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 مملكة المغربيةال

 ة   ــرئيس الحكوم          

 المندوبية العامة إلدارة السجون   

 وإعادة اإلدماج
 

 ضابط مربي 50 توظيفل تينإعالن عن مبار
 

لتوظيف في ل ينتمبار 2021 ابريل 26انها ستنظم ابتداء من ون وإعادة اإلدماج المندوبية العامة إلدارة السجتعلن 

 :التاليموزعة وفق الجدول أو بمراكز أخرى مراكز فاس ومراكش ب ضابط مربي درجة
 
 

 

 .للقيام بمهام الحراسة واالمن والتدبير اإلداري والتقني بالمؤسسات السجنية سيتم التعيين بناء على الحاجياتو

 العستتوريين و تتدماء المحتتاربين متت  و تت ا ر تتحي مو تتولي اومتتة و تتدماء تلم متتن المنا تتم المتبتتارى فتتي  تت نها %25 ويحتتت ب  

 .المتمتعين بص ة مقاوم

  

 شروط المشاركة :
 

 

 ؛ر ح جنسية مغربيةتأن يوون الم -

 ؛أن يوون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة -

ة تعتادل متدة لمتد هتاا الحتد متن الستن ويموتن تمديتد 2021على اوكثر في فتاتح ينتاير  سنة 30وسنة على او ل  21أن يبلغ من العمر  -

 ؛ةنس 35تجاوز ت أنالتقاعد من غير  وجل الممون تصحيحهاأو  الصحيحة المدنية أو العسوريةال دمات 

 ستلم متتن طتترى إاتتدىم استم الدرجتتة المتبتتارى ب تت نها فتتي إاتتدى الت صصتات المحتتددة أعتتا علتتى دبلتوم تقنتتي  يوتون اا تتا أن -

م بستتن نظتتام عتتا (1987ينتاير  9)1407جمتتادى اوولتتى  08الصتتادر فتي  2.86.325مؤسستات التوتتوين المهنتتي طبقتا للمرستتوم ر تتم 

 اريالنظاميتة الجت ال هادات المعادلة لهتا المحتددة طبقتا للمقتتتياتعلى إادى  وتتميمه أوو   تغيير   كمالمؤسسات التووين المهني، 

 ؛بها العمل

بالليتل أو  ب ي مرض أو عاهة يترتم عنها ضعف في القدرة البدنيتة متن  ت نه أن يحتول دون مزاولتة خدمتة فعليتة مصابا ال يوونأن  -

ا فتي إاتدى النهار، والسيما اإل ابات المزمنة في الجهاز العصبي واالمراض واالضطرابات الن ستية التتي تطلبتو أو تتطلتم عاجت

 لمنا م؛في الحلق  د تعر ل الصوت، وتعتبر التمتمة كالك من موان  القبول في ها  ا إ ابةوكل مؤسسات اومراض العقلية، 

 ؛أمتارالتوفر على  درة سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا و وت عال عن مسافة خمسة  -

صت ة استتثناةية بأنته يموتن  غيتر )متن غيتر اتااءبالنستبة لننتا) ) مترا 1.65بنسبة للاكور و مترا 1,75أن يتوفر على  امة ال تقل عن  -

 ؛بالنسبة لننا)مترا  1.60و  مترا 1.70المتوفرين على الاكور  بول المتر حين 

 .(او العدسات الا قة غير مقبول)استعمال النظارات  على او ل بدون تصحيح 10/17أن يتمت  بحدة بصر نسبتها  -
 
 
 
 
 

ء موون سوونواا ابتوودا 8واعووادة امدموواج لموودة م ت ووم عوون ان يلتزموووا كتابووة بالعمووم ضوومن مرووالس ادارة السووجون 

مبووال  توواريا التوظيووف ويلووزو كووم موظووف اللووم ببوو ا املتووزاو بووةن يراوو  الووك الجزينووة العامووة للمملكووة مجمووو  ال

ن سونة مو( عون كوم سونة او اوزء 1/8والرواتب التي استفاد منبا لالل فتراا التكوين، اضافة الك نسبة الثمن )

 لمنجزة.من الجدمة غير ا
 

 

 

 

 الفئة والتجرراا عدد المناصب مركز المباراة  الشبادة المطلوبة

دبلتتتتوم تقنتتتتي مستتتتلم متتتتن طتتتترى إاتتتتدى 

مؤسستتات التوتتوين المهنتتي طبقتتا للمرستتوم 

جمتتادى  08الصتتادر فتتي  2.86.325ر تتم 

( بسن نظتام 1987يناير  9) 1407اوولى 

عتتام لمؤسستتات التوتتوين المهنتتي، كمتتا و تت  

تغييتتر  وتتميمتته أو علتتى إاتتدى ال تتهادات 

المعادلتتتة لهتتتا المحتتتددة طبقتتتا للمقتتتتتيات 

 النظامية الجاري بها العمل.

