
 المملكة المغربية 

 رئيس الحكومة             

 المندوبية العامة إلدارة السجون

 وإعادة اإلدماج
 

 

 )ذكور(مربي  مراقب 150 توظيفلإعالن عن مباراة 
 

 

 

مف  المنابف   %25 ويحفتظ    مراقبب مرببي 150 ون وإعادة اإلدماج مباراة لتوظيف ستنظم المندوبية العامة إلدارة السج  

 مكظولي األمة وقدماء العسكريي  وقدماء المحاربي  مع األشخاص المتمتعي  بصظة مقاوم. يرشحتالمتبارى في شأنها لم

 ،م  طرف المترشح حس  الجفدو  اسفظل  ةالمختار للجهةللعمل بالمؤسسات السجنية التابعة  ي الناجح ي سيتم تعيي  المترشح  

 وال يسفمح عادة توزيع المناب  على الجهات حس  الخصاص في المؤسسات السجنية.ويمك  اذا اقتضت المصلحة االدارية ذلك إ

 للمترشحي  الناجحي  في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طل  االنتقا  اال بعد انقضاء مدة اربع سنوات.
 

 

 

 شروط المشاركة :
 

 كون المترشح م  جنسية مغربية؛يأن  -

 مروءة؛ وذاكون متمتع بالحقوق الوطنية يأن  -

سنة على األكثر في فاتح يناير م  السنة الجارية ويمكف  تمديفد هفذا الحفد مف   30سنة على األقل و 21لغ م  العمر يبأن  -

تجفاوز يالس  لمدة تعاد  مدة الخدمات المدنيفة أو العسفكرية الصفحيحة أو الممكف  تصفحيحها ألجفل التقاعفد مف   يفر أن 

 سنة؛ 35

 ؛شهادة الباكالورياعلى  لكون حابيأن  -

عاهفة يترتف  عنهفا  فع  ففي القفدرة البدنيفة مف  شفأن  أن يحفو  دون م اولفة  دمفة  بأي مفر  أو اكون مصابي أن ال -

التففي  النظسففية ات، أو اال ففاراباالمففرا  و فعليففة بالليففل أو النهففار، والسففيما اإلبففابات الم منففة فففي الجهففاز العصففبي

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 ؛

 ؛أمتارالهمس ع  بعد  مسي  سنتمترا وبوت عا  ع  مسافة  مسة التوفر على قدرة سماع  -

 ؛)م   ير حذاء(1.75توفر على قامة ال تقل ع  يأن  -

  ير مقبو (؛ابقة العدسات الاو )استعما  النظارات  على األقل بدون تصحيح 10/17تمتع بحدة بصر نسبتها يأن  -

 

سنوات ابتبدا  مبن تباري   8تزم كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن ليان 

رجع الى الخزينبة العامبة للمملكبة مجمبوم المببالر والرواتبب يلزم كل موظف أخل بهذا االلتزام بأن يالتوظيف و

( عن كل سنة او جز  من سنة من الخدمة 8/1منها خالل فترات التكوين، اضافة الى نسبة الثمن ) داستفاالتي 

 غير المنجزة.

 

 الشهادة او الدبلوم  والمهارات العملية المطلوبة
المؤسسة التي سيتم التعيين 

 للعمل بها

المناصب عدد 

 المخصصة
 تاري  اجرا  المباراة مركز المباراة

 شهادة البكالوريا؛على أن يكون المترشح حاصل 

يتعين وفي حالة توفر المترشح على مهارات عملية 

 االدال  بشهادة تثبت ذلك.

