المملكة المغربية
رئيس الحكومــة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج

إعالن عن مباراة لتوظيف  50ضابط مربي (ذكور)
تعلن المندوبية العامة إلدارة السجججججج ون وإعادة اإلدماج انها سجججججج ن
بم اكز فاس وم اكش أو بم اكز أخ ى موزعة وفق ال دول ال ال :
الشهادة والمهاراا العملية المطلوبة

يوم االحد  06مارس  2022مباراة ل وظيف  50ضججججججاب م ب

وصيف المهام الرئيسية

التخللاا

دبلوم تقن مسل من ط د إحدى مؤسسات ال كوين
المهن طبقا للم سججوم رق  2.86.325الصججادر ف
 08جمادى األولى  9( 1407يناي  )1987بسججججججن
ن ام عام لمؤسججججججسجججججججات ال كوين المهن  ،كما وقع
تغيي وت ميمه أو على إحدى الاهادات المعادلة لها
الم حددة طب قا للمق اجججججج يات الن ام ية ال ار ب ها
العم .
ي عين على الم شججججججحين الججذين قاججججججوا الخججدمججة
العسججك ية أو الم وف ين على مهارات عملية وخب ة  -ال دبي اإلدار وال قن بالمؤسسات الس نية
مهن ية ف م ال ال خصججججججي أو ف ال ياضجججججججات
الدفاعية ،إرفاق ملف ال شيح بما يثب ذلك.

 القيجججام بمهجججام الح اسجججججججججة واالمن والم اقبجججة مم ض مساعدبالمؤسسات الس نية؛
 المسججججججججاهمججة ف تنفيججذ ب ام تججأهي ج المع قلين  -الصيانة الفندقيةإلعادة إدماجه ف الم مع بعد االف اج عنه ؛  -كه باء الصيانة الصناعية
 تأمين خدمات ال عاية الصحية لفاقدة الس ناء؛ ميكانيك ومصلح السيارات القيام بأشغال الصيانة للم افق وال هيزات الصيانة والدع ف المعلوميات والابكاتوالمعدات بالمؤسسة؛

وسي ال عيين بناء على الحاجيات.
ويح فظ ب  %25من المناصب الم بارى ف شأنها لم شح مكفول األمة وقدماء العسك يين وقدماء المحاربين مع ألشخاص الم م عين
بصفة مقاوم.

