مباراة ولوج السنة األولى من اإلجازة األساسية
يف اإلعالم واالتصال
السنة اجلامعية 2021-2020

تنظم مباراة ولوج السنة األوىل من اإلجازة االساسية ابملعهد العايل لإلعالم واالتصال للسنة اجلامعية  2021/2020يوم األحد 06
شتنرب  2020على الساعة الثامنة والنصف صباحا ابملعهد العايل لإلعالم واالتصال ـ مدينة العرفان ـ الرابط.

شروط القبول

ابملعهد:

يتعني على املتشحني الراغبني يف متابعة الدراسة ابملعهد العايل لإلعالم واالتصال:
• أن تتوفر فيهم شروط االنتقاء.
• أن جيتازوا بنجاح االختبار الكتايب والشفوي للمباراة.

االنتقاء:
تشرف جلنة املباراة على عملية انتقاء ملفات املتشحني املقبولني الجتياز االختبار الكتايب للمباراة.

شروط االنتقاء:
•

شهادة البكالوراي (مجيع الشعب) أو أية شهادة أخرى معتف مبعادلتها للباكالوراي لسنيت  2019و.2020

•

أال يقل سن املتشح عن  17سنة وأال يفوق  25سنة عند  31دجنرب 2020؛

•

أن حيصل يف امتحان البكالوراي على األقل على  20/14يف املعدل العام

•

أن حيصل يف امتحان البكالوراي على األقل على  20/14يف اللغتني العربية والفرنسية واللغة الثالثة.

ملف التشيح:
جيب على املتشحني تعبئة استمارة التسجيل على منصة مبارايت املعهد ) (concours.isic.maوحتميل واثئق
امللف املطلوبة التالية:
• كشف النقط لالمتحانني اجلهوي والوطين وشهادة البكالوراي ابلنسبة حلاملي البكالوراي .2019
• كشف النقط لالمتحان اجلهوي ابلنسبة ملتشحي البكالوراي .2020
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
سيتوصل املتشحون إبشعار إبيداع امللف عرب بريدهم االلكتوين.

جيب على املتشحني املوظفني كذلك:

• اإلدالء برخصة مسلمة من اإلدارة اليت ينتمي إليها املتشح ،تسمح له ابجتيازاملباراة؛
• أال يتعدى سن املتشح  35سنة عند  31دجنرب .2020

آخرأجل للتسجيل:
▪

يتم التسجيل عرب املوقع االلكتوين بدءا من اتريخ نشر هذا اإلعالن إىل غاية  10غشت .2020

▪ جيب أن حتمل مجيع الواثئق املكونة مللف التسجيل عرب املوقع االلكتوين يف نسخة  jpeg /PDFوأال يتعدى حجمها
الرقمي.Mo3

 - IIاختبارات املباراة :
جترى مباراة الولوج للمعهد ابللغتني :العربية والفرنسية ،حسب اختيار املتشح (ة) ،وتتم على مرحلتني :كتايب وشفوي.
 -1االمتحان الكتايب :يتضمن موضوعا واحدا يعاجل فيه املتشح(ة) حداث أو مشهدا مع إضافة ملخص متجم له
ابللغة الثانية ( 3ساعات).
 - 2االمتحان الشفوي  :يتعني على املتشح(ة) الناجح(ة) يف االمتحان الكتايب إعداد شريط فيديو ابستعمال

اهلاتف النقال (من دقيقة واحدة وثالثون اثنية) لعرضه أمام جلنة االمتحان املكونة من أساتذة املعهد .سيحدد
مضمون شريط الفيديو ابملوازاة مع اإلعالن الرمسي عن نتائج االمتحان الكتايب.

تنبيه:

• ابلنظر إىل الوضع االستثنائي املرتبط بتداعيات احلالة الوابئية (كوفيد  )19-ببالدان ،وحتسبا لكل تطور ،يرجع
للجنة املباراة اختاذ القرارات املناسبة بتحديد كيفية ومراحل اجتياز املباراة ،كما يعود هلا قرار حتديد الالئحة
النهائية للمتشحني املقبولني الجتياز االختبار الكتايب.
• يتم التكوين ابملعهد العايل لإلعالم واالتصال يف قسمني :عريب وفرنسي.
• نظام التكوين ابملعهد العايل لإلعالم واالتصال هو نظام خارجي.

سيتم اإلعالن عن الئحة أبمساء املتشحني الذين مت انتقاؤهم الجتياز املباراة على منصة املعهد العايل لإلعالم واالتصال اخلاصة
ابملبارايت ،وعلى املتشحني الذين مت انتقاؤهم حتميل االستدعاء اخلاص هبم املتاح على منصة مباراة املعهد.

للمزيد من املعلومات ،االتصال خبلية املباراة
رقم اهلاتف (+212) 661497962 :من اإلثنني إىل اجلمعة خالل أوقات العمل اإلدارية.
العنوان اإللكتوينconcours@isic.ac.ma :

املعهد العايل لإلعالم واالتصال ،شارع عالل الفاسي ،مدينة العرفان ،صندوق الربيد  6205املعاهدالرابط.
concours.isic.ma

