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المعهد الوطني للعمل االجتماعي

إعالن عن مبارإة ولوج إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي
تعلن إدإرة إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي إملتوإجد بشارع إحلريري بطنجة عن فتح ابب إلرتشجيحح لولجوج سج الاججا ة
إملهنحة يف إلعمل الاجامتعي ،و نظرإ لظرفية إلطوإرئ إلصححة إملتعلقة ابلجرإءإت الاحرتإ يجة مجن ت جج جافجة فج و
كوروان إملسيتجد"كوفيد ،"19سيمت تنظمي إملبارإة عج مجرحلت مجرحة الانتقجاء إ وأو للمرتنيج و إملرتنيجات بنجاء عج
إلنقط مث مرحة الاختبار إلش وي.

وأهدإف إلتكوين وخصوصحاته
إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي مؤسسة للتعلمي إلعا ذإت إسيتقطاب حمدود غ اتبعة للجامعجة ويه اتبعجة حالحجا لجو إرة
إلتضامن وإلتمنحة الاجامتعحة وإملساوإة وإ وأرسة.
هيدف إلتكوين ابملعهد إىل توف وأطر متخصصة يف إجملال الاجامتعي متوفرة ع مؤهالت عالحة متكهنا من إلعمل مبختلج
إملؤسسات الاجامتعحة وتدب ها وإلتنسيحق مع خمتل إل اعل وإملتدخل يف جما إلعمل الاجامتعي وإلتمنحة الاجامتعحة.
ويمتزي إلتكوين ابملعهد جبودة عالحة وتنظمي حممك ،ويعمتد ع نظام بحدإغويج حديث هيجمت يف ذإت إلوتج بتلقج إملعجارف
وإملهارإت إخلاصة ابجملال الاجامتعي مع إلرتكزي ع إجلانب إلتطبحقي من خالل إ وأعامل إملحدإنحة وإ وأحباث وإلتجدإريب ،كجام
يركز إلتكوين ع تمنحة إملهارإت إذلإتحة و إلتوإصلحة دلى إلطالب.
حيظى إلطلبة إملمتزيون مبنح لدلرإسة وأو للتدإريب مبؤسسات أوجنبحة رشيكة وذكل بناء ع معاي مجن بيهنجا معحجار إلجنقط
وإملوإظبة كام حيظى إخلرجيون وإخلرجيات بنسيبة جد عالحة لالدماج إملهين .يتوفر إملعهد حالحجا عج إججا ة ةنحجة يف إلعمجل
الاجامتعي مبسارين.
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يمت إلولوج برمس إملومس  2021-2020لس إلجا ة إملهنحة يف إلعمل الاجامتعجي يف مجرحة وأولىى للججدع إملشجرتمل ملجدة
سينت من إلتكوين ويلج بعده مجحع إلطلبة إلناحجون للسينة إلثالثة بعد إنتقاء مسار من إلتكجوين يف إلتخصصج إحلجالح
مسار "إخلدمة الاجامتعحجة" وأو مسجار "إلتنشجيحط الاجامتعجي" وذكل حسجب إملعجاي إلجد هجددها إللانجة إلبحدإغوجيجة
ويوإفق علهيا جملس إملؤسسة.

مدة إدلرإسة وإلشهادة إملول
ينظم إلتكوين ابملعهد يف وأسالمل ومساكل ويتوىل تسجلمي وهضج إلشجهادإت إلتالحجة الاججا ة يف إدلرإسجات الاساسجيحة،
الاجا ة إملهنحة ،إملاسرت ،إملاسرت إملتخصص وإدلكتورإه.
تسيتغرق مدة إدلرإسة بس الاججا ة ابملعهجد إلجوطين للعمجل الاجامتعجي  3سجينوإت ،حيجر إلطالجب إلنجاع بعجدها عج
"دبلوم إلجا ة إملهنحة يف إلعمل الاجامتعي" ختصص مسار "إخلدمة الاجامتعحة" وأو مسار "إلتنشيحط الاجامتعي".

عدد إملقاعد
يمت حصجر لوإحئ إملرتني وإملرتنيات إملقبجول للتسجاحل ابملعهجد ومتابعجة إدلرإسجة بجرمس إملجومس  2021-2020يف 120
مرتنيا(ة) كام يمت حرص لوإحئ لالنتظار يف حدود  120مرنيا(ة) من إلبات حسب إلرتتيب.
ويمت ختصحص نسيبة  %10من عجدد إملقاعجد ابلنسجيبة للمجرني وإملرنيجات يف وضجعحة إعاتجة كجام ختصجص نسجيبة %10
ابلنسيبة للمرني وإملرنيات إ وأجانب.

