المملكة المغربية
رئيس الحكومــة
المندوبية العامة ﻹدارة السجون
وإعادة اﻹدماج

إعﻼن عن مباراة لتوظيف  20قائد مربي ممتاز
س تنظم المندوبي ة العام ة ﻹدارة الس جون وإع ادة اﻹدم اج مب اراة لتوظي ف  20قائ د مرب ي ممت از
بمركزي القنيطرة ومراكش أو بمراكز أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك ،حسب التخصصات التالية :
الدرجة الممتحن بشأنها

قائد مربي ممتاز

التخصص
ـ علم النفس اﻻجتماعي
ـ علم النفس المرضي اﻻكلينيكي
ـ العﻼقات الدولية
ـ التواصل
ـ شعبة اﻻقتصاد  :التدبير المالي
و المحاسبتي و اللوجستيك
و التدقيق ومراقبة التسيير.

عدد المناصب
المخصصة

20

تاريخ اجراء المباراة

فاتح أكتوبر 2017

وسيتم التعيين حسب الحاجيات.
ويحتفظ ب  25%من المناصب المتبارى في ش أنها لمترش حي مكف ولي اﻷم ة وق دماء العس كريين وق دماء المح اربين م ع
اﻷشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.

شروط المشاركة :
ـ

-

-

-

أن يكون المترشح)ة( من جنسية مغربية؛
أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
أن يبلغ من العمر  21سنة على اﻷقل و  35سنة على اﻷكثر في فاتح يناير م ن الس نة الجاري ة و يمك ن تمدي د ه ذا
الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العس كرية الص حيحة أو الممك ن تص حيحها ﻷج ل التقاع د م ن
غير أن تتجاوز  40سنة؛
أن يكون حاصﻼ على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصص ة أو ش هادة الماس تر أو
الماس تر المتخص ص  ،أو إح دى الش هادات أو ال دبلومات المعادل ة له ا طبق ا للمقتض يات النظامي ة الج اري به ا
العمل في التخصصات المطلوبة المشار إليها اعﻼه مصادق عليهما من طرف السلطة المختصة ؛
أن ﻻ يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدم ة
فعلي ة باللي ل أو النه ار ،وﻻس يما اﻹص ابات المزمن ة ف ي الجه از العص بي أو الم رض ،أو اﻻض طراب العقل ي الت ي
تطلبت أو تتطلب عﻼجا في إحدى مؤسسات اﻷمراض العقلية ،أو كل إص ابة ف ي الحل ق ق د تعرق ل الص وت ،وتعتب ر
التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛
المتوفرين على قدرة سماع جيدة؛
أن يتوفروا على قامة ﻻ تقل عن  1,75مترا بالنسبة للذكور و 1.65مترا بالنس بة للنس اء )م ن غي ر ح ذاء( غي ر أن ه
يمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين المتوفرين على  1.70ذكور –  1.60إناث؛
أن يتمتعوا بحدة بصر نسبتها  17/10على اﻷقل ) استعمال النظارات مسموح به(.

ان يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة اﻻدماج لمدة ﻻ تقل عن  8سنوات
ابتداء من تاريخ التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا اﻻلتزام بأن يرجع الى الخزينة العامة للمملكة
مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خﻼل فترات التكوين ،اضافة الى نسبة الثمن ) (8/1عن
كل سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

ملف الترشيح :
 طل ب الترش يح يس حب م ن الموق ع اﻻلكترون ي للمندوبي ة العام ة ﻹدارة الس جون وإع ادة اﻹدم اجWWW.DGAPR.GOV.MA؛
 نسختان من بطاقة التعري ف الوطني ة البيومتري ة مص ادق عليهم ا ونس ختان م ن عق د اﻻزدي اد ﻻ تتع دىصﻼحيتها  3أشهر بالنسبة للذين ﻻ يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ؛
 نسختان م ن ش هادة الماس تر أو الماس تر المتخص ص أو دبل وم الدراس ات العلي ا المعمق ة أو المتخصص ةمصادق عليهما من طرف السلطة المختصة في إحدى التخصصات المحددة ؛
 نس ختان م ن ق رار معادل ة ال دبلوم ص ادر ع ن وزارة التعل يم الع الي و تك وين اﻷط ر و البح ث العلم يبالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات مسلمة من طرف جامعات أو معاهد أجنبية؛
 بالنسبة للمترش حين المتمتع ين بص فة مق اوم او مكف ول اﻷم ة او ق دماء العس كريين او ق دماء المح اربينيج ب أن ترس ل إل ى قس م التوظي ف وتط وير وتقي يم أداء الم وظفين بالمندوبي ة العام ة ﻹدارة الس جون
وإعادة اﻹدماج البطاقة او الشهادة التي تثبت ذلك عن طريق اﻹدارات المكلفة بتسيير شؤونهم؛
 أربع أظرفة من نوع تلصيق ذاتي ) (Autocollantesمتنبرة تحمل اﻻسم والعنوان الكامل للمترشح؛ ترخيص من اﻹدارة المشغلة ﻹجتي از المب اراة بالنس بة للمترش حين ال ذين يحمل ون ص فة موظ ف ،تح تطائلة الرفض أو الحذف من الﻼئحة النهائية للناجحين.

 يجب على المترشحين التأك د م ن الوث ائق الم دلى به ا طبق ا لم ا ه و وارد بعق د اﻻزدي اد أو البطاق ة
الوطنية البيومترية.
يودع ملف الترشيح بصفة شخصية بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مقر السكنى حس ب اختي ار
المترشح ابتداء من تاريخ نشر هذا اﻹعﻼن إلى غاية  31يوليوز  2017وهو آخر أجل ﻹيداع ملفات الترشيح
وذلك قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر وﻻ تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.

مواد المباراة :
أ -اﻻختباران الكتابيان
اﻻخـــــــتبـــــــــار
اختب ار كت ابي ع ام  :يش تمل عل ى س ؤال أو أس ئلة ح ول مختل ف قض ايا و مواض يع
اجتماعية أو قتصادية أو إدارية أو تتعلق بالشأن السجني.
اختب ار كت ابي خ اص  :س ؤال أو أس ئلة تتعل ق بالمه ام و الوظ ائف المرتبط ة بالدرج ة
المتبارى بشأنها أو لها عﻼقة بالتخصص أو التخصصات المطلوبة.

الـــمـــدة

الــمـعامــل

ساعة ونصف

2

ساعتان

3

في حالة النجاح في اﻻختبار الكتابي ،يجب على المترشح اﻹدﻻء بالوثائق التالية عند إجراء اﻻختبار في الرياضة:

 .1نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اﻹدارة العامة لﻸمن الوطني أو السجل العدلي.
 .2صورة فوتوغرافية من حجم 4x4؛
 .3مخط ط القل ب الكهرب ائي -( Electrocardiogramme -)E.C.Gمص حوبا بتقري ر أخص ائي ف ي أم راض
القلب والشرايين؛
 .4تحليلة )Hémoglobine Glyquée (HbA1c؛
أن يكون مصحوبا بلوازم إجراء اختبار الرياضة.

ب -اﻻختبار في

الرياضة:

ـ ﻻ يتأهل ﻻجتياز اختبار الرياضة إﻻ المترشحون الحاصلون على اﻷقل على معدل  20/10في اختبار الكتابي.
ـ وﻻ يسمح للمترشحين باجتياز اختبار الرياضة إﻻ بعد موافقة اللجنة الطبية المعين ة بق رار للمن دوب الع ام ﻹدارة
السجون وإعادة اﻹدماج بعد اجراء فحوصات متعلقة باﻷهلية البدنية و النفسية للمترشحين .

اﻻخـــــــتبـــــــــار الرياضي

الــمـعامــل

يتضمن تمارين لقياس القدرة على التحمل واجتياز حواجز رياضية

3

في حالة النجاح في اختبار الرياضة يجب على المترشحين اتمام ملف الترشيح باﻵتي :
ـ نهج السيرة الذاتية في ثﻼث نسخ؛
ـ شيك ملغى.

ج -اﻻختبارات الشفوية أو التطبيقية:
اﻻخـــــــتبـــــــــار

الــمـعامــل

الـــمـــدة

يتعل ق بمواض يع مختلف ة أو بأس ئلة ف ي التخص ص المطل وب و ذل ك
به دف تقي يم م دى ق درة المترش ح عل ى ممارس ة المه ام أو الوظ ائف ما بين  15و  30دقيقة
المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها

3

وﻻ يتأه ل ﻻجتي از اﻻختب ار الش فوي إﻻ المترش حون الحاص لون عل ى اﻷق ل عل ى  20/10ف ي اختب ار الرياض ة
والمتوفرون على الشروط الصحية المطلوبة.
تمنح عن كل اختبار نقطة تتراوح ما بين  0و  ،20وتعتبر اقصائية كل نقطة تقل على .20/5

مﻼحﻈة :
 سيتم اﻹعﻼن عن لوائح المترشحين الم دعوين ﻹج راء اﻻختب ار الكت ابي ب الموقع اﻻلكترون ي للمندوبي ةالعام ة ﻹدارة الس جون و إع ادة اﻹدم اج و بواب ة التش غيل العمومي ة www.emploi-public.ma
ويعتبر هذا اﻹعﻼن بمثابة استدعاء.
 على المترشحين المقبولين ﻹجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة تعريفهم الوطنية عنددخولهم لقاعة اﻻمتحان.
 وليكن في علم المترشحين أن قبولهم النه ائي م رتبط بنتيج ة الفح ص الطب ي المج رى م ن ط رف اللجن ةالطبية المختصة ،وعدم تسجيل أسمائهم بالسجل المرك زي الت أديبي ل وزارة الوظيف ة العمومي ة وتح ديث
اﻹدارة.

الرباط في ،

