المملكة المغربية
رئيس الحكومــة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج

إعالن عن مباراة للتوظيف في إطار ضابط مربي (ذكور)
ستتتم المندو ية المندة إللمرةنالمند تتت ونمةإع ةلمنرةإل جمإلب انلمدلموظافمفيمإط امضتتت رمإل يمذكوا
و كزيمإل نكشمةندق اط لمأةمإل نكزمأخ ىمإذنمنقمضتمندوصلحلمذدك،مح بمندمخصص تمندم دال :م

ممممممممممم

درجة التوظيف

ضابط مربي ممتاز

ضابط مربي

التخصص
 ممرض متعدد التخصصات التنمية في المعلوميات شبكات المعلوميات الطبع المعلوماتي اإلنتاج المطبعي السمعيات البصريات تقنيات التنمية في الوسائط المتعددة  -تسيير المقاوالت االشغال الكبرى الهندسة المدنية الهندسة الطبوغرافية ممرض مساعد صيانة والدعم في المعلوميات والشبكات محاسب بالمقاوالت رئيس ورشرسام في البناء -كهرباء الصيانة الصناعية

عدد المناصب المخصصة

تاريخ اجراء المباراة
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م

ةساملمندمةاانم ءمعلىمندح جا ت .م
ةيحمفظمب 25%مإلنمندو صبمندومب اىمفيمشأنه مدوم شحيمإلكفوديمنألإللمةقيإل ءمندة ك يانمةقيإل ءمندوح ا انمإلعمألشخ صمندومومةانم صفلم
مم
إلق ةم.

شروط المشاركة :
-

-

-

أنميكونمندوم شحمإلنمج المإلغ ال؛
أنميكونمإلمومة م دحقوقمندوط المةذنمإل ةءل؛
أنميبلغمإلنمندةو م21مستت لمعلىمنألقومةم30مستت لمعلىمنألك مفيمف حمي ي مإلنمند تت لمند ايلمةميوكنم ويييمهذنمندحيمإلنمند تتنمدويلم ة ةلم
إليلمندخيإل تمندوينالمأةمندة ك يلمندصحاحلمأةمندووكنم صحاحه مألجومندمق عيمإلنمغا مأنم م ةزم35مس ل؛
أنميكونمح صالمعلىمة لومم ق يمإلمخصصمأةم ق يمفيمإحيىمندمخصص تمندوحيةلمأعالهمح بمندياجلمندومب اىم شأنه مإل للمإلنمط فم
إحيىمإلؤستتت تتت تمندمكوينمندوه يمطبق مدلو ستتتومماقلم2.86.325مندصتتت ةامفيم08مجو ةىمنألةدىم1407م(9مي ي م)1987م تتتنمنا ممع مم
دوؤستتتت تتتت تمندمكوينمندوه ي،مكو مةقعم غاا همة مواوهمأةمعلىمإحيىمندشتتتته ةنتمندوة ةدلمده مندوحيةلمطبق مدلوقمضتتتتا تمند ا إلالمند ايم ه م
ندةوو؛
أنمالميكونمإلصتتت م أيمإل ضمأةمع هلميم بمع ه مضتتتةفمفيمندقيالمندبينالمإلنمشتتتأنهمأنميحولمةةنمإلزنةدلمخيإللمفةلالم دلاومأةمند ه ا،م
ةالستتتاو منرصتتت تمندوزإل لمفيمند ه زمندةصتتتبيمةنالإل نضمةنالضتتتط ن تمند ف تتتالمندميم طلبتمأةم مطلبمعالج مفيمإحيىمإلؤستتت تتت تم
نألإل نضمندةقلال،مةمكومإص لمفيمندحلقمقيم ة قومندصوت،مة ةمب مندمومولمكذدكمإلنمإلوننعمندقبولمفيمهذهمندو صب؛
ندموف معلىمقيالمسو عمندهوسمعنم ةيمخو انمس موم نمةصوتمع لمعنمإل فلمخو لمنإلم ا؛
أنميموف معلىمق إللمالم قومعنم1,75مإلم ن)مإلنمغا محذنء(مغا مأنهميوكنم صفلمنسم ئالمقبولمندوم شحانمندوموف ينمعلىم1.70م؛
أنميمومعم حيلم ص من بمه م17/10معلىمنألقوم يةنم صحاح (نسمةو لمند ا انتمنةمندةيس تمندالصقلمغا مإلقبول)؛
ان يلتزموا كتابة بالعمل ضمممممن مصممممالا ادارة السممممجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن  8سممممنوات ابتداء من تاريخ التوظيف ويلزم كل
موظف أخل بهذا االلتزام بأن يرجع الى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي اسمممت اد منها خالل فترات التكوينض اضمممافة
الى نسبة الثمن ( )8/1عن كل سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

طريقة الترشيا :


