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 المملكة المغربية  

 رئيس الحكومة             

 المندوبية العامة إلدارة السجون

 وإعادة اإلدماج
 

 )ذكور(مربي  مراقب 500 توظيفل ياتإعالن عن مبار
 

 مراقرب مربري 500 ظوظيا ل تايامبار 2022فبرايرر  27 ياو  احدادانهاا تاظن   ون وإعادة اإلدماا  المندوبية العامة إلدارة السج تعلن  

او عساكر   ماةمكفاول اأ أو مقااو لفائدة المظرشاحين المظاوفرين علاف  افة  %25 منها بنسبةويحظفظ  .موزعة وفق الجدول اتفله( 6)السل  

 قدي  او محارب قدي .

وح المظرشا..  المخظاار مان فار  مركا  المبااراةللجهاة بالمؤتسات السجنية الظابعة دسب الحاجيات  ينالناجح ينتيظ  تعيين المظرشح  

 .عملمن ال تنوات بعأراح بعد انقضاء مدة الف مؤتسة تجنية خار  الجهة لناجحين في هذه المباراة بعد تعيينه  تقدي  فلب احنظقال ل يسم.
 

 

 

 اقظضت المصلحة ذلك. إذاويمكن فظ. مراك  أخرى 
 

 شروط المشاركة :
 

 كون المظرش. من جنسية مغربية؛يأن  -

 بالحقوق الوفنية وذا مروءة؛ اكون مظمظعيأن  -

مادة تعاادل مادة لويمكن تمديد هذا الحد من السن  2022تنة علف اأكثر في فات. يناير  30تنة علف اأقل و 21لغ من العمر يبأن  -

 تنة؛ 35ظجاوز يالخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممكن تصحيحها أجل الظقاعد من غير أن 

 شهادة الظأهيل المهني؛أو  شهادة الباكالوريا في الظخصصات المذكورة أعاله علف الكون دا يأن  -

 

 

 الشهادة او الدبلوم  والمهارات العملية

 المطلوبة
 توصيف المهام الرئيسية

يتم يمكن ان التي  اتالمؤسس

 حسب الحاجيات التعيين بها

عدد 

المناصب 

 المخصصة

كز امر

 ياتالمبار

 شهادة الباكالوريا: 

 :التالية الشعبفي تقنية الالباكالوريا  -

 العلو  والظكنولوجيات الكهربائية؛ -

 العلو  احقظصادية والظدبير؛ -

 الظطبيقية؛الفنون  -

مهنية في الشعب الالباكالوريا  -

 التالية:

 الهندتة الكهربائية؛ -

 هندتة البناء واحشغال العمومية؛ -

 الخدمات. -
 

 المسااال  مااان  دبلررروم التل يرررن المهنررري

فاار  مؤتسااات الظكااوين المهنااي فبقااا 

الصااادر فااي  2.86.325للمرتااو  رقاا  

                1407جمااااااااااااااااااادى احولااااااااااااااااااف  8

( بسااااان ن اااااا  عاااااا  1987ينااااااير  9)

لمؤتساااات الظكاااوين المهناااي كماااا وقاااع 

  .تغييره وتظميمه

 االضافية يةملالمهارات الع: 

المظاوفرين علاف المظرشاحين يظعين علف 

مهااااااااااااارات او خباااااااااااارات عمليااااااااااااة           

 :ما يثبت ذلك خا ةب احدحء

  ؛قضاء الخدمة العسكريةشهادة   -

 .Dاو  Cرخصة السياقة  ن   -

             الرياضاااااات الدفاعياااااةفاااااي شاااااهادة   -

الصاايانة  او الظر ااي  او الكهرباااءاو 

الظاااااادبير المحاتااااااباتي  او المعلوماتيااااااة

واآلحت  أ الظطبيقيااااااااااااااااة والفنااااااااااااااااون

 الموتيقية...