سففففجنية الواقعففففة الالمؤسسففففات 

دا ففل المجففا  الترابففي لجهففات 

السباقية -ماسة ،العيون-سوس

تافياللت، بني الحمرا  ، درعة 

 آسفي.-مالل خنيفرة ومراكش

80 

         مراكش

او بمراكز أخرى 

اذا اقتضت 

 المصلحة ذلك

سفففجنية الواقعفففة الالمؤسسفففات  2019 شتنبر 22

 دا ل المجا  الترابي لجهات

            الحسبببيمة  –تطبببوان  -طنجبببة 

-الببببببدر البيضببببببا  الكبببببببرىو

 -سبببببال –والربببببباط  سبببببطات،

 القنيطرة، الشرق

  .مكناس -فاس
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 الترشيح : طريقة
 

 

 

 

 ببببالموقع االلكترونبببي للمندوبيبببة العامبببة إلدارة السبببجون وإعبببادة اإلدمببباج القبلبببي  التسبببجيل حيتعبببين علبببى المترشببب

www.dgapr.gov.ma  2019 يونيو 28في اجل أقصاه الترشيح طلب تعبئة من خالل. 
 

  من الوثائق التالية ملف الترشيحيتكون: 
 

 

اثنفاء التسفجيل  تف ئتعبوالذي تفم  وقع االلكتروني للمندوبية العامةم  الم يسح موقع م  طرف المترشح )الترشيح  طل  -

 ؛القبلي( اللكترونيا

 نسخة مشهود بماابقتها ألبل بااقة التعري  الوطنية البيومترية؛ -

 ؛اأو ما يعادله شهادة الباكالوريامشهود بماابقتها ألبل  ةنسخ -

 مترشح؛البصر ، وقياس الاو  وحدة توقيع و اسم الابي تتضم  وجوبا تاريخ التحرير، شهادة طبية  -

على بظة مقاوم او مكظو  االمة او عسفكري قفديم او محفار  قفديم، تقفديم ملظفات  ي المتوفر ي كما يتعي  على المترشح -

واسفتكما  المسفارة الحقفا عف  طريف، اإلدارات المكلظفة  ،وف، طريقة الترشيح أعاه مع ارفاقها بما يثبت ذلك مترشيحه

 شؤونهم؛بتسيير 

 ؛رشحتالكامل للموالعنوان  االسم لحمت ة( متنبرAutocollantes)م  نوع تلصي، ذاتي  أربع أظرفة -

    بففظة موظفف ، تحففت طارلففة الففرف   ونيحملفف الفذي  ي المبففاراة بالنسففبة للمترشففح الجتيففازتفر ي  مفف  اإلدارة المشففغلة  -

 ؛ي ذف م  الارحة النهارية للناجحأو الح

التففي تتضففم  او  لألبففلاو المرفوقففة بوثففار،  يففر مشففهود بماابقتهففا ، الغيففر مسففجلة الكترونيففا تففرف  طلبففات الترشففيح -

 .شهادة طبية  ير متوفرة على المعايات المحددة أعاه
 

للمندوبيببة العامببة إلدارة السببجون وإعببادة االدمبباج             بالمببديريات الجهويببةيببودم ملببف الترشببيح بصببفة شخصببية 

بهببا اثنببا  الترشببيح والتببي تببم اختيببار إيببدام ملببف  المترشببح السببجنية القريبببة مببن مقببر سببكنىالمؤسسببات ب او

السبباعة الرابعببة  علببى2019 يونيببو 28إلببى غايببة ابتببدا  مببن تبباري  نشببر نببذا اإلعببالن  التسببجيل القبلببي، وذلببك

 ونو آخر أجل إليدام ملفات الترشيح. ،والنصف زواال
   

 مواد المباراة :
 الكتابي:االختبار  -أ
 

 الــمـعامــل الـــمـــدة االخـــــــتبـــــــــار

علففى سففؤا  او أسففئلة عامففة او أسففئلة ذات ا تيففارات متعففددة حففو  قضففايا يشففتمل  اختبببار كتببابي:

وموا ففيع اجتماعيففة او اقتصففادية او إداريففة او ذات بففلة بالشففأن السففجني او بالمهففام او الوظففار  

              بشأنها أولها عاقة بالتخص  او التخصصات المالوبةالمرتباة بالدرجة المتبارى 

 2 ساعتان

 

 :اختبار في الرياضة -ب

 

في اال تبار الكتفابي، ويتعفي  علفى  20م   10على نقاة ال تقل ع   لي الحاب ي يتأهل الجتياز ا تبار الريا ة المترشح

