
 المملكة المغربية

 ة   ــرئيس الحكوم          

 المندوبية العامة إلدارة السجون

 وإعادة اإلدماج
 

 )ذكور( ضابط مربي في إطار توظيفللإعالن عن مباراة 
 

 فاسبمركز  ذكورللتوظيف في إطار ضابط مربي ون وإعادة اإلدماج مباراة ستنظم المندوبية العامة إلدارة السج

 :التاليةالتخصصات  حسب ،ذلك أخرى إذا اقتضت المصلحةأو مراكز 

 
        
 سيتم التعيين بناء على الحاجيات.و

رشحي مكفولي األمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع ألشخاص المتمتعين تلم من المناصب المتبارى في شأنها %25 ويحتفظ ب

  .بصفة مقاوم

 شروط المشاركة :
 

 

 ؛جنسية مغربيةمن  رشحتأن يكون الم -

 ؛أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة -

لمدة  هذا الحد من السنننن ويمكن تمديد على األكثر في فاتح يناير من السننننة الجارية سننننة 30وسننننة على األق   21أن يبلغ من العمر  -

 ؛ةنس 35تجاوز ت أنر التقاعد من غي ألج  الممكن تصحيحهاأو  الصحيحة المدنية أو العسكريةتعادل مدة الخدمات 

شأنها في إحدى التخصصات المحددة أعالهعلى دبلوم تقني متخصص أو تقني  يكون حاصال أن - سلم من م حسب الدرجة المتبارى ب

سن  (1987يناير  9) 1407جمادى األولى  08الصادر في  2.86.325طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم  ب

الشهادات المعادلة لها المحددة طبقا للمقتضيات النظامية على إحدى  وتتميمه أووقع تغييره  كمانظام عام لمؤسسات التكوين المهني، 

 ؛بها العم  الجاري

درجة 

 التوظيف
 التخصص

عدد 

المناصب 

 المخصصة

تاريخ اجراء 

 المباراة

ضابط 

مربي 

 ممتاز

 Infirmier Polyvalent)   )                                       ممرض متعدد التخصصات -

 (Kinésithérapeute)                                                             مروض طبي  -

  (  Gestion Et Administration Des Associations)  تدبير وتسيير الجمعيات -

  (Développement Informatique)                   التنمية في المعلوميات -

 (Réseaux Informatique)                                    شبكات المعلوميات -

  Informatique Décisionnelle (Statistique et االحصائيات واالعالميات التقريرية    -

  (Gestion Administrative )                                      التدبير اإلداري -

  (Système Électronique)                                     األنظمة االلكترونية -

 (Gestion Des Ressources Humaines)            تدبير الموارد البشرية -

 (Génie Électrique)                                             الهندسة الكهربائية -

 (  Gestion Des Entreprises)                                  تسيير المقاوالت -

 (  Gros Oeuvres)                                                     االشغال الكبرى -

 (Génie Civil)                                                          الهندسة المدنية -

 (Géomètre Topographe)                                الطبوغرافيةالهندسة  -

 (Gestion Logistique Et Transport)         التدبير اللوجستيكي والنقل -
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ضابط 

 مربي

 (Infirmier Auxiliaire)                                            ممرض مساعد -

 (Agent Socio-Educatif)                                عامل اجتماعي تربوي - 

 Maintenance Et Support)    صيانة والدعم في المعلوميات والشبكات -

Informatique Et Réseaux)  

 (Technicien En Logistique )                            تقني في اللوجستيك -

 (Comptable Entreprise)                                   بالمقاوالتمحاسب  -

 (Chef De Chantier)                                                   رئيس ورش -

 (Dessinateur De Batiment)                                     رسام في البناء-

 (Électricité De Maintenance Industrielle)كهرباء الصيانة الصناعية -
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       بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضننننننعف في القدرة البدنية من شننننننأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية باللي   مصننننننابا أن ال يكون -

أو النهار، والسيما اإلصابات المزمنة في الجهاز العصبي واالمراض واالضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب عالجا في إحدى 

 مؤسسات األمراض العقلية، و ك  إصابة في الحلق قد تعرق  الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛

 ؛الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة امتارالتوفر على قدرة سماع  -

 ؛ 1.70غير أنه يمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين المتوفرين على  )من غير حذاء (مترا 1,75أن يتوفر على قامة ال تق  عن  -

 ؛(الالصقة غير مقبولاو العدسات )استعمال النظارات  على األق  بدون تصحيح 10/17أن يتمتع بحدة بصر نسبتها  -

سممنوات ابتداء من تاريخ التوظيف ويلزم  8ان يلتزموا كتابة بالعمل ضمممن مصممالا ادارة السممجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن  -

ها خالل فترات  هاد من تب التي اسممممممت بالغ والروا كة مجموع الم مة للممل عا نة ال بأن يرجع الى الخزي هذا االلتزام  كل موظف أخل ب

 ( عن كل سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.1/8اضافة الى نسبة الثمن ) التكوين،

 

 الترشيا : طريقة
 

 

 

 التسممممممجيممل القبلي بممالمونع االلكتروني للمنممدوبيممة العممامممة إلدارة السممممممجون وإعممادة اإلدممماج  يتعين على المترشمممممما

www.dgapr.gov.ma  2019ماي  10من خالل تعبئة طلب الترشيا في اجل أنصاه. 

 

  ملف الترشيا من الوثائق التالية:يتكون 
 

 اثناء التسجي  االلكتروني(. تهئتعب والذي تممن الموقع االلكتروني للمندوبية العامة  يسحب) طلب الترشيح موقع من طرف المترشح -

 الوطنية البيومترية ؛بطاقة التعريف مشهود بمطابقتها الص  نسخة  -

 ؛حسب الدرجة المتبارى بشأنها اعالهتقني في احدى التخصصات المحددة تقني متخصص أو دبلوم مشهود بمطابقتها الص  نسخة  -

 اجنبية؛ مؤسساتنسخة من قرار معادلة الدبلوم بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات مسلمة من طرف  -

بدون حذاء وحدة البصر على األق  ( 1.70توفر المترشح على شرطي القامة ) بيصرح فيها  )تحم  اسم الطبيب وخاتمه( شهادة طبية -

 على األق  بدون تصحيح )استعمال النظارات او العدسات الالصقة غير مقبول(؛ 17/10

م او محارب قديم توجيه ملف ترشنننيحهم عن على صنننفة مقاوم او مكفول االمة او عسنننكري قديكما يتعين على المترشنننحين المتوفرين  -

 طريق اإلدارات المكلفة بتسيير شؤونهم؛

 ( متنبرة تحم  االسم والعنوان الكام  للمترشح؛Autocollantesأربع أظرفة من نوع تلصيق ذاتي ) -

الرفض أو الحذف من ترخيص من اإلدارة المشننننغلة الجتياز المباراة بالنسننننبة للمترشننننحين اللذين يحملون صننننفة موظف، تحت طائلة  -

 ؛الالئحة النهائية للناجحين
 

للمندوبية العامة إلدارة السمممممجون وإعادة االدماج             بالمديريات الجهويةيودع ملف الترشممممميا بصمممممهة شمممممخصمممممية 

بها اثناء التسممجيل الترشمميا المؤسممسممات السممجنية القريبة من مقر سممكنى المترشمما والتي تم اختيار إيداع ملف باو 

على السمممماعة الرابعة والنصممممف زواال،  2019ماي  10ي، وذلك ابتداء من تاريخ نشممممر اذا اإلعالن إلى غاية القبل

 واو آخر أجل إليداع ملهات الترشيا.
 

 المباراة:مواد 
 االختبار الكتابي: -أ
 

 الــمـعامــل الـــمـــدة االخـــــــتبـــــــــار

ىا   وئ ةاتت    توا ويلياتوا  لدةةح لئع ايتتايا يشتتل ع ى س اتتاوع وئ ةاتت     اختبار كتابي:
ال هام وئ ولئظا ف بوئ  يئ ئوييع وجل اىي  وئ والصاةي  وئ إةوتي  وئ توا ص   بالشأن ولاجن

             وئ لها ىالا  بالليصص وئ ولليصصاا ول ط ئب . بشأنهاول تلبط  بالةتج  ول لباتى 

 5 ئنصفااىلان 

 

