اململكة املغربية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
جامعة القرويني

معهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات

إعـــــــــالن
تنهي إدارة معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات إلى علم حملة شهادة اإلجازة المسلمة من إحدى
الجامعات المغربية أو على شهادة معادلة ،الذين ال يتعدى سنهم خمسا وأربعين ( )45سنة إلى غاية  31يناير ،2019
أنها ستفتح تكوينا للفوج الرابع عشر لألئمة ( )150والمرشدات ( )100برسم سنة .2018
الشروط
يشترط في المترشحين أن يكونوا من المغاربة الحافظين لكتاب هللا تعالى حفظا كامال بالنسبة للطلبة األئمة ،ولنصفه
على األقل بالنسبة للطالبات المرشدات ،وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ،متصفين باألخالق الحميدة ومتوفرين
على القدرات البدنية الالزمة.
الدراسة
تستغرق الدراسة اثني عشر شهرا ،دون إمكانية التكرار ،وتختم بامتحان للتخرج.
نظام الدراسة خارجي ،ويتقاضى المكونون منحة شهرية قدرها ألفا درهم ( 2000,00درهم) ،وسيعين المتخرجون
المقبولون عن طريق التعاقد بالمساجد التي تحددها الوزارة ،ويتقاضون األجر والتعويضات المخولة إلطار متصرف
من الدرجة الثالثة السلم العاشر.
ملف الترشيح
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
• تعبئة استمارة بمثابة تصريح بالشرف ،مصححة اإلمضاء ،يثبت فيها المترشح صحة المعلومات المصرح
بها .ويتم ملء وتحميل االستمارة من الرابط اآلتيwww.concours.imfim.ma :
• طلب خطي موجه للسيد مدير المعهد يبين فيه المترشح االسم الشخصي والعائلي وعنوانه؛
• سيرة ذاتية للمترشح تتضمن مؤهالته العلمية؛
• نسخة من شهادة اإلجازة مشهود بمطابقتها لألصل ومصحوبة ،عند االقتضاء ،بنسخة من قرار المعادلة؛
• نسخ مصادق عليها لكشوف النقط المحصل عليها في سنوات اإلجازة؛
• نسخة من السجل العدلي حديثة العهـد؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لألصل؛
• أربع صور فوتوغرافية للمترشح؛
• ظرفان يحمالن طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمترشح.
توجه ملفات الترشيح عن طريق البريد العادي إلى "معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات-
شارع محمد الجازولي ،مدينة العرفان ،الرباط" ،أو تودع مباشرة من طرف المعنيين باألمر بمكتب الضبط
بالمعهد.
 11غشت  2017آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح
آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح هو يوم الجمعة  11غشت  ،2017ولن يقبل أي طلب يصل إلى مكتب الضبط بعد هذا
التاريخ.
المقابلة أمام اللجنة:
وبعد دراسة ملفات المترشحين سيستدعى المقبولون منهم في االنتقاء األولي إلجراء مقابلة أمام لجنة.

