
 
 

 

 

  المهنية السنة األولى من اإلجازةولوج  إعالن عن مباراة

 "تربية الطفولة الصغرى" مسلكو "حماية الطفولة ومساندة األسرة " مسلك

مباراة ولوج السنة األوىل من  ،2622 شتنرب 60إىل  60 من، ينظم املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

 اجلامعية، وذلك برسم السنة "" و "تربية الطفولة الصغرىمحاية الطفولة ومساندة األسرة"يف املسلكني اإلجازة املهنية 

2622/2622. 

  .2622 و 2021و  2020 للسنوات البكلورياتفتـح املـباراة يف وجـه حاملـي شهـادة  : حيالرتش

 ، وتتم عملية الرتشيح كالتالي: https://irfc.men.gov.maيتم طلب الرتشيح حصريا عرب املوقع اإللكرتوني : 

 إدخال رمز مسار  -

 اختيار مسلك التكوين املراد التباري ألجله -

 الوثائق التالية: النسخة األصلية )ممسوحة ضوئيا( منحتميل  -
 ُموقَّعةو ُمعّبئة ،حتمل صورة حديثة للمرتشح (امُلرفقة هلذا اإلعالن) استمارة الرتشيح  
 الشواهد املثبتة لتجربة املرتشح يف جمال ختصص التكوين 

  البطاقة الوطنية للتعريفنسخة من 

 كيفية إجراء املباراة

 االنتقاء األّولي مللفات الرتشيح -

 كتابي اختبار  -

 شفوياختبار  -

من  ميّكنللمرتّشحني  ويوضع على إثر ذلك ترتيب ،املراحل الثالثة احملصل عليها يفللنقط  ُيحَسب املعّدل املرجَّح

 .حتديد الالئحة النهائية للناجحني والئحة االنتظار

 تواريخ مهّمة

 2422 غشت 40  اخلميسالرتشيح : انطالق عملية  -

  ة بعد الزوالالثانيعلى الساعة  2422غشت  22  اجلمعةالرتشيح : إغالق باب  -

 2422 شتنرب 42  اجلمعةاإلعالن عن الئحة املقبولني الجتياز املباراة :  -

 2422 شتنرب 42 الثالثاء:  بداية االختبارات امُلكونة للمباراة -

 2422 شتنرب 40  اجلمعة:  اإلعالن عن الالئحة النهائية للناجحني -
 

 :هام

وُيعترب هذا اإلعالن مبثابة  .)www.irfc.ma(الئحة املقبولني الجتياز املباراة يف املوقع اإللكرتوني للمعهد  عنُيعلن  -

 استدعاء شخصي الجتياز املباراة.

 بارات.تخالولوج اعلى ملرتشحني امُلوظفني املقبولني الجتياز املباراة، اإلدالء برتخيص اجتياز املباراة قبل  -

 .(www.irfc.ma)ُيعلن عن الالئحة النهائية للناجحني يف املوقع اإللكرتوني للمعهد  -

، نسخة مصادق عليها من كل باملعهد أن يقدموا، من أجل عملية التسجيل املباراةالناجحني يف ملرتشحني جيب على ا -

 .املذكور أعاله رتشيحالاملكونة مللف الشواهد 

 املباراة، يعترب قرار التفّرغ ملتابعة الدراسة إلزاميا الستكمال عملية التسجيل.ة للمرتشحني امُلوظفني الناجحني يف النسبب -

 نظام الدراسة باملعهد ليس داخلّيا وحضور الدروس إجباري. -

http://www.irfc.ma/
http://www.irfc.ma/

