المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج

إعالن عن مباراة لتوظيف  160مراقب مربي (ذكور)
 25%مف المنابف
ستنظم المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مباراة لتوظيف  160مراقبب مرببي ويحفتظ
المتبارى في شأنها لمترشحي مكظولي األمة وقدماء العسكريي وقدماء المحاربي مع األشخاص المتمتعي بصظة مقاوم.
سيتم تعيي المترشحي الناجحي للعمل بالمؤسسات السجنية التابعة للجهة المختارة م طرف المترشح حس الجفدو اسفظل ،
ويمك اذا اقتضت المصلحة االدارية ذلك ،إعادة توزيع المناب على هذه الجهات حس الخصفاص ففي المؤسسفات السفجنية .وال
يسمح للمترشحي الناجحي في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طل االنتقا اال بعد انقضاء مدة ثالث سنوات.
الشهادة والمهارات العملية المطلوبة

المؤسسة التي سيتم التعيين للعمل بها

المؤسسفففات السفففجنية الواقعفففة داخفففل المجفففا
أن يكون المترشبح ااصبال علبى شبهادة الترابففففففففففي لجهتففففففففففي سببببببببببو -ماسببببببببببة
البكالوريا
و العيون-الساقية الحمرا .
وفي االة توفر المترشبح علبى مهبارات
عمليبببة فبببي مجبببال الرياضبببات الدفاعيبببة
المؤسسففات السففجنية الواقعففة داخففل المجففا
أو فبببببببببي التمبببببببببريا أو المسببببببببباعدة
الترابي لجهة طنجة -تطوان – الحسيمة .
االجتماعية أو االعالميبات أو الكهرببا
أو الترصببيأ أو علببى رخصببة السببياقة
صبببنف  Cأو  Dيتعبببين االدال بشبببهادة المؤسسففات السففجنية الواقعففة داخففل المجففا
الترابي لجهة الشرق.
تثبت ذلك.

عدد المناصب
المخصصة
50

مركز المباراة

تاري اجرا المباراة

اكادير

60

طنجة

50

وجدة

 22نونبر 2020

ويمك فتح مراكز أخرى للمباراة عند االقتضاء.

شروط المشاركة :
-

-

-

أن يكون المترشح م جنسية مغربية؛
أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
أن يبلغ م العمر  21سنة على األقل و 30سنة على األكثر في فاتح يناير م سنة اجراء المباراة ويمك تمديد هذا الحفد
م الس لمدة تعاد مدة الخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممك تصحيحها ألجل التقاعد م غير أن يتجفاوز
 35سنة؛
أن يكون حابال على شهادة الباكالوريا؛
أن ال يكون مصابا بأي مفر أو عاهفة يترتف عنهفا ففع ففي القفدرة البدنيفة مف شفأن أن يحفو دون مزاولفة خدمفة
فعلية بالليل أو النهار ،والسيما اإلبابات المزمنة في الجهاز العصبي واالمرا  ،أو االفطرابات النظسية التي تطلبفت
أو تتطل عالجا في إحدى مؤسسات األمرا العقلية ،وكل إبابة في الحلق قد تعرقل الصوت ،وتعتبفر التمتمفة كفذلك
م موانع القبو في هذه المناب ؛
التوفر على قدرة سماع الهمس ع بعد خمسي سنتمترا وبوت عا ع مسافة خمسة أمتار؛
أن يتوفر على قامة ال تقل ع  1.75متر)م غير حذاء(؛
أن يتمتع بحدة بصر نسبتها  17/10على األقل بدون تصحيح (استعما النظارات او العدسات الالبقة غير مقبو )؛

ان يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن  8سنوات ابتبدا مبن تباري
التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا االلتزام بأن يرجع الى الخزينبة العامبة للمملكبة مجمبوم المببالر والرواتبب
التي استفاد منها خالل فترات التكوين ،اضافة الى نسبة الثمن ( )1/8عن كل سنة او جز من سنة من الخدمة
غير المنجزة.

طريقة الترشيح :
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 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
-

طل خطي موقع م طرف المترشح يتضم بورة حديثة؛
نسخة مشهود بمطابقتها ألبل بطاقة التعري الوطنية البيومترية؛
نسخة مشهود بمطابقتها ألبل شهادة الباكالوريفا وألبفل دبلفوم أو شفهادة إن كفان المترشفح حابفل عليهفا تثبفت التفوفر
على مهارات عملية في مجا الريافات الدفاعية أو في التمريض أو المسفاعدة االجتماعيفة أو االعالميفات أو الكهربفاء
أو التربيص أو على رخصة السياقة بن  Cأو D؛
شهادة طبية تتضم وجوبا تاري التحرير ،اسم الطبيب وخاتمه ،وقيا الطول وادة بصر المترشح؛
كما يتعي على المترشحي المتوفري على بظة مقاوم او مكظو االمفة او عسفكري قفديم او محفار قفديم ،تقفديم ملظفات
ترشيحهم وفق طريقة الترشيح أعاله مع ارفاقها بما يثبت ذلك ،واسفتكما المسفطرة الحقفا عف طريفق اإلدارات المكلظفة
بتسيير شؤونهم؛
اما بالنسبة للمترشفحي الفذي يحملفون بفظة موظف يجف علفيهم رففع التفرخيص المسفلم مف اإلدارة المشفغلة الكترونيفا
الجتياز المباراة ،تحت طائلة الفرفض أو الحفذف مف الالئحفة النهائيفة للنفاجحي إذا مفا تبفي الحقفا عفدم التصفريح بصفظة
موظ .
تففرفض طلبففات الترشففيح غيففر مسففجلة الكترونيففا ،او المرفوعففة بوثففائق غيففر مشففهود بمطابقتهففا ل بففل او التففي تتضففم
شهادة طبية غير متوفرة على المعطيات المحددة أعاله أو تخللها أي تشطي .

