
  

            

 2017لسنة " اإلدارة العامة للسجون و اإلصالح" مساعدين بوزارة العـــدل بالغ مناظرة إنتـــداب ضباط إصالح

:  ضباط إصالح مساعدين بالمدرسة الوطنية لمسجون واإلصالح  وذلك كما يمي100لمدخول لمرحمة تكوين عدد  باإلختباراتخارجية مناظرة " اإلدارة العامة لمسجون واإلصالح"تفتح بوزارة العدل 
 

 

.  واأليام الموالية2018 أكتوبر 28تجرى اإلختبارات يوم .   كآخر أجل لقبول الترّشحات 2017 ديسمبر 22وقد حّدد يوم 

 . مع ضرورة التثبت في البيانات المصرح بها www.e-justice.tn:  العدل على موقع الواب الخاص بوزارةباللغة العربيةتعمير إستمارة الترشح عن بعد  ( 1:كيفية المشاركة   

تسحب استمارة الترشح عن بعد ويتم إرفاق نسخة منها بمطالب الترّشحات التي تودع مباشرة لدى مراكز األمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر الترابي لمحل ( 2

. إقامة المترشح  حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطنية وذلك في اآلجال القانونية
  . ، كما أنه ال يقع إرجاع الملفات المرفوضةيرد خالفا لهذه اإلجراءاتويرفض وجوبا كلّ مطلب ترّشح 

رتبة 
 اإلنتداب

الشروط القانونية 
الخاصة 

اإلختصاصات   الشهادة
عـــدد 
الخطط 

 الوثائق المطلوبة الشروط القـانونية العـامة

ضابط 
 إصالح
 مساعد

  َٝنِ أُ ٝشاعك 

فٜ ٕظٓ اىَْاظغج 

:  اىَرغشذُ٘

اىَذغػُٗ عيٚ *

شٖاصج اىثناى٘عٝا 

. تَشريف شعثٖا 

اىَرذظيُ٘ * 

عيٚ شٖاصج 

ذنْ٘ٝٞح ٍْظغج 

تاىَسر٘ٙ اىصاىس 

ٍِ سيٌ اى٘ظائف 

اى٘طْٜ فٜ 

االسرظاطاخ 

. اىَطي٘تح

 

شهادة 
البكالوريا 

 مختلف الشعب
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ـ أُ ٝنُ٘ اىَرغشخ  ٍرذظال   

عيٚ اىجْسٞح  اىرّ٘سٞح ٍع ٍغاعاج 

اىَ٘اّع   اىَْظ٘ص عيٖٞا تَجيح 

.  اىجْسٞح اىرّ٘سٞح

 سْح عيٚ األقو 20 ـ اىعَغ ٍا تِٞ 

 01 سْح عيٚ األمصغ تراعٝز24ٗ

 ذذرسة ٗفقا ألدناً 2017جاّفٜ 

 ىسْح 1229األٍغعضص 

 سثرَثغ 02اىَؤعر ف1982ٜ

 اىَرعيق تأدناً اسرصْائٞح 1982

ساطح تاىَشاعمح فٜ ٍْاظغاخ 

االّرضاب اىشاعجٞح ٗاىَرٌَ تاألٍغ 

 اىَؤعر 1992 ىسْح 1551عضص 

 .1992 أٗخ 28فٜ 

ً عيٚ األقو 1.70 ـ ط٘ه اىقاٍح 

ً عيٚ األقو 1.65تاىْسثح ىيظم٘ع ٗ

.  تاىْسثح ىإلّاز

 ـ أُ الذقو جَيح دّضج اىثظغ عيٚ 

 قثو إطالح اىْظغ  15/20

. تاىْظاعاخ

 ـ أُ ذر٘فغ فٜ اىَرغشخ اىشغٗط 

اىظذٞح اىرٜ إقرضإا اىْظاً 

األساسٜ اىشاص تسيل إطاعاخ 

.   ٗأع٘اُ  اىسجُ٘ ٗاإلطالح

اىقضعج عيٚ اىعَو  تاىيٞو ٗاىْٖاع - 

    .تناٍو ذغاب اىجَٖ٘عٝح

: عند الترشح للمناظرة* 
ٍع ٗج٘ب اىرْظٞض عيٚ اىرغشخ ىغذثح ضاتظ )ٍطية ذغشخ تاسٌ اىسٞض ٗػٝغ اىعضه -  

