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 المملكة المغربية   

 رئيس الحكومة              

 المندوبية العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج 
 

 (اناث) مربي  مراقب 100 إعالن عن توظيف 
 

مراقررب  100  وظينن ل تي  بننةل 2022 دجنبررر 25 يننوا اد نندانهننة ننن ن   ون وإعننة س اة  ننة  المندوبيننا العة ننا ة الس ال نن  تعلنن   

  كفننول اة ننا أو  قننةوالفةئدس الم رشحي  الم وفري  على صننفا  %25  نهة بن باويح فظ  . وزعا وفق ال دول انفله( 6)ال ل   )اناث(مربي

 او ع كري قدي  او  حةلب قدي .

ود . االمخ ةل    طرف الم رشننح  ركز المبةلاسلل ها بةلمؤن ةت ال  نيا ال ةبعا    ب الحةجيةت    ةتالنةجح  ةتني   تعيي  الم رشح  

 .   العمل  ننوات ألبعاد بعد انقضةء  دس الى  ؤن ا ن نيا خةل  ال ها تقدي  طلب ادن قةل     بعد تعيينه  ةتلنةجحل ي مح
 

 

 

 اق ضت المصلحا ذلك.  إذا ويمك  ف ح  راكز أخرى 
 

 شروط المشاركة : 
 

    جن يا  غربيا؛ اكون الم رشحتأن  -

 بةلحقوق الوطنيا وذا  روءس؛  اكون   م عتأن  -

ويمك  تمديد هذا الحد    ال   لمدس تعة ل  نندس   2022ننا على اةكثر في فةتح ينةير    30ننا على اةقل و  21لغ    العمر  بتأن   -

 ننا؛ 35  ةوز يالخد ةت المدنيا أو الع كريا الصحيحا أو الممك  تصحيحهة ةجل ال قةعد    غير أن 

 ؛المهنيشهة س ال أهيل شهة س البةكةلولية أو  على الكون  ةصتأن  -

خد ا فعليا بةلليننل   هةبدنيا    شأنه أن يحول  ون  زاولبأي  رض أو عةها ي رتب عنهة ضع  في القدلس ال  اكون  صةبتأن د   -

ال ي تطلبت أو ت طلننب عاجننة فنني   وادضطرابةت النف يا  ،واد راض  أو النهةل، ودنيمة اةصةبةت المز نا في ال هةز العصبي

وتع بننر ال م مننا كننذلك  نن   وانننع القبننول فنني هننذ    ،إ دى  ؤن ةت اة راض العقليا، و كل إصةبا في الحلق قد تعرقل الصوت

 المنةصب؛

 ؛أ  ةلالهمس ع  بعد خم ي  نن م را وصوت عةل ع    ةفا خم ا ال وفر على قدلس نمةع  -
 ؛)   غير  ذاء(1.65 وفر على قة ا د تقل ع  تأن  -

 .غير  قبول(اصقا العدنةت الاو )ان عمةل الن ةلات  على اةقل بدون تصحيح 10/17 م ع بحدس بصر ن ب هة  تأن  -

 

لررزم يالتوظيررف وسنوات ابتداء من تاريخ  8تزم كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن لتان   -

منهررا خررالر تترررات  اسررتدادرجع الى الخزينة العامة للمملكة مجمرروا المبررالل والرواتررب الترري يكل موظف أخل بهذا االلتزام بأن 

 ( عن كل سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.8/1التكوين، اضاتة الى نسبة الثمن )
 

 

الشهادة او الدبلوم  والمهارات العملية 

 المطلوبة
 الرئيسية توصيف المهام 

يتم يمكن ان التي  اتالمؤسس

 حسب الحاجيات   التعيين بها

عدد  

المناصب 

 المخصصة

كز امر

 يات المبار

 )جميع الشعب( :شهادة الباكالوريا ▪
 

الم ننل   نن   دبلرروم التأليررل المهنرري ▪

طرف  ؤن ةت ال كننوي  المهننني طبقننة 

الصننة ل فنني   2.86.325للمرنوا لق   

                1407جمننننننننننننة ى ادولننننننننننننى  8

( ب ننن  ن نننةا عنننةا 1987يننننةير  9)

لمؤن ننةت ال كننوي  المهننني كمننة وقننع 

 )جميع الشعب(  .تغيير  وت ميمه

 

 :االضاتية يةملالمهارات الع ▪

على ات  الم وفر  ةتالم رشحي عي  على  

 هننننننننةلات او خبننننننننرات عمليننننننننا           

 :مة يثبت ذلك خةصاب  اد دء

  ؛قضةء الخد ا الع كرياشهة س    -

             الريةضنننةت الدفةعينننافننني شنننهة س   -

ال نننندبير  او الصننننيةنا المعلو ةتيننننا او

واآلدت  أ  ال طبيقيننا  المحةنبةتي والفنون

اوالم ننننةعدس ادج مةعيننننا       المونننننيقيا

 ..او ال مريض او الك ةبا.