رشوط إلرتشيحح
يرحش لولوج إملعهد إلوطين للعمل الاجامتعي لك تالميذ وتلمحذإت إلسينة إلهنائحة مجن إلباكلجورا وكجذإ لك حجامي شجهادة
إلباكلورا من مجحع إلشعب رشيطة وأل يتجاو سن إلرتشيحح  24سينة عند إل احت من شهر يناير من سينة إجرإء إملبارإة.
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توإرخي إلرتشيحح وإلعالن عن إلنتاجئ
يتع ع إملرتني و إملرتنيات إلرإغب يف ولوج إملعهد ع إلتساحل ع إلبوإبة الالكرتونحة للتسجاحل إلقجبي عجإلرإبط  http://preinscription.inastanger.maإبتدإء من  27يولحو إىل  15غش  2020عند منتص إللحل.
يمت الاعالن عن لوإحئ إملقبول مبرحة الانتقاء الاو ابلبوإبة الالكرتونحة لو إرة إلتضامن و إلتمنحة الاجامتعحة و إملساوإةو الارسة  www.social.gov.maإبتدإء من  24غش . 2020
بعد إجرإء الاختبار إلش وي إبتدإء مجن  07شجيتن ،يجمت الاعجالن عجن إلنتجاجئ إلهنائحجة للمبجارإة يجوم  14شجيتن 2020ابلبوإبة الالكرتونحة لو إرة إلتضامن و إلتمنحة الاجامتعحة و إملساوإة و الارسة www.social.gov.ma

كح ية الانتقاء و إجرإء الاختبار إلش وي
جترى إملبارإة ع مرحلت
✓ مرحة الانتقاء إ وأو للمرتني وإملرتنيات يوم  24غش حسب إملعاير إلتالحة
إحتساب إملعدل إلعام لالمتحجان إلجوطين لنحجل شجهادة إلبج (ورا ( )%75و إملعجدل إلعجام لالمتحجان إجلهجوي () %25ابلنسيبة مجلحع إملرني .M1= bac x 75% + reg x 25%
 يمت إعامتد نقط إللغت إل رنسيحة  M2وإلعربحة  M3ابلمتحان إلشهادي .يمت إحتساب إملعدل إلعام اكلتاإحتساب إملعدل إلعام للباكلورا ( )%75من الامتحان إلجوطين و إملعجدل إلعجام لالمتحجان إجلهجوي ( M1 )%25مثترجيحه مبعامل تدره . 3
 نقطة إللغة إل رنسيحة ابلمتحان إجلهوي ابلنسيبة مجلحع إلشعب يمت ترجيحها مبعامل تدره .2 نقطة إللغة إلعربحة ابلمتحان إلوطين وأو إجلهوي حسب إلشعبة يمت ترجيحها مبعامل تدره 1 -جتمع لك إلنقط و تقسم ع  6للحصول ع إملعدل إلعام M

M={(M1x3)+(M2x2)+M3} /6
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 بعد إحتساب إملعدل يمت إعامتد نسيبة إلرتجيح مبعامل  1.25ابلنسيبة للمرتني إحلاصل ع إلباكلورا يف شعبة إلعلجومالاتتصادية ،وهرص لفة الانتقاء إ وأو للمرتني و إملرتنيات
 مرحة الاختبار إلش وييمت إجرإء الاختبار إلش وي إبتدإء من  07شيتن ويمت إلعالن عن كح ية إجرإئه ابلبوإبة الالكرتونحجة إملشجار إلهيجا سجابقاعند الاعالن عن نتاجئ الانتقاء الاو .

اترخي وواثئق إلتساحل ابملعهد
يرشع يف تساحل إملرني إملقبول ابملعهد حضورا يوم  17شيتن  2020من إلساعة إلثامنة وإلنص إىل إلساعة إلرإبعة
وإلنص بعد إلزوإل .وتسيت ون إدلرإسة يوم  21شيتن .2020
يتكون مل إلتساحل من إلواثئق إلتالحة
 إلشهادة الاصلحة للب (ورا ( وأو ما يعادلها). شهادة طبحة تثب خلو إلطالب(ة) من وأمرإض معدية مسلمة من طرف طبيب للصحة إلعمومية.  120درهام كرمس للضامن و إلتام . سيتة ( )6وأظرفة همل طابعا بريدا مع عنوإن إملرتحش(ة). سيتة ( )6صور للمعين(ة) اب وأمر. صورة مشسيحة من بطاتة إلتعري إلوطنحة (مصادق علهيا). -إلزتإم ابحرتإم إلقانون إدلإخي موتع ومصادق علحه من تبل إلسلطات إملتصة يمت حسبه من إلبوإبة إللكرتونحة مسيبقا.

