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 المندوبية العامة إلدارة السجون   
 وإعادة اإلدماج 

 

 

 إعالن عن إجراء مباراة لتوظيف
 من الدرجة األوىل سنانأ جراح   (10) ةعش   

 
 

مصتتة ا اة ال تتا أو بمراكتت  أىتترا اقا ا التت  ال افررران بمركتت   الممدوبيتتا المة تتا ة الس ال تتعاد واإلتتة س اة  تتة ستتظم            

ال المةس تتتةي ال تتتعميا  تتتل الدلجتتتا ا وى ستتتمةدأ جتتترا   ( 10) ةرعش     بتتتةلاس لاا يتتت  ،قلتتت  ت  لاقتتتدا  الاتتتد ةي الصتتت يا لتتتات

 الاةليا: 
 

 

 

 

ت بصتتتتتتتتتت ا  قتتتتتتتتتتةو  او  %25و  تتتتتتتتتتا      ت المامامتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   
 ك تتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتل الممةىتتتتتتتتتتا المابتتتتتتتتتتةلا تعتتتتتتتتتتقاوة ل ة تتتتتتتتتتدس الما 

ت  %7و    ،او إل كري  دا  او   ةل   دا  ا  ا    .  ل الممةىا لأل اةص الممة   
 
 

وط المشار   كةش 
 ؛ غرب   العن يا )س( حا  أد اكاد الم -
 ؛كاد له ساابق إلدلياأا ت -
  فةتح يمةير  45أا ياعةوز سمه  -

 ؛2019سما إلىل ا كار فت
   ل أد اكاد حةى -

 . جراحة االسنانإلىل  وة س الدكاالاه فت
 

شيح :   طريقة التر
 

 

 شرررررررررح ت عرررررررر  المتر   للمندوبيررررررررة العامررررررررر( ة)يتعررررررررلم
و ت ة إلدارة السررررررررجون وإعررررررررادة اإلدمررررررررراج التسررررررررجي  القررررررررب    رررررررررالمولع ا لكررررررررتر

www.dgapr.gov.ma  اج  ألصاه  
ت
شيح ف  . 2019 ماي 06من خالل تعبئة طلب التر

  :شيح من الوثائق التالية  يتكون ملف التر
 

  لةممدوبيتتا المة تتتا والتت ي تتتت  تم ( س )طةتتا الا  تتتقح  ا تتف  تتتل طتتر  الما  تتتح -
وبت اتته اامتتتةل الظ تتتعي  ئ)ي تت ا  تتتل الما تتف اال تتتا 

(اال ا     القبىل 
  سيا  ااداع  ة  الا  قح بوة. ،  وبت

 و ال ي يالمل إلمااد المدير ا العوو ا الت 
 ن اا  عوا  بمطةبقاوة  ى  بطة ا الامر   الاطميا ال قا ا  ا؛ -
   وة س ن اا  عوا  بمطةبقاوة  ى   -

 ؛بقرال الممة لاا  ص وب ة أو  ة امة لوجراحا ااسمةد الدكاالاه فت
؛بةلن با لةعوة اي  - ت ت الةغا   جما اى احدا هةت  

 الغا  الم رلس بةلةغا ال رن يا او المربيا فيعا اد ترفق وجوبة با 
ت إلىل الما    - ت كمة يام   ، تقتدا   ة تةي او  متة  إلىل ىت ا  قتةو  او  ك تا  اا تا او إل تكري  تدا  او   تةل   تدا   لالماافر    

لتت ، واستتا مة  الم تتطرس احقتتة إلتتل طر تتق اة الاي الم ة تتا بظ تتتقا  وفتتق طر قتتا الا  تتقح أإلتتله  تتف الفة وتتة بمتتة ي بتت  ق  تر تتي و
  ةواو ؛

ت الة يل ا مةاد ى ا  ا  ، ت   طة ةا الرفض -     
أو ال     ل  ترىيص  ل اة الس المعغةا اجايةز المبةلاس بةلن با لةما 

ت   ؛الل  ا الموة يا لةمةج   
  )  تتر  بر تتدي -

شررح) ؛(س) متت  ااستت  والممتتااد اللة تت  لةما  تتحا(  امتتا  Autocollantes تتل اتتوع تةصتتقق قاب   )ة( النسرربة للمتر
 ( صفة شخصية هملف يضع الذي

واية او الم عةا  ود الااى  بةلااة ق -  قح الغا    عةا ال ا 
 . المطةوبا ترفض وت    بدود جاا  طةبةي الا 

  المبتتتتتتتةلاسستتتتتتت ا استتتتتتتادإلةل  -
  لةممدوبيتتتتتتتا تتتتتتتل  المعتتتتتتتةلكا فت

وبت                  تتتتتتتل اة  تتتتتتتة  اباتتتتتتتدالواإلتتتتتتتة س  ة الس ال تتتتتتتعادالمة تتتتتتتا  الما تتتتتتتف اةل تتتتتتتا 
 . 2019  ةي 08

 

ت للعم  بها   سيتم التعيلم
 المؤسسة التر

عدد المناصب 
 المخصصة

 تاريررررخ اجراء المباراة

  ال تتتتعل الم تتتتىل  ب
اب    اوا متتتتأىتتتترا  ستتتتعميامةس تتتتةي ب او  ةلر تتتتةبت

