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 مملكة المغربيةال

 ة   ــرئيس الحكوم          

 المندوبية العامة إلدارة السجون   

 وإعادة اإلدماج
 

 )ذكور(ممتاز ضابط مربي 66لتوظيف  اةإعالن عن مبار
 

 بط ةربنن ضنم 66موظين  ل ااةبننم  2022ةنم    06ينو  احدند انهنم تننمن   ون وإعنمرا اارةنم  المندوبين  العمةن  ارا ا ال نن تعلن  

 :الممل ةوزع  وفق ال دول أو بمراكز أخرى مراكز فم  وةراكش بةمممز 
 
 

 

 وتيم  المعيي  بنمء على الحمجيمت.

ع ر ننح  ةو ننول  اوةنن  وانندةمء الع ننوريي  وانندةمء المحننم بي  ةننملم ةنن  المنم ننم الممبننم ى فنن   نن نهم %25 ويحننم ب  

 و خمص الممممعي  بص   ةقمو .

 المشاركة:شروط 
 

 

 ؛ر ح جن ي  ةغربي مأن يوون الم -

 ؛يوون ةمممعم بملحقوق الوطني  وذا ةروءاأن  -

ا تعنمرل ةندا لمند هناا الحند ةن  ال ن  ويمون  تمديند 2022على اوكثر ف  فنمتح يننمير  تن  30وتن  على اوال  21أن يبلغ ة  العمر  -

 ؛ نت 35م موز ت أنالمقمعد ة  غير  وجل الممو  تصحيحهمأو  الصحيح  المدني  أو الع وري الخدةمت 

  نل  ةن  طنر ة د نم الد جن  الممبنم ى بهن نهم ف  إددى المخصصمت المحدرا أعنال ةمخصص على ربلو  تقن   م اليوون د أن -

م  ب ن  ن ن (1987يننمير  9)1407جمنمرى اوولنى  08الصنمر  فن   2.86.325إددى ةؤت مت المووي  المهن  طبقم للمرتنو   ان  

 ضنيمت الن مةين الهنهمرات المعمرلن  لهنم المحندرا طبقنم للمقمعلنى إدندى  وتمميمن  أووانع تغيينر   كمنمعم  لمؤت مت المونوي  المهنن   

 ؛بهم العمل ال م ي

بمللينل أو  ب ي ةرض أو عمه  يمرتم عنهم ضع  ف  القد ا البدنين  ةن   ن ن  أن يحنول رون ةزاولن  خدةن  فعلين  ةصمبم أن ح يوون -

م فن  إدندى احضطرابمت الن  ني  المن  تطلبنو أو تمطلنم عالجنالنهم   وحتيمم اا مبمت المزةن  ف  ال همز العصب  واحةراض و

 لمنم م؛ف  الحلق اد تعرال الصوت  وتعمبر المممم  كالك ة  ةوانع القبول ف  ها  ا وكل إ مب ةؤت مت اوةراض العقلي   

 ؛أةمم الموفر على اد ا تممع الهمس ع  بعد خم ي  تنمممرا و وت عمل ع  ة مف  خم    -

ي  الممنوفري  بصن   اتنمثنمةي  ابنول الممر نحأنن  يمون   غينر)دنااءةن  غينر بن ب  للناكو  ) ةمرا 1,75امة  ح تقل ع  أن يموفر على  -

 ؛ةمرا 1.65على 

 .(او العدتمت الال ق  غير ةقبول)اتمعممل الن م ات  على اوال بدون تصحيح 10/17أن يمممع بحدا بصر ن بمهم  -
 
 

 
 
 

اريخ سوونواا ابتوودا  موون  وو 8مصووالا ادارة السووجون واعووادة الدموواج لموودة ل   وو  عوون ان يلتزموووا كتابووة بالعموو  ضوومن 

تفاد  ب التي اسوالتوظيف ويلزم ك  موظف أخ  بهذا اللتزام بأن يرجع الى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والروا

 ة.سنة من الخدمة غير المنجز( عن ك  سنة او جز  من 1/8منها خالل فتراا التكوين، اضافة الى نسبة الثمن )

 
 

