
مدة الدراسة بالمعهد: 3 سنوات

الترشيح للمباراة عبر االنترنت فقط

سيتم تخصيص رقم تقديم الملف للمترشحين

وإرساله إىل عنوان بريدهم اإللكتروني

06 61 28 25 93

concours@isic.ac.ma

Avenue Allal El Fassi Madinat Al Irfane - Rabat Instituts 

للمزيد من المعلومات، االتصال بخلية المباراة من

اإلثنين إىل الجمعة خالل أوقات العمل اإلدارية

تنظم الجسر مراكش رحلة إىل مدينة الرباط لفائدة المرشحين المقبولين

 ◀ يوم األحد 11 شتنبر أو يومان السبت  و األحد 10 و11 شتنبر 2022
◀ اإلقامة في فندق 3 أو 4 نجوم 

◀ النقل عبر حافلة مكيفة

ISIC | Institut supérieur de l'information et de la communication

سيتم اإلعالن عن الئحة المترشحين الذين تم انتقاؤهم الجتياز المباراة عىل الموقع الرسمي للمعهد

isic.ac.ma العاليلإلعالم واالتصال

مباراة ولوج السنة األوىل من اإلجازة

بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال

 1 - شروط االنتقاء 2 - طريقة الترشيح

3-اختبارات المباراة

رحلة المباراة: للحجز يرجى التواصل معنا قبل 06 شتنبر 2022

 آخر أجل:  الجمعة 29 يوليوز 2022
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ينظم المعهد العالي لإلعالم واالتصال مباراة ولوج السنة األوىل من اإلجازة األساسية وذلك

يوم األحد 11 شتنبر 2022 عىل الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمعهد العالي لإلعالم واالتصالبالرباط
(مدينة العرفان -الرباط)

شهادة البكالوريا (جميع الشعب) لسنتي 2021 أو
2022

أن ال يقل سن المترشح(ة) عن 17 سنة وأن ال يفوق

25 سنة عند 2022/12/31
أن يحصل المترشح(ة)  عىل 14/20 عىل األقل:

 ✔ في اللغة : العربية والفرنسية واللغة الثالثة في
االمتحانين الجهوي و الوطني حسب الشعبة

       ✔ وفي المعدل العام للبكالوريا
 

تعبئة استمارة الترشيح عىل منصة المعهد :   
 www.isic.ac.ma/preinscription  وتحميل وثائق

الملف المطلوبة التالية: 

بيان نقط االمتحان الجهوي و الوطني

CIN نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف

صورة شخصية للمترشح(ة)   

تجرى المباراة باللغتين العربية والفرنسية حسب اختيار

المترشح(ة) وتجرى مباراة الولوج عىل مرحلتين كتابي

وشفوي

 يجب أن تحملجميع الوثائقالمكونة لملف الترشيح
3Mo وأاليتعدى حجمها JPEG أو PDF بصيغة

✔ االمتحان الكتابي
حول معارف وثقافة المترشحين

✔ االمتحان الشفوي
مقابلة مع لجنة من أساتذة المعهد

 

http://www.isic.ac.ma/preinscription/

ينقسم التدريب في ISIC إىل قسمين: الناطقين

بالعربية والفرنسية
 


