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إعالن عه مباراة
السىت الثالثت مه اإلجازة المهىيت :مسلك حمايت الطفىلت ومساودة األسرة
َُظى انًؼهذ انًهكٍ نتكىٍَ أطش انشثُثح وانشَاضحَ ،ىيٍ  24و  25يىليىز  ،2018يثاساج ونىج انسُح انثانثح يٍ
اإلجاصج انًهُُح يسهك حًاَح انطفىنح ويساَذج األسشج ،ورنك تشسى انسُح األكادًَُح .2019/2018
عدد المقاعد 05 :مقاعد

شروط الترشيح
 تفتح انًثاساج فٍ وجه انًتششحٍُ انحاصهٍُ ػهً دتهىو يشتٍّ نهًؼهذ انًهكٍ نتكىٍَ األطش أو دتهىو انذساساخانجايؼُح انؼا ّيح (  )DEUGأو دتهىو انذساساخ انجايؼُح انًهُُح (  ،)DEUPفٍ انتخصّصاخ انتٍ نها ػالقح بيجال
انطفىنح وانشثاب
َُ -شتشط فٍ ان ًُتش ّشح(ج) أٌ َكىٌ حاصال ػهً شهـادج انثاكـانىسَا

الترشيح
انتسجُم انقثهٍ ػثش انًىقغ اإلنكتشوٍَ ( www.irfc.maإجثاسٌ) ثى إَذاع يهف انتششُح ان ًُكىّ ٌ يٍ :
 استًاسج انتششُح ُيىقَّؼح يٍ طشف ان ًُتش ّشح(ج) تؼذ إتًاو ػًهُح انتسجُم انقثهٍ ػثش انًىقغ اإلنكتشوٍَ َسخح ُيصادق ػهُها يٍ شهادج انثاكانىسَا َسخح ُيصادق ػهُها يٍ انذتهىو ان ًُ َحصّ م ػهُه ( )Bac+2 َثزج يٍ انسُشج انزاتُح يشفقح تانشىاهذ انًستهضيح يصادق ػهُهاَ -سخح ُيصادق ػهُها يٍ انثطاقح انىطُُح نهتؼشَف

كيفيت إجراء المباراة
 االَتقاء األوّنٍ نًهفاخ انتششُح (قثىل  50يتش ّشح(ج) الجتُاص انًثاساج) اختثاس كتاتٍ تانهغح انؼشتُح يذته ثالث ساػاخ اختثاس شفىٌَُح َسة انًؼ ّذل انًشجَّح نهُقط انًحصم ػهُها فٍ انًشاحم انثالثح ،وَىضغ ػهً إثش رنك تشتُة نهًتش ّشحٍُ َ ًَ ّكٍ يٍ تحذَذ
انالئحح انُهائُح نهُاجحٍُ والئحح االَتظاس .

تىاريخ مه ّمت
-

انجًؼح َ 13ىنُىص  2018ػهً انساػح  : 16.00آخش أجم إلَذاع انًهفاخ
انجًؼح َ 20ىنُىص  : 2018اإلػالٌ ػٍ الئحح انًقثىنٍُ الجتُاص انًثاساج ( عبر الموقع االلكتروني )www.irfc.ma
انجًؼح َ 27ىنُىص  : 2018اإلػالٌ ػٍ انالئحح انُهائُح نهُاجحٍُ ( عبر الموقع االلكتروني )www.irfc.ma
انخًُس  06شتُثش  : 2018آخش أجم نهتسجُم تانًؼهذ تانُسثح نهُاجحٍُ

هام :
-

-

تىدَع يهفاخ انتششُح يثاششج نذي إداسج يشكض انتكىٍَ نإلَؼاش انُسىٌ ،شاسع انفطىاكٍ  ،انُىسفُح  ،انشتاط ،يٍ
انساػح انتاسؼح صثاحا إنً انساػح انشاتؼح تؼذ انضوال.
َُؼهٍ ػٍ الئحح انًقثىنٍُ الجتُاص انًثاساج فٍ انًىقغ اإلنكتشوٍَ نهًؼهذ ).(www.irfc.maوَُؼتثش هزا اإلػالٌ تًثاتح
استذػاء شخصٍ الجتُاص انًثاساج.
َُؼهٍ ػٍ انالئحح انُهائُح نهُاجحٍُ فٍ انًىقغ اإلنكتشوٍَ نهًؼهذ ) (www.irfc.maوفٍ يشكض انتكىٍَ نإلَؼاش انُسىٌ.
نغح انتذسَس هٍ انهغح انؼشتُح و َظاو انذساسح نُس داخهُّا ًا.

