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 ،ضابط مربي وضابط مربي ممتاز
 .1أربع نسخ ألصل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
 .2أربع نسخ مشهود من الدبلوم او الشهادة مشهود بمطابقتها لألصل ال تتعدى مددة صديتيتها ثيثدة أشدهر
في تالة التدوفر عليهدا ،ويمكدن حتادار النسدخ مصدحوبة بأصدل الشدهادة أو الددبلوم مدن أجدل المصدادقة
عليها في عين المكان (وال تقبل شهادة النجاح المؤقتة تيث يتعين االدالء بالدبلوم النهائي)؛
 .3نسخة من بطاقة السوابق القاائية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطني أو السجل العدلي؛
 .4شيك ملغى (  )Chèque Barréأو شدهادة التعريدف البنكدي (عليهدا دات المؤسسدة البنكيدة وتوقيدع اسد
الموقع عليها)؛
 .5التزام يسحب من الموقع االلكتروني للمندوبية مع توقيعه والمصادقة عليه مدن طدرا السدلطة المختصدة
مع رفعه بعد ذلك بنفس الموقع االلكتروني؛
 .6نسخة من جواز التليقح؛
 .7نتيجة االختبار المستضد السريع ( (TEST ANTIGÉNIQUE RAPIDEللكشف عن فيررس
كوفيد  19مجراة من طرف مختبر للتحاليل الطبية ال تتجاسز مدتها  72ساعة؛
 .8نسخة مدن قدرار االسدتقالة مؤشدر عليده مدن طدرا مصدالح الخزيندة العامدة للمملكدة بالنسدبة للمترشدحين
الموظفين ،وفي تالة عدم االدالء بها سيت التشطيب عليه من الئحة الناجحين.
يجب رفع نسخة من كل وثيقة من الوثدائق أعديب بصديغة  PDFعلدى الموقدع االلكتروندي للمندوبيدة العامدة
إلدارة السجون وحعادة االدماج.
يتعين على المترشحين الناجحين بصدفة نهائيدة االلتحدام بملحقدة المركدز الدوطني لتكدوين األطدر بد فران فدي
الوقت المحدد باإلعين.

ملحوظة:

 يجب االدالء ببطاقة التعريف الوطنية وجواز التلقيح قبل الولوج الى مركز التكوين. كددل مترشددح لد يحاددر فددي التدداريخ المحدددد سدديت التشددطيب عليدده مددن الئحددة الندداجحين وسدديت تعوياددهبمترشح من الئحة االنتظار.
 كل مترشح ل يدل بجميع الوثائق المدككورة اعديب سديت التشدطيب عليده مدن الئحدة النداجحين وتعويادهبمترشح من الئحة االنتظار.
 كددل مترشددح كانددت نتيجددة اال تبددار السددريع للكشددف عددن كوفيددد  19حيجابي دة يتعددين عليدده عدددم الحاددوروااللتزام بالبروتوكول العيجي واتالة نتيجة هكا الفحص الى أقرب مؤسسة سجنية لمقر سكناب.
 يجب اتترام اإلجراءات االتترازية المعتمدة لمواجهة فيروس كوفيد .19 -ال يت قبول التوظيف النهائي اال بعد اجتياز الفحص الطبي واستكمال جميع وثائق التوظيف المطلوبة.

الـــــتــــزام

انا الموقع اسفله ...................................الحامل للبطاقة الوطنية رقم .......................
التزم بالعمرل مرمن ملرالد اةارة السرجوع ساعراةة االةمرا لمردة ال تمرل عرن مراع ( )08سرنوا
ابتداء من تاريخ التوظيف ،سفي حالرة االخرل برلل الترزم برنع رجرع الرا الخزينرة العامرة للمملكرة
مجموع المبالغ سالرساتب التي استفد منها خل فترا التكوين ،إمرافة الرا نسربة الر من ()1/8
عن كل سنة اس جزء من سنة من الخدمة الغير المنجزة ،سذل طبما لممتضيا الفمرة االخيررة مرن
الماةة  24من المرسوم رقم  2.16.88اللاةر في  21من رجب  29 ( 1437ابريل  )2016بشرنع
النظام االساسي الخاص بهيئة موظفي اةارة السجوع ساعاةة االةما .
ترر ب  ................في ...................
االمااء مصادم عليه من طرا السلطة المختصة

