
 المملكة المغربية
 ة   ــرئيس الحكوم          

 المندوبية العامة إلدارة السجون
 جا وإعادة اإلدم

 

 

ي ممتازقائد  45 توظيفلإعالن عن مباراة   مرب 

لدد تتإل للقإلئتتبلل45ستتظم المندمبية تتعلمن إلدتتعلالمجولمنإتتدة ليدمتتإللولمالدتتإلظلد تتإلجمولن ة  تت ل م أيلبد م تت ليلدتت م وليلدامتتإل لبد كتت للدتت ي 

 من إلن ع:لحإبلمن خصصإلتللأخ ىلإذملمق ضتلمندصلحعلذنك،

ل

 
ل

لحإبلمنحإلج إلت.ل ن ليسي المن  يي 

لنتا  إللل%25 ييح فظلب م
لندلدنلمندمإلصتبلمند  تإلجىلين لبصتفعلت  ن لدت لمةنتخإليلمند د  تي  ن ليقتبدإلعلمندحتإلجةي  ن لمةدتعليقتبدإلعلمن إتا يي  لدافتة م نتيم

للدقإليم.ل

وط المشاركة :   شر
لأ لياة لمند -  ؛دنلجنإ علدغ ة عل)و(نحت 

 ؛أ لياة لد د  إللبإلنحقةقلمنةطم عليذملد يعو -

لنتتإل حليمتتإلي لدتتنلمنإتتمعلمندإلجيتتعل35ستتمعلمتتقلمةقتت ليلل21أ لي لتتملدتتنلمن دتت ل - م
لين ليداتتنل دبيتتبلاتتدملمنحتتبلدتتنلمنإتتنليللستتمعلمتتقلمة تتتف

للةج لمنددانل صح ح إللأيللمنصح حعلمندب  علأيلمن إا يعندبول  إللللدبولمنخبدإلتل  ؛عمسل40 دإلي ل لأ من قإلمبلدنلغت 

لللبلتتتتتتةمياتتتتتتة لحإلصتتتتت لمتتتتتتقللأ لللتتتتتتلل لأيلمندإلستتتتتتت  منبجمستتتتتإلتلمن ل تتتتتتإللمند دقتتتتتعلأيللبلتتتتتتةملمنبجمستتتتتتإلتلمن ل تتتتتإللمند خصصتتتتتتعلأيلنتتتتت إللولمندإلستتتتتتت 

لمن خصصتتتتإلتلأيلل،مند خصتتتت  م
إحتتتتبىلمناتتتت إللمتلأيلمنتتتتببلةدإلتلمند إللنتتتتعلن تتتتإللط قتتتتإللنلدق ضتتتت إلتلمنم إلد تتتتعلمندتتتتإلجيل  تتتتإللمن دتتتت لين

 مندطلوةعلمنداإلجلإني إللمم هل؛

لمنقتتتبجولمن ب  تتتعلدتتتنلنتتتتا  لأ ليحتتتةلللي لد مينتتتعلخبدتتتعلن ل تتتعلبإلنل تتتت ل  - م
لبتتتايلدتتت رلأيلمإلاتتتعليت  تتتتبلمم تتتإلل تتت  لين ن للللللللأ لاللياة تتتةملدصتتتإل ي 

ل طل تتتتتلأيل  طلتتتتبلم م
لمنتتتت   لأيلمندتتتت ر،لأيلمال تتتتط مبلمن قتتتتقم م لمند تتتتإل لمن صتتتت   م

لإحتتتتبىلأيلمنم تتتتإلج،ليالستتتت دإللماصتتتتإلبإلتلمند دمتتتتعلين م
 جتتتتإللين

لادهلمندمإلصب م
لمن د دعلكدنكلدنلدةم  لمنقبةللين لمنحلقلقبل   ق لمنصةت،لي   ت  م

 ؛دؤسإإلتلمةد مرلمن قل ع،لأيلك لإصإلبعلين

 ؛مند ةن ينلمقلقبجولسدإلعلج بو -

ملل1,75أ لي تتتةن يملمتتتقلقإلدتتتعلالل قتتت لمتتتنل - ملبإلننإتتت علل1.65بإلننإتتت علنلتتتدكةجليدتتتت  لحتتتدمع(نلنإتتتإلعلدتتتت  أنـــم نمكـــن   ـــ ة غـــ   ،ل)دتتتنلغتتتت 

