
  

            

صالح  2017لسنة " اإلدارة العامة للسجون و اإلصالح"بوزارة العـــدل  بالغ مناظرة إنتـــداب عرفاء سجون وا 

صالح  باإلختباراتخارجية مناظرة " اإلدارة العامة لمسجون واإلصالح"تفتح بوزارة العدل  :  بالمدرسة الوطنية لمسجون واإلصالح  وذلك كما يمي(ذكور)لمدخول لمرحمة تكوين عرفاء سجون وا 

 رتبة اإلنتداب
الشروط القانونية 

الخاصة 
عـــدد 
الخطط 

 الوثائق المطلوبة الشروط القـانونية العـامة

عرفاء 
سجون 
وإصالح 

 

 ذكور 

ميكن أن يشارك يف 
ادلناظرة ادلذكورة 

ادلرتشحني أعاله 
الذين أمتوا السنة 

السابعة على األقل 
من التعليم الثانوي 

بالنظام ادلدرسي 
القدمي أو حتصل 

على شهادة ختم 
التعليم األساسي 
وأمت السنة الرابعة 

على األقل بالنظام 
ادلدرسي اجلديد أو 
حتصل على شهادة 
تكوينية منظرة هبذا 

 .ادلستوى 

3
300  

ذ
 ذكور

 

ـ أن يكون ادلرتشح  متحصال  على اجلنسية  التونسية  
مع مراعاة ادلوانع ادلنصوص عليها مبجلة اجلنسية 

.  التونسية
 سنة على 24 سنة على األقل و20 ـ العمر ما بني 

  .2017 جانفي 01األكثر بتاريخ
يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية )

وتحصموا عمى شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة 
الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى في 

. (حدود سنة واحدة
م على األقل  1.70  ـ طول القامة 

 قبل إصالح 15/20 ـ أن التقل مجلة حّدة البصر على 
. النظر  بالنظارات

 ـ أن تتوفر يف ادلرتشح الشروط الصحية اليت إقتضاىا 
النظام األساسي اخلاص بسلك إطارات وأعوان  السجون 

.   واإلصالح
القدرة على العمل  بالليل والنهار بكامل تراب - 

    .اجلمهورية

: عند الترشح للمناظرة* 

. (مع وجوب التنصيص على الرتشح لرتبة عريف سجون وإصالح)مطلب ترشح باسم السيد وزير العدل -  
 باللغة العربية   www.e-justice.tn: نسخة من إستمارة الرتشح عن بعد على موقع الواب اخلاص بوزارة العدل-  

. نسخة جمردة من بطاقة التعريف الوطنية-  
. أشهر (3)مضمون والدة مل ميض على تاريخ تسليمو أكثر من ثالثة -  
. صورة مشسية حديثة-  
. نسخة جمردة من الشهائد ادلدرسية أو الشهائد التكوينية ادلنظرة دون احلاجة إىل اإلشهاد مبطابقتها لألصل-  
. بالنسبة للشهائد ادلدرسية ادلسلمة من معاىد خاصة جيب أن تكون مؤشرا عليها من قبل ادلندوبيات اجلهوية للتعليم - 

.  ظروف بريدية خالصة معلوم الربيد حتمل ىوية ادلرتشح وعنوان مراسلتو02عدد  -  
 .نسخة من شهادة حسن السرية والسلوك بالنسبة للمرتشحني الذين أدوا الواجب العسكري -  

: بعد التصريح بالقبول األولي* 

. أشهر (3)مل ميض على تاريخ تسلمو أكثر من ثالثة  (األصل) B3 مضمون من سجل السوابق العدلية- 
. أشهر (3)مل ميض على تاريخ تسليمو أكثر من ثالثة  (األصل)مضمون والدة - 
. نسخة مطابقة لألصل من الشهائد ادلدرسية أو الشهائد التكوينية ادلنظرة- 
.  ظروف بريدية متنربة حتمل ىوية ادلرتشح وعنوانو الشخصي02عدد - 
رخصة سياقة، شهائد التكوين ادلهين، الشهائد )الوثائق ادلبينة للخربة العلمية أو التكوين الذي تلقاه ادلرتشح -

. (...الرياضية،
 .ال يرخص ألي مرتشح  يف اجتياز اختبارات القبول النهائي إن مل يضف الوثائق سابقة الذكر إىل ملفو- 

 

 

 . واأليام الموالية2018 ماي 27تجرى اإلختبارات يوم  . كآخر أجل لقبول الترّشحات  2017 ديسمبر 22 وقد 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 


