
يتم حصـر لوائح المترشحين والمترشحات المقبولين للتسجيل بالسنة األوىل من سلك اإلجازة المهنية في العمل

االجتماعي بالمعهد في 60 مترشحا(ة)

عدد المقاعد :

البرمجة الزمنية للمباراة :

يهدف التكوين بالمعهد إىل تكوين أطر متخصصة في المجال االجتماعي متوفرة عىل مؤهالت عالية تمكنها من العمل
بمختلف المؤسسات االجتماعية وتدبيرها والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجالي العمل االجتماعي

والتنمية االجتماعية.

تستغرق مدة الدراسة بسلك االجازة بالمعهد الوطني للعمل االجتماعي 3سنوات. يحرز الطالب الناجح بعدها عىل "دبلوم
اإلجازة المهنية في العمل االجتماعي" تخصص مسار "الخدمة االجتماعية" أو مسار "التنشيط االجتماعي"  أو مسار "التربية

االجتماعية" .

يترشح لولوج المعهد كل تالميذ وتلميذات السنة النهائية من البكالوريا وكذا كل حاملي شهادة البكالوريا من جميع
الشعب شريطة أال يتجاوز سن الترشيح 24 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.

750 درهم : فندق نبيل *Nabil 1 شارع محمد السادس
1100 درهم : فندق *flandria 4 بشارع باستور ( + وجبة الفطور بمطعم الفندق )

للحجز االتصال بالجسر أسبوع عىل األقل قبل موعد الرحلة

تنظم الجسر انطالقا من مراكش رحلة إىل مدينة طنجة لفائدة المرشحين المقبولين الجتياز المباراة الكتابية  مدة الرحلة: 3 أيام – النقل عبر
حافلة سياحية مكيفة أو MINIBUS حسب االختيار.

البرنامج: 
 الثالثاء 30 غشت 2022 : 12 ليال: االنطالق من مراكش مرورا ب : بن جرير سطات الدار البيضاء

 االربعاء 31 غشت 2022 : العرائش – أصيلة – الدخول إىل طنجة – بعد الزوال: مغارة هرقل – كاب سبارتل – الرميالت
 الخميس 01 شتنبر 2022 : اجتياز المباراة – زيارات حرة لمدينة طنجة

 الجمعة 02 شتنبر 2022 : مغادرة طنجة / زيارة القصر الصغير – الفنيدق –– المضيق – شاطئ ريستينكا-باب سبتة - تطوان
ثمن المشاركة في الرحلة : النقل + االقامة ثالثة أيام (ليلتين) في الفندق حسب االختيار :

احتساب المعدل العام لالمتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا (75%) والمعدل العام لالمتحان الجهوي (25%) بالنسبة

لجميع المرشحين.

يتم اعتماد نقط اللغتين الفرنسية والعربية باالمتحانين اإلشهادين. يتم احتساب المعدل العام كالتالي:

 تتم المباراة عبر المراحل التالية:    االنتقاء األولي + االختبار الكتابي + االختبار الشفوي
تتم عملية االنتقاء بناء عىل نقط مسار حسب المعايير التالية:

المعدل العام للبكالوريا (75%) من االمتحان الوطني والمعدل العام لالمتحان الجهوي (25%) في معامل يساوي3.

نقطة اللغة الفرنسية باالمتحان الجهوي في معامل يساوي 2.

نقطة اللغة العربية باالمتحان الوطني أو الجهوي حسب الشعبة في معامل يساوي 1.تجمع كل النقط وتقسم عىل 6 للحصول

عىل المعدل العام وتحصر الئحة االنتقاء األولي في 1200 مرشحا (ة) يستدعون لالختبار الكتابي.

باك

جميع

الشعب

انتقاء +
اختباركتابي و

شفوي 

المعهد الوطني للعمل االجتماعي – طنجة

نظام التكوين :

مراحل المباراة 

رحلة المباراة : في ثالثة أيام 30 ،31 غشت 01 شتنبر 2022

شروط الترشيح :

اخر أجل 11

غشت 2022 

INSTITUT NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE -Tanger

الترشيح عبر األنترنت فقط:

 https://inastanger.ma/preinscription2022 

أهداف التكوين :

التاريخ المراحل

ابتداء من 15 غشت 2022

اإلعالن عن النتائج النهائية

 نشر لوائح المقبولين باالنتقاء

اإلعالن عن نتائج االمتحان الكتابي

االختبار الشفوي لمباراة ولوج المعهد

01 شتنبر 2022

12 شتنبر 2022

14 شتنبر 2022

07 شتنبر 2022

االختبار الكتابي لمباراة ولوج المعهد

العنوان: الجسر

توجيه - 20 المركز

التجاري بكار –

شارع عالل
الفاسي مراكش

الهاتف :

0639080607

https://inastanger.ma/preinscription2022