 التخصصاا  وصيف المهام الرئيسية المطلوبة ة والمهاراا العمليةالشهاد

ة ننل  ةنن  طننر  إدنندى ةمخصننص ربلننو  تقننن  

المونننوي  المهنننن  طبقنننم للمرتنننو   اننن  ةؤت نننمت 

جمننننمرى اوولننننى  08الصننننمر  فنننن   2.86.325

( ب ننننننن  ن نننننننم  عنننننننم  1987يننننننننمير  9) 1407

لمؤت نننمت المونننوي  المهنننن   كمنننم وانننع تغيينننر  

وتمميمنن  أو علننى إدنندى الهننهمرات المعمرلنن  لهنننم 

المحنندرا طبقننم للمقمضننيمت الن مةينن  ال ننم ي بهننم 

 ؛العمل

اضوا الخدة  الع نوري   لممر حي  الاي على ايمعي  

 ات عملين  وخبنرا ةهنين  فن  مأو المموفري  علنى ةهن

 فننمق إة نمل المخصنص أو فن  الريمضنمت الدفمعين   

 .ةل  المر يح بمم يثبو ذلك

القينننم  بمهنننم  الحراتننن  واحةننن  والمراابننن   -

 بملمؤت مت ال  ني ؛

الم ننمهم  فنن  تن يننا بننراةا ت هيننل المعمقلنني   -

مننع بعنند احفننرا  اعننمرا إرةننمجه  فنن  الم م

 عنه ؛

ت ةي  خدةمت الرعمي  الصحي  ل مةدا  -

 ال  نمء؛

 والم هيزاتمرافق للالقيم  ب  غمل الصيمن   -

 مؤت  ؛والمعدات بمل

المننننننندبير اارا ي والمقنننننننن  بملمؤت نننننننمت  -

 .ال  ني 

 ؛ةمرض ةمعدر المخصصمت -

 ؛الحرا يمت الصنمعي  -

 ؛اآللي  واحرواتي  الصنمعي  -

 ؛المعلوةيمت بومت  -

 .المنمي  المعلوةمتي  -
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 الترشيا: طري ة
 

 

 بننننملمواع احلومروننننن  للمندوبينننن  العمةنننن  ارا ا ال نننن ون وإعننننمرا اارةننننم   الم نننن يل يمعنننني  علننننى الممر ننننح

www.dgapr.gov.ma ملن  وثنمةق او نلي  ل فنع حدر وجوبم ةركز وادد للمبم اا المرار المهم ك  فيهم  ةنع يو

علنى  2022فبرايور  10 هاا ااعالن إلى غمين  ابمداء ة  تم يخ نهر PDFبصيغة كل على ددا المر يح الومرونيم 

 .للم  يل احلومرون وهو آخر أجل ال مع  الرابع  والنص  بعد الزوال 
 

  ملف الترشيا من الوثائق التالية:يتكون 
  يل احلومروننمن  اثننمء الم ن ئ)ي حم ة  المواع احلومرون  للمندوبي  العمة  والناي تن  تعبطلم المر يح ةواع ة  طر  الممر ح  -

 ؛القبل (

 البيو ةمري ؛بطما  المعري  الوطني   ة ن خ   -

 ؛اعال ف  اددى المخصصمت المحدرا ةمخصص ربلو  تقن   ة ن خ   -

 اجنبي ؛ ةؤت متن خ  ة  ارا  ةعمرل  الدبلو  بملن ب  للممر حي  الحم لي  على  همرات ة لم  ة  طر   -

وحودة  ال اموة  اريخ التحرير، اسم الطبيب وخا مه، وقياستمضم  وجوبم ة لم  ة  أدد أطبمء القطمع العم  أو الخمص  همرا طبي   -

 ؛العين اليسرى( -اليمنى )العين بصر المترشا

دقنم عن  حالمر نيح اتنموممل ة نطرا ةنع  او ةو ول احة  او ةحم   ادي البطما  الم  تحمل     ةقمو  او ع وري ادي   ة ن خ   -

 ؛ ؤونه طريق اارا ات المول   بم يير 

  ةن  حناأو ال ترخيص ة  اارا ا المهغل  حجميمز المبم اا بملن ب  للممر حي  الناي  يحملنون  ن   ةوظن   تحنو طمةلن  النرف  -

 الالةح  النهمةي  للنمجحي ؛

 ؛الدبلو ن خ  ة  بيمن كه  النقط المحصل عليهم ف  تن  الحصول على  -

 ؛الخدة  الع وري  وااض اللاي  ي ن خ  ة   همرا اضمء الخدة  الع وري  ة لم  ة  ال همت المخمص  بملن ب  للممر ح -

 ؛ا ةهني  ف  ة مل المخصص أو ف  الريمضمت الدفمعي ةهم ات عملي  وخبرن خ  ة  الههمرات الم  تثبو الموفر على  -

لننى عاو المنن  تمضننم   ننهمرا طبينن  غيننر ةمننوفرا كمةننل  غيننر بملنن   عنناو المرفو  م نن ل  الومرونيننمالتننرف  طلبننمت المر ننيح غيننر  -

 أو بهم أي تهطيم أو الم  ح تمضم  إ م ا الى المخصص المطلو . المعطيمت المحدرا أعال 

 

 المباراة:مواد 
 الختبار الكتابي: .1

 

 الــمـعامــ  الـــمـــدة الخـــــــتبـــــــــار
 

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 الرياضةاختبار  .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

 
لوطنين  اببطمان  المعرين   ي حجمينمز اخمبنم  الريمضن  الحضنو  فن  الوانو المحندر ةصنحوب ي المندعو ي يمعي  على الممر نحـ 

 وبمل  طب  دديث يموون ة :

 أةراض القلم والهرايي ؛ةصحوبم بمقرير أخصمة  ف   -E.C.G- ( Electrocardiogramme (الوهربمة ةخطط القلم  -
 .Hémoglobine Glyquée (HbA1c)تحليل  -

