المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج

إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف
أطباء و جراحي اسنان من الدرجة األولى
ستتتم الم دوبيتتتل الة إلتتتل الاجو الإتتتة ا وماتتت لو االإلتتت إلبتتت جاو لم يتتت  10أطبتتت وجراحتتتس استتت ا
إلتت الدججتتتل اىولتتتدي لملتتتدت الحتتتدإل ال اللتتتسيل ل تتتية الم سإتتت ال الإتتتة يل المتتتس فةتتترا فل هتتت متتتس تتت ا المةتتت
وذلك يوم  24أبريل  ،2021بمركي فيفلت أو بمراكي أفرى ما اقمضت المللسل االاجتل ذلك.
 %25إلتتت الم هتتتب الممبتتت جى بئتتتالم لف نتتتدو الممربتتتسي الممممةتتتي بلتتتفل إللتتت و او إلكفتتت اىإلتتتل
وتستتتمف
او اإكري قدت او إلس ج قدت ي و  %7إل الم هب لألبح ص المة قي .

شروط المشاركة
-

أا تك ا الممربح(و) إلغربس الة إيل؛
أة فك ا له س ابق ادليل؛
أة تمة وز س ه  45س ل الد اىكثر مس م فح ت تر 2021؛
أا تك ا ح هال الد بم لو الدكم جاه مس الطب.

طريقة الترشيح :
 يتعييين علييى المترشييح التسييجيل بييالموني اللكترويييي للمندوبييية العاميية إلدارة السييجون وإعييادة اإلدميياج
 ، www.dgapr.gov.maو رفي يسخ للوثائق األصلية لملف الترشييح الكترويييا كيل عليى حيدة ب ييغة
 PDFابتداء من تاريخ يشر هياا اإلعيالن إليى ةايية  17ابرييل  2021عليى السياعة الرابعية والن يف بعيد
الزوال وهو آخر أجل للتسجيل اللكترويي.
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 فلتترتح ب لئتترا (تإتتسب إلت الم قتتي اةلكمرولتتس للم دوبيتتل الة إلتتل وفتتم فةب متته وف قيةتته إلت طتترا الممربتتح أ تالمإةيل وتل لق اليه إل طرا الإلط ال المحملل)؛
 لإحل إل بط قل المةرت ال ط يل البي إلمرتل؛ لإحل إل بم لو الدكم جاه مس الطب الة أو جراح أس ا أو إل تة للمم إللس بل بلراج المة للل؛ ب ل إبل للئم لاال الغير المسرجو ب للغل الفرلإيل او الةربيل ميةب اا فرمق وج ب بمرجمل الد محدى في اللغمي ؛ لإحل إلت البط قتل المتس فسمتل هتفل إللت و او اإتكري قتدت او إلكفت اةإلتل او إلست ج قتدت إلتي استمكم إلإتطروالمربيح ةحل ا طرتق االاجاال المكلفل بمإيير ب ولم ؛
 لإحل إل بم لو إلإلمل إل الإلطل السك إليل المكلفل ب ىبح ص مس وضةيل ما قل ب ل إبل لألبح ص المة قي ؛ فرفيص إل االاجو المئغلل ةجمي ز المب جاو ب ل إبل للممربسي الت ت تسملت ا هتفل إل ت ي فستت ط نلتل الترمأو الس ا إل الالنسل ال م نيل لل جسي ؛
جم طلب ال المربيح غير المإةلل الكمرولي ي او المرم ال بمل غير ك إلتل او المتس فمضتم بتم لو طبيتل غيتر إلمت مرو
الد المةطي ال المسدلو أااله أو بم أي فئطيب.

مـــادة الختبار
اختبار كتابي
يتضمن أسئلة حول الطب الجماعي وال حة العامة.

المدة
ساعتان

مالحظة :
-

-

ستتيم اااتتالا ا ت الالنستتل ال م نيتتل للممربتتسي الملب ت لي ةجمي ت ز المب ت جاو ابمتتدا إل ت  20ابرتتتل  2021ب ت لم قي
اةلكمرولس للم دوبيل الة إلل الاجو الإة ا وما لو اةلإل ؛
تةمبتتر لئتتر الالنستتل ال م نيتتل للممربتتسي الملبت لي ةجميت ز المبت جاو بمث بتتل استتمدا وتمةتتي التتد الممربتتسي فمبتتي
إلحمل إلراحل المب جاو واااالل ال الح هل بم ابر الم قي االكمرولسي
تمك سسب اسمدا المئ جكل مس المب جاو إل الم قي االكمرولس للم دوبيل الة إلل الاجو الإة ا وما لو االإل ؛
ولتتيك متتس ال ت الممربتتسي أا قب ت لم ال م ت نس إلتترفب ب ميةتتل الفستتص الطبتتس المةتترى إل ت طتترا اللة تتل الطبيتتل
المحملل واسمكم جميي و نق إلل الم يت لافتل ااجت المستدلوي واتد فإتةيل أستم نم ب لإتةل المركتيي
المالتبس ل زاجو ال يفل الةم إليل وفسدتث االاجو؛
تةب احمرا ااجرا اال اةحمرازتل المةممدو إل طرا الإلط ال الةم إليتل لم اجمتل ميتروو ك ميتد  19المإتمةدي
واةلميا ب لمدابير الممح و إل طرا اللة ا المئرمل الد المب جت ال.

الرباط ،في  02 :ابريل 2021

