المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج

إعالن عن مباراة لتوظيف  220مراقب مربي (ذكور) و ( 50اناث)
ستتتم المندو ية اتتتممنددارتتتممج ن مند تتت ونمةإعتتتا منج رتتتاامرلتتتا ن مدمو اتتت م 220مراقبببب مرببببي ( ذكبببور)
و( 50انبباث)مةيحتتم بم 25%مرتتامندو ا تتممندوملتتا أمهتتلمرتتي مامدويرتتحلمرق تتودلمنسرتتممةوتتيرا مندد تتقيياامةوتتيرا م
ندوحا اامرعمنسرخاصمندومومداام ص ممرقاةم .م
مممممممممممساملمتدااامندوميرحاامند اجحاامدلدولم ادوؤس اتمند اممندما دممدويكزمندولا ن مندوخما مرامطيفمندوميرح( )م
ح ممند يةلمنس له،م ةيوقامنذنمنومضتمندوصلحممنال ن يممذدكمإعا متوزيعمندو ا ممعلىمند ماتمح ممندخصاصمهلم
ندوؤس اتمند ام.م م
م

الشهادة او الدبلوم والمهارات العملية المطلوبة

أن يكببببون المترشببببح(ة) اصببببال علبببب ا ببببد
الشهادتين التاليتين:
 شهادة البكالوريا؛ دبلبببوم التلهيبببل المهنبببي المسبببلم مبببن طبببرمؤسسببات التكببوين المهنببي طبقببا للمرسببوم رقببم
 2.86.325الصادر في  8جماد االولب 1407
( 9ينببباير  )1987بسبببن ن بببام عبببام لمؤسسبببات
التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه.
وفبببي البببة تبببوفر المترشبببح(ة) علببب مهبببارات
عمليبببة فبببي مجبببال الرياضبببات الدفاعيبببة أو فبببي
التمبببببببببببري

أو المسببببببببببباعدة االجتماعيبببببببببببة

أو االعالميبببببببات أو الكهربببببببباء أو الترصبببببببي
أو عل ب رةصببة السببياقة صببنف  Cأو  Dيتعببين
االدالء بشهادة تثبت ذلك.

المؤسسة التي سيتم التعيين للعمل
بها
ند تتت ونمندوحلاتتتمم مخمندينللتتتم،مندداتتتون،م
ند تتوا ،م ويزكتتا ن،مطاطتتا،مطا وتتان،منةم
وؤس تتتاتمستتت امم وتتتينمنلتتتيأمةنودتتتمم
نللمندو المندمين لمد مملمسوس-ماسة
والعيون-الساقية الحمراء .م
ند تتت ونمندوحلاتتتمم مخمندينللتتتم،مندداتتتون،م
ند تتتوا ،م ويزكتتتا ن،مطاطتتتا،مطا وتتتان،م
نيتمرلولم،2منالة نيم،منزيالل،مةن مزممنةم
وؤس تتتاتمستتت امم وتتتينمةلتتتيأمةنودتتتمم
نلتتتلمندو تتتالمندمين تتتلمد متتتاتم سبببوس-
ماسبببببببة والعيبببببببون-السببببببباقية الحمبببببببراء
و مراكش-آسفي .م
ند ونمندوحلامم خمط م1ة،2متوونن،2م
تاة ات،منةم وؤس اتمس امم وتينمنلتيأم
ةنودمم نللمندو تالمندمين تلمد ممتلمفباس-
مكناس وطنجة -تطوان  -الحسيمة .م
ند تتت ونمندوحلاتتتمم خمند تتتا و ،مزنكتتتو ،م
ط تم،معتتاامند تتلع،مرا تتو منةم وؤس تتاتم
س ت امم وتتينمنلتتيأمةنودتتمم نلتتلمندو تتالم
ندمين تتتلمد متتتاتمفببباس -مكنببباس وطنجبببة-
تطوان – الحسيمة ،الدر البيضاء الكبر -
سطات و درعة تافياللت .م
ند ت ونمندوحلاتتمم خمزنكتتو ،مم وعيهتتم،م
ند تتتتتا و ،منةم وؤس تتتتتاتمستتتتت امم وتتتتتينم
نليأمةنودمم نللمندو تالمندمين تلمد ممتلم
درعة تافياللت والشرق .م