 (.ٗطمغ اإلسرظاص اىَطي٘بٍساعض إطالح 

عيٚ ٍ٘قع اى٘اب اىشاص ت٘ػاعج  باللغة العربيةّسشح ٍِ إسرَاعج اىرغشخ عِ تعض - 

   www.e-justice.tn:  اىعضه

. ّسشح ٍِ تطاقح اىرعغٝف اى٘طْٞح- 

. أشٖغ (3)ٍضَُ٘ ٗالصج ىٌ َٝض عيٚ ذاعٝز ذسيَٞٔ أمصغ ٍِ شالشح - 

. ط٘عج شَسٞح دضٝصح- 

 ٍِ سيٌ ىصاىسأٗ اىشٖائض اىرنْ٘ٝٞح اىَْظغج تاىَسر٘ٙ ااىعيَٞح ّسشح ٍجغصج ٍِ اىشٖائض - 

اى٘ظائف اى٘طْٜ ٗفقا ىالسرظاطاخ اىَطي٘تح صُٗ اىذاجح إىٚ اإلشٖاص تَطاتقرٖا 

 .ىألطو

. ّسشح ٍِ ٍقغع  ٍعاصىح تاىْسثح ىيشٖائض اىعيَٞح اىَسيَح ٍِ جاٍعاخ ساطح أٗ أجْثٞح- 

.  ٍعيً٘ اىثغٝض ذذَو ٕ٘ٝح اىَرغشخ ٗعْ٘أّ اىششظٜج ظغٗف تغٝضٝح ساىض02عضص - 

ّسشح ٍِ شٖاصج دسِ اىسٞغج ٗاىسي٘ك تاىْسثح ىيَرغشذِٞ اىظِٝ أصٗا اى٘اجة - 

  .(ْٝرفع اىَرغشخ تاسرصْاء تسْح ٗادضج ٍِ اىسِ اىقظ٘ٙ) اىعسنغٛ

 ىيَرغشخشٖاصج ذصثد إّجاػ سضٍاخ ٍضّٞح فعيٞح أٗ اىرغسٌٞ تأدض ٍناذة اىرشغٞو تاىْسثح - 

 .اىظٛ ذجاٗػ اىسِ اىقاّّ٘ٞح
 

: بعد التصريح بالقبول األولي* 

ىٌ َٝض عيٚ ذاعٝز ذسئَ أمصغ  (األطو) B3ٍضَُ٘ ٍِ سجو اىس٘اتق اىعضىٞح - 

  .أشٖغ (3)ٍِ شالشح 

. أشٖغ (3)ىٌ َٝض عيٚ ذاعٝز ذسيَٞٔ أمصغ ٍِ شالشح  (األطو)ٍضَُ٘ ٗالصج - 

ّسشح ٍطاتقح ىألطو ٍِ اىشٖاصج اىعيَٞح أٗ اىشٖاصج اىرنْ٘ٝٞح اىَْظغج تاىَسر٘ٙ اىصاىس - 

. ٍِ سيٌ اى٘ظائف اى٘طْٜ ٗفقا ىالسرظاطاخ اىَطي٘تح

.  ظغٗف تغٝضٝح ٍرْثغج ذذَو ٕ٘ٝح اىَرغشخ ٗعْ٘أّ اىششظ02ٜعضص - 

عسظح سٞاقح، شٖائض )اى٘شائق اىَثْٞح ىيشثغج اىعيَٞح أٗ اىرنِ٘ٝ اىظٛ ذيقآ اىَرغشخ - 

. (...اىرنِ٘ٝ اىَْٖٜ، اىشٖائض اىغٝاضٞح،
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شهادة تكوينية 
منظرة بالمستوى 
الثالث من سلم 
الوظائف الوطني 
في اإلختصاصات 

 المطلوبة

 النجارة العامة - 
 نجارة الخشب- 
نجارة األلمنيوم    - 
  الصناعات الجلدية- 
 اللحام والتركيب المعدني       - 
 بناء  - 
 كهرباء البناء  - 
 الطباعة والتسفير - 
المرطبات - 
 تفصيل وتصميم المالبس- 
المصوغ والمجوهرات  -
 الفالحة- 
 الميكنة الفالحية  - 
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