 الرياضة:في في حالة النجاح في االختبار الكتابي، يجب على المترشا اإلدالء بالوثائق التالية عند إجراء اختبار 
 

 ؛x44صورة فوتوغرافية من حجم  .1

 أمراض القلب والشرايين؛أخصائي في مصحوبا بتقرير  -E.C.G- ( Electrocardiogramme(الكهربائي لقلبا خططم .2

 ؛ Hémoglobine Glyquée (HbA1c)ةتحليل .3

 .جراء اختبار الرياضةإللوازم  ابحطصا

 ؛او شهادة معادلة تقنيتقني متخصص أو دبلوم مشهود بمطابقتها الص  نسخة  .4

 بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ؛مشهود بمطابقتها الص  نسخة  .5
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  :في الرياضةاختبار  -ب
 

 ولكلابي.يلبات الفي و 20 ن  10ىن قع نقط  ال لى س   ئنوللاص ئنول لتشل ولتياي  لأهع الجلياز ويلباتي ـ

ول جن  ولطبي  ول دين  بقتوت ل  نةئب ولدام إلةوتح ولاجئن ئإىاةح  بدة  ئوفق ـ ئال يا ح ل  لتشلين باجلياز ويلبات ولتياي  إال 

 ل  لتشلين.ئولنفاي  اجتوء فلئصاا  لد ق  باأله ي  ولبةني  ول ك ف  بوإلة اج 

 

 الــمـعامــل في الرياضة االخـــتبـــــار

 1 يلي ن ل اتين لقياس ولقةتح ى س وللل ع ئوجلياز لئوجز تيايي 

 

 : تيباآل الترشيحملف  اتمام في حالة النجاح في اختبار الرياضة يجب على المترشحين
 

 ؛البيومتريةطاقة التعريف الوطنية من بمشهود بمطابقتها ألص  نسختان  .1

 ؛ تقنيتقني متخصص أو دبلوم مشهود بمطابقتها ألص  نسختان  .2

 نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطني أو السج  العدلي؛ .3

 نهج ولايتح ولتولي  في ثالث ناخ؛ .4

 شيك   غس. .5
 

 :االختبار الشهوي أو التطبيقي -ج
 

 الــمـعامــل الـــمـــدة االخـــــــتبـــــــــار

يلد ق ب ئويتتتتتتتيع  يل فتتتت  ىتتتتا تتتت  ئةيتى في ولليصتتتتتتتص ول ط ئب                            
وئ تئو زباتتتتتتيكئلقني  للقييم  ةى اةتح ول لتشتتتتتتح ى س   اتاتتتتتت  ول هام وئ 

 .ولئظا ف ول تلبط  بالةتج  ول لباتى بشأنها
 4 ةايق  60في لةئة 

 

ولكلابي يلبات الفي و 20 ن  10ىن قع  دةع ال يول لتشتتتتلئن وللاصتتتت ئن ى س وئ وللطبيقي الجلياز واليلبات ولشتتتتفئ   عيلأه

 .في ولةى واليلباتين(  20 ن  5 (ويلبات ولتياي   ةئن وللصئع ى س نقط  واصا ي ئ

 
 

 : مالحظة

 

سيتم اإلعالن عن لوائح المترشحين المدعوين إلجراء االختبار الكتابي بالموقع االلكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة  -

 ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء؛ public.ma-www.emploiاإلدماج و بوابة الخدمات العمومية 

وال  االختبارعلى المترشنننحين المقبولين إلجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة تعريفهم الوطنية عند دخولهم لقاعة  -

 ؛لألص تقب  النسخ المطابقة 

االجراءات  ضننننبط في حالة تلبس بالغب تطبق في حقه لقاعة، وك  مترشننننحل وجميع األجهزة االلكترونية الهاتف النقال ادخاليمنع  -

 ؛القانونية الجاري بها العم 

وليكن في علم المترشحين أن قبولهم النهائي مرتبط بنتيجة الفحص الطبي المجرى من طرف اللجنة الطبية المختصة، وعدم تسجي   -

 أسمائهم بالسج  المركزي التأديبي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.
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