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 درجات مراقب مربي (اناث)
وضابط مربي وضابط مربي ممتاز
 .1أربع نسخ ألصل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
 .2أربع نسخخ مشخهود مخن الخببلو او الشخهاد مشخهود بمطابتتهخا للصخل (حسخ البرجخة المتبخارش بشخ)نها
ال تتعخبش مخب صختحيتها ثتثخخة أشخهر فخي حالخخة التخوفر عليهخا ،ويمكخن ححاخخار النسخخ مصخحوبة ب)صخخل
الشهاد أو الببلو من أجل المصادقة عليها في عين المكان (وال تتبل شهاد النجاح المؤقتخة حيخي يتعخين
االدالء بالببلو النهائي ؛
 .3نسخة من بطاقة السوابق التاائية مسلمة من اإلدار العامة للمن الوطني أو السجل العبلي؛
 .4شيك ملغى (  Chèque Barréأو شهاد التعريف البنكخي (عليهخا تخاتل المؤ سخة البنكيخة وتوقيع ا عم
الموق عليها)؛
 .5التزا يسح من الموقع االلكتروني للمنبوبية مع توقيعه والمصادقة عليه مخن طخرا السخلطة المختصخة
مع رفعه بعب ذلك بنفس الموقع االلكتروني؛
 .6نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كوفيد  RT-PCR :19مدتها ال تتجاوز  72اعة.
 .7نسخة مخن قخرار اال ختتالة مؤشخر عليخه مخن طخرا مصخال الخزينخة العامخة للمملكخة بالنسخبة للمترشخحين
الموظفين ،وفي حالة عب االدالء بها يتل التشطي عليه من الئحة الناجحين.
يج رفع نسخة من كل وثيتة من الوثخائق أعختب بصخيغة  PDFعلخى الموقخع االلكترونخي للمنبوبيخة العامخة
إلدار السجون وحعاد االدماج.
يتعين على المتر شحين الناجحين بصخفة نهائيخة االلتحخام بملحتخة المركخز الخوطني لتكخوين األطخر بخ فران فخي
الوقت المحبد باإلعتن.

ملحوظة:

 كخخل مترشخ لخخل يحاخخر فخخي التخخاريخ المحخخبد خخيتل التشخخطي عليخخه مخخن الئحخخة النخخاجحين و خخيتل تعوياخخهبمترش من الئحة االنتظار.
 كل مترش لل يبل بجميع الوثائق المخككور اعختب خيتل التشخطي عليخه مخن الئحخة النخاجحين وتعوياخهبمترش من الئحة االنتظار.
 كخخل مترش خ كانخخت نتيجخخة اتتبخخار الكشخخف عخخن كوفيخخب  19حيجابي خة يتعخخين عليخخه عخخب الحاخخور وااللتخخزابالبروتوكول العتجي واحالة نتيجة الفحص الى أقرب مؤ سة جنية لمتر كناب.
 يج احترا اإلجراءات االحترازية المعتمب لمواجهة فيروس كوفيب .19 -ال يتل قبول التوظيف النهائي اال بعب اجتياز الفحص الطبي وا تكمال جميع وثائق التوظيف المطلوبة.

الـــــتــــزام

انا الموق ا فله ...................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .......................
التزم بالعمعل ضعمن ملعالد اةارا النعجوع واععاةا االةمعا لمعدا ال تمعل ععن معاع ( )08عنوا
ابتداء من تاريخ التوظيف ،وفي حالعة االخعل بعلل التعزم بعنع رجع العا اليزينعة العامعة للمملكعة
مجموع المبالغ والرواتب التي ا تفد منها خل فترا التكوين ،إضعافة العا ننعبة الع(من ()1/8
عن كل نة او جزء من نة من اليدمة الغير المنجزا ،وذل طبما لممتضيا الفمرا االخيعرا معن
الماةا  24من المر وم رقم  2.16.88اللاةر في  21من رجب  29 ( 1437ابريل  )2016بشعنع
النظام اال ا ي الياص بهيئة موظفي اةارا النجوع واعاةا االةما .
حرر ب  ................في ...................
االمااء مصادم عليه من طرا السلطة المختصة

