انترشيح
-

استًبسة انتششُح ُيؼبّئت و ُيىلَّؼت يٍ طشف ان ًُتش ّ
شح (يتىفّشة ػهً انًىلغ اإلنكتشوٍَ )www.irfc.ma
َبزة يٍ انسُشة انزاتُت يشفمت ببنشىاهذ انًستهضيت ُيصبدق ػهُهب
َسخت ُيصبدق ػهُهب يٍ شهبدة انببكبنىسَب و يٍ شهبدة اإلجبصة أو يب َُؼبدنهب
بُبٌ الَمط نكم فصىل اإلجبصة أو يب َُؼبدنهب
َسخت ُيصبدق ػهُهب يٍ انبطبلت انىطُُت نهتؼشَف
سخصت إداسَت الجتُبص انًببساة ببنُسبت نهًىظفٍُ
صىسة حذَثت نهًتششح ،تُهصك ػهً استًبسة انتششُح

كيفيت إجراء انمباراة
األونٍ نًهفبث انتششُح
 االَتمبء ُّحشس ببنهغت انؼشبُت أو انفشَسُت فٍ يىاضُغ راث صهت بًجبالث انتكىٍَ
 اختببس كتببٍ يذته ثالث سبػبث َ َّ اختببس شفىٌ أيبو نجُت يختصت نهىلىف ػهً يستىي ويؤهالث ان ًُتش ّشح ،ويذي اهتًبيه ببنًجبالث انتطبُمُت وانًهُُت
نهتكىٍَ

تىاريخ مه ّمت
-

آخش أجم إلَذاع يهفبث انتششُح  :االثٍُُ َ 24ىَُى  2019ػهً انسبػت انثبنثت بؼذ انضوال
اإلػالٌ ػٍ الئحت انًمبىنٍُ الجتُبص انًببساة  :األسبؼبء َ 26ىَُى 2019
اإلػالٌ ػٍ انالئحت انُهبئُت نهُبجحٍُ  :انجًؼت َ 05ىنُىص 2019
آخش أجم نهتسجُم ببنًؼهذ ببنُسبت نهُبجحٍُ  :انجًؼت  06شتُبش 2019

هاو:
-

تُىدَع يهفبث انتششُح يببششة نذي إداسة يشكض انتكىٍَ نإلَؼبش انُسىٌ ،شبسع انفطىاكٍ  ،انُىسفُت  ،انشببط ،يٍ انسبػت
انتبسؼت صببحب إنً انسبػت انثبنثت بؼذ انضوال.
َُؼهٍَ ػٍ الئحت انًمبىنٍُ الجتُبص انًببساة فٍ انًىلغ اإلنكتشوٍَ نهًؼهذ ) .(www.irfc.maوَُؼتبش هزا اإلػالٌ بًثببت
استذػبء شخصٍ الجتُبص انًببساة.
َُؼهٍَ ػٍ انالئحت انُهبئُت نهُبجحٍُ فٍ انًىلغ اإلنكتشوٍَ نهًؼهذ ) (www.irfc.maوفي يشكض انتكىٍَ نإلَؼبش انُسىٌ.
انتفرغ نمتابعت انذراست إنساميا الستكمال عمهيت انتسجيم.
باننسبت نهمترشحيه ان ُمىظفيه انناجحيه بانمباراة ،يعتبر قرار
ّ
انححىس إجببسٌ و َظبو انذساست نُس داخهُّب ًا.

