
 المملكة المغربية

 رئيس الحكومة 

 المندوبية العامة إلدارة السجون

 وإعادة اإلدماج
 

 

 

  دولةال مهندسي توظيفلمباراة إجراء  إعالن عن

 من الدرجة األولى 

 
 

 مهندس دولة (12) اثنا عشر تعلن المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج عن إجراء مباراة لتوظيف

فوو  اقتضوو  المحووللة  لوو   إنبمراكووت أىوور   أو بمركووت تيتلوو  2018 أبرينن  08األحنند يووو   ولننىمننن الدرجننة األ

 .أمن نظم المعلوماتو ، الماء والتطهير والبيئة(Fluide) الهندسة المدنية، الكهرباء، التلويد :ةالتالي التخححات

            و مكتووووأل ا موووة اقوووديم  ملوووار  المتمتعوووين بحوووتة موووواو  او رشووولينتللم مووون المنا ووو  25ويلوووتت      

 .لمعاقينمن المنا   لألشخاص ا 7   و عسكري قديمو ا 

 

 

 

 :المشاركة شروط
 

 

 جنسية مغربية؛رشح من تأن يكون الم -

 ؛و ا مروءةأن يكون متمتعا باللووق الوطنية  -

 ؛2018على ا كثر ف  فاتح يناير  سنة 45وسنة على ا قل  18البالغين من العمر  -

مهنوودد دولووة مسوولم موون طوورأ الموودارد أو المعااوود أو الم سسووات الجامعيووة  دبلووو  ووع علووى أن يكووون  ا -

الوطنيوووة الم الوووة لتسوووليمها أو إ ووود  الدوووهادات المعادلوووة لهوووا طبووووا للنظوووا  الجووواري بووو  العمووول فووو  إ ووود  

 التخححات المدار إليها أععه.

 20/12الىتبوار الكتواب  علوى معودأل يسواوي إال المترشلون اللا لون ف  ا ياالىتبار الدتو الجتياز لال يوب

 على ا قل.

 

 

 :ارـــمواد االختب
 

 االىتبارين التاليين:تدتمل المباراة على 
 

 المعام  المدة رمادة االختبا
 

يلرر باللغة العربية أو الترنسية  ف  التخحص المطلو  : اختبار كتابي

   س  االىتيار.
ساعات 4  4 

نة المباراة تتملور أسئلتها  وأل التخحص لجملادثة مع  اختبار شفوي:

المطلو  وكذا مواضيع و قضايا مختلتة بهدأ توييم مد  قدرة المترشح 

 بدأنها. المتباريعلى ممارسة المها  أو الوظائف المرتبطة بالدرجة 

دقيوة 30  3 

 

 



 
 

 :الترشيح ملف
 
 

 .)WWW.DGAPR.GOV.MA(مةمن الموقع االلكترون  للمندوبية العا يسل  للمباراة طل  الترشيح -

 ؛(CVرشح )تذاتية للمالسيرة ال نهج من ةنسخ -

أشووهر بالنسووبة للووذين ال  3ن موون عووود االزديوواد ال تتعوود  ان موون بطاقووة التعريووف الوطنيووة البيومتريووة او نسووختانسووخت -

 يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛

 ؛من أ ل الدبلو  نسختان  -

نسخة من قرار المعادلة  وادر عون وزارة التعلويم العوال  )بالنسوبة للمترشولين اللا ولين علوى دبلوموات مسولمة مون  -

 ؛(ونسختين من شهادة البكالوريا طرأ جامعات أجنبية

اق بالنسووووبة للمترشوووولين المتمتعووووين بحووووتة مووووواو  او مكتوووووأل االمووووة او قوووودماء العسووووكريين أو الملوووواربين او معوووو -

 ؛يج  ان ترسل ملتات ترشيلهم عن طريق االدارات المكلتة بتسيير ش ونهم

 رشح.تالكامل للموالعنوان  االسم نلمعي ان( متنبرAutocollantesمن نوع )تلحيق  ات   ظرفان -
 

 123يود ترسل ملتات الترشيح وجوبا عن طريق البريد إلى المندوبيوة العاموة إلدارة السوجون وإعوادة اإلدمواج  وندوق البر

ويجن  ، وهنو خخنر أجن  للتوبن  بملفنار الترشنيح 21/03/2018غاينة الرباط، ابتداء مون توارين ندور اوذا اإلعوعن إلوى 

 ."األولى مع ذكر التخصصمن الدرجة  مهندسي الدولةاالشارة على ظهر الظرف المرس  "مباراة توظيف 
 

طلوبووة أو تنوحوو  إ وود  الوثووائق لوون ي ىووذ بعووين للدووروط الم  ترشوويح يحوول بعوود ا جوول الملوودد أو  يوور مسووتوف كوول ملووف

 .االعتبار ويلت  بدون جوا 

 

االختبننار  دالء بالوثننائا التاليننة عننند إجننراءفنني حالننة النجنناال فنني االختبننار الكتننابيم يجنن  علننى المترشننح اإل

 الشفوي: 

 والسجل العدل ؛أنسخة من بطاقة السوابق الوضائية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطن   -

 ؛x44 ورة فوتو رافية من  جم  -

 .(CV)أربع نسن من السيرة الذاتية   -

 
 

 : مالحظة

سيتم اإلععن عن لوائح المترشلين المدعوين إلجوراء االىتبوار الكتواب  بوالموقع االلكترونو  للمندوبيوة العاموة  -

ويعتبور اوذا .  public.ma-www.emploi   إلدارة السجون و إعوادة اإلدمواج و بوابوة الخودمات العموميوة

 .بمثابة استدعاء اإلععن

علووى المترشوولين الموبووولين إلجووراء المبوواراة المووذكورة أن يوودلوا للجنووة المبوواراة ببطاقووة تعووريتهم الوطنيووة عنوود  -

 دىولهم لواعة االمتلان.
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http://www.dgapr.gov.ma/
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