الجنس

عدد
المناصب
المخصصة

ذكور

35

اناث

30

مركز
المباراة

تاريخ اجراء المباراة

اكادير

ذكور

 16شتنبر 2018

50
مكناس

اناث

ذكور

ند تتت ونمندوحلاتتتمم مخلييلقتتتم،2مةن مزم،م
ةزيتتتتتالل،مندويكتتتتتتزكم وتتتتتتولمندليكتتتتتتلمنةم
وؤس اتمس امم وينمنليأمةنودمم نللم
ندو تتتالمندمين تتتلمد ممتتتلممبببراكش-آسبببفي
وبني مالل ةنيفرة .م

ذكور

ند ونمندوحلاممنةمند الحامم خمنديرتا لم،م
ند ييتتي ،معتتاامند تتلعمنةم وؤس تتاتمس ت امم
وتتينمنلتتيأمةنودتتمم نلتتلمندو تتالمندمين تتلم
د ممتتلمالرببباط – سببال -القنيطببرة و الببدار
البيضاء الكبر  -سطات .م

ذكور

20

35

50

الرشيدية

مراكش
 30شتنبر 2018

50

القنيطرة

ملحوظة :ال يسمح للمترشحين الناجحين في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طلب االنتقال اال بعد انقضاء مدة اربع سنوات .م
م
م
م

شروط المشاركة :
ةنميقونمندوميرح( )مرامج اممرغي ام؛
ةنميقونمرمومدام ادحقوقمندوط اممةذنمرية ؛
ةنميللغمرامنددويم21مس ممعلىمنسولمة30مس ممعلتىمنسكرتيمهتلمهتاتحمي تاييمرتامند ت ممند ا يتممةيوقتامتوييتيماتحنمندحتيمرتامند تامدوتي متدتا لمرتي مندختيراتم
ندوي اممةةمندد قييممندصحاحممةةمندووقامتصحاحمامسجلمندمقاعيمرامغايمةنمتم اةزم35مس م؛
ةنميقونمحا المعلىمرما مندلاكادو يامنةمرما مندمياالمندوم لم؛
ةنمالميقتتونمرصتتا ام تتيكمرتتي مةةمعااتتمميميتتتممع متتامدتتد مهتتلمندقتتي مندلي اتتممرتتامرتتي همةنميحتتولم ةنمرزنةدتتممليرتتممهدلاتتمم ادلاتتلمةةمند متتا ،مةالستتاوام
نج ا اتمندوزر ممهلمند مازمنددصللمةمنالرين م،مةةمنالدوين اتمند اممندملمتوللتتمةةمتمولتممعالجتامهتلمإحتيأمرؤس تاتمنسرتين منددقلاتم،مةمكتلم
إ ا ممهلمندحلقمويمتديولمندصوت،مةتدمليمندموموممكحدكمرامرون عمندقلولمهلماحهمندو ا م؛
ندموهيمعلىموي مسواعمندموسمعام ديملو اامس مومينمة وتمعالمعامر اهمملو ممنرما ؛ م
ةنميموهيمعلىموارممالمتقلمعام1,75مرمينم اد لممدلحكو مةم1.65م اد لممدإل اثم)رامغايمححن (؛
ةنميمومعم حي م صيم لممام17/10معلىمنسولم يةنمتصحاحم(نسمدوالمند اا نتمنةمندديساتمندال قممغايمرقلول)؛
ان يلتزم كتابة بالعمل ضبمن مصبالح ادارة السبجون واعبادة االدمباج لمبدة ال تقبل عبن  8سبنوات ابتبداء مبن تباريخ التوظيبف ويلبزم كبل موظبف أةبل بهبذا
االلتزام بلن يرجع ال الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي اسبتفاد منهبا ةبالل فتبرات التكبوين ،اضبافة الب نسببة البثمن ( )1/8عبن كبل
سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

-

-

طريقة الترشيح :


يتعين علب المترشبح( )مالتسبجيل القبلبي مبن ةبالل تعبئبة طلبب الترشبيح ببالموقع االلكترونبي للمندوبيبة العامبة إلدارة السبجون وإعبادة
اإلدماج  www.dgapr.gov.maفي اجل أقصاه  08غشت .2018
م



يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
المنالدقمية لمندقللل) .م

طلممندميراحمرووعمرامطيفمندوميرح( )م(ي حممرامندوووعمنالدقمية لمدلو ية اممنددارممةندحكمتلمتدلئمهمنث ا مندم
خممرام واوممندمديي مندوط اممندلاورمييممرصا قمعلامام؛
خممرامندشما مندوولو ممرصا قمعلامامرامطيفمند لوممندوخمصمم" اكادو يامنةم لوممندمياالمندوم لمر للمرتامطتيفمرؤس تاتمندمقتويامندوم تلمةةمرتام
يدا ده؛
رما مطلامم(تحوتلمنستلمندولاتممةلاتوته)ميصتي مهامتام متوهيمندوميرتحمعلتىمرتيطلمندقارتمم(م1.75مذكتو مةم1.65مدإل تاث)معلتىمنسوتلم تيةنمحتحن مةحتي م
ندلصيم10/17معلىمنسولم يةنمتصحاحم(نسمدوالمند اا نتمنةمندديساتمندال قممغايمرقلول)؛
كواميمداامعلىمندوميرحاامندوموهييامعلىم ممرقاةممنةم رق ولمنالرممنةمع قيكموييلمنةمرحا موييلمتوجاهمرل متيراحملمعتامطييتقمنج ن نتمندوقل تمم
م اايمرؤة مل؛
ة عمة يهممرام وعمتلصاقمذنتلم()Autocollantesمرم لي متحولمنالسلمةندد وننمندقارلمدلوميرح؛
تيلاصمرامنج ن مندوشغلممالجماازمندولا ن م اد لممدلوميرحاامندلحياميحولونم ممرو ،متحتمطائلممنديهضمةةمندححفمرامندالئحممند مائاممدل اجحاا.

م



يرسل ملف الترشيح وجوبا عن طريق البريد ال أ د العنوانين البريديين سب المركز المختار مبن طبر المترشبح(ة) وفبق الجبدول
اسفله ،مع ضرورة االلتزام بالعنوان المضمن بطلب الترشيح المعبل عبر الموقع االلكتروني للمندوبية العامة ابتداء من تاريخ نشر هذا
اإلعالن إل غاية  08غشت  2018وهو آةر أجل إلرسال ملفات الترشيح ،ويعتد في ذلك بتاريخ مصالح البريد إلثبات تاريخ االرسال،
كما يجب اإلشارة عل ظهر ال ر المرسل عبارة " مباراة توظيف مراقب مربي ذكور او اناث".

مركز المباراة
المختار

اكادير

مكناس

الرشيدية
مراكش
القنيطرة




العنوان البريدي للجهة التي يجب ارسال ملف الترشيح اليها
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة سوس ماسة رقم  73شارع موالي عبد هللا ي واد الذهبصندوق البريد  126انزكان.
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة العيون الساقية الحمراء شارع البحرية العيون الرمز البريدي.70000
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة فاس-مكناس شارع ابي عمران الفاسي عين قادوس فاس الرمزالبريدي .30100
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة باسادينا زنقة ابن بري رقم  6طنجةالرمز البريدي . 90000
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة درعة تافياللت ي بوتالمين فيال رقم  801شارع محمد السادسالرشيدية.
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة الشرق شارع محمد السادس رقم  12ي زنقوط وجدة صندوقالبريد  768الرمز البريدي .60000
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة مراكش-آسفي فيال رقم  94اسيف ر د شارع موالي عبد هللامراكش.
 المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهبة الربباط سبال القنيطبرة فبيال رقبم  546شبارع اببن الخطيبب بيالسالم سال.

يتعين عل كل مترشح اةتيار مركز وا د الجتياز المباراة ،ويلغ كل طلب ترشيح في الة تعدد مراكز االمتحان المختارة.
سيعلن عن الئحة أولية للمترشحين المقبولين الجتياز االةتبار الكتابي عل الموقع االلكتروني للمندوبية العامة وذلك ابتداء من
30غشت  2018والالئحة النهائية ابتداء من  05شتنبر .2018

مواد المباراة :
أ -االةتبار الكتابي:
االةـــــــتبـــــــــار
ت ي ئ ئو تتي
اختبا كتاتا ب يشتتل علتتس اتتاو وئ ةاتتمل ع ت وئ ةاتتمل او وعليت وو ليتتووو ضتتئ
وجل عي ت وئ و لد ت وي وئ يوووي ت وئ او دتتل ل جشتتاو وجاتتجم وئ ل ج ئ ت ل وئ وجئب ت مج وج ولل ت ل جووج ت
م
وج لل وى لشامئ ةئجئ عال ل جلعدص وئ وجلعدد وج لئل