 

 

الحراتااة بمخظلاا  مهااا  تااأمين  -

المراكااااااا  داخااااااال المؤتساااااااة 

 السجنية والقيا  بجوحت تفقدية؛

تفظاااايس السااااجناء واأشااااخا   -

 والمؤونة؛

مراقباااة كااال مرافاااق المؤتساااة  -

السجنية للحفاظ علاف احمان ماع 

اتظعمال الساال  عناد احقظضااء 

 فبقا للقانون؛

 مراقبة تحركات المعظقلين؛ -

الظدخل في الحاحت احتظعجالية  -

 والطارئة؛

خفر السجناء أثناء اإلخرا  الاف  -

 المسظشفف او الظرديل اإلدار ؛

المساهمة في تنفيذ برامج تأهيال  -

ن إلعااادة إدماااجه  فااي المعظقلااي

 المجظمع بعد احفرا  عنه ؛

القيااا  واحشاارا  علااف أشااغال  -

الصاااااايانة والظاااااارمي  لمرافااااااق 

سااااااةع وتظبااااااع وضااااااعية المؤت

 .البنيات الظحظية

 

المؤتسات السجنية الواقعة داخل 

 -المجالين الظرابيين لجهظي فنجة

 مكناس -الحسيمة و فاس –تطوان 

 فنجة 60

الواقعة داخل  المؤتسات السجنية 

 المجالين الظرابيين لجهظي الشرق

 ودرعة تافياللت.

 وجدة 40

المؤتسات السجنية الواقعة داخل  

-المجالين الظرابيين لجهظي  مراكس

 آتفي و بني مالل خنيفرة.

 مراكس 60

المؤتسات السجنية الواقعة داخل  

-المجالين الظرابيين لجهظي  توس

 الحمراء.الساقية -ماتة والعيون

100 

 اكادير          

 العيون

المؤتسات السجنية الواقعة داخل  

المجالين الظرابيين لجهة  الدار 

 تطات-البيضاء الكبرى

100 
الدار 

 البيضاء

المؤتسات السجنية الواقعة داخل  

 –المجالين الظرابيين لجهة  الرباف 

 القنيطرة. -تال

 تال 140

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coat_
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 ية بالليل أوبأ  مرض أو عاهة يظرتب عنها ضع  في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون م اولة خدمة فعل اكون مصابيأن ح  -

الجاا فاي الظاي تطلبات أو تظطلاب ع واحضاطرابات النفساية عواحماراض النهارع وحتيما اإل ابات الم مناة فاي الجهااز العصابي

ي هاذه فاوتعظبار الظمظماة كاذلك مان مواناع القباول  عقاد تعرقال الصاوتإددى مؤتسات اأمراض العقليةع و كل إ اابة فاي الحلاق 

 المنا ب؛

 ؛أمظارالهمس عن بعد خمسين تنظمظرا و وت عال عن مسافة خمسة الظوفر علف قدرة تماع  -
 ؛)من غير دذاء(1.75ظوفر علف قامة ح تقل عن يأن  -

 .غير مقبول(ال قة العدتات الاو )اتظعمال الن ارات  علف اأقل بدون تصحي. 10/17ظمظع بحدة بصر نسبظها يأن  -

لرزم يتوظيرف وسنوات ابتداء مرن تراريا ال 8تزم كتابة بالعمن ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقن عن ليان  -

الل فتررات خرمنهرا  اسرتاادرجع الر  الخزينرة العامرة للمملكرة مجمروب المبرالو والرواترب التري يكن موظف أخن بهذا االلتزام بلن 

 ( عن كن سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.8/1التكوين، اضافة ال  نسبة الثمن )
 

 

 الترشيح: طريقة
 

 

 .بااااالموقع احلكظرونااااي للمندوبيااااة العامااااة إلدارة السااااجون وإعااااادة اإلدمااااا   الظسااااجيل يظعااااين علااااف المظرشاااا

www.dgapr.gov.ma   ملاا  وثااائق رفااع ع مااع لمباااراة المااراد المشاااركة فيهاااوادااد لويحاادد وجوبااا مركاا

 2022 فبرايرر 10 هاذا اإلعاالن إلاف غاياة ابظداء من تاريخ نشر PDFبصيغة  ةكل علف ددالظرشي. الكظرونيا 

 .للظسجيل احلكظرونيوهو آخر أجل بعد ال وال  علف الساعة الرابعة والنص 
 

 

  من الوثائق التالية ملف الترشيحيتكون: 
 
 

سااجيل ظااه اثناااء الظئفلااب الظرشااي. موقااع ماان فاار  المظرشاا. )يسااحب ماان الموقااع احلكظرونااي للمندوبيااة العامااة والااذ  تاا  تعب -

 ؛احلكظروني القبلي(

 نسخة أ ل بطاقة الظعري  الوفنية البيومظرية؛ -

مؤتساات  مسال  مان فار  دبلروم التل يرن المهنريالمطلوباة أعااله أو ماا يعادلهاا أو  الشاعبفاي  شرهادة الباكالوريراأ ال  ةنسخ -