يتعين على المترشممممامالتسممممجيل القبلي من خالل تعبلة طلب الترشمممميا بالموقع االلكتروني للمندوبية العامة إلدارة السممممجون
وإعادة اإلدماج  www.dgapr.gov.maفي اجل أقصاه  08غشت .2018
م
يتكون ملف الترشيا من الوثائق التالية:


-

طلبمندم شتتتتتتاحمإلوقعمإلنمط فمندوم شتتتتتتحم(ي تتتتتتحبمإلنمندووقعمنالدكم ةنيمدلو ية المندة إللمةندذيم لم ةبئمهمنث ءمندم تتتتتت اوم
نالدكم ةني) .م
ن خلمإلنم ط قلمندمة يفمندوط المندباوإلم يلمإلص ةقمعلاه ؛
ن خلمإلنمة لومم ق يمإلمخ صصمأةم ق يمفيمنحيىمندمخ ص ص تمندوحيةلمنعالهمح بمندياجلمندومب اىم شأنه مإل ص ةقمعلاه م
إلنمط فمند لطلمندوخمصل؛
ن خلمإلنمق نامإلة ةدلمندي لومم د بلمدلوم شحانمندح صلانمعلىمشه ةنتمإل لولمإلنمط فمإلؤس تمنج بال؛
شتته ةلمطبالم( حوومنستتلمندطبابمةخ وه)ميص ت فمفاه م موف مندوم شتتحمعلىمش ت طيمندق إللم(م)1.70معلىمنألقوم يةنمحذنءمةحيلم
ندبص م10/17معلىمنألقوم يةنم صحاحم(نسمةو لمند ا انتمنةمندةيس تمندالصقلمغا مإلقبول)؛
كو ميمةانمعلىمندوم شتتتحانمندوموف ينم علىمصتتتفلمإلق ةممنةمإلكفولمنالإللمنةمع تتتك يمقييلمنةمإلح ابمقييلم وجاهمإللفم شتتتاحهلم
عنمط يقمنرةنانتمندوكلفلم م اا مشؤةنهل؛
أا عمأظ فلمإلنمنوعم لصاقمذن يم()Autocollantesمإلم ب لم حوومنالسلمةندة وننمندك إلومدلوم شح؛
خاصمإلنمنرةنالمندوشغللمالجما زمندوب انلم د بلمدلوم شحانمندلذينميحولونمصفلمإلوظف،م حتمط ئللمند فضمأةمندحذفمإلنم
ندالئحلمند ه ئالمدل جحان.

م


يرسممل ملف الترشمميا وجوبا عن طريق البريد الى العنوان البريدب سممب التخصممص وفق الجدول اس م ل ض ابتداء من تاريخ
نشممر اذا اإلعالن إلى غاية  08غشممت  2018واو آخر أجل إلرسممال مل ات الترشممياض ويعتد في ذلك بتاريخ مصممالا البريد
إلثبات تاريخ االرسممالض كما يجب اإلشممارة على ظهر الفرا المرسممل عبارة " مباراة توظيف ضممابط مربي او ضممابط مربي
ممتاز مع ذكر التخصص".

التخصص المطلوب
 ممرض مساعد ممرض متعدد التخصصات صيانة والدعم في المعلوميات والشبكات التنمية في المعلوميات شبكات المعلوميات الطبع المعلوماتي اإلنتاج المطبعي السمعيات البصريات تقنيات التنمية في الوسائط المتعددة محاسب بالمقاوالت رئيس ورشرسام في البناء كهرباء الصيانة الصناعية تسيير المقاوالت االشغال الكبرى الهندسة المدنية الهندسة الطبوغرافية

العنوان البريدب للجهة التي يجب ارسال ملف الترشيا اليها

 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة بنيمالل-خني رة فيال  12ي المنزه االطلس شارع محمد السادس صندوق البريد
 573بني مالل الرمز البريدب .23000

 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات شارع ا مد البكاب عمالة مقاطعات عين السبع الحي
المحمدب الدار البيضاء "مركز االصالح والتهذيب عين السبع".

سيعلن عن الئحة أولية للمترشحين المقبولين الجتياز االختبار الكتابي على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة وذلك ابتداء من
30غشت  2018والالئحة النهائية ابتداء من  05شتنبر .2018

مواد المباراة:
أ -االختبار الكتابي:
االخـــــــتبـــــــــار
اختبار كتابي :يشتمل لى ؤتل أ ئؤت ىا ل لا أ ئؤت ىا ا ت رمي م ت لم ححل قأ ا ت ي ألأ تي
جمل ليا أ امص ت حيا أ اح ميا أ ا ت صتتىا أ شتتجن ؤتتج ي أ أ له م أ أظ ف لممأطا أ حمجا
م
لمأ مى أشج ه أ ه لالاا أ مرصص أ مرصص ت لطىأأا.