شحي   
طلمتوفرين عىل ا الغ    استثنائية قبول الم ر  ؛هذا الشر

 ؛()لمس  دإلللمنم إلجمتلدإدوحلب مقلمةق لل10/17أ لي د  ةملبحبولبرصلنإب  إلل -

موا كتا ة  العمل ضمن م الح ادارة السجون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن    - ـــخ التوظيف  8ان نل ر  ويلزم كل سنوات ابتداء من تاريـ

ات التكوين،  ي است اد منها خالل ف ر
ام  أن يرجع اىل الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التر موظف أخل بهذا االل ر 

 او جزء من سنة من الخدمة غ   المنجزة.  ( عن كل سنة1/8اضافة اىل نسبة الثمن )

 
 

 
 
 

 التخ ص الشهادة المطلوبة
عدد المناصب 
 المخ  ة

مركز 
 المباراة

 تاريــــخ اجراء المباراة

 
 

د لوم الدراسات العليا 
المعمقة أو د لوم 
الدراسات العليا 
المتخ  ة أو شهادة 
الماس ر أو الماس ر 
المتخ ص، أو إحدى 
الشهادات أو الد لومات 
المعادلة لها طبقا 
للمقتضيات النظامية 
 الجاري بها العمل. 

 
 

ي االكلينيكي 
 علم الن س المرض 

 مراكش 15

 2019ابريل  14

 االجتماعي علم الن س 

المؤسسة السجنية الوقانة وإعادة 
 االدماج

 التدقيق ومراقبة التسي   

20 

 مكناس

ية  تدب   الموارد البشر

ي 
 
 القانون الجناب

 قانون الشغل

       المنازعات اإلدارية ، القضاء اإلداري
 و العمومية

 االح اء

10 
ي 
 االمن المعلومابر

 الشبكة المعلوماتية

 التنمية المعلوماتية

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


 

شيح :   طريقة ال ر
 

 

 شــــــــــــح ي للمندوبيــــــــــــة العامــــــــــــة إلدارة الســــــــــــجون وإعــــــــــــادة اإلدمــــــــــــاج  القــــــــــــبىلي  التســــــــــــجيل)و(ليتعــــــــــــي   عــــــــــــىل الم ر
 
وب ــــــــــــالموقع االلكــــــــــــ ر  

www.dgapr.gov.ma  ي اجل أق اه
 
شيح  ف  . 2019 مارس 28من خالل تعبئة طلب ال ر

ل

  :شيح من الوثائق التالية  يتكون ملف ال ر
 

نتيحلدةقت لدتنلطت  ل - لنلدمبية تعلمن إلدتعليمنتديل تال  بطلتبلمنت  م
يين نتح)و(ل)سإتحبلدتنلمندةقتت لمالن تت  لئمندت  م

يين  ت لمنمتإلعلمنظإتد  لمالن تتت 

(.ل لمنق قم

يعبطإلقعلمن   ي لمنةطم عللةص دا ةللبدطإلبق  إللنإخعل -  ؛منبيةدت 

لنإتتتخعلداتتتت ةللبدطإلبق  تتتإللةصتتتت ل - لللبلتتتةملمنبجمستتتتإلتلمن ل تتتإللمند دقتتتتعلأيللبلتتتةملمنبجمستتتتإلتلمن ل تتتإللمند خصصتتتتعلأيلنتتت إللولمندإلستتتتت  أيلمندإلستتتتت 

مند خصتتت ل،لأيلإحتتتبىلمناتتت إللمتلأيلمنتتتببلةدإلتلمند إللنتتتعلن تتتإللط قتتتإللنلدق ضتتت إلتلمنم إلد تتتعلمندتتتإلجيل  تتتإللمن دتتت )لدصتتتحوةإلل نإتتتخعلدتتتنلقتتت مجل

