المملكة المغربية
Royaume du Maroc

إعالى عي هباراة
السٌت األولى هي اإلجاسة الوهٌيت :هسلك حوايت الطفىلت وهساًدة األسزة
ُٚظى انًؼٓذ انًهك ٙنتكٕ ٍٚأطش انشبٛبت ٔانشٚاضتٕٚ ،يٕٚ 25 ٔ 24 ٙنٕٛص ،2018يباساة ٔنٕد انسُت األٔنٗ يٍ اإلجاصة
انًُٓٛت يسهك حوايت الطفىلت وهساًدة األسزةٔ ،رنك بشسى انسُت انجايؼٛت .2019/2018
عدد الوقاعد 30 :هقعدا

التزشيح
تفتـح انًـباساة فٔ ٙجـّ حايهـ ٙشٓـادة انباكـانٕسٚا نسُٕاث .2018 ٔ 2017 ٔ 2016
ٚتى انتسجٛم انقبه ٙػبشانًٕقغ اإلنكتشَٔ( www.irfc.ma ٙإجباس٘) ٚه ّٛإٚذاع يهف انتششٛح ان ًُكّٕ ٌ يٍ :
 استًاسة انتششٛح ُيٕقَّؼت يٍ طشف ان ًُتش ّشح(ة) بؼذ إتًاو ػًهٛت انتسجٛم انقبه ٙػبش انًٕقغ اإلنكتشَٔٙ َبزة يٍ انسٛشة انزاتٛت يشفقت بانشٕاْذ انًستهضيت يصادق ػهٓٛا َسخت ُيصادق ػهٓٛا يٍ شٓادة انباكانٕسٚا ٔ يٍ بٛاٌ َقط إجًان ٙنهباكانٕسٚا بانُسبت نحايه ٙباكانٕسٚا ٔ 2017 ٔ 2016( 2018انذٔسة انؼادٚت)
َ -سخت ُيصادق ػهٓٛا يٍ انبطاقت انٕطُٛت نهتؼشٚف

كيفيت إجزاء الوباراة
 االَتقاء األّٔن ٙنًهفاث انتششٛح (قبٕل  300يتش ّشح(ة) الجتٛاص انًباساة) اختباس كتاب ٙبانهغت انؼشبٛت يذتّ حالث ساػاث اختباس شفُٕ٘ٚح َسب انًؼ ّذل انًشجَّح نهُقط انًحصم ػهٓٛا ف ٙانًشاحم انخالحتٕٚٔ ،ضغ ػهٗ إحش رنك تشتٛب نهًتش ّشحّ ًَ ٚ ٍٛكٍ يٍ تحذٚذ
انالئحت انُٓائٛت نهُاجحٔ ٍٛالئحت االَتظاس .

تىاريخ هه ّوت
-

انجًؼت ٕٚ 13نٕٛص  2018ػهٗ انساػت  : 16.00آخش أجم إلٚذاع انًهفاث
انجًؼت ٕٚ 20نٕٛص  : 2018اإلػالٌ ػٍ الئحت انًقبٕن ٍٛالجتٛاص انًباساة ( عبر الموقع االلكتروني )www.irfc.ma
انجًؼت ٕٚ 27نٕٛص  : 2018اإلػالٌ ػٍ انالئحت انُٓائٛت نهُاجح ( ٍٛعبر الموقع االلكتروني )www.irfc.ma
انخًٛس  06شتُبش  : 2018آخش أجم نهتسجٛم بانًؼٓذ بانُسبت نهُاجحٍٛ

بالٌسبت لل ُوتزشّحيي الذيي لن يجتاسوا بعد الدورة االستدراكيت للباكالىريا
 ٚجب ػهٗ ْؤالء انًتششح ٍٛإٚذاع يهف انتششٛح انًزكٕس أػالِ ،دٌٔ شٓادة انباكانٕسٚا ٔ بٛاٌ انُقط ،قبم انجًؼتٕٚنٕٛص  2018ػهٗ انساػت ٔ .16.00رنك ششٚطت استكًانّ بؼذ اجتٛاص انذٔسة االستذساكٛت نهباكانٕسٚا ببؼج صٕسة يٍ
بٛاٌ انُقط اإلجًان ٙنهباكانٕسٚا إنٗ انبشٚذ اإلنكتشَٔ ٙانتان contact@irfc.ma : ٙقبل الجوعت  20يىليىس  2018على
الساعت ُٚٔ .12.00ؼتبش الغٛا كم يهف تششٛح نى ُٚستك ًَم قبم ْزا األجم.
 ٚجب ػهٗ انًقبٕن ٍٛالجتٛاص انًباساة أٌ ٚكَٕٕا يشفٕقٕٚ ،ٍٛو انًباساة ،بُسخت ُيصادق ػهٓٛا يٍ شٓادة انباكانٕسٚا ٔ يٍبٛاٌ َقط إجًان ٙنهباكانٕسٚا.
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هام:
-

تٕدَع يهفاث انتششٛح يباششة نذٖ إداسة يشكض انتكٕ ٍٚنإلَؼاش انُسٕ٘ ،شاسع انفطٕاك ، ٙانٕٛسفٛت  ،انشباط ،يٍ انساػت
انتاسؼت صباحا إنٗ انساػت انشابؼت بؼذ انضٔال.
)ُٚٔ.(www.irfc.maؼتبش ْزا اإلػالٌ بًخابت
ُٚؼهٍ ػٍ الئحت انًقبٕن ٍٛالجتٛاص انًباساة ف ٙانًٕقغ اإلنكتشَٔ ٙنهًؼٓذ
استذػاء شخص ٙالجتٛاص انًباساة.
ُٚؼهٍ ػٍ انالئحت انُٓائٛت نهُاجح ٍٛف ٙانًٕقغ اإلنكتشَٔ ٙنهًؼٓذ )ٔ (www.irfc.maف ٙيشكض انتكٕ ٍٚنإلَؼاش انُسٕ٘.
نغت انتذسٚس ْ ٙانهغت انؼشبٛت ٔ َظاو انذساست نٛس داخهّٛا ًا.

