المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج

إعالن عن مباراة لتوظيف  150مراقب مربي (ذكور)
 25%مف المنابف
ستنظم المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مباراة لتوظيف  150مراقبب مرببي ويحفتظ
المتبارى في شأنها لمترشحي مكظولي األمة وقدماء العسكريي وقدماء المحاربي مع األشخاص المتمتعي بصظة مقاوم.
سيتم تعيي المترشحي الناجحي للعمل بالمؤسسات السجنية التابعة للجهة المختارة م طرف المترشح حس الجفدو اسفظل ،
ويمك اذا اقتضت المصلحة االدارية ذلك إعادة توزيع المناب على الجهات حس الخصاص في المؤسسات السجنية .وال يسفمح
للمترشحي الناجحي في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طل االنتقا اال بعد انقضاء مدة اربع سنوات.
الشهادة او الدبلوم والمهارات العملية
المطلوبة
أن يكببون المترشببح اصببل علببى دبلببوم التأ يببل
المهنببي المسببلم مببن طببر مؤسسببات التكببوين
المهني طبقا للمرسبوم رقبم  2.86.325الصبادر
فببي  8جمببادا االولببى  9( 1407ينبباير )1987
بسن نظام عام لمؤسسبات التكبوين المهنبي كمبا
وقع تغييره وتتميمه.
وفي الة تبوفر المترشبح علبى مهبارات عمليبة
في مجبال الرياضبات الدفاعيبة أو فبي التمبري
أو المسبباعدة االجتماعيببة أو االعالميببات يتعببين
االدال بشهادة تثبت ذلك.

المؤسسة التي سيتم التعيين للعمل
بها

عدد المناصب
المخصصة

المؤسسفففات السفففجنية الواقعفففة دا فففل
المجا الترابي لجهات سوس-ماسة
،العيببون-السبباقية الحمببرا  ،درعببة
تافياللبببببت  ،بنبببببي مبببببالل خنيفبببببرة
ومراكش-آسفي.
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المؤسسففات السففجنية الواقعففة دا ففل
المجا الترابي لجهات
طنجبببببببة -تطبببببببوان – الحسبببببببيمة
والبببدر البي بببا الكببببرا-سبببطات،
والرباط – سال -القنيطرة ،الشرق
فاس -مكناس.
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مركز المباراة

مراكش

تاري اجرا المباراة

 19ماي 2019

شروط المشاركة :
-

-

-

أن يكون المترشح م جنسية مغربية؛
أن يكون متمتع بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
أن يبلغ م العمر  21سنة على األقل و 30سنة على األكثر في فاتح يناير م السنة الجارية ويمكف تمديفد هفذا الحفد مف
الس لمدة تعاد مدة الخدمات المدنيفة أو العسفكرية الصفحيحة أو الممكف تصفحيحها ألجفل التقاعفد مف غيفر أن يتجفاوز
 35سنة؛
أن يكون حابل على شهادة التأهيل المهني؛
أن ال يكون مصابا بأي مفر أو عاهفة يترتف عنهفا ففع ففي القفدرة البدنيفة مف شفأن أن يحفو دون م اولفة دمفة
فعليففة بالليففل أو النهففار ،والسففيما اإلبففابات الم منففة فففي الجهففاز العصففبي و االمففرا  ،أو االفففارابات النظسففية التففي
تالبفت أو تتالف عاجففا ففي إحفدى مؤسسففات األمفرا العقليففة ،و كفل إبفابة فففي الحلف ،قفد تعرقففل الصفوت ،وتعتبففر
التمتمة كذلك م موانع القبو في هذه المناب ؛
التوفر على قدرة سماع الهمس ع بعد مسي سنتمترا وبوت عا ع مسافة مسة أمتار؛
أن يتوفر على قامة ال تقل ع )1.75م غير حذاء(؛
أن يتمتع بحدة بصر نسبتها  17/10على األقل بدون تصحيح (استعما النظارات او العدسات الابقة غير مقبو )؛

ان يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن  8سنوات ابتبدا مبن تباري
التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا االلتزام بأن يرجع الى الخزينبة العامبة للمملكبة مجمبوم المببالر والرواتبب
التي استفاد منها خالل فترات التكوين ،اضافة الى نسبة الثمن ( )1/8عن كل سنة او جز من سنة من الخدمة
غير المنجزة.

طريقة الترشيح :
 يتعبببين علبببى المترشبببح التسبببجيل القبلبببي ببببالموقع االلكترونبببي للمندوبيبببة العامبببة إلدارة السبببجون وإعبببادة اإلدمببباج
 www.dgapr.gov.maمن خالل تعبئة طلب الترشيح في اجل أقصاه  10ماي .2019

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
-

-

طل الترشيح موقع م طرف المترشح (يسح م الموقع االلكتروني للمندوبية العامة والذي تفم تعبئتف اثنفاء التسفجيل
االلكتروني القبلي)؛
نسخة مشهود بماابقتها ألبل بااقة التعري الوطنية البيومترية؛
نسخة مشهود بماابقتها ألبل دبلوم التأهيل المهني مسلم م طرف مؤسسات التكوي المهني أو ما يعادل ؛
شهادة طبية تتضم وجوبا تاريخ التحرير ،اسم الابي و اتم  ،وقياس الاو وحدة بصر المترشح؛
كما يتعي على المترشحي المتوفري على بظة مقاوم او مكظو االمة او عسفكري قفديم او محفار قفديم ،تقفديم ملظفات
ترشيحهم وف ،طريقة الترشيح أعاه مع ارفاقها بما يثبت ذلك ،واسفتكما المسفارة الحقفا عف طريف ،اإلدارات المكلظفة
بتسيير شؤونهم؛
أربع أظرفة م نوع تلصي ،ذاتي ( )Autocollantesمتنبرة تحمل االسم والعنوان الكامل للمترشح؛
تفر ي مف اإلدارة المشففغلة الجتيففاز المبففاراة بالنسففبة للمترشففحي الفذي يحملفون بففظة موظف  ،تحففت طارلففة الففرف
أو الحذف م الارحة النهارية للناجحي ؛
ترف وتحظ بدون جوا طلبات الترشيح الغير مسجلة الكترونيا ،او المرفوقة بوثار ،غيفر مشفهود بماابقتهفا لألبفل
او التي تتضم شهادة طبية غير متوفرة على المعايات المحددة أعاه.

