إعالن
فتح مسلك الماستر المتخصص
في التربية والتنشيط في مجال الطفولة
يعلن مدير المعهد الملكي بالنيابة لتكوين أطر الشبيبة والرياضة أنه ستنظم مباراة ولوج سلك
الماستر المتخصص في التربية والتنشيط في مجال الطفولة برسم الموسم الجامعي
 2016/2015لفائدة الطلبة الحاصلين على اإلجازة أو ما يعادلها في الدراسات التالية :علوم
التربية /علم النفس /علم االجتماع /علوم التنشيط واإلعالم وذلك يوم الجمعة 18
دجنبر.2015
ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 -1طلب خطي موجه إلى السيد مدير المعهد الملكي بالنيابة لتكوين األطر يتضمن معلومات
عن المترشح ومبررات اختياره للتكوين.
 -2تعبئة استمارة الترشيح المتوفرة لدى المعهد أثناء تسليم الملف.
 -3نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
 -4نسخة من الشواهد المحصل عليها مصادق عليها ( الباكالوريا ،شهادة اإلجازة أو ما
يعادلها  ،شواهد التدريب )....
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 -5بيان النقط مصادق عليها لسنوات اإلجازة ( ستة فصول بالنسبة للنظام الجديد وأربعة
سنوات بالنسبة للنظام القديم ).
 -6نسخة من مشروع نهاية الدراسة أو بحث اإلجازة .
 -7صورتان شمسيتان حديثتان بالنسبة للمرشح(ة).
 -8ظرفان متنبران يحمالن إسم وعنوان المرشح(ة) .
 -9ترخيص إداري يسمح بتفرغ متابعة الدراسة بالنسبة للموظفين برسم الموسم الجامعي
.2016/2015
 -10التزام مصادق عليه بالحضور لجميع الدروس الواردة في المقرر بالنسبة للموظفين .
 -11شهادة عدم العمل بالنسبة لغير الموظفين.
 -12ظرف من الحجم الكبير يضم جميع الوثائق .
تودع ملفات الترشيح بمصلحة شؤون الطلبة مركز التكوين باليوسىفية الكائن بشارع
الفطواكي ،الرباط ( وال يؤخذ بعين االعتبار كل ملف وصل بعد التاريخ المحدد أو وصل عن
طريق البريد).
وآخر أجل لتسليم إيداع ملفات الترشيح هو يوم  8دجنبر 2015على الساعة الرابعة بعد
الزوال  ،على أن تنشر نتائج االنتقاء األولي يوم  14دجنبر 2015بنفس المركز.
وستتم المقابالت الشفوية يومي 19و 20دجنبر.2015
واإلعالن عن النتائج النهائية يوم  24دجنبر ،2015وسيكون التسجيل وانطالق الدراسة يوم 4
يناير.2016
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