الـــمـــدة

الــمـعامــل

ؤ لم ن أ صف م

5م

في الة النجاح في االختبار الكتابيض يجب على المترشا اإلدالء بالوثائق التالية عند إجراء اختبار في الرياضة:
 .1صوالمفو وغ نفالمإلنمح لم4x4؛
 .2إلخطرمندقلبمندكه ئي-)E.C.Gم-( Electrocardiogrammeمإلصحو م مق ي مأخص ئيمفيمأإل نضمندقلبمةندش نيان؛
 .3حلالل )Hémoglobine Glyquée (HbA1c؛
نصطح بمدونزممرج نءمنخمب امند ي ضل .م
 .4ن خلمإلنمة لومم ق يمإلمخصصمأةم ق يمنةمشه ةلمإلة ةدلمإلص ةقمعلاه ؛
 .5ن خلمإلنم ط قلمندمة يفمندوط المندباوإلم يلمإلص ةقمعلاه ؛

ب -اختبار في الرياضة:
ـ يمجه الجمي ز رمأ م مي ا لممشقأن ق صىأن لى قطا ال مق لن  10لن  20في الرمأ م كم أي.
ـتتتتتتتتت أال يؤتتل ىلممشتتقين أ جمي ز رمأ م مي تتا اال أ ح لأ فقا ىج ا طأيا ل ي ا أقم م ىل حأب م إلح مل ؤتتجأن أال حل
إلحل ج لكىفا أ جم ء فقأص ت لم ىقا أ ألهىيا أح يا أ فؤيا ىلممشقين.
االخـــتبـــــار في الرياضة
يم لن مل مين قي س قحمل لى

مقل أ جمي ز قأ جز مي

الــمـعامــل
1م

يا م

في حالة النجاح في اختبار الرياضة يجب على المترشحين اتمام ملف الترشيح باآلتي :
.1
.2
.3
.4
.5

ـ ن خم نمإلنم ط قلمندمة يفمندوط المندباوإلم يلمإلص ةقمعلاهو ؛ م
ن خم نمإلنمة لومم ق يمإلمخصصمأةم ق يمإلص ةقمعلاهو ؛م م
ن خلمإلنم ط قلمند ون قمندقض ئالمإل لولمإلنمنرةنالمندة إللمدألإلنمندوط يمأةمند
هج ؤيمل ا ميا في ثالث ؤخ؛
شيك لىغ .

ومندةيدي؛

ج -االختبار الش وب أو التطبيقي:
االخـــــــتبـــــــــار
ي م ىق أ لأ تتتتتتتت ي ل ر م ىفتتتتا لتتتت لتتتتا أئ رمى في مرصتتتتتتتتص ل ط ىأب
أ مأ زأؤتتتتيكأمق يا مقييم لحى احمل لممشتتتت لى لل مؤتتتتا له م أ أظ ف
لممأطا أ حمجا لمأ مى أشج ه  .م

الـــمـــدة

الــمـعامــل

في قحأح  60حايقا م

4م

يمجه الجمي ز الرمأ م شتتتفأ أ مطأيقي لممشتتتقأن ق صتتتىأن لى ل ح ال يق لن  10لن  20في الرمأ م كم أي أ رمأ م
مي ا حأن قصأ لى قطا اص يا ) 5لن  20في قحى الرمأ مين).
م

مال فة :
-

ستتتتتتاملمنرعالنمعنمدونئحمندوم شتتتتتتحانمندويعوينمرج نءمنالخمب امندكم يم دووقعمنالدكم ةنيمدلو ية المندة إللمرةنالمند تتتتتت ونمةمإع ةلم
نرةإل جمةم ون لمندخيإل تمندةووإلالمwww.emploi-public.maمةيةمب مهذنمنرعالنم و لمنسميع ء؛
علىمندوم شتتتتتتحانمندوقبودانمرج نءمندوب انلمندوذكوالمأنمييدونمدل لمندوب انلم بط قلم ة يفهلمندوط المع يمةخودهلمدق علمنالإلمح نمةالم قبوم
ند خمندوط قلمدألصو؛
يو عمنةخ لمنده فمند ق لمدلق عل،مةكومإلم شحمضبرمفيمح دلم لبسم دغشم طبقمفيمحقهمنالج نءنتمندق نونالمند ايم ه مندةوو؛
ةداكنمفيمعللمندوم شتتتتتتحانمأنمقبودهلمند ه ئيمإل برم ما لمندفحصمندطبيمندو ىمإلنمط فمندل لمندطبالمندوخمصتتتتتتل،مةعيمم تتتتتت اوم
أسو ئهلم د ومندو كزيمندمأةيبيمدوزنالمندوظافلمندةووإلالمة حييثمنرةنال .م

الرباط يف 20 :يوليوز 2018