مواد المباراة:
أ -االختبار الكتابي:
االخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

اختبببار كتببابي :يشففتمل علففى سففؤا او أسففملة عامففة او أسففملة ذات اختيففارات متعففددة حففو قضففايا
وموافففيع اجتماعيففة او اقتصففادية او إداريففة او ذات بففلة بالشففأن السففجني او بالمهففام او الوظففائ
المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها أولها عالقة بالتخصص او التخصصات المطلوبة.

ساعتان

الــمـعامــل

2

ب -اختبار في الرياضة:
االخـــــــتبـــــــــار في الرياضة

يتضم تماري ريافية الختبار القدرة البدنية للمترشح على مزاولة المهام.

الــمـعامــل

2

يتأهل الجتياز اختبار الريافة المترشحي الحابلي على نقطة ال تقل ع  10م  20في االختبار الكتفابي ،ويتعفي علفى
المدعوي إلجراء هذا االختبار االدالء :
 .1بورة فوتوغرافية م حجم 4x4؛
 .2مخط ف القلفف الكهربففائي) -( Electrocardiogramme -E.C.Gمصففحوبا بتقريففر أخصففائي فففي أمففرا
والشرايي ؛
 .3تحليلة ).Hémoglobine Glyquée (HbA1c

القلفف

اصطحاب لوازم إلجرا اختبار الرياضة.
ـ وال يسمح للمترشحي باجتياز اختبار الريافة إال بعد موافقة اللجنة الطبيفة المعينفة بقفرار للمنفدو العفام إلدارة السفجون
وإعادة اإلدماج المكلظة بإجراء فحوبات متعلقة باألهلية البدنية والنظسية للمترشحي .

ج -االختبار الشفوي أو التطبيقي:
االخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

يشففتمل علففى أسففملة تضففم موافففيع مختلظففة عامففة ،او روائزبسففيكوتقنية لتقيففيم مففدى
قففدرة المترشففح(ة) علففى ممارسففة المهففام او الوظففائ المرتبطففة بالدرجففة المتبففارى
بشأنها.

في حدود  60دقيقة

الــمـعامــل

4

يتأهل الجتياز االختبار الشظوي او التطبيقي المترشحي الحابلي على معد ال يقل ع  10مف  20ففي االختبفار الكتفابي
واختبار الريافة دون الحصو على نقطة اقصائية ( 5م  20في احدى االختباري ) ،ويتعي على المدعوي إلجراء هفذا
االختبار إتمام مل الترشيح بالوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4

نسختان مشهود بمطابقتهما ألبل بطاقة التعري الوطنية البيومترية؛
نسختان مشهود بمطابقتهما ألبل شهادة الباكالوريا؛
نسخة م بطاقة السوابق القضائية مسلمة م اإلدارة العامة ل م الوطني أو السجل العدلي؛
نهج السيرة الذاتية في ثالث نسخ؛

مالاظة :
-

-

سيعل ع الئحة أولية للمترشحي المقبولي الجتياز االختبار الكتابي على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة ،وذلفك
ابتففداء م ف  03نببونبر  2020ويمك ف للمترشففحي غيففر المدرجففة أسففما هم الحصففو علففى توفففيحات عبففر بففظحة
التسجيل القبلي المذكورة أعاله ،وذلك في أجل أقصاه  05نونبر  2020على الساعة الثانية عشر زواال؛
سيتم اإلعالن ع الالئحة النهائية ابتداء م  09نونبر 2020؛
سيوج اشعار للمترشحي المقبولي الجتياز المبفاراة عبفر البريفد االلكترونفي المصفر بف أثنفاء التسفجيل االلكترونفي
أو بواسطة مختل الوسائل التقنية المتاحة.
يمك سح اسفتدعاء المشفاركة ففي المبفاراة مف الموقفع اإللكترونفي للمندوبيفة العامفة إلدارة السفجون وإعفادة اإلدمفاج
2020؛
ابتداء م يوم األربعاء 11
علففى المترشففحي المقبففولي للمشففاركة فففي المبففاراة المففذكورة أن يففدلوا للجنففة المبففاراة ببطاقففة تعففريظهم الوطنيففة عنففد
دخولهم لقاعة االختبار وال تقبل النسخ المطابقة ل بل؛
يمنع ادخا الهفات النقفا وجميفع األجهفزة االلكترونيفة الفى مركفز المبفاراة وال يسفمح بفالولوج الفى المركفز لكفل مف
فبطت بحوزت ؛
كل مترشح فب لدي هات نقا أو أي أجهزة الكترونية داخل القاعة أو فب في حالة تلبس بالغش تطبفق ففي حقف
االجراءات القانونية الجاري بها العمل؛
ولففيك فففي علففم المترشففحي أن قبففولهم النهففائي مففرتب بنتيجففة الظحففص الطبففي المجففرى مفف طففرف اللجنففة الطبيففة
المختصة ،وعدم تسجيل أسمائهم بالسجل المركزي التأديبي لوزارة االقتصاد والمالية وابال اإلدارة؛
يتعي االلتزام بجميع الضفواب واإلجفراءات االحترازيفة للوقايفة مف فيفرود كوفيفد  19المحفدد مف طفرف السفلطات
العمومية.

الرباط في 14 :أكتوبر 2020

