المملكت المغربيت
رئيس الحكىمــت
المىذوبيت العامت إلدارة السجىن
وإعادة اإلدمـاج

إعــــالن
عه حىظيم امخحاواث الكفاءة المهىيت
تعننٌ لميَوبيٍنا لمعةىننا ة للس لمطن ً بإعنة س لة ىننةن اٍسنة ضن َ و ٌن ىً  02و 23أكخوىبر  2022لى حةٍنةت لمكفنةةس لميسٍَننا
يرضننو ضننَا  2022ي نةميرلكس لم ةمٍننا ض ن  -لمننولل لمضٍ ننةة -طَ ننا -بجننوس -فننةش -لمرشننٍوٌا -ىننرلك  -لمعٍ ن ً -يَننً ى ن  -اكننة ٌر
ب ييرلكس اخرى إذل لق ت لميصنحا لة للٌا ذمك ،حطب لم وب لم ةمً

الذرجت الممخحه بشأوها

الحصيص ()Quota

الشروط الىظاميت
المطلىبت

قائد مربي ممتاز

35

 6سىىاث مه الخذمت في
درجت قائذ مربي

قائد مربي

56

 6سىىاث مه الخذمت في
درجت ضابط مربي ممتاز

ضابط مربي ممتاز

25

 6سىىاث مه الخذمت في
درجت ضابط مربي

ضابط مربي

181

 6سىىاث مه الخذمت في
درجت مراقب مربي ممتاز

مراقب مربي ممتاز

258

 6سىىاث مه الخذمت في
درجت مراقب مربي

حاريخ اجراء االمخحان

آخر أجل إليذاع طلباث
الخرشيح

2022/10/02
2022/09/08

2022/10/23

مىاد اإلمخحان
بفقة مقرلل لئٍص لمحك ىا لقو  82..2.3لمصة ل فً  .8ىٌ لى ةً  .1( .381ىةي ٌ ).1.3ش يل لالى حةً عنى
االخخبار
1ـ اخخبار كخابي ٌ :
ي ويٍر قطةع لمط ً2

يٌ ضؤلال اب اضئنا ى عو س ،ح

ىخ نف لميسةه اب لميطةطر لميرتضطا

 - 2اخخبار شفىي أو حطبيقي  ٌ :يٌ اضئنا ت عنق يةميسةه ،اب اضئنا ى عو س لةخ ٍةللت
بلبلئس يطٍك  -تقٍَا ،يسوف تقٍٍو ىوى قولس لمي رشح عنى ىيةلضا ىخ نف لميسةه اب
لم ظةئف لميرتضطا يةمولجا لميي حٌ يشأٍسة2

المذة

المعامل

ساعخان

4

ما بيه  15و 60
دقيقت

3

طريقت المشاركت
يتعين على الموظفين الراغبين في المشاركة في االمتحان المهني المذكور أعاله والمتالوفرين علالى الشالرون النظاميالة
المنلوبالالة تقالالميط نلبالالاتهط ماخ ال أج ال أاهالالا  08شووخىبر  2022وذل ال مالالن خالاله الولالالو

لفضالالاا الموظالالل بالالالموات انلكترونالالي

للمنموبية العامة نمارة السجون وإعامة انمما  WWW.DGAPR.GOV.MAللقياط بما يلي:
 ).لم ط ٍل لالمك ربًٍ؛
 ).ضحب لمطنب يعو تعضئ ه بت قٍعه بلفعه يصٍغا  PDFيَفص لمي قع؛
 )8إٌولع ٍطخا ىٌ لمطنب موى لمرئٍص لميضةشر ىقةيل بصل؛
 )3ضحب لالض وعةة لي ولة ىٌ  27شخىبر ، 2022علما بأن مركز االمخحان يحذد حسب مقراث عمل المخرشحيه.
هذل بضٍ و تويٍر لالى حةٍةت لميسٍَا بىخ نف لالخ ضةللت يطرٌقا تح ره لالجرلةلت لالح رلزٌنا لميعين
فٍربش ك فٍو –  .1لميط و2

الرباط في  16 :غشج 2022

يسنة من قةٌنا ىنٌ

