بالغ مناظرة إنتـــداب مالزمين أول للسجون واإلصالح بوزارة العـــدل "اإلدارة العامة للسجون واإلصالح" لسنة 2019

تفتح بوزارة العدل " اإلدارة العامة للسجون واإلصالح" مناظرة خارجية باإلختبارات للدخول لمرحلة تكوين عدد  120مالزم أول للسجون واإلصالح وذلك كما يلي:
الشروط القانونية
رتبة اإلنتداب
الخاصة

ميكن أن يشارك ف

املناظرة

أع ـ ـ ـ ـ ـ ـاله

املذكورة

املرتشحون

التكوين

تكوين هندس ــي • السالمة املعلوماتية /الربجمة واملنظومات/
(الشهادة الوطنية اتصاالت /هندسة معمارية /كهرابئية10 /
سوائل  /الكرتوميكانيك /نسيج
في الهندسة)

-

• علم النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

10

05

• علم االجتماع (الرتبية املختصة  /مريب
طفولة  /تنشيط شبايب)

10

05

• علوم قانوني ـ ـ ـ ـ ــة

40