يببودم ملببف الترشببيح بصببفة شخصببية بالمببديريات الجهويببة للمندوبيببة العامببة إلدارة السببجون وإعببادة االدمبباج
او بالمؤسسببات السببجنية القريبببة مببن مقببر سببكنى المترشببح والتببي تببم اختيببار إيببدام ملببف الترشببيح بهببا اثنببا
التسببجيل القبلببي ،وذلببك ابتببدا مببن تبباري نشببر ببذا اإلعببالن إلببى غايببة  10مبباي  2019علببى السبباعة الرابعببة
والنصف زواال ،و و آخر أجل إليدام ملفات الترشيح.

مواد المباراة :
أ -االختبار الكتابي:
االخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

الــمـعامــل

اختبببار كتببابي :يشففتمل علففى سففؤا او أسففئلة عامففة او أسففئلة ذات ا تيففارات متعففددة حففو قضففايا
وموافففيع اجتماعيففة او اقتصففادية او إداريففة او ذات بففلة بالشففأن السففجني او بالمهففام او الوظففار
المرتباة بالدرجة المتبارى بشأنها أولها عاقة بالتخص او التخصصات المالوبة

ساعتان

2

ب -اختبار في الرياضة:
االخـــــــتبـــــــــار في الرياضة

الــمـعامــل

يتضم تماري ريافية ال تبار القدرة البدنية للمترشح على م اولة المهام

2

يتأهل الجتياز ا تبار الريافة المترشحي الحابلي على نقاة ال تقل ع  10م  20في اال تبار الكتفابي ،ويتعفي علفى
المدعوي إلجراء هذا اال تبار االدالء :
 .1بورة فوتوغرافية م حجم 4x4؛
 .2مخاففا القلفف الكهربففاري -( Electrocardiogramme -)E.C.Gمصففحوبا بتقريففر أ صففاري فففي أمففرا القلفف
والشرايي ؛
 .3تحليلة )Hémoglobine Glyquée (HbA1c؛
 .4نسخة مشهود بماابقتها ألبل دبلوم التأهيل المهني؛
 .5نسخة مشهود بماابقتها ألبل بااقة التعري الوطنية البيومترية.
اصطحاب لوازم إلجرا اختبار الرياضة.
ـ وال يسمح للمترشحي باجتياز ا تبار الريافة إال بعد موافقة اللجنة الابيفة المعينفة بقفرار للمنفدو العفام إلدارة السفجون
وإعادة اإلدماج المكلظة بإجراء فحوبات متعلقة باألهلية البدنية والنظسية للمترشحي .

ج -االختبار الشفوي أو التطبيقي:
االخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

يشففتمل علففى أسففئلة تضففم موافففيع مختلظففة عامففة ،او روار بسففيكوتقنية لتقيففيم مففدى
قففدرة المترشففح(ة) علففى ممارسففة المهففام او الوظففار المرتباففة بالدرجففة المتبففارى
بشأنها.

في حدود  60دقيقة

الــمـعامــل
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يتأهل الجتياز اال تبار الشظوي او التابيقي المترشحي الحابلي على معد ال يقل ع  10مف  20ففي اال تبفار الكتفابي
وا تبار الريافة دون الحصو على نقاة اقصارية ( 5م  20في احدى اال تباري ) ،ويتعي على المدعوي إلجراء هفذا
اال تبار إتمام مل الترشيح بالوثار ،التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

نسختان مشهود بماابقتهما ألبل بااقة التعري الوطنية البيومترية؛
نسختان مشهود بماابقتهما ألبل دبلوم التأهيل المهني؛
نسخة م بااقة السواب ،القضارية مسلمة م اإلدارة العامة لألم الوطني أو السجل العدلي؛
نهج السيرة الذاتية في ثاث نسخ؛
شيك ملغى.

مال ظة :
-

-

سيتم اإلعان ع لوارح المترشفحي المفدعوي إلجفراء اال تبفار الكتفابي بفالموقع االلكترونفي للمندوبيفة العامفة إلدارة
السففجون و إعففادة اإلدمففاج و بوابففة التشففغيل العمففومي  www.emploi-public.maابتببدا مببن  15مبباي ،2019
ويعتبر هذا اإلعان بمثابة استدعاء؛
علففى المترشففحي المقبففولي للمشففاركة فففي المبففاراة المففذكورة أن يففدلوا للجنففة المبففاراة ببااقففة تعففريظهم الوطنيففة عنففد
د ولهم لقاعة االمتحان وال تقبل النسخ الماابقة لألبل؛
يمنع اد ا الهات النقا وجميع األجه ة االلكترونية للقاعة ،وكل مترشح فبا في حالة تلبس بالغش تاب ،في حقف
االجراءات القانونية الجاري بها العمل؛
ولففيك فففي علففم المترشففحي أن قبففولهم النهففاري مففرتبا بنتيجففة الظحفف الابففي المجففرى مفف طففرف اللجنففة الابيففة
المختصة ،وعدم تسجيل أسمارهم بالسجل المرك ي التأديبي لوزارة الوظيظة العمومية وتحديث اإلدارة.
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