المملكة المغربية

المعهد الوطني للعمل االجتماعي

طنجة ،يف  26يوليوز 2021

إعالن عن مبارإة ولوج سكل إلجازة إملهنية يف إلعمل الاجامتعي
ابملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي
تعلن إدإرة إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي إملتوإجد بشارع إحلريري بطنجة عن فتح ابب إلرتش يح لولوج سكل الاجازة
إملهنية يف إلعمل الاجامتعي برمس إملومس  .2022-2021ونظرإ للظرفية إلصحية إحلالية ،س تجرى مبارإة ولوج إملعهد
إس تثناء هذه إلس نة بناء عىل الانتقاء حسب إلنقط كام هو مبني إسفهل.

رشوط إلرتش يح
يرحش لولوج إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي لك حاميل شهادة إلباكلوراي من مجيع إلشععب وبععد الانتقعاء ،يشعرتط تقعد
إلشهادة الاصلية للبالكوراي من بني واثئق ملف إلتسجيل.

عدد إملقاعد
يمت حصعر لوإحئ إملرتحشني وإملرتحشعا إملقبعولني للتسعجيل ابملعهعد ومتابععة إررإسعة بعرمس إملعومس  2022-2021يف 180
مرتحشا(ة).

إلربجمة إلزمنية للمبارإة
يتععععععني ععععععىل إملرتحشعععععني وإملرتحشعععععا إلعععععرإ بني يف ولعععععوج إملعهعععععد إلتسعععععجيل ععععععرب إلبوإبعععععة الال رتونيعععععة
 https://inastanger.ma/preinscription-inasوفق إلربانمج إلزمين إحملدد إسفهل:
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إلتاري

إملرإحل
إلعالن عن إفتتاح إلتسجيل ابملعهد
إلتسجيل إلقبيل عرب إلرإبط إخملصص للرتش يح للمبارإة
نرش لوإحئ إملقبولني ابلنتقاء
تسجيل إملرحشني إملقبولني ابملعهد حضوراي
بدإية إرروس

إبتدإء من  26يوليوز2021
إبتدإء من  27يوليوز إىل  12شت  2021عند منتصف
إلليل.
إبتدإء من  13شت 2021
إبتدإء من  18شت 2021
 13ش تنرب 2021

معايري الانتقاء حسب إلنقط
تمت معلية الانتقاء بناء عىل نقط مسار حسب إملعايري إلتالية:
إحتساب إملععد إلععال لالمتنعان إلعوطين لنيعل شعهادة إلباكلعوراي ( )%75و إملععد إلععال لالمتنعان إيهعوي () %25ابلنس بة مجلي إملرحشني.
 يمت إعامتد نقط إللغتني إلفرنس ية وإلعربية ابلمتنانني إلشهادين.يمت إحتساب إملعد إلعال اكلتايل: إملعد إلعال للباكلوراي( )%75من الامتنان إلوطين و إملعد إلعال لالمتنان إيهوي ( )%25يف معامل يساوي .3 نقطة إللغة إلفرنس ية ابلمتنان إيهوي يف معامل يساوي .2 نقطة إللغة إلعربية ابلمتنان إلوطين أو إيهوي حسب إلشعبة يف معامل يساوي .1 جتم لك إلنقط و تقسم عىل  6و حترص لحئة إلناحجني حسب إلرتتيعب إلتنعازيل للمععد إلععال إحملصعل عليع حسعبإملعايري إلسالفة إذلكر يف حدود  180انحجا(ة) ،كام يعمت حرصع لحئعة لالنتظعار معن إلبعا ني حسعب إلرتتيعب معن إملرتحشعني
وإملرتحشا إملقبولني.
جيب عىل إملرحشني وإملرحشا إملقبولني إحلضعور للتسعجيل ابملعهعد يف إلتعاري إحملعدد يف إلععالن ععن إلنتعامل إملشعار إليع
أسفهل ،ولك من ختلف عن إلتسجيل يف إلآجا إحملددة سيمت تعويض مبرتحشني من لحئة الانتظار.
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إلعالن عن نتامل الانتقاء حسب إلنقط
يعععمت الاععععالن ععععن لع عوإحئ إملقبع عولني ابلبوإبعععة الال رتونيعععة لعععوزإرة إلتضعععامن وإلتايعععة الاجامتعيعععة وإملسعععاوإة والارسة
 www.social.gov.maومو إملعهد  www.inastanger.maإبتدإء من  13شت 2021

اتري إلتسجيل ابملعهد وإس تئناف إررإسة
يرشع يف تسجيل إملرحشني إملقبولني ابملعهد حضعوراي إبتعدإء معن  18شعت  2021خعال إلتو يعت إلدإري ،مصعحوبني
مبلف تسجيل سيمت إلعالن عن م إلعالن عن إلنتامل .وستس تانف إررإسة يول  13ش تنرب . 2021

إلت وين ابملعهد :أهدإف وخصوصيات
إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي مؤسسة للتعلمي إلعايل ذإ إس تقطاب حمعدود ريعري اتبععة للجامععة وع اتبععة حاليعا لعوزإرة
إلتضامن وإلتاية الاجامتعية وإملساوإة والارسة.
هيدف إلت وين ابملعهد إىل توفري أطر متخصصة يف إجملا الاجامتعي متوفرة عىل مؤهال عالية مت هنعا معن إلعمعل مبختلعف
إملؤسسا الاجامتعية وتدبريها وإلتنس يق م خمتلف إلفاعلني وإملتدخلني يف جمايل إلعمل الاجامتعي وإلتاية الاجامتعية.
حيظى كثري من إلطلبة ابمتيازإ منح لدلرإسة أو للتدإريب مبؤسسا إجنبية رشي ة وذكل بناء عىل معايري من بيهنا معيار
إلنقط وإملوإظبة ويتوفر إملعهد حاليا عىل إجازة همنية يف إلعمل الاجامتعي مبسارين .يمت إلولعوج بعرمس إملعومس 2022/2021
لسكل الاجازة إملهنية يف إلعمل الاجامتعي يف مرحةل أوىل للجدع إملشرتك ملدة س نتني من إلت وين ويلج بعده مجي إلطلبعة
إلنععاحجون للسع نة إلثالثععة بعععد إنتقععاء مسععار مععن إلت عوين يف إلتخصصععني إحلععاليني :مسععار "إخلدمععة الاجامتعيععة" أو مسععار
"إلتنش يط الاجامتعي" وذكل حسب إملعايري إليت حتددها إللجنة إلبيدإ وجية ويوإفق علهيا جملس إملؤسسة.
ينظم إلت وين ابملعهد يف إسالك ومسعاكل ويتعوىل تسعلمي وحتضعري إلشعهادإ إلتاليعة :الاجعازة يف إررإسعا الاساسع ية،
الاجازة إملهنية ،إملاسرت ،إملاسرت إملتخصص وإركتورإه.
تس تغرق مدة إررإسة بسكل الاجازة إملهنية ابملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي  3س نوإ  ،حيرز إلطالب إلناحج بععدها ععىل
"دبلول إلجازة إملهنية يف إلعمل الاجامتعي ختصص مسار "إخلدمة الاجامتعية" أو مسار "إلتنش يط الاجامتعي".
يس تفيد مجي طلبة إملعهد من مننة درإس ية حتدد حسب ما هو معمو ب مبؤسسا إلتعلمي إلعايل.
ونظرإ للظروف إحلالية وللطا ة الاستيعابية لدلإخلية فلن يس تفيد طلبة إلس نة إلوىل من إلقسم إرإخيل.