شروط المشاركة:
-

-

-

أن يكون الم شح جنسية مغ بية؛
أن يكون م م عا بالحقوق الوطنية وذا م وءة؛
أن يبلغ من العم  21سججججنة على األق و 30سججججنة على األكث ف فاتح يناي  2022ويمكن تمديد هذا الحد من السججججن لمدة تعادل مدة
الخدمات المدنية أو العسك ية الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألج ال قاعد من غي أن ت اوز  35سنة؛
أن يكون حاصججججا على دبلوم تقن ف إحدى ال خصججججصججججات المحددة أعا حسججججب الدرجة الم بارى باججججأنها مسججججل من ط د إحدى
مؤسجججسجججات ال كوين المهن طبقا للم سجججوم رق  2.86.325الصجججادر ف  08جمادى األولى  9(1407يناي  )1987بسجججن ن ام عام
لمؤسججسججات ال كوين المهن  ،كما وقع تغيي وت ميمه أو على إحدى الاججهادات المعادلة لها المحددة طبقا للمق اججيات الن امية ال ار
بها العم ؛
أن ال يكون مصججججابا بأ م ض أو عاهة ي تب عنها ضججججعف ف القدرة البدنية من شججججأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية باللي أو
النهار ،والسججيما اإلصججابات المزمنة ف ال هاز العصججب واالم اض واالضججل ابات النفسججية ال تللب أو ت للب عاجا ف إحدى
مؤسسات األم اض العقلية ،وك إصابة ف الحلق قد تع ق الصوت ،وتع ب ال م مة كذلك من موانع القبول ف هذ المناصب؛
ال وف على قدرة سماع الهمس عن بعد خمسين سن م ا وصوت عال عن مسافة خمسة أم ار؛
أن ي وف على قامة ال تق عن  1,75م ا بالنسججبة للذكور (من غي حذاء( غي أنه يمكن بصججفة اس ج ثناقية قبول الم شججحين الم وف ين
على  1.65م ا؛
أن ي م ع بحدة بص نسب ها  17/10على األق بدون تصحيح (اس عمال الن ارات او العدسات الاصقة غي مقبول).
ان يلتزموا كتابة بالعمل ضمممن ملممالا ادارة السممجون واعادة الدماج لمدة ل ل عن  8سممنواا ابتدام من اريخ التوظيف ويلزم
كل موظف أخل ب هذا اللتزام بأن يرجع الى الخزي نة ال عا مة للممل كة مجموع الم بالغ والروا ب التي اسممممممت هاد من ها خالت تراا
التكوين ،اضا ة الى نسبة الثمن ( )8/1عن كل سنة او جزم من سنة من الخدمة غير المنجزة.
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طري ة الترشيا :
 ي عين على الم شح ال س ي بالموقع االلك ون للمندوبية العامة إلدارة الس ون وإعادة اإلدماج www.dgapr.gov.ma
وتحدد وجوبا م كز واحد للمباراة الم اد المااركة فيها ،مع رفع نسخ للوثاقق األصلية لملف ال شيح الك ونيا ك على حدة
بليغة  PDFاب داء من تاريخ نا هذا اإلعان إلى غاية  10براير  2022على الساعة ال ابعة والنصف بعد الزوال وهو
آخ أج لل س ي االلك ون .
 يتكون ملف الترشيا من الوثائق التالية:
 طلب ال شججيح موقع من ط د الم شججح (يسججحب من الموقع االلك ون للمندوبية العامة والذ ت تعبئ ه اثناء ال س ج ي االلك ونالقبل )؛
 نسخة من بلاقة ال ع يف الوطنية البيو م ية؛ نسخة من دبلوم تقن ف احدى ال خصصات المحددة اعا ؛ نسخة من ق ار معادلة الدبلوم بالنسبة للم شحين الحاصلين على شهادات مسلمة من ط د مؤسسات اجنبية؛ شهادة طبية مسلمة من أحد أطباء القلاع العام أو الخاص ت امن وجوبا اريخ التحرير ،اسم الطبيب وخا مه ،وقياس ال امة وحدةبلر المترشا (العين اليمنى -العين اليسرى)؛
 نسججخة من البلاقة ال تحم صججفة مقاوم او عسججك قدي او مكفول االمة او محارب قدي مع اسج كمال مسججل ة ال شججيح الحقا عنط يق اإلدارات المكلفة ب سيي شؤونه ؛
 ت خيي من اإلدارة الماجججغلة الج ياز المباراة بالنسجججبة للم شجججحين الذين يحملون صجججفة موظف ،تح طاقلة ال ف أو الحذد منالاقحة النهاقية للناجحين؛
 نسخة من بيان كاف النق المحص عليها ف سنة الحصول على الدبلوم؛ نسخة من شهادة قااء الخدمة العسك ية مسلمة من ال هات المخ صة بالنسبة للم شحين اللذين قاوا الخدمة العسك ية؛ نسخة من الاهادات ال تثب ال وف على مهارات عملية وخب ة مهنية ف م ال ال خصي أو ف ال ياضات الدفاعية؛ت ف طلبات ال شجججيح غي المسججج لة الك ونيا ،او الم فوعة بملف غي كام او ال ت اجججمن شجججهادة طبية غي م وف ة على المعليات
المحددة أعا أو بها أ تاليب أو ال ال ت امن إشارة الى ال خصي المللوب.

مواد المباراة:
 .1الختبار الكتابي:
الخـــــــتبـــــــــار

الــمـعامــل

الـــمـــدة

اختبار كتابي :يشتتل ع ى س اتتاوع وئ ةاتتم ى وئ ةاتتم اوا وملي دوا ل ققا ائع تت ي
ئ ئو يع وجل ىي وئ و لص قي وئ إقودي وئ اوا ص ب لشأن ولاجني وئ ب ل ه م وئ ولئظ مف ا ىل ن ئنصف
ول دلبط ب لقدج ول لب دى بشأنه وئ له ىال ب للمصص وئ وللمصص ا ول ط ئب .
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 .2اختبار ي الرياضة:
ـ يلأهع الجلي ز وملب د ولدي

ول لدشائن ولا ص ئن ى س نقط ال لقع ىن  10ن  20في والملب د ولكل بي.
الخـــتبـــــار ي الرياضة