 اىتتتت  المعتتتتة  التتتتا 
 . القنيطرة  -سال  –الرباط  لعوا

 2019 ماي 11 10

اب   أىتتتتترا   مةس تتتتتةي ستتتتتعمياباو  قز ل ال تتتتتعل الم تتتتتىل  بتتتتت
 وا متتتتتا  اىتتتتت  المعتتتتتة  التتتتتا 

  مالل   لعوا
 .  خنيفرة -بتت

 المجاال داخل واقعة أخرى  سجنية بمؤسسات او  بركانب المحلي ، بزايو الفالحي السجن
 . الشرق لجهة  الترابي

وا متا  اىت  أىرا   سعميا مةس ةيب او   يدل الم ىل   ،ةلر يدااال عل الم ىل  ب
اب   
 . تافياللت -درعة  لعواالمعة  الا 

اب   أىتترا   مةس تتةي ستتعمياباو   ةل  تتيماال تتعل الم تتىل  ب
 وا متتا  اىتت  المعتتة  التتا 

 . الحسيمة -تطوان  – طنجة لعوا

 المجاال داخال واقعاة أخارى  ساجنية بمؤسساات او ازرو،  ةتااز تاوناات ب المحلي السجن
 . مكناس - فاس لجهة  الترابي



شيح:  ايداعطريقة   ملف التر
 

 

شررررريحيو  السرررررجون وإعرررررادة  إلدارةالتا عرررررة للمندوبيرررررة العامرررررة  المررررديرياج الجه يرررررة صرررررفة شخصرررررية ب  رررررد   ضررررع ملرررررف التر

وايررا عررت  صررفحة التسررجي  ،ا دمرراج
ر ريررررخ ترراابتررداء مررن  القررب    أو يرفررع الكتر ر عرر   2019 مرراي 06اإلعررالن إىل يايررة ذا هررنش 

شيح إليداعأج  وهو آخر الساعة الرا عة والنصف   . ملفاج التر
 
 

يدي  شيح  للمديرياج الجه يةالعنوان الت    يجب وضع ملف التر
  صفة شخصية بها التر

المديرية الجه ية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة  -
الحسيمة  اسادينا زاقة ابن بري -وانتط-ا دماج لجهة طنجة

 . طنجة 6رلم 

المديريررررررة الجه يررررررة للمندوبيررررررة العامررررررة إلدارة السررررررجون وإعررررررادة -
ت فريال رلرم  شرارع  801ا دمراج لجهرة درعرة تافياللرت ح  بروتالملم

 محمد السادس الرشيدية. 

المديريرررررة الجه يرررررة للمندوبيرررررة العامرررررة إلدارة السرررررجون وإعرررررادة  -
شررررارع ابررررن  546اط سررررال القنيطرررررة فرررريال رلررررم ا دمرررراج لجهررررة الربرررر

 الخطيب ح  السالم سال. 

المديرية الجه ية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة ا دماج  -
 لجهة العيون السالية الحمراء شارع البحرية العيون. 

المديريرررررة الجه يرررررة للمندوبيرررررة العامرررررة إلدارة السرررررجون وإعرررررادة  -
ت لرادوس مكناس ش-ا دماج لجهة فاس ارع ا    عمرران الفرا   عرلم

 . فاس 

المديرية الجه ية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة ا دماج  -
شارع مو ي عبد هللا ح  واد الذهب  73لجهة سوس ماسة رلم 

 اازكان. 

المديريرررررة الجه يرررررة للمندوبيرررررة العامرررررة إلدارة السرررررجون وإعرررررادة  -
  مرررررالل

ه ا طلرررررس  12خنيفررررررة فررررريال -ا دمرررراج لجهرررررة برررررتت ت ح  المرررررتت
  مالل 

 . شارع محمد السادس بتت

المديرية الجه ية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة ا دماج  -
  فيال رلرم -لجهة مراكش

اسريف  ررد د شرارع مرو ي عبرد  94آسفت
 هللا مراكش. 

المديريرررررة الجه يرررررة للمندوبيرررررة العامرررررة إلدارة السرررررجون وإعرررررادة  -
ر   ر ح  زاقرروط  12شررارع محمررد السررادس رلررم ا دمرراج لجهررة الش 

 وجدة. 

المديرية الجه ية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة ا دماج 
سطاج شارع ا مد البكاي عمالة -لجهة الدار البيضاء الكت  

 السبع الح  المحمدي الدار البيضاء "مركز ا صالح 
ت مقاطعاج علم

ت السبع".   والتهذيب علم
 

 

 ا ختبار ادةرررم
 

 المدة اختبار كتا    

 انساعت يتضمن أسئلة  ول الطب الجماع  والصحة العامة. 
 

 

 

 

 :  مال ظة

  لةممدوبيتتتتا المة تتتتا ة الس تتتت            
وبت  المتتتتدإلو ل ةجتتترال ااىابتتتتةل ال اتتتتةب   بتتتةلما ف اال تتتتا 

ت  تتتت   
ستتتتيا  اةإلتتتتلد إلتتتل لتتتتاا ح الما 

 . بمثةبا اسادإلةل  اةإللدو ماا  ه ا  public.ma-www.emploiالممام   الظعغي ال عاد و اإلة س اة  ة  و باابا 
ت ةجرال المبةلاس الم كالس أد ادلاا لةعما المبةلاس ببطة ا تمر  و  الاطميا إلمد  ىالو  لقةإلتا  إلىلت                ت المق ال       

الما 
 . اةىابةل 

  

  :  
ت
  2019أبري   22 الرباط، ف

 
 
 
 

  
 
 

http://www.emploi-public.ma/

