
 

   المملكة  المغربية      

   كومةــالح سيــرئ          

 المندوبية العامة إلدارة السجون

 وإعادة اإلدماج          
 

 (11)السلم  قائد سجن ممتاز 54 توظيفلإعالن عن إجراء مباراة 
 

ممتنا   قائند جنجن 54 لتوظين تعلن المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج عنن إرنءام مرناراة 

مننن بننين  ،2016  بريزز  10 بتننار   إذا اقتضننا المحننللة ذلنن  ىبمركززم مكنززا  او بمراكززم   ززر( 11)السننل  

فني إحند   ، و المتصححنة دبلنو  الدراجناا العلينا المعم نة الماجنتء المتصحنا او حاملي شناادة الماجنتء  و

  التصححاا التالية:

 التخصص
عدد 

 المناصب
 المهام

 ؛علم االجتماع -

 .فس االجتماعيعلم الن -

 

10 
المساعدة والمواكبة  -

 .االجتماعية للسجناء

المهام باإلضافة الى 

المنوطة بإطار قائد 

سجن المنصوص 

عليها فــي  المادة 

من المرسوم  14

الصادر  2.08.599

 2008نونبر 7في 

بشــــان النظام 

األساسي الخاص 

بموظفـي المندوبية 

العــامة إلدارة 

السـجـون و إعادة 

 دماج.اإل

 

   ؛لتسييرواالتدقيق ومراقبة  علوم اقتصادية تخصص -

 العلوم اإلدارية؛ -

 

 الحكامة االمنية. -

24 

 اإلداري والمالي التدبير  -

 .للشأن السجني

المساهمة في إعداد وتنفيذ  -

البرامج االمنية بالمؤسسات 

  .السجنية
 

 ؛االقتصاد التضامني واالجتماعي -

 .تدبير المشاريع االجتماعية -
06 

تدبير وحدات التكوين  -

 .الحرفي وتشغي  السجناء

 14 .االلكترونيك والشبكة والمواصالت -
تدبير التجهيمات االمنية  -

 ونظام المراقبة االلكترونية.

 

 .العسكريينمن قدماء المقاومين والمحاربين ومكفولي األمة وقدماء  من المناصب للمترشحين  25و يحتفظ ب %
 

 ةـروط المطلوبـالش
 

 :ءشلينتالمح المراراة في وره تفت

إحنند   و  اجنناا العليننا المعم ننة  و المتصححننةدبلننو  الدر الماجننتء المتصحننا  و والماجننتء  علننش شنناادة  اللاصننلين .1

 ؛المشار إلياا اعاله في التصححاا المطلوبة الدبلوماا المعادلة لاا طر ا للم تضياا النظامية الجاري باا العمل

 مءومة؛ ووالوطنية وذ  بل وقان يمن رنسية مغءبية ومتمتع .2

 ؛2016علش األكثء في فاتح  نا ء  جنة 45جنة علش األقل و  21من العمء  الرالغين .3

 المندوبينة العامنة إلدارةاألجاجي الصاص بموظفي  النظا من  24المادة المتوفء ن علش الشءوط المنحوص علياا في  .4

 :  لي والملددة فيماالسجون وإعادة اإلدماج 
 

 مزن  بزأي مزرأ  و عاهزة يترتزب عنهزا ضزعف فزي القزدرة البدنيزة ينمصزاب وايكون  ن ال

المممنة فزي  اإلصابات، والسيما النهار و اولة  دمة فعلية باللي  شأنه  ن يحول دون مم

تتطلززب عالجززا فززي   و االضززطراب العقلززي التززي تطلبزز   والمززرأ،   والجهززاز العصززبي 

قزد تعرقز  الصزوت، وتعتبزر  صزابة فزي الحلزقكز  إ  والعقلية،  األمراأإحدى مؤسسات 

 .من موانع القبول في هذه المناصب كذلكالتمتمة 

 ن سنتمترا وصوت عزال يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد  مسي  ن

   . متارعن مسافة  مسة 

 متزرا  1,65فيما يخزص الزذكور و  من غير حذاءمترا  1,75فر على قامة ال تق  عن التو

 .يخص اإلناثفيما 

  (.به وحمسم على األق  )استعمال النظارات 10/15التمتع بحدة بصر نسبتها 
 

: بالنسبة للدبلومات التي ال تتضمن التخصص المطلوب يتعين إرفاقها بشهادة مصادق عليهزا مزن ملحوظة

 .الجهة المصدرة للدبلوم تحدد فيها التخصص



 

 الترشيح فــمل
 

 

 تضنننمن  ؛(WWW.DGAPR.GOV.MA) للمندوبينننة العامنننةاإللكتءونننني  الموقننن  سنننل  منننن التءشنننيح طلننن   .1