لمن خصصإلتلمندطلوةعلمنداإلجلإني إلل م
ن
لمنببلةمأم مند إللنع(لي م

ن
 ؛لد نةقإلل نإخعلدنلن إللولمالجإل ول،هلييدبلم لياة لمن خص لدضدمإللي

؛ - ن لمنلغ ي  ن جدعلم لإحبىلاإل ي 
لمندح جولبإلنلغعلمنف نإ علميلمن  ة علن دبلم ل  نقليجوةإلل ت   بإلننإ علنلببلةدإلتلغت 

نحمنبرصلق إل لمنطةلليحبول،ليلمسالمنطب بليخإل د   ضدنليجوةإلل إلجيتتتتخلمن ح ي ،لن إللولطب عل -  ؛)و(دت 

لمند تةن ينلمتقلصتفعلدقتإليملميلدافتةللمالدتعلميلمإتا يلقتبيالميلدحتإلجبلقتبيا،ل قتبيالدلفتإلتل  نت ح الينتقل - ن نتحي 
لمقلمندت  ن كدإللي  ي 

نيحلأم هلد ل لنؤي  ال؛ل،جنإلق إللبدإلليث تلذنكإط يقعلمنت   يمس كدإلللمندإط ولالحقإللمنلط يقلمالمجمتلمندكلفعل ظإيت 

ل)أجةتت لأ  نعلدنل  - م
نح؛Autocollantesوعل لصيقلذمي  ول حد لمالساليمن مةم لمنكإلد لنلدت   (لد مت 

لمنلتتتتدينليحدلتتتتة لصتتتتفعلدة تتت ،ل حتتتتتلطإلئلتتتتعلمنتتتت ن لأيلمنحتتتتد لدتتتتنل - ن نتتتتحي 
 تتت خ  لدتتتتنلمالمجولمنداتتتتغلعلالج  تتتتإل لمند تتتتإلجمولبإلننإتتت علنلدت 

نل خ  لمندة فة لمن إلب ة لل،من ئحعلمنم إلئ علنلمإلجحي  لدنلادملمنت   ؛ بية علمن إلدعلالمجولمنإدة ليدمإللولماللدإلظنلدميلي فن

ي  تإللميلمندإتتدلعللي لمن ةصت لبإلنةنتإلئقلمندطلوةتتع،لميلمند نةقتعل - لدإتتدلعلمن ت  نتيحلمنغتت 
بتتببلةملالل ت ن لي حفتظلبتتبي لجتةمبلطل تتإلتلمنت 

لداتت ةللبدطإلبق  تتإللن صتت لميلي ضتتدنلمانتتإلجولم لإحتتبىلمن خصصتتإلتلمندطلوةتتعلميل  لد تتةن ولمتتقلةنتتإلئقلغتتت  ل  ضتتدنلنتت إللولطب تتعلغتتت  م
منتت  

لج لمندحبل.لمنةمجلولخإلجظلمةلمند ط إلتلمندحبلولأم هلميل
 
 

  شــح)ة( وفــق الجــدول يدنــة حســب التخ ــص مــن طــر  الم ر يــد اىل أحــد العنــاوين ال   شــيح وجوبــا عــن طريــق ال  
يرســل ملــف ال ر

شيح المعبأ  ام  العنوان المضمن  طلب ال ر ورة االل ر  ي للمندوبيـة العامـة  اس لم، مع ض 
وب  ـ ع   الموقع االلك ر ابتـداء مـن تـاريــــخ نشر

ي للتسجيل وهو آخر أجل  2019مارس  28هذا اإلعالن إىل غانة 
وب  للتوصـل كآخر أجل   2019مارس  30، و القبىلي  الموقع االلك ر

شيح، كما نجب اإلشارة عىل ظهر الظر  المرسل عبارة  ي  قائد " مباراة توظيف  مل ات ال ر  ". ممتاز مع ذكر التخ صمرب 

 

شيح اليها التخ ص ي نجب ارسال ملف ال ر
يدي للجهة التر  العنوان ال  

ي االكلينيكي 
 علم الن س المرض 

ى - -المديريــة الجهويــة للمندوبيـــة العامــة إلدارة الســـجون وإعــادة االدمـــاج لجهــة الـــدار البيضــاء الكـــ  
 الســــــــبع الــــــــ ي المحمــــــــدي الــــــــدار البيضــــــــاء  

               ســــــــطات شــــــــارع احمــــــــد البلــــــــاي عمالــــــــة مقاطعــــــــات عــــــــي  
 "مركز االصالح والتهذنب عي   السبع". 

