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سيتم التعيين بناء على الحاجيات.
ويحتفظ ب  %25مان المناباب المتاااري شان اا لما لممااحن مافاولن امماة وعادماء العسااميين وعادماء المحااربين ما
ماخاص المتمتعين بصفة مقاوم.

شروط المشاركة :
-

-

-

أن ياون المتماح(ة) من جنسية مغمبية؛
أن ياون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مموءة؛
أن يالغ من العمم  21سنة على امعل و  30سنة على امكثم شن شاتح يناايم مان السانة الجارياة و يماان تمدياد
هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدلية أو العسامية الصحيحة أو الممان تصحيحما مجال التقاعاد
من غيم أن تتجاوز  35سنة؛
أن ياون حابال على دبلوم تقنن متخصص مسلم من طمف إحدي مؤسساات التااوين الممنان طاقاا للممساوم
رعم  2.86.325الصادر شن  08جمادي امولاى  9( 1407يناايم  )1987بسان لظاام عاام لمؤسساات التااوين
الممنن ،كماا وعا تغييامو و تتميماو أو علاى إحادي الشامادات المعادلاة لماا المحاددة طاقاا للمقتيايات النظامياة
الجاري بما العمل؛
أن ال ياولوا مصابين با ي مامأ أو عاهاة يتمتاب عنماا ياع شان القادرة الادلياة مان اا لو أن يحاول دون
مزاولااة مدماااة شعلياااة بالليااال أو النماااار ،والسااايما اإلباااابات المزمناااة شااان الجمااااز العصاااان أو المااامأ ،أو
االيطماب العقلن التان تطلااأ أو تتطلاب عالجاا شان إحادي مؤسساات امماماأ العقلياة ،أو كال إباابة شان
الحلق عد تعمعل الصوت ،وتعتام التمتمة كذلك من موال القاول شن هذو المنابب؛
المتوشمين على عدرة سماع جيدة؛
أن يتوشموا على عامة ال تقل عن  1,75متما)من غيم حاذاء( غيام ألاو يماان بصافة اساتثنابية عااول المتمااحين
غيم المتوشمين على هذا الشمط؛
أن يتمتعوا بحدة بصم لساتما  17/10على امعل بدون تصحيح (استعمال النظارات او العدسات الالبقة غيم
مقاول)؛
ان يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقال عان  8سانوات ابتاداء مان
تاريخ التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا االلتزام بأن يرجا الاا الخزيناة العاماة للمملكاة مجماوا المباال
والرواتب التي استفاد منها خالل فترات التكوين ،اضافة الاا نسابة الا من ( )8/1عان كال سانة او جازء مان
سنة من الخدمة غير المنجزة.

ملف الترشيح :
 طلاااب التماااايح يساااحب مااان الموعااا االلاتمولااان للمندوبياااة العاماااة إلدارة الساااجون وإعاااادة اإلدماااا WWW.DGAPR.GOV.MA؛
 لسختان من بطاعة التعميا الوطنياة الايومتمياة مصاادق عليمماا ولساختان مان عقاد االزديااد ال تتعاديبالحيتما  3أامم بالنساة للذين ال يتوشمون على بطاعة التعمي الوطنية الايومتمية ؛
 لسختان من دبلوم تقنن متخصص حسب التخصص المطلوب او ماا يعادلاو مصاادق عليمماا مان طامفالسلطة المختصة؛
 بالنساة للمتمااحين المتمتعاين بصافة مقااوم او مافاول امماة او عادماء العسااميين او عادماء المحااربينيجااب أن تمساال إلااى عساام التوظي ا وتطااويم وتقياايم لداء المااوظفين بالمندوبيااة العامااة إلدارة السااجون
وإعادة اإلدما الاطاعة او الشمادة التن تثاأ ذلك عن طميق اإلدارات المالفة بتسييم اؤولمم؛
 أرب أظمشة من لوع تلصيق ذاتن ( )Autocollantesمتنامة تحمل االسم و العنوان الاامل للمتماح. تاامميص ماان اإلدارة المشااغلة إلجتياااز المااااراة بالنساااة للمتماااحين الااذين يحملااون باافة موظا  ،تحااأ طابلااةالمشض أو الحذف من الالبحة النمابية للناجحين.

 يجب على المتماحين الت كاد مان الوئاابق المادلى بماا طاقاا لماا هاو وارد بعقاد االزديااد أو الاطاعاة
الوطنية الايومتمية.
يودا ملف الترشيح بصفة شخصية بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مقر السكنا حساب اختياار
المترشح ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن إلا غاية  08يونيو  2017وهو آخر أجل إلياداا ملفاات الترشايح
وذلك قصد التأكد من التوفر علا شرطي القامة وحدة البصر وال تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.