 

 على الموقع اللكتروني للمندوبية العامة. PDFمع رفعهما بصيغة 

ل نن ون عنم  ارا ا اح ي ننمح للممر نحي  بمجميننمز اخمبنم  الريمضنن  إح بعند ةوافقن  الل ننن  الطبين  المعيننن  بقنرا  للمننندو  العلمنم أنن  

مهن   ي ةنرض أو عللم كند ةن  عند  اا نمب  بن وإعمرا اارةم  المول   بإجراء فحو مت ةمعلق  بموهلي  البدنين  والن  ني  للممر نحي 

 .يمرتم عنهم ضع  ف  القد ا البدني  ة    ن  أن يحول رون ةزاول  خدة  فعلي  بملليل او النهم 

 
 

 الــمـعامــ  في الرياضةالخـــتبـــــار 

 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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 الختبار الشفوي: . .3

 
 

 اخمبم  الريمض  ف   20ة   10على ةعدل ح يقل ع   ي الحم ل ي م هل حجميمز احخمبم  اله وي الممر حي

 اجراء هاا احخمبم  إتمم  ةل  المر يح بملوثمةق المملي : ي المدعومعي  على يو

 ن خ  ة  بطما  ال وابق القضمةي  ة لم  ة  اارا ا العمة  لألة  الوطن  أو ال  ل العدل ؛ .1

 ؛(على الموقع اللكتروني للمندوبية العامة PDFيجب رفعها بصيغة )نها ال يرا الااتي  ة  ن خ   .2

 .(على الموقع اللكتروني للمندوبية العامة PDFيجب رفعه بصيغة )  يك ةلغى .3
 

 
 

 

 :مالحظة
 

  تخوذة مون طورف ( واإلجورا اا الحترازيوة الم19نظرا للظروف الستثنائية التوي  عرفهوا بالدنوا بفعو  انتشوار جائحوة كورونوا )كوفيود

 :هنافالسلطاا العمومية 

 هم لجتيواز  خضع ملفاا الترشيا لعملية انت ا  اولي لختيار عدد محودد مون المترشوحين الم بوولين الوذين سوتتم دعوويمكن أن  -

 بشأنها؛مباراة وذلك على أساس التناسب بين العدد اإلجمالي للمترشحين وعدد المناصب المتبارى ال

ل قضووايا يشووتم  علووى سوو ال او أسوو لة عامووة او أسوو لة ذاا اختيوواراا متعووددة حووويووتم الغووا  الختبووار الكتووابي الووذي يمكوون أن  -

ة المتبوارى اقتصوادية او إداريوة او ذاا صولة بالشوأن السوجني او بالمهوام او الوظوائف المر بطوة بالدرجو اجتماعية اوومواضيع 

عالن عون (، وفي هذه الحالة سيتم اإل5المعام  )ونصف المدة ساعتان بشأنها أولها عالقة بالتخصص او التخصصاا المطلوبة 

 في الموقع اللكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الدماج. اةبرنامج جميع اختباراا المبار

 في احترام  ام لإلجرا اا الحترازية المعتمدة من طرف السلطاا المختصة لمواجهة الجائحة.  اةستجرى المبار -

  توودا  موونوذلووك اب ،علووى الموقووع اللكترونووي للمندوبيووة العامووة المبوواراةسوويعلن عوون لئحووة أوليووة للمترشووحين الم بووولين لجتيوواز                         

عواله، ويمكن للمترشحين غير المدرجة أسماؤهم الحصول على  وضيحاا عبر صفحة التسجي  ال بلوي الموذكورة أ 2022فبراير  18

 على الساعة الثانية عشر زوال؛  2022فبراير  21وذلك في أج  أقصاه 

  ؛2022فبراير  22الالئحة النهائية ابتدا  من سيتم اإلعالن عن 

 ة كة فوي المبواراسوحب اسوتدعا  المشوارلم بولين لجتياز المبواراة بمثابوة اسوتدعا ، ويمكون للمترشحين االالئحة النهائية  يعتبر نشر

 ؛2022فبراير  23يوم  من الموقع اإللكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ابتدا  من

 المسوتجد، واللتوزام بالتودابير  19س كوفيود يجب احترام اإلجرا اا الحترازية المعتمدة من طرف السلطاا العمومية لمواجهة فيورو

 اة.المتخذة من طرف اللجان المشرفة على المبار

   
 2022يناير  26 :الرباط في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الــمـعامــ  الـــمـــدة الخـــــــتبـــــــــار

 أ عأ  زبؤىيكأتقنيا   لمطلىأ، يتولق بمأ ضيع ماتلفىا ع مىا أئاىعى فىي  لتاصىص 
 أ  لأظىىى     لمعتبطىىىا ب ل عجىىىا  قىىى ع   لمتعشىىىم علىىى  مم عؤىىىا  لمهىىى م لتقيىىىيم مىىى ى

  لمتب عى بشأنه .
 4  قيقا 60في   أ  