الـــمـــدة

الــمـعامــل

ا عل و م

2م

في الة النجاح في االةتبار الكتابي ،يجب عل المترشح(ة) اإلدالء بالوثائق التالية عند إجراء اةتبار في الرياضة:
.1
.2
.3
ن
.4
.5

و مهوتوغينهاممرامح لم4x4؛
رخوطمندقلممندقمي ائل-)E.C.Gم-( Electrocardiogrammeمرصحو ام مقيييمةلصائلمهلمةرين
تحلالم )Hémoglobine Glyquée (HbA1c؛
وحا مدونزممججين منلملا مندييادم .م
خممرامرما مندلاكادو يامنةم لوممندمياالمندوم لمرصا قمعلاما؛م
خممرام واوممندمديي مندوط اممندلاورمييممرصا قمعلاما؛ م

مندقلممةندشينياا؛

م

ب -اةتبار في الرياضة
وج لوشضئو وجض دلئو علس مق ال لق عو  10و  20ف والعلل و وجكل ل .
يلاه الجلي ز وعلل و وجوي
ـ ئال يا ح جل لوشضيو ل جلي ز وعللت و وجوي ت يال ليتو ئوفقت وجلجمت وج ليت وج ييمت لقتووو جل متوئد وجيت ل ووووو وجاتجئو ئيعت وو
ليلق ل ألهلي وجلومي ئوجمفاي جل لوشضيو.
ووو ج وج كلف لإجووء فضئد
االةـــــــتبـــــــــار في الرياضة

يل

و ل ويو جقي س وجقووو علس وجلض

الــمـعامــل

ئوجلي ز ضئوجز وي

ي

2م

في الة النجاح في اةتبار الرياضة يجب عل المترشحين اتمام ملف الترشيح باآلتي :
.1
.2
.3
.4
.5

خمانمرام واوممندمديي مندوط اممندلاورمييممرصا قمعلاموا؛ م
خمانمرامرما مندلاكادو يامنةم لوممندمياالمندوم لمرصا قمعلاموا؛م م
خممرام واوممند ون قمندقضائاممر لوممرامنج ن منددارممدألرامندوط لمةةمند
مئج وجايوو وجاولي ف ثالث ماخ؛
شيك لغس.

لمندديدل؛

ج -االةتبار الشفوي أو التطبيقي:
م

االةـــــــتبـــــــــار
يشل علس ةامل ل ل ئو ي عللف ع  ،وئ وئومزلايكئلقمي جلقييل وى ووو وج لوشتح(و)
علس وا وج ئ ل وئ وجئب مج وج ولل ل جووج وج لل وى لشامئ  .م

الـــمـــدة

الــمـعامــل

ف ضوئو  60و يق م

4م

يلاه ت الجلي ت ز والعلل ت و وجشتتفئ وئ وجل ليق ت وج لوشتتضئو وجض دتتلئو علتتس يتتو ال يق ت عتتو  10تتو  20ف ت والعلل ت و وجكل ت ل ئوعلل ت و
وئو وجضدئ علس مق و د مي ( 5و  20ف وضوى والعلل ويو).
وجوي

مال
-

ة:
ستتاملمنجعتتالنمعتتامدتتونئحمندوميرتتحاامندوتتيعويامججتتين مناللملتتا مندقمتتا لم تتادوووعمنالدقمية تتلمدلو ية اتتممنددارتتممج ن مند ت ونمةمإعتتا م
نج راامةم ون ممندخيراتمنددووراممwww.emploi-public.maمةيدمليماحنمنجعالنم ورا ممنسميعا ؛
علىمندوميرحاامندوقلوداامججين مندولا ن مندوحكو مةنمييدونمدل ممندولا ن م لواوممتديي ملمندوط اممع يم لتودملمدقاعتممنالرمحتانمةالمتقلتلم
ند خمندووا قممدأل ل؛
يو عمن لالمندمات مند قالمدلقاعم،مةكلمرميرح( )مدلطمهلمحادممتللسم ادغشمتولقمهلمحقهمنالجين نتمندقا و اممند ا كم مامنددول؛
ةداقامهلمعلتلمندوميرتحاامةنمولتودملمند متائلمرتيتلطم ما تممند حتصمندولتلمندو تيأمرتامطتيفمندل تممندولاتممندوخمصتم،مةعتيممت ت الم
ةسوائملم اد لمندويكزكمندمي يللمدوزن مندو ا ممنددووراممةتحييثمنج ن  .م

م

مالرباط في 20 :يوليوز 555 2018

