المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المندوبية العامة ﻹدارة السجون
وإعادة اﻹدماج

إعﻼن عن مباراة لتوظيف  300مراقب مربي
ستنظم المندوبية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج مباراة لتوظيف  300مراقب مربي ) السلم  (6ذكور
ويح تفظ ب  25%م ن المناص ب المتب ارى ف ي ش أنها لمرش حي مكف ولي اﻷم ة وق دماء العس كريين وق دماء المح اربين م ع
اﻷشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.
سيتم تعيين المترشحين الناجحين للعمل بالمؤسسات السجنية التابعة لمركز المباراة المختار من طرف المترشح حسب
الجدول اسفله ويمكن اذا اقتضت المصلحة اﻻدارية ذلك إعادة توزيع المناصب على الجهات حسب الخصاص في المؤسسات
السجنية.

المؤسسة التي سيتم التعيين للعمل بها

عدد
المناصب
المخصصة

السجون المحلية ب  :الداخلة ،العي ون،
السمارة ،بويزكارن ،طاط ا ،طانط ان،
أي ت مل ول  2او بمؤسس ات س جنية
بم دن اخ رى واقع ة داخ ل المج ال
الترابي لجهتي سوس-ماسة والعيون-
الساقية الحمراء.

60

الس جون المحلي ة ب :زاك ورة،
أن يك ون المترش ح حاص ﻼ عل ى اح دى الش هادتين الرش يدية ،مي دلت ،ورزازات،
بوعرف ة ،الن اظور ،او بمؤسس ات
التاليتين:
سجنية بمدن اخرى واقعة داخل المجال
 شهادة البكالوريا؛التراب ي لجهت ي درع ة تافيﻼل ت
 -دبل وم التأهي ل المهن ي المس لم م ن ط رف مؤسس ات والشرق.

50

الس جون المحلي ة ب :طنج ة1و،2
تطوان ،2تاونات ،او بمؤسسات سجنية
بم دن اخ رى واقع ة داخ ل المج ال
الترابي لجهتي فاس -مكناس وطنج ة-
تطوان  -الحسيمة.

60

الشهادة او الدبلوم والمهارات العملية المطلوبة

التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم  2.86.325الصادر
ف ي  8جم ادى اﻻول ى  9) 1407ين اير  (1987بس ن
نظام عام لمؤسسات التك وين المهن ي كم ا وق ع تغيي ره
وتتميم

ص الكهرب

ه تخص

اء أو الترص

يص

الس جون المحلي ة او الفﻼحي ة ب :
أو الصباغة أو الحدادة .
باﻻوداي ة،1خريبك ة،2ب واد زم ،اب ن
وفي حالة توفر المترشح على مهارات عملية في مجال
أحم د ،خنيف رة  ،أزي ﻼل ،بن ي م ﻼل،
الرياض ات الدفاعي ة أو ف ي التم ريض أو المس اعدة المرك زي بم ول البرك ي او بمؤسس ات
سجنية بمدن اخرى واقعة داخل المجال
اﻻجتماعي ة أو اﻻعﻼمي ات أو عل ى رخص ة الس ياقة
التراب ي لجهت ي م راكش-آس في وبن ي
صنف  Cأو  Dيتعين اﻻدﻻء بشهادة تثبت ذلك.
مﻼل خنيفرة.
الس جون المحلي ة او الفﻼحي ة ب:
تيفل ت 1و  2الرم اني اوطيط ة ، 2
سوق اﻻربعاء الغرب  ،الجديدة ،مركز
اﻻصﻼح بعين السبع وبنسليمان و علي
م ومن ،او بمؤسس ات س جنية بم دن
اخ رى واقع ة داخ ل المج ال التراب ي
لجهتي الرباط – سﻼ -القنيطرة
و الدار البيضاء الكبرى -سطات.

مركز
المباراة

تاريخ اجراء المباراة

أكادير

الراشيدية

 17شتنبر 2017

مكناس

50

مراكش

80

القنيطرة

فاتح أكتوبر 2017

ملحوظة :ﻻ يسمح للمترشحين الناجحين في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طلب اﻻنتق ال اﻻ بع د انقض اء م دة ارب ع
سنوات

.

شروط المشاركة :
-

-

-

أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛
أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
أن يبلغ من العمر  21سنة على اﻷقل و 30سنة على اﻷكثر في فاتح يناير من السنة الجاري ة ويمك ن تمدي د ه ذا الح د
من السن لمدة تعادل م دة الخ دمات المدني ة أو العس كرية الص حيحة أو الممك ن تص حيحها ﻷج ل التقاع د م ن غي ر أن
تتجاوز  35سنة؛
أن يكون حاصﻼ على شهادة الباكالوريا او شهادة التأهيل المهني في التخصصات المحددة أعﻼه؛
أن ﻻ يكون مصابا بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من ش أنه أن يح ول دون مزاول ة 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 إصابة ف ي الحل ق ق د تعرق ل الص وت ،وتعتب ر
التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛
المتوفر على قدرة سماع جيدة؛
أن يتوفر على قامة ﻻ تقل عن  1,75مترا)من غير حذاء(؛
أن يتمتع بحدة بصر نسبتها  17/10على اﻷقل بدون تصحيح)استعمال النظارات او العدسات الﻼصقة غير مقبول(؛
ان يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة اﻻدماج لم دة ﻻ تق ل ع ن  8حس نوات ابت داء م ن ت اريخ
التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا اﻻلتزام بأن يرجع الى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والروات ب الت ي
استفاد منها خﻼل فترات التكوين ،اضافة الى نسبة الثمن ) (8/1ع ن ك ل س نة او ج زء م ن س نة م ن الخدم ة غي ر
المنجزة.