 25 فاس 

 

 :فئة اإلناث

 ؛وال بوات يانة والدعم في المعلوميات  -

 بالمقاوالت.محاسم  -

 

 فئة ال كور:

 .ممرض مساعد -
 مراكش
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 الترشيس : طري ة
 

 

 بووووالموال  املكترونووووي للمندوبيووووة العامووووة إلدارة السووووجون وإعووووادة اإلدموووواج  التسووووجيمة يتعووووين علووووك المترشووووح

www.dgapr.gov.ma وثووائ نسووا للرفوو  ، موو  وتحوودد واوبووا مركووز وابوود للمبوواراة المووراد المشوواركة فيبووا 

            هووو ا اإلعوووالن إلوووك  ابتوووداء مووون تووواريا نشووور PDFبرووويغة  ةكوووم علوووك بووودملوووف الترشووويس الكترونيوووا ل األصووولية

 .للتسجيم املكترونيوهو آلر الام بعد الزوال  لساعة الرابعة والنرفعلك ا 2021ابريم  17 ةغاي
 

  ملف الترشيس من الوثائ  التالية:يتكون 
ن طترى مت عليته ويصتادق)ة(طترى المتر ح وتو يعته وتتتم تعبتتته من المو   االلوتروني للمندوبية العامة يسحم)تصريح بال رى  -

 (.السلطات الم تصة

 البيو مترية؛بطا ة التعريف الوطنية  مننس ة  -

 ؛اعا دبلوم تقني في اادى الت صصات المحددة  مننس ة  -

 اجنبية؛ مؤسساتين على  هادات مسلمة من طرى نس ة من  رار معادلة الدبلوم بالنسبة للمتر حين الحا ل -

وبودة  ال اموة تاريا التحرير، اسم الطبيب ولاتمه، والياستتتمن وجوبا مسلمة من أاد أطباء القطاع العام أو ال ا   هادة طبية  -

 ؛العين اليسرى( -اليمنك )العين برر المترشس

اقتا عتن الالتر تيح استتومال مستطرة مت   مو ول االمة او محار   ديماو البطا ة التي تحمل   ة مقاوم او عسوري  ديم  مننس ة  -

 ؛ ؤونهمطريق اإلدارات المول ة بتسيير 

حتاى متن أو ال ترخيص من اإلدارة الم غلة الجتياز المباراة بالنسبة للمتر حين التاين يحملتون  ت ة موظتف، تحتو طاةلتة الترف  -

 الاةحة النهاةية للناجحين؛

 ؛الدبلومط المحصل عليها في سنة الحصول على نس ة من بيان ك ف النق -

 .ال دمة العسورية وا ت اللاين يننس ة من  هادة  تاء ال دمة العسورية مسلمة من الجهات الم تصة بالنسبة للمتر ح -

المعطيتات  او التتي تتتتمن  تهادة طبيتة غيتر متتوفرة علتىكامتل  غيتر بملتفة عاو المرفو، مسجلة الوترونياالترف  طلبات التر يح غير 

 أو بها أي ت طيم. المحددة أعا 
 

مون ة المتجو ة ( واإلاوراءاا امبتراييو19نظرا للظروف امسوتثنائية التوي تعرفبوا بالدنوا بفعوم انتشوار اائحوة كورونوا )كوفيود 

ملتيوووار عووودد محووودد مووون المترشوووحاا  ،تجضووو  ملفووواا الترشووويس لعمليوووة انت ووواء اولوووي طووورف السووولطاا العموميوووة يمكووون الن

لمترشوحين لتم دعوتبن ماتيواي كوم مبواراة و لوى علوك السواس التناسوب بوين العودد اإلاموالي يس  ينالل والمترشحين الم بولين

 .مركزوعدد المناصب المتبارى بشةنبا في كم 

 المباراة:مواد 
 املتبار الكتابي: .1

 

 الــمـعامــم الـــمـــدة املـــــــتبـــــــــار
 

ضى ي  قيشتمل على  ؤىل ل  أ ئؤى لا ع مىا  أ ئؤى لا خ ي  اتيى ع ي متوى     ىأل  اختبار كتابي:
لأظى     أمأ ضيع  جتم عيا  أ  قتص  يا  أ إ  عيا  أ خ ي صلا ب لشأن  لؤجني  أ ب لمه م  أ 

           لمعتبطا ب ل عجا  لمتب عى بشأنه   أ له  عالقا ب لتاصص  أ  لتاصص ي  لمطلأبا.   
 5 ؤ عت ن أنص 

 
 
 

 :في الرياضةالتبار  .2
 

  لكت بي.اتب ع الفي   20من  10عن قل نقطا ال تعل   لأن ل  ص أن لمتعش   لعي ضا تأهل الجتي ز  اتب عي ـ

 
لوطنيتة اببطا تة التعريتف  ينالجتيتاز اختبتار الرياضتة الحتتور فتي الو تو المحتدد مصتحوب ينالمتدعو ينيتعين على المتر تحـ 

 وبملف طبي اديث يتوون من:

 أمراض القلم وال رايين؛مصحوبا بتقرير أخصاةي في  -E.C.G- ( Electrocardiogramme(م طط القلم الوهرباةي -
 . Hémoglobine Glyquée (HbA1c)تحليلة -

 

 علك الموال  املكتروني للمندوبية العامة. PDFم  رفعبما بريغة 

يىىا ألهليىىا  لب ن لمكلفىىا بىىءجع و ف أصىى ي متولقىىا ب أال يؤىىمل للمتعشىى ين ب جتيىى ز  اتبىى ع  لعي ضىىا إال بوىى  مأ فقىىا  للجنىىا  لطبيىىا 
  لموينا بقع ع للمن أب  لو م إل  ع   لؤجأن أإع     إل م ج أ لنفؤيا للمتعش ين أ

 

 الــمـعامــم في الرياضةاملـــتبـــــار 

 1 يتضمن تم عين لقي س  لق ع  عل   لت مل أ جتي ز  أ جز عي ضيا

http://www.dgapr.gov.ma/
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 املتبار الشفوي: . .3

 
 

 اختبار الرياضة،في  20من  10على معدل ال يقل عن  ينالحا ل ينت هل الجتياز االختبار ال  وي المتر حي

 إلجراء هاا االختبار إتمام ملف التر يح بالوثاةق التالية: ينتعين على المدعويو
 

 العامة لألمن الوطني أو السجل العدلي؛نس ة من بطا ة السوابق القتاةية مسلمة من اإلدارة  .1

 ؛(علك الموال  املكتروني للمندوبية العامة PDFبريغة  ايجب رفعب)نهج السيرة الااتية من نس ة  .2

 .(علك الموال  املكتروني للمندوبية العامة PDFيجب رفعه بريغة ) يك ملغى .3
 

 

 
 

تبوار بواراة فوي الموواد الم تحديودالغاء املتبوار الكتوابي و ةبرفة استثنائي يمكناعتبارا للوضعية الوبائية في بالدنا و

للمندوبيوة  سيتم اإلعالن عن برنامج اميو  التبواراا المباريواا فوي الموالو  املكترونويالرياضة واملتبار الشفوي. 

 العامة إلدارة السجون وإعادة امدماج.
 

 

 : مالبظة
 

           ابتتتداء متتنيتتات الجتيتتاز كتتل مبتتاراة وتتتواريه اجتتراء هتتا  المبار لينالمقبتتو ينللمتر تتحالاةحتتة النهاةيتتة ستتيتم اإلعتتان عتتن  -

 ؛بالمو   االلوتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج 2021ابريل  21

لتف تتبت  م ت ين تحالجتياز كتل مبتاراة بمثابتة استتدعاء ويتعتين علتى المتر لينالمقبو ينللمتر حالاةحة النهاةية  يعتبر ن ر -

 مراال المباريات واإلعانات ال ا ة بها عبر المو   اإللوتروني،

دارة الستجون المبتاراة متن المو ت  اإللوترونتي للمندوبيتة العامتة إلم تلف اختبتارات الم اركة في  اتستدعاءاسحم يمون   -

 اإلدماج؛وإعادة 

 لم تصتةالطبتي المجترى متن طترى اللجنتة الطبيتة ا أن  بتولهم النهتاةي مترتبط بنتيجتة ال حتص ينوليون في علم المتر تح -

لتوزارة  بالستجل المركتزي التت ديبي م، وعتدم تستجيل أستماةهواستومال جمي  وثاةق ملتف التوظيتف داختل الجتال المحتددة

 ؛الوظي ة العمومية وتحديث اإلدارة

المستتتجد،  19وس كوفيتتد لمواجهتتة فيتترمتتن طتترى الستتلطات العموميتتة  يجتتم ااتتترام اإلجتتراءات االاترازيتتة المعتمتتدة -

  وااللتزام بالتدابير المت اة من طرى اللجان الم رفة على المباريات.

   
 2021ابريم  02:الرباط في 

 

 

 

 الــمـعامــم الـــمـــدة املـــــــتبـــــــــار

             يتولىىىىو بمأ ضىىىىيع ماتلفىىىىا ع مىىىىا أئاىىىىعى فىىىىي  لتاصىىىىص  لمطلىىىىأب               
            أ عأ  زبؤىىىيكأتقنيا لتقيىىىيم مىىى ى قىىى ع   لمتعشىىىل علىىى  مم عؤىىىا  لمهىىى م 

  أ  لأظ     لمعتبطا ب ل عجا  لمتب عى بشأنه .

 4  قيقا 60في   أ  


