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 ألصل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
 .2أربععع نسععخ ألصععل الاععهاد او الععابلول المطلععو (وال تقبععل شععهاد الناععاق الميقتععة نيععد يتعععين االدال
بالابلول النهائي)؛
 .3نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اإلدار العامة لألمن الوطني أو السال العالي؛
 .4شيك ملغى (  )Chèque Barréأو شعهاد التعريعف البن عي (هليهعا عاتؤ الميلسعة البن يعة وتوقيعع العؤ
الموقع هليها)؛
 .5التزال يسحب من الموقع االل تروني للمناوبية مع توقيعه والمصادقة هليه معن طعرا السعلطة المختصعة
مع رفعه بعا ذلك بنفس الموقع االل تروني؛
 .6نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كوفيد  RT-PCR :19مدتها ال تتجاوز  72ساعة.
 .7نسخة معن قعرار االلعتقالة ميشعر هليعه معن طعرا مصعال الخزينعة العامعة للممل عة بالنسعبة للمترشعحين
الموظفين ،وفي نالة هال االدال بها ليتؤ التاطيب هليه من الئحة الناجحين.
ياب رفع نسخة من كل وثيقة من الوثعائق أهع ب بصعيغة  PDFهلعى الموقعع االل ترونعي للمناوبيعة العامعة
إلدار الساون وإهاد االدماج.
يتعين هلى المترشحين الناجحين بصعفة نهائيعة االلتحعام بملحقعة المركعز العوطني لت عوين األطعر بع فران فعي
الوقت المحاد باإله ن.

ملحوظة:

 كععل مترشع لععؤ يحضععر فععي التععاريخ المحععاد لععيتؤ التاععطيب هليععه مععن الئحععة النععاجحين ولععيتؤ تعويضععهبمترش من الئحة االنتظار.
 كل مترش لؤ يال باميع الوثائق المعككور اهع ب لعيتؤ التاعطيب هليعه معن الئحعة النعاجحين وتعويضعهبمترش من الئحة االنتظار.
 كععل مترش ع كانععت نتياععة ا تبععار ال اععف هععن كوفيععا  19إياابي عة يتعععين هليععه هععال الحضععور وااللتععزالبالبروتوكول الع جي وانالة نتياة الفحص الى أقر ميلسة لانية لمقر ل ناب.
 ياب انترال اإلجرا ات االنترازية المعتما لمواجهة فيروس كوفيا .19 -ال يتؤ قبول التوظيف النهائي اال بعا 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 .
نرر

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

االمضا مصادم هليه من طرا السلطة المختصة