ملف الترشيح :
 طل ب الترش يح يس حب م ن الموق ع اﻻلكترون ي للمندوبي ة العام ة ﻹدارة الس جون وإع ادةاﻹدماجWWW.DGAPR.GOV.MA؛
 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليهما او نسختان من عقد اﻻزدياد ﻻ تتعدى ص ﻼحيتها 3أشهر بالنسبة للذين ﻻ يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
 نسختان من الشهادة المطلوبة مصادق عليهما من طرف الس لطة المختص ة "باكالوري ا او دبل وم التأهي ل المهن يتخص ص الكهرب اء او الترص يص أو الص باغة مس لم م ن ط رف مؤسس ات التك وين المهن ي أو م ا يعادل ه " وش هادة
تثبت ممارسة فعلية لهذا التخصص المطلوب لمدة ﻻ تقل عن ثﻼث سنوات؛
 نسخة من نهج السيرة الذاتية مرفوقة بشواهد مسلمة من الهيآت الحكومية المختصة مص ادق عليه ا تثب ت الت وفرعلى مهارات عملية في مجال الرياضات الدفاعية او في اﻻعﻼميات او في التمريض او في المساعدة اﻻجتماعية او
الت وفر عل ى رخص ة الس ياقة م ن ص نف  Cاو  Dاو اي خب رات عملي ة أخ رى ذات الص لة باختصاص ات المندوبي ة
العامة في حالة التوفرعليها؛

-

بالنسبة للمترشحين المتمتعين بص فة مق اوم او مكف ول اﻷم ة او ق دماء العس كريين او ق دماء المح اربين يج ب أن
ترس ل البطاق ة او الش هادة الت ي تثب ت ذل ك ع ن طري ق اﻹدارات المكلف ة بتس يير ش ؤونهم إل ى قس م التوظي ف
وتطوير وتقييم أداء الموظفين بالمندوبية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج ؛

 ت رخيص م ن اﻹدارة المش غلة ﻹجتي از المب اراة بالنس بة للمترش حين ل ذين يحمل ون ص فة موظ ف ،تح ت طائل ةأربع أظرفة من نوع تلصيق ذاتي ) (Autocollantesمتنبرة تحمل اﻻسم والعنوان الكامل للمترشح؛

الرفض أو الحذف من الﻼئحة النهائية للناجحين.

ي ودع مل ف الترش يح بص فة شخص ية بإح دى المؤسس ات الس جنية القريب ة م ن مق ر الس كنى حس ب اختي ار
المترشح ابتداء من تاريخ نشر هذا اﻹعﻼن إلى غاية  31يولي وز  2017وه و آخ ر أج ل ﻹي داع ملف ات الترش يح وذل ك
قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر وﻻ تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.

 يتعين على كل مترشح اختيار مركز واحد ﻻجتياز المباراة ،ويلغى كل طلب ترشيح في حالة تعدد مراكز
اﻻمتحان المختارة.

مواد المباراة :
أ -اﻻختبار الكتابي:
اﻻخـــــــتبـــــــــار

الـــمـــدة

اختب ار كت ابي :يش تمل عل ى أس ئلة عام ة ذات اختي ارات متع ددة وروائ ز بس يكو تقني ة Tests
 psychotechniquesاو سؤال او اسئلة يتعلق بإحدى التخصصات او المهام او الوظ ائف المرتبط ة
بالدرجة المتبارى بشأنها.

ساعتان

الــمـعامــل
2

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؛
يجب أن يكون مصحوبا بلوازم إجراء اختبار الرياضة.
ب -اﻻختبار في الرياضة:
ﻻ يتأهل ﻻجتياز اختبار الرياضة إﻻ المترشحون الحاصلون على اﻷقل على معدل  20/10في اﻻختبار الكتابي.
ـ وﻻ يسمح للمترشحين باجتياز اختبار الرياضة إﻻ بعد موافق ة اللجن ة الطبي ة المعين ة بق رار للمن دوب الع ام ﻹدارة
السجون وإعادة اﻹدماج بعد اجراء فحوصات متعلقة باﻷهلية البدنية و النفسية للمترشحين .
اﻻخـــــــتبـــــــــار في الرياضة
يتضمن تمارين لقياس القدرة على التحمل واجتياز حواجز رياضية
في حالة النجاح في اختبار الرياضة يجب على المترشحين اتمام ملف الترشيح باﻵتي :
ـ نهج السيرة الذاتية في ثﻼث نسخ؛
ـ شيك ملغى

الــمـعامــل
3

ج -اﻻختبار الشفوي أو التطبيقي:
اﻻخـــــــتبـــــــــار
يتض من مقابل ة لتقي يم ق درات المترش ح عل ى ممارس ة المه ام او الوظ ائف
المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

الـــمـــدة

الــمـعامــل

ما بين  15و  30دقيقة

3

و ﻻ 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 اﻹع ﻼن ع ن ل وائح المترش حين 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 الخ دمات العمومي ة www.emploi-public.ma
ويعتبر هذا اﻹعﻼن بمثابة استدعاء.
 على المترشحين المقبولين ﻹجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة تع ريفهم الوطني ة عن ددخولهم لقاعة اﻻمتحان.
 وليكن ف ي عل م المترش حين أن قب ولهم النه ائي م رتبط بنتيج ة الفح ص الطب ي المج رى م ن ط رف اللجن ةالطبية المختصة ،وع دم تس جيل أس مائهم بالس جل المرك زي الت أديبي ل وزارة الوظيف ة العمومي ة وتح ديث
اﻹدارة.

الرباط في555. :