يل

الــمـعامــل

ن ل دين لقي س ولققدا ى س وللا ع ئوجلي ز ائوجز دي

ي

1

ـتتتتتتتت ي عين على الم شججحين المدعوين الج ياز اخ بار ال ياضججة الحاججور ف الوق المحدد مصججحوبين ببلاقة ال ع يف الوطنية
وبملف طب حديث ي كون من:
 مخل القلب الكه باق  -( Electrocardiogramme -)E.C.Gمصحوبا ب ق ي أخصاق ف أم اض القلب والا ايين؛ تحليلة ).Hémoglobine Glyquée (HbA1cمع ر عهما بليغة  PDFعلى الموقع اللكتروني للمندوبية العامة.
علما أنه ال ي سمح للم شحين باج ياز اخ بار ال يا ضة إال بعد موافقة الل نة اللبية المعينة بق ار للمندوب العام إلدارة ال س ون وإعادة
اإلدماج المكلفة بإج اء فحوصات م علقة باألهلية البدنية والنفسية للم شحين لل أكد من عدم اإلصابة بأ م ض أو عاهة ي تب عنها
ضعف ف القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية باللي او النهار.
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 . .3الختبار الشهوي:
الخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

الــمـعامــل

يل ق ب ئو تتتتتتتيع مل تتتت ىتتتت تتتت ئةمدى في وللمصتتتتتتتص ول ط ئب،
وئ دئومزباتتتتتتتيكئلقني للقييم قى قدا ول لدشتتتتتتتل ى س داتتتتتتت ول ه م
وئ ولئظ مف ول دلبط ب لقدج ول لب دى بشأنه .

في اقئق  60ق يق
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ي أه الج ياز االخ بار الافو الم شحين الحاصلين على معدل ال يق عن  10من  20ف اخ بار ال ياضة،
وي عين على المدعوين إلج اء هذا االخ بار إتمام ملف ال شيح بالوثاقق ال الية:
 .1نسخة من بلاقة السوابق القااقية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطن أو الس العدل ؛
 .2نسخة من نه السي ة الذاتية (يجب ر عها بليغة  PDFعلى الموقع اللكتروني للمندوبية العامة)؛
 .3شيك ملغى (يجب ر عه بليغة  PDFعلى الموقع اللكتروني للمندوبية العامة).

مالحظة:
 نظرا للظروف السممممممتثنائية التي عر ها بالدنا بهعل انتشممممممار جائحة كورونا (كو يد  )19واإلجراماا الحترازية المتخذة من طرف
السلطاا العمومية انه:
 يمكن أن خضممع ملهاا الترشمميا لعملية انت ام اولي لختيار عدد محدد من المترشممحين الم بولين الذين سممتتم دعو هم لجتيازالمباراة وذلك على أساس التناسب بين العدد اإلجمالي للمترشحين وعدد المناصب المتبارى بشأنها؛
 يمكن أن يتم الغام الختبار الكتابي الذي يشتمل على سؤات او أسئلة عامة او أسئلة ذاا اختياراا متعددة حوت قضايا ومواضيعاجتماعية او اقتلادية او إدارية او ذاا صلة بالشأن السجني او بالمهام او الوظائف المر بطة بالدرجة المتبارى بشأنها أو لها
عالقة بالتخلمممو او التخلممملممماا المطلوبة المدة سممماعتان ونلمممف (المعامل  ،)5و ي هذه الحالة سممميتم اإلعالن عن برنام
جميع اختباراا المباراة ي الموقع اللكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الدماج.
 ستجرى المباراة ي احترام ام لإلجراماا الحترازية المعتمدة من طرف السلطاا المختلة لمواجهة الجائحة. سمممممميعلن عن لئحممة أوليممة للمترشممممممحين الم بولين لجتيمماز المبمماراة على الموقع اللكتروني للمنممدوبيممة العممامممة ،وذلممك ابتممدام من
 18براير  2022ويمكن للمترشحين غير المدرجة أسماؤهم الحلوت على وضيحاا عبر صهحة التسجيل ال بلي المذكورة أعاله،
وذلك ي أجل أقلاه  21براير  2022على الساعة الثانية عشر زوال؛
 سيتم اإلعالن عن الالئحة النهائية ابتدام من  22براير 2022؛
 يعتبر نشر الالئحة النهائية للمترشحين الم بولين لجتياز المباراة بمثابة استدعام ،ويمكن سحب استدعام المشاركة ي المباراة من
الموقع اإللكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ابتدام من يوم  23براير 2022؛
 يجب احترام اإلجراماا الحترازية المعتمدة من طرف السممملطاا العمومية لمواجهة يروس كو يد  19المسمممتجد ،واللتزام بالتدابير
المتخذة من طرف اللجان المشر ة على المباراة.

الرباط ي 26 :يناير 2022
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