 ؛أو ما يعادله الظكوين المهني

 نسخة من بيان كش  النقط المحصل عليها في تنة الحصول علف شهادة الباكالوريا او الدبلو ؛ -

، وقيرا  تمر اسم الطبيب وخاتاريا التحرير، تظضمن وجوبا مسلمة من أدد أفباء القطاع العا  أو الخا  شهادة فبية نسخة من  -

 ؛العين اليسرى( -) العين اليمن  مترشحالبصر الطول وحدة 

حدقاا شاي. الظراتظكمال مسطرة مع  او مكفول احمة او محارب قدي مقاو  او عسكر  قدي  الظي تحمل  فة بطاقة ال أ لنسخة  -

 شؤونه ؛عن فريق اإلدارات المكلفة بظسيير 

ذ  مان لحاأو ا  افة موظا ع تحات فائلاة الارف  ونيحملا الذين ينالمباراة بالنسبة للمظرشح حجظيازترخي  من اإلدارة المشغلة  -

 ؛ينالالئحة النهائية للناجح

 .كريةشهادة قضاء الخدمة العسكرية مسلمة من الجهات المخظصة بالنسبة للمظرشحين الذين قضوا الخدمة العس أ لنسخة  -

جرباة تأو  Dاو  Cمهاارات عملياة فاي مجاال الرياضاات الدفاعياة او الساياقة  ان  تثبات الظاوفر علاف نسخة من الشهادات الظاي  -

 وتيقية؛واآلحت المالظطبيقية الصيانة المعلوماتيةع الظدبير المحاتباتي والفنون  الظر ي ع الكهرباءعمهنية في مجال 
 

هاا ثاائق المشاار اليها أ  وثيقة مان الونقصمسجلة دون تحميل الوثائق المطلوبة او ت اوع الكظرونيامسجلة الالظرشي. غير  ملفاترف  ت

لظخصاا  وفر علااف اأ  تشااطيب أو عااد  الظاا بهاااأو  الظااي تظضاامن شااهادة فبيااة غياار مظااوفرة علااف المعطيااات المحااددة أعاااله اوأعاااله 

 المطلوب.
 

 مواد المباراة:
 

 :االختبار الكتابي -أ
 

 الــمـعامــن الـــمـــدة االخـــــــتبـــــــــار

 يشااظمل علااف تااؤال او أتاائلة عامااة او أتاائلة ذات اخظيااارات مظعااددة دااول قضااايا اختبررار كتررابي:

ظااائ  ومواضاايع اجظماعيااة او اقظصااادية او إداريااة او ذات  االة بالشااأن السااجني او بالمهااا  او الو

              .المرتبطة بالدرجة المظبارى بشأنها أولها عالقة بالظخص  او الظخصصات المطلوبة

 2 تاعظان

 

 :اختبار في الرياضة -ب

 

 في احخظبار الكظابيع  20من  10يظأهل حجظياز اخظبار الرياضة المظرشحين الحا لين علف نقطة ح تقل عن 

 :وبفنية المظرشحين المدعوين حجظياز اخظبار الرياضة الحضور في الوقت المحدد مصحوبين ببطاقة الظعري  الو ويظعين علف

 أمراض القلب والشرايين؛مصحوبا بظقرير أخصائي في  -E.C.G- ( Electrocardiogramme(مخطط القلب الكهربائي -

 الــمـعامــن االخـــــــتبـــــــــار في الرياضة

 2 يظضمن تمارين رياضية حخظبار القدرة  البدنية للمظرش. علف م اولة المها 

http://www.dgapr.gov.ma/
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 . Hémoglobine Glyquée (HbA1c)تحليلة -
 
 

 عل  الموقع االلكتروني للمندوبية العامة. PDFمع رفعهما بصيغة 
 
 

 
 

 
 

 

جون وإعاادة   إلدارة الساح يسم. للمظرشحين باجظياز اخظبار الرياضة إح بعد موافقة اللجنة الطبية المعينة بقارار للمنادوب العااعلما أنه 

نهاا ععاهاة يظرتاب  من عد  اإل ابة باأ  مارض أوللظأكد  اإلدما  المكلفة بإجراء فحو ات مظعلقة باأهلية البدنية والنفسية للمظرشحين

 .ضع  في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون م اولة خدمة فعلية بالليل او النهار
 

 االختبار الشاوي أو التطبيقي: -ج
 

 الــمـعامــن الـــمـــدة االخـــــــتبـــــــــار

ة روائ بساايكوتقنية لظقيااي  ماادى قاادريشااظمل علااف أتاائلة تضاا  مواضاايع مخظلفااة عامااةع او 

 المظرش.)ة( علف ممارتة المها  او الوظائ  المرتبطة بالدرجة المظبارى بشأنها.
 4 دقيقة 60في ددود 

 
 

ابي واخظباار فاي احخظباار الكظا 20مان  10يظأهل حجظيااز احخظباار الشافو  او الظطبيقاي المظرشاحين الحا الين علاف معادل ح يقال عان 

إتماا  ملا   في اددى احخظبارين(ع ويظعين علف المدعوين إلجاراء هاذا احخظباار 20من  5الحصول علف نقطة اقصائية ) الرياضة دون

 الظرشي. بالوثائق الظالية:
 

 بطاقة الظعري  الوفنية البيومظرية؛ا أ ل ممشهود بمطابقظهنسخظان  .1

 دبلو  الظأهيل المهني؛  ا أ لممشهود بمطابقظهنسخظان  .2

 ؛بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوفني أو السجل العدلينسخة من  .3

 ة اعاالهالماذكور تمجااحالعملياة فاي وتجاارب والوثاائق الظاي تظبال الظاوفر علاف مهاارات نهج السايرة الذاتياة من نسخة  .4

 ؛(عل  الموقع االلكتروني للمندوبية العامة PDFبصيغة  ايجب رفعه)

 .(عل  الموقع االلكتروني للمندوبية العامة PDFيجب رفع  بصيغة )شيك ملغف .5

 

 :ملحوظة  امة
 

   من طرف السرلطات  ( واإلجراءات االحترازية المتخذة19نظرا للظروف االستثنائية التي تعرفها بالدنا باعن انتشار جائحة كورونا )كوفيد

 العمومية يمكن أن:

لر  براراة وذلرع عتخضع ملاات الترشيح لعملية انتقاء اولي الختيار عدد محدد من المترشحين المقبولين الذين ستتم دعوتهم الجتياز كرن م -

 ؛مركزأسا  التناسب بين العدد اإلجمالي للمترشحين وعدد المناصب المتبارى بشلنها في كن 

             جتماعيررة ااو أسررةلة عامررة او أسررةلة ذات اختيررارات متعررددة حررول قضررايا ومواضرريع  يشررتمن علرر  سررؤاليررتم الغرراء االختبررار الكتررابي الررذي  -

            القرة بالتخصر او اقتصادية او إدارية او ذات صلة بالشلن السجني او بالمهام او الوظرائف المرتبطرة بالدرجرة المتبرارى بشرلنها أولهرا ع

ي الموقرع فر(، وفري  رذا الحالرة سريتم اإلعرالن عرن برنراما جميرع اختبرارات المباريرات 2امن المدة ساعتان )المعاو التخصصات المطلوبة 

 السجون وإعادة االدماج. إلدارةااللكتروني للمندوبية العامة 

 ستجرى المباريات في احترام تام لإلجراءات االحترازية المعتمدة من طرف السلطات المختصة لمواجهة الجائحة.  -

                         مرررن وذلرررع ابترررداء ،علررر  الموقرررع االلكترونررري للمندوبيرررة العامرررة المبررراراةسررريعلن عرررن الئحرررة أوليرررة للمترشرررحين المقبرررولين الجتيررراز  -

وذلرع  ويمكن للمترشحين غير المدرجة أسماؤ م الحصول عل  توضيحات عبر صاحة التسجين القبلي المذكورة أعرالا، 2022فبراير  14

 عل  الساعة الثانية عشر زواال؛  2022فبراير  16جن أقصاا في أ

 ؛2022فبراير  17 الالئحة النهائية ابتداء منسيتم اإلعالن عن  -

المبراراة مرن  سرحب اسرتدعاء المشراركة فرييمكرن و ،بمثابرة اسرتدعاء مبراراةالللمترشرحين المقبرولين الجتيراز الالئحة النهائية  نشريعتبر  -

 ؛2022فبراير  18 يوم للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ابتداء منالموقع اإللكتروني 

لتدابير المتخذة المستجد، وااللتزام با 19لمواجهة فيرو  كوفيد من طرف السلطات العمومية يجب احترام اإلجراءات االحترازية المعتمدة  -

   من طرف اللجان المشرفة عل  المباريات.
 2022يناير  26 :الرباط في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


