مباراة ولوج سكل املاسرت يف "التواصل الس ياس والاجامتعي"
ابملعهد العايل ل إلعلم واالتصال ـ الرابط
الس نة اجلامعية 2021-2020
ينظم املعهد العايل ل إلعلم واالتصال يوم  3و 4دجنب  2020مباراة ولوج سكل املاسرت يف "لتواصل
الس ياس والاجامتعي" ابللغة العربية ،عن بعد ،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
رشوط القبول لدلراسة ابملاسرت :
يتعني عىل املرتحشني الراغبني يف متابعة ادلراسة بسكل ماسرت التواصل الس ياس والاجامتعي ابملعهد العايل
ل إلعلم واالتصال:
❖ أن تتوفر فهيم رشوط الانتقاء املعمتدة.
❖ أن جيتازوا بنجاح الاختبار الشفوي/املقابةل عن بعد.
ترشف جلنة املباراة عىل معلية انتقاء ملفات املرتحشني املقبولني الجتياز املباراة.
رشوط الانتقاء والاختبار:
❖ التوفر عىل اإجازة أو دبلوم املعهد العايل ل إلعلم واالتصال أو ما يعادهلام يف جماالت :االإعلم
واالتصال ،عمل الاجامتع ،القانون العام ،العلوم الس ياس ية ،عمل النفس ،الفلسفة ،واللسانيات.
❖ التوفر عىل ميتني عىل القل خلل الفصول ادلراس ية ملسكل ا إالجازة،
❖ ا إالملام مبواضيع وحماور التكوين،
❖ جتري معلية انتقاء املرحشني لولوج املاسرت يف "التواصل الس ياس والاجامتعي" عب دراسة مللفات
املرتحشني،
❖ مقابةل عن بعد ترتاوح مدهتا بني  15-10دقيقة.
يتكون ملف الرتش يح من الواثئق التالية:
❖ تعبئة مطبوع التسجيل الويل عىل منصة املعهد اخلاصة ابملبارايت concours.isic.ma
❖ نسخة من االإجازة أو ادلبلوم.
احملصل علهيا خلل الس نة الخرية من االإجازة.
❖ نسخة من بياانت النقط ّ
❖ الرتخيص ابلتسجيل وادلراسة ابملعهد العايل ل إلعلم واالتصال ابلنس بة للموظفني واملس تخدمني.

❖ صورة فوتوغرافية.
❖ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
اجلدول
❖ تعبئة ووضع ملف الرتش يح دلى املعهد عب منصته االإلكرتونية اخلاصة ابملبارايت
 concours.isic.ma/masterمن  16نونب اإىل غاية  26نونب.2020
❖ االإعلن عن الحئة املرحشني املقبولني عىل منصة مبارايت املعهد  30 :نونب 2020
❖ اجتياز الامتحان عن بعد يوم  3و 4دجنب  2020ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
❖ االإعلن الهنايئ عن الحئة الناحجني  :يوم  5دجنب ،2020
هـام جدا:
❖ أخر أجل للرتش يح هو  26نونب .2020
❖ ادلراسة تتطلب حضورا اإجباراي يف مجيع دروس سكل املاسرت.
تنبيه :
ابلنظر اإىل الوضع الاس تثنايئ املرتبط بتداعيات احلال الوابئية (كوفيد )19-ببلدان ،وحتس با لك تطور،
يرجع للجنة املرشفة عىل املباراة اختاذ القرارات املناس بة بتحديد كيفية ومراحل ولواحئ اجتياز املباراة.
للمزيد من املعلومات ،االتصال خبلية املباراة
رمق الهاتف :(+212) 661497962من االإثنني اإىل امجلعة خلل أوقات العمل االإدارية.
العنوان االإلكرتوينconcours@isic.ac.ma :
المعهد العالي لإلعالم واالتصال ،شارع عالل الفاسي ،مدينة العرفان ،صندوق البريد  6205المعاهد الرباط.
الهاتف (+212) 05 37 68 13 81:

concours.isic.ma