مواد المباراة :
أ -االختباران الكتابيان
االخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

لي تار
اختب ا كتات ا بمت :ا ت يشتتل ع ى تتئ ة تتت ا ت
و رو تز ق يكول نيا Tests psychotechniques
ةو وضوع فه ىالقا قافشأن ف جني يحرر وجوقا قاف غا فعرقيا.
اختب ا كتاتاا بمتخاا ت تتل ع ةو ة تتت ا للع تتل قاف اتتاا و فورتتاتف ف رلق تتا قافةرجتتا
ف لقارى قشأناا ةو فاا ىالقا قافل صص ةو فل صصا ف وقا.

الــمـعامــل

لعتتةةت للع تتل قافة التتا فعا تتا
اىا ونصف

2

اىلان

3

في حالة النجاح في االختبار الكتابي ،يجب علا المترشح اإلدالء بالوثائق التالية عند إجراء االختبار في الرياضة:

 .1لسخة من بطاعة السوابق القيابية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطنن أو السجل العدلن.
 .2بورة شوتوغماشية من حجم 4x4؛
 .3مخطا القلااب الاممبااابن -( Electrocardiogramme -)E.C.Gمصااحوبا بتقمياام أمصااابن شاان أمااماأ
القلب والشمايين؛
 .4تحليلة )Hémoglobine Glyquée (HbA1c؛
أن ياون مصحوبا بلوازم إجماء امتاار المياية.

ب -االختبار في الرياضة
ـ ال يلأهع الجلياز لقار فرياضا إال ف لرشحون فحاص ون ى ئ ألقع ى ئ عةع  20/10لي ال لقار فكلاقي.
ـ وال ي ت ف لرشتحين قاجليتاز لقتار فرياضتا إال قعتة و ل تا تن ف جنتا ف قيتا ف عينتا ق تر ر ف نتةوا فعتاا
إلة رت ف جون وإىاةت إلة اج قعة جر ء لحوصا لع ا قاأله يا فقةنيا و فنف يا ف لرشحين .

االخـــــــتبـــــــــار الرياضي

الــمـعامــل

يلض ن ل ارين ف ياس ف ةرت ى ئ فلح ع و جلياز حو جز رياضيا

3

لي حافا فنجاح لي لقار فرياضا يجا ى ئ ف لرشحين ل اا ف فلرشي قاآللي :
ـ ناج ف يرت فت ليا لي ةالث ن خ؛
ـ شيك غئ.

ج -االختبارات الشفوية أو التطبيقية:
االخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

الــمـعامــل

يلع تتل ق و ضتتيت ل فتتا ةو قأ تتت ا لتتي فل صتتص ف تتوا و تفتتك
قاتتةف ل يتتيا تتةى قتتةرت ف لرش ت ى تتئ ار تتا ف اتتاا ةو فورتتاتف
ف رلق ا قافةرجا ف لقارى قشأناا.

ا قين  15و  30ةقي ا

3

و ال يلأهتع الجليتتاز ال لقتتار فشتتفو إال ف لرشتتحون فحاصت ون ى تتئ ألقتتع ى تتئ  20/10لتتي
و ف لولرون ى ئ فشرو فصحيا ف وقا.

لقتتار فرياضتتا

مالحظة :
-

-

سيتم اإلعالن عن لوابح المتماحين المادعوين إلجاماء االمتااار الاتاابن باالموع االلاتمولان للمندوبياة
العامااة إلدارة الساااجون و إعااادة اإلدماااا و بوابااة التشاااغيل العمومياااة www.emploi-public.ma
ويعتام هذا اإلعالن بمثابة استدعاء.
على المتماحين المقاولين إلجماء المااراة المذكورة أن يدلوا للجنة المااراة باطاعة تعميفمم الوطنية عند
دمولمم لقاعة االمتحان.
وليان شن علم المتماحين أن عاولمم النماابن مامتا بنتيجاة الفحاص الطاان المجامي مان طامف اللجناة
الطاية المختصة ،وعدم تسجيل أسمابمم بالسجل الممكازي التا ديان لاوزارة الوظيفاة العمومياة وتحادي
اإلدارة.
ابتااداء ماان  13يوليااو  2017ساايعلن عاان لتااابب االمتاااار الاتااابن بااالموع االلاتمولاان للمندوبيااة العامااة
إلدارة السجون و إعادة اإلدما و بوابة التشغيل العمومية  www.emploi-public.maويعتاام هاذا
اإلعالن بمثابة استدعاء.

الرباط في 24 ،ماي 2017

-