 هذا اال تبار االدالء  : إلجراء ي المدعو
 

 ؛x44بورة فوتو رافية م  حجم  .1

أمففرا  القلفف  مصففحوبا بتقريففر أ صففاري فففي  -E.C.G- ( Electrocardiogramme(مخاففا القلفف  الكهربففاري .2

 والشرايي ؛
 ؛ Hémoglobine Glyquée (HbA1c)تحليلة .3

 ؛ شهادة الباكالوريانسخة مشهود بماابقتها ألبل  .4

 .بااقة التعري  الوطنية البيومتريةنسخة مشهود بماابقتها ألبل   .5

 .اصطحاب لوازم إلجرا  اختبار الرياضة

باجتياز ا تبار الريا ة إال بعد موافقة اللجنة الابيفة المعينفة بقفرار للمنفدو  العفام إلدارة السفجون  ي ـ وال يسمح للمترشح

 .ي وإعادة اإلدماج المكلظة بإجراء فحوبات متعلقة باألهلية البدنية والنظسية للمترشح
 

 

 الــمـعامــل االخـــــــتبـــــــــار في الرياضة

 2 يتضم  تماري  ريا ية ال تبار القدرة  البدنية للمترشح على م اولة المهام

http://www.dgapr.gov.ma؛/
http://www.dgapr.gov.ma؛/


 
 

 االختبار الشفوي أو التطبيقي: -ج
 

 

 الــمـعامــل الـــمـــدة االخـــــــتبـــــــــار

يشففتمل علففى أسففئلة تضففم موا ففيع مختلظففة عامففة، او روار بسففيكوتقنية لتقيففيم مففدى 

قففدرة المترشففح)ة( علففى ممارسففة المهففام او الوظففار  المرتباففة بالدرجففة المتبففارى 

 بشأنها.

 4 دقيقة 60في حدود 

 

 

ففي اال تبفار الكتفابي  20مف   10على معد  ال يقل ع   ي الحابل ي يتأهل الجتياز اال تبار الشظوي او التابيقي المترشح

هفذا  إلجراء ي في احدى اال تباري (، ويتعي  على المدعو 20م   5وا تبار الريا ة دون الحصو  على نقاة اقصارية )

 اال تبار إتمام مل  الترشيح بالوثار، التالية:
 

 مترية؛بااقة التعري  الوطنية البيوا ألبل ممشهود بماابقتهنسختان  .1

 ؛ شهادة الباكالورياا ألبل ممشهود بماابقتهنسختان  .2

 ؛نسخة م  بااقة السواب، القضارية مسلمة م  اإلدارة العامة لألم  الوطني أو السجل العدلي .3

 نهج السيرة الذاتية في ثاث نسخ؛ .4

 .شيك ملغى .5

 

 : مالحظة
 

إلجفراء اال تبفار الكتفابي بفالموقع االلكترونفي للمندوبيفة العامفة إلدارة  ي المفدعو ي اإلعان ع  لوارح المترشفح سيتم -

، 2019شبتنبر  12ابتبدا  مبن  public.ma-www.emploiالعمفومي  التشفغيلالسجون و إعفادة اإلدمفاج و بوابفة 

 ؛بمثابة استدعاء اإلعانويعتبر هذا 

الوطنيففة عنففد  مالمبففاراة المففذكورة أن يففدلوا للجنففة المبففاراة ببااقففة تعففريظهللمشففاركة فففي  ي المقبففول ي علففى المترشففح -

 ؛لألبلوال تقبل النسخ الماابقة  اال تبارلقاعة  مد وله

لقاعة، وكل مترشح  با في حالة تلبس بالغش تاب، في حقف  لوجميع األجه ة االلكترونية اد ا  الهات  النقا  يمنع  -

 ؛االجراءات القانونية الجاري بها العمل

النهففاري مففرتبا بنتيجففة الظحفف  الابففي المجففرى مفف  طففرف اللجنففة الابيففة  مأن قبففولهي  ولففيك  فففي علففم المترشففح -

 بالسجل المرك ي التأديبي لوزارة الوظيظة العمومية وتحديث اإلدارة. مالمختصة، وعدم تسجيل أسماره

  

 2019يونيو  13 :الرباط في 
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