  ؛معلوماا المطلوبةال

قنءار المعادلنة بالنسنرة عنند اققتضنام و طلوب فني التصححناا الملنددة  عنالهمال من الدبلو محادق علياما  ناتنسص .2

 ؛  رنريةلللاصلين علش دبلو  من دول 

 شناء بالنسنرة  3ن من ع ند اق د ناد ق تتعند  ان من بطاقة التعء   الوطنية الريومتء ة محادق علياما و نسصتانسصت .3

 للذ ن ق  توفءون علش بطاقة التعء   الوطنية الريومتء ة ؛

 ن تءجنل  الملناربين  جن  او قندمامقندمام العسنكء ين او مكفنول األمنة بحفة م ناو  او  ينالمتمتع ينبالنسرة للمتءشل .4

ذل   ارثاو الشاادة التي ت الرطاقةإلش قس  التوظي  والتكو ن والت يي  بالمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 .عن طء ق اإلداراا المكلفة بتسييء شؤونا 

 ءشح.تالعنوان الكامل للم  لمالن ( Autocollantesمن نوع ) تلحيق  ذاتي :   نمتنرء ظءفين .5
 

  المترشزحين التأكزد مزن الوقزائق المزدلى بهزا طبقزا لمزا هزو وارد بعقزد االزديزاد  و البطاقزة الوطنيزة يجب على

 االلكترونية.
 

القريبزة مزن مقزر السزكنى حسزب  بإحزدى المؤسسزات السزجنيةبصزفة شخصزية ملف الترشزيح ودع ي

 جز  إليزداع  وهزو خ زر 2016مزار   22ة يزغا إلزىابتزداء مزن تزاريش نشزر هزذا اإلعزالن  ا تيار المترشزح

 .وطشرالمن التوفر على  التأكدصد ملفات الترشيح وذلك ق
 

 ارــواد اال تبــم
 

 التالية: اقخترارااتشتمل المراراة علش 

 :ينكتابي  ناخترار .1

 المعام  المدة الموضوع

 3 جاعتان واإلدار ة والسياجية  واقرتماعية اققتحاد ةحول مصتل  مظاهء اللياة 

حس    لءر باللغة العءبية  و الفءنسية في التصحا المطلوبسجني بالشأن ال  تعلق

 اختيار المتءشح  و تعليق علش نا
 2 جاعة و نح 

 

و  مكن  ن تطءح في إطار اقخترار الكتابي مواضي  اختيار ة تءاعش فياا اللارياا المصتلفة للمندوبينة العامنة منن التصحنا  و 

 التصححاا و الكفاماا المطلوبة.

في اقخترنار ن الكتنابيين دون  20علش  12ل قرتيا  اقخترار الشفوي إق المتءشلون اللاصلون علش األقل علش معدل ق تأه

 اللحول علش ن طة اقحائية في إحداهما.
 

 اخترار شفوي :  . 2

 المعام  مدةال الموضوع
ة من طءف المتءشح في مد شتمل علش مناقشة عءض  ما  لجنة المراراة  ت  تلضيءه 

 دقي ة 15 منية ق تتجاو  
 3 دقي ة 30

 

 

          

رشح اإلدالء بالوقائق التالية عند إجراء اال تبار الشفوي:تفي حالة النجاح في اال تبار الكتابي، يجب على الم
   

 ؛والسجل العدلي لألمن الوطنيل ضائية مسلمة من اإلدارة العامة السوابق امن بطاقة نسصة  -

 ؛x44ن حج  م ة فوتوغءافيةصور -

 .(CV) رب  نس  من السيءة الذاتية  -
 

 مننن طننءف اللجنننة الطريننةقرننولا  الناننائي مننءترج بنتيجننة الفلننا الطرنني المجننء  ءشننلين  ن تولننيكن فنني علنن  الم 

 .الوظيفة العمومية وتلد ث اإلدارة، وعد  تسجيل  جمائا  بالسجل المءكزي التأد ري لو ارة المصتحة
 

 : مالحظة
اقلكتءوني للمندوبية العامة إلدارة   بالموق   ءشلين المدعو ن إلرءام اقخترار الكتابيتعن لوائح الم جيت  اإلعالن -

و عترء هذا اإلعالن بمثابة اجتدعام  public.ma-www.emploiوبوابة الصدماا العمومية  السجون وإعادة اإلدماج

 .للمراراة

عند دخولا   الوطنيةتعء فا   برطاقةءشلين الم رولين إلرءام المراراة المذكورة  ن  دلوا للجنة اقمتلان تلش المع -

  قاعة اقمتلان.

 …..………الرباط، في 

http://WWW.DGAPR.GOV.MA)؛
http://www.emploi-public.ma/