 

الحرانننا بمخ لنن   هننةا تننأ ي   -

المراكنننننز  اخنننننل المؤن نننننا 

 ال  نيا والقيةا ب ودت تفقديا؛

تف نننيل ال ننن نةء واةشنننخة   -

 والمؤونا؛

 راقبننا كننل  رافننق المؤن ننا  -

ال  نيا للحفةظ على اد نن   ننع 

ان عمةل ال اح عننند ادق ضننةء 

 للقةنون؛طبقة  

  راقبا تحركةت المع قلي ؛ -

ال دخل في الحةدت ادن ع ةليا  -

 والطةلئا؛

خفر ال  نةء أثنةء اةخرا  الى  -

 الم  شفى او ال ر يل اة الي؛

الم ةهما في تنفيذ برا ج تأهيل  -

المع قلنني  ةعننة س إ  ننةجه  فنني 

 الم  مع بعد ادفرا  عنه ؛

المؤن ةت ال  نيا الواقعا  اخل 

 :ل هةت  اال رابي تالم ةد

 ،خنيفرس-بني  الآنفي،  - راكل

ال ةقيا  -العيون - لعا تةفيالت 

  ةنا. -نوسوالحمراء 

  راكل  50

 المؤن ةت ال  نيا الواقعا  اخل  

 –فةس ل هةت :  اال رابي تالم ةد

-الدال البيضةء الكبرى  كنةس،

  ، القنيطرس -نا –الربةط ، نطةت

 الشرق و الح يما –تطوان  -طن ا

. 

 فةس 50

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coat_
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 الترشيح: طريقة
 

 

 www.dgapr.gov.maبننةلموقع ادلك روننني للمندوبيننا العة ننا ة الس ال نن ون وإعننة س اة  ننة     ال   يل  اي عي  على الم رشح •

اب داء  PDFبصيغة  سكل على  د ل  ال رشيح الك رونية وثةئق لفع ،  ع لمبةلاس المرا  المشةلكا فيهةوا د لحد  وجوبة  ركز  تو

لل  نن يل وهننو آخننر أجننل  بعنند الننزوال    علننى ال ننةعا الرابعننا والنصنن   2022  دجنبررر  02  هذا اةعان إلى غةيننا     تةليخ نشر

 .ادلك روني
 

 

 : من الوثائق التالية ملف الترشيحيتكون  •
 
 

 ننه اثنننةء ال  نن يل ئ)ي ننحب  نن  الموقننع ادلك روننني للمندوبيننا العة ننا والننذي تنن  تعب اطلب ال رشيح  وقننع  نن  طننرف الم رشننح -

 ؛ادلك روني القبلي(

 ن خا ةصل بطةقا ال عري  الوطنيا البيو  ريا؛ -

 ؛أو  ة يعة له   ل     طرف  ؤن ةت ال كوي  المهني دبلوم التأليل المهنيأو  ة يعة لهة أو   شهادة الباكالورياةصل  ان خ -

، وقيررا  اسم الطبيب وخاتمهتاريخ التحرير، ت ضم  وجوبة   لما    أ د أطبةء القطةع العةا أو الخة  شهة س طبيا  ن خا      -

 ؛العين اليسرى( -) العين اليمنى ةمترشحالبصر الطور وحدة  

د قننة ال رشيح ان كمةل   طرس  ع  او  كفول اد ا او  حةلب قدي  قةوا او ع كري قدي   ال ي تحمل صفا  بطةقا  ال  ةصلن خا   -

 شؤونه ؛ع  طريق اة الات المكلفا ب  يير  

ذف  نن  أو الحنن   صفا  وظ ، تحت طةئلا الننرفض   يحمل  اللواتي  ةتالمبةلاس بةلن با للم رشح  دج يةزترخيص    اة الس المشغلا   -

 ؛ي الائحا النهةئيا للنةجح

 .الخد ا الع كريا ي قض اللواتي ةتشهة س قضةء الخد ا الع كريا   لما    ال هةت المخ صا بةلن با للم رشح ةصلن خا  -

الصيةنا المعلو ةتيننا، في ت ربا  هنيا  هةلات عمليا في   ةل الريةضةت الدفةعيا او  تثبت ال وفر على  ن خا    الشهة ات ال ي   -

 ؛، الم ةعدس ادج مةعيا، ال مريض او الك ةبا...واآلدت المونيقياال طبيقيا الفنون   ،ال دبير المحةنبةتي
 

هة أي وثيقا    الوثةئق المشننةل اليهننة نقصالمطلوبا او ت   لا  ون تحميل الوثةئق    او،  م  لا الك رونيةالال رشيح غير     لفةترفض  ت

 .االمطلوب الشهة سوفر على أي تشطيب أو عدا ال  بهةأو  ال ي ت ضم  شهة س طبيا غير   وفرس على المعطيةت المحد س أعا  اوأعا  
 

 

 مواد المباراة: 
 

 :االختبار الكتابي -أ
 

 الررمرعامررل  الرررمررردة  االخرررررررتبرررررررررار

يشنن مل علننى نننؤال او أنننئلا عة ننا او أنننئلا ذات اخ يننةلات   عنند س  ننول قضننةية  اختبررار كتررابي:

و واضننيع اج مةعيننا او اق صننة يا او إ اليننا او ذات صننلا بةلشننأن ال نن ني او بةلمهننةا او الوظننةئ  

              .المرتبطا بةلدلجا الم بةلى بشأنهة أولهة عاقا بةل خصص او ال خصصةت المطلوبا

 2 نةع ةن

 

 

 

 

 :اختبار تي الرياضة -ب

 

 في ادخ بةل الك ةبي،  20    10على نقطا د تقل ع   تالحةصا ةتي أهل دج يةز اخ بةل الريةضا الم رشح

 :وبببطةقا ال عري  الوطنيا  ةتدج يةز اخ بةل الريةضا الحضول في الوقت المحد   صحوب اتالمدعو ةتالم رشح وي عي  على

 أ راض القلب والشرايي ؛ صحوبة ب قرير أخصةئي في   -E.C.G-  ( Electrocardiogramme( خطط القلب الكهربةئي -

 . Hémoglobine Glyquée (HbA1c)تحليلا -
 
 

 على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة.  PDFمع رتعهما بصيغة 
 

 

 
 

 
 

 

بةج يةز اخ بةل الريةضا إد بعد  وافقا الل نا الطبيا المعينا بقرال للمندوب العةا ة الس ال نن ون وإعننة س   ةتد ي مح للم رشحعلمة أنه  

لل أكد    عدا اةصةبا بأي  رض أو عةها ي رتننب عنهننة  ةتاة  ة  المكلفا بإجراء فحوصةت   علقا بةةهليا البدنيا والنف يا للم رشح

 .يحول  ون  زاولا خد ا فعليا بةلليل او النهةل ضع  في القدلس البدنيا    شأنه أن

 

 

 

 

 الررمرعامررل  االخرررررررتبرررررررررار تي الرياضة 

 2 ي ضم  تمةلي  ليةضيا دخ بةل القدلس  البدنيا للم رشح على  زاولا المهةا 

http://www.dgapr.gov.ma/
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 االختبار الشدوي أو التطبيقي: -ج
 

 الررمرعامررل  الرررمررردة  االخرررررررتبرررررررررار

يش مل على أنننئلا تضنن   واضننيع  خ لفننا عة ننا، او لوائزب ننيكوتقنيا ل قينني   نندى قنندلس 

 الوظةئ  المرتبطا بةلدلجا الم بةلى بشأنهة.الم رشح)س( على  مةلنا المهةا او 
 4  قيقا  60في  دو  

 
 

فنني ادخ بننةل الك ننةبي واخ بننةل  20 نن   10على  عدل د يقننل عنن   تالحةصا ةتي أهل دج يةز ادخ بةل الشفوي او ال طبيقي الم رشح

ةجراء هذا ادخ بةل إتمننةا  لنن    اتفي ا دى ادخ بةلي (، وي عي  على المدعو  20      5الريةضا  ون الحصول على نقطا اقصةئيا )

 ال رشيح بةلوثةئق ال ةليا:
 

 الوطنيا البيو  ريا؛بطةقا ال عري  ة ةصل م شهو  بمطةبق هن خ ةن  .1

  بلوا ال أهيل المهني؛ البةكةلولية أو  ة ةصلم شهو  بمطةبق هن خ ةن  .2

 ؛ن خا    بطةقا ال وابق القضةئيا   لما    اة الس العة ا لأل   الوطني أو ال  ل العدلي .3

 المننذكولس اعننا  تم ننةدالعمليننا فنني وت ننةلب والوثةئق ال ي ت بث ال ننوفر علننى  هننةلات نهج ال يرس الذاتيا     ن خا   .4

 ؛(على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة PDFبصيغة   ايجب رتعه)

 .(على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة PDFيجب رتعه بصيغة )شيك  لغى .5

 

 :ملحوظة لامة
 

                         وذلررا ابتررداء مررن ،على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة المباراةالجتياز   تالمقبوال  اتسيعلن عن الئحة أولية للمترشح  -

الحصررور علررى توضرريحات عبررر صرردحة التسررجيل القبلرري  نغيررر المدرجررة أسررما ل اتويمكررن للمترشررح 2022 دجنبررر 13

 على الساعة الثانية عشر زواال؛  2022  دجنبر 16المذكورة أعاله، وذلا تي أجل أقصاه  

 ؛2022 دجنبر 16الالئحة النهائية ابتداء من اإلعالن عن  سيتم -

سررحب ويمكررن    المبرراراة،لمشرراركة ترري  لالجتياز المباراة بمثابة اسررتدعاء    تالمقبوال  اتللمترشحالالئحة النهائية    يعتبر نشر -

 ؛2022 دجنبر 21يوم  من الموقع اإللكتروني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ابتداء منستدعاء الا

المسررتجد، وااللتررزام  19يجب احترام اإلجراءات االحترازية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لمواجهة تيرررو  كوتيررد  -

 اة.بالتدابير المتخذة من طرف اللجان المشرتة على المبار

 

   
  2022 نونبر 17 :الرباط تي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