 علم الن س االجتماعي 

الوقانة وإعادة المؤسسة السجنية 
 االدماج

ق شارع محمد  - التدقيق ومراقبة التسي    المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة الشر
يد  12السادس رقم  يدي  768حي زنقوط وجدة صندوق ال   ية . 60000الرمز ال    تدب   الموارد البشر

ي 
 القانون الجناب 

ي -الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة فاسالمديرية  - مكناس شارع اب 
يدي   . 30100عمران ال اسي عي   قادوس فاس الرمز ال  

 قانون الشغل

       المنازعات اإلدارية ، القضاء اإلداري
 و العمومية

 االح اء

ي ماللالمديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون  -
خني رة فيال -وإعادة االدماج لجهة بت 

يد  12 ه االطلس شارع محمد السادس صندوق ال    
يدي  573حي الم   ي مالل الرمز ال  

 . 23000بت 

ي 
 االمن المعلومابر

 الشبكة المعلوماتية

 التنمية المعلوماتية

 

  ي  الجتياز االختبار الكتاب 
شحي   المقبولي  

ي للمندوبية العامة وذلك سيعلن عن الئحة أولية للم ر
 
وب عىل الموقع االلك ر

 . 2019ابريل  04والالئحة النهائية ابتداء من  2019ابتداء من فاتح ابريل 

 
 
 
 
 
 

http://www.dgapr.gov.ma؛/
http://www.dgapr.gov.ma؛/


 مواد المباراة : 
ي  االختبار  -أ  :  الكتاب 
 

ــدة االخـــــــتبـــــــــار  الــمـعامــل الـــمـ

 : ي يلأستئلعلذمتلمخ  تإلجمتلد  تبلولحتةللقضتإليإلليدةم تي لمسا د لمقلسؤمللميلأسئلعلمإلدعللاختبار كتاب 
لميلبإلند تتإلملميلمنة تتإلئ لمند   طتتعلبإلنبججتتعل م

مج دإلم تتعلميلمق صتتإلليعلميلإلمجيتتعلميلذمتلصتتلعلبإلناتتا لمنإتتد ن
لمند  إلجىلباا  إللأين إللم قعلبإلن خص لميلمن خصصإلتلمندطلوةعل.لللللللللللل

ل5لي ص ل إل سإلم

ل

ي الرياضة:  -ب
 
 اختبار ف

ل
نتحة لمنحإلصتتلة لمتتقل قطتتعلالل قت لمتتنل ،لل20دتتنلل10ي اات لالج  تتإل لمخ  تتإلجلمن يإل تتعلمندت  م لمالخ  تتإلجلمن  تإلي  م

ن
لمتتقلمندتتبموينلي ن يي  تتي 

ل:لادملمالخ  إلجلماللالعلبلاج مع
ل

 ؛x44صةجولنة ةغ من علدنلحدال .1
ل .2 م

لل-Electrocardiogramme )ل-E.C.G(دخططلمنقلبلمن   ةإلي  م
ن
لي م

؛دصحوةإلل  ق ي لأخصإلي  ن ميي   أد مرلمنقلبليمنشر
 ؛ Hémoglobine Glyquée (HbA1c) حل لع .3
 نإخعلدا ةللبدطإلبق  إللةص لمنا إللولميلمنببلةملمندطلةب؛ل .4
يعل.لنإخعلدا ةلل .5 لبدطإلبق  إللةص لبطإلقعلمن   ي لمنةطم علمنبيةدت 

 . اصطحاب لوازم إلجراء اختبار الرياضة -
ل
لبإلج  تتتإل لاتتتدملمالخ  تتتإلجلإاللب تتتبلدةمنقتتتعلمنلدمتتتعلمنطب تتتعلمند يمتتتعلبقتتت مجلنلدمتتتبيبلمن تتتإلملالمجولمنإتتتدة ليدمتتتإللولل ن نتتتحي 

