المملكة المغربية
رئيس الحكومـ ـ ـ ــة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدمـ ـ ـ ـ ــاج

وثائق ملف التوظيف المطلوبة
للمترشحين الناجحين بصفة نهائية
لمباريات التوظيف في درجة مراقب مربي (ذكور)
 .1أربع نسخ مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
 .2أربع نسخ مشهود بمطابقتها ألصل الشههاد او الهلبلوا المطلهو (وال تقبهل شههاد النحهال المةقتهة يه
يتعين االدالء باللبلوا النهائي)؛
 .3نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اإلدار العامة لألمن الوطني أو السحل العللي؛
 .4شيك ملغى (  )Chèque Barréأو شههاد التعريهف البن هي (هليهها هاتؤ المةلسهة البن يهة وتوقيهع الهؤ
الموقع هليها؛
 .5التزاا يسحب من الموقع االل تروني للمنلوبية مع توقيعه والمصادقة هليه مهن طهرا السهلطة المختصهة
مع رفعه بعل ذلك بنفس الموقع االل تروني؛
 .6نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كوفيد  RT-PCR :19مدتها ال تتجاوز  72ساعة.
 .7نسخة من قرار االلتقالة مةشر هليه من طرا الخرينة العامهة للممل هة بالنسهبة للمترشهحين المهوظفين
وفي الة هلا االدالء بها ليتؤ التشطيب هليه من الئحة الناجحين.
يحب رفع نسخة من كل وثيقة من الوثهائق أهه ب بصهيغة  PDFهلهى الموقهع االل ترونهي للمنلوبيهة العامهة
إلدار السحون وإهاد االدماج.
يتعين هلى المترشحين الناجحين بصهفة نهائيهة االلتحهام بملحقهة المركهز الهوطني لت هوين األطهر به فران فهي
الوقت المحلد باإله ن.

ملحوظة:

 كههل مترشه لههؤ يحضههر فههي التههاريخ المحههلد لههيتؤ التشههطيب هليههه مههن الئحههة النههاجحين ولههيتؤ تعويضهههبمترش من الئحة االنتظار.
 كل مترش لؤ يلل بحميع الوثائق المهككور اهه ب لهيتؤ التشهطيب هليهه مهن الئحهة النهاجحين وتعويضههبمترش من الئحة االنتظار.
 كههل مترش ه كانههت نتيحههة ا تبههار ال شههف هههن كوفيههل  19إيحابي هة يتعههين هليههه هههلا الحضههور وااللتههزاابالبروتوكول الع جي وا الة نتيحة الفحص الى أقر مةلسة لحنية لمقر ل ناب.
 يحب ا تراا اإلجراءات اال ترازية المعتمل لمواجهة فيروس كوفيل .19 -ال يتؤ قبول التوظيف النهائي اال بعل اجتياز الفحص الطبي والت مال جميع وثائق التوظيف المطلوبة.

الـــــتــــزام

انا الموقع اسفله ...................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .......................
التزم بالعملل ملمن مللالد اةارا النلجوع واعلاةا االةملا لملدا ال تملل علن ملاع  )08سلنوا
ابتداء من تاريخ التوظيف ،وفي حاللة االخلل بللل التلزم بلنع رجلع اللا اليزينلة العاملة للمملكلة
مجموع المبالغ والرواتب التي استفد منها خل فترا التكوين ،إملافة اللا ننلبة الل(من )1/8
عن كل سنة او جزء من سنة من اليدمة الغير المنجزا ،وذل طبما لممتضيا الفمرا االخيلرا ملن
الماةا  24من المرسوم رقم  2.16.88اللاةر في  21من رجب  29 1437ابريل  )2016بشلنع
النظام االساسي الياص بهيئة موظفي اةارا النجوع واعاةا االةما .
رر

 ................في ...................

االمضاء مصادم هليه من طرا السلطة المختصة