تتتتلياللسإتتتدحلنلدت 
.ل ن نحي 

لمالدإلظلمندكلفعل إج معلنحةصإلتلد  لقعلبإلةال علمن ب  عليمنمفإ علنلدت 
ل

:  -ج ي
 االختبار الش وي أو التطبيقر

ل

ــدةال االخـــــــتبـــــــــار  الــمـعامــل ـــمـ

لمن خصتتت لمندطلتتتةب،لميلجيمئتتت ل م
بإتتت اة قم علن قيتتت اللي  لتتتقلبدةم تتتي لدخ لفتتتعلمإلدتتتعليأختتت ىلين

نحلمقلددإلجسعلمند إلملميلمنة إلئ لمند   طعلبإلنبججعلمند  إلجىلباا  إل.ل لدبىلقبجولمندت 
لحبيلل م

ل4للق قعل30ين

 
نتتحة ل لمندت  م

ليمخ  تتإلجلل20دتتنلل10منحإلصتتلة لمتتقلد تتبللالليقتت لمتتنلي ااتت لالج  تتإل لمالخ  تتإلجلمناتتفةيلميلمن طبتت ف  م لمالخ  تتإلجلمن  تتإلي  م
ين

لمحتبىلمالخ  تإلجين(ل20دتنلل5من يإل عللي لمنحصةللمقل قطتعلمقصتإلئ عل) م
لمتقلمندتبموينلين ن اتدملمالخ  تإلجلإ دتإلملدلت للعاجت مل،ليي  تي 

نيحلبإلنةنإلئقلمن إلن ع ل:لمنت 
 

يعل؛بطإلقعلمن   ي لدا ةللبدطإلبق  دإللةص لنإخ إل ل .1 لمنةطم علمنبيةدت 

ل؛لمندطلةبمنا إللوللميلمنببلةملدا ةللبدطإلبق  دإللةص لنإخ إل ل .2

؛ .3 لأيلمنإد لمن ب م م
 نإخعلدنلبطإلقعلمنإةم قلمنقضإلئ علدإلدعلدنلمالمجولمن إلدعلن دنلمنةط ن

لن ثلنإخ؛ .4 م
ولمندم  علين ل  جلمنإت 

.ل .5  ن كلدلغن
 

 :  مالحظة
 

لنلدمبية تتتعلمن إلدتتتعلالمجولمنإتتتدة ليلإمتتتإللول - م
يين لبتتتإلندةق لمالن تتتت  م لمندتتتبموينلاجتتت معلمالخ  تتتإلجلمن  تتتإلي 

ن نتتتحي 
ستتتي المامتتت  لمتتتنلنتتتةمئحلمندت 

للمنظاغ  مالدإلظليل ةمبعل لادملمام  لبدثإلبعلمس بمإلع؛لpublic.ma-www.emploiمن دةمم  يي  ت 

ل - ن لمندقبةني  ن نحي 
للنلداإلجكعمقلمندت  م

مند إلجمولمنددكةجولأ ليبنةملنلدمعلمند إلجمول  طإلقعل   يف المنةطم علممبللخةن النقإلمعلمالد حإل لين

 يالل ق  لمننإخلمندطإلبقعلن ص ؛

لحق لمالج معمتلمنقإل ة  - م
لحإلنعل لبسلبإلنغول طبقلين م

نح)و(ل  طلين  ؛ علمندإلجيل  إللمن د يدم لملخإلللمن إل  لمنمقإلللنلقإلمع،ليك لدت 

لمندد ىلدنلط  لمنلدمتعلمنطب تعلمندخ صتع،ليمتبمللإتد  ل - م لد   طل ن  دعلمنفح لمنط   م
لأ لقبةن المنم إلي  ن نحي 

لملالمندت  م
ين انلين

لنة مجولمنة  فعلمن دةد علي حبيثلمالمجو.ل م لأسدإلئ البإلنإد لمند ك يلمن الي  
ل

 555 :الرباط في                              

 

ي الرياضة
 
ــــار ف ــــ ـــــتبـ  الــمـعامــل االخــ

نحللمنقبجوللجيإل  علالخ  إلجلي ضدنل دإلجينل ل1لد مينعلمند إلملمقلمن ب  علنلدت 

http://www.emploi-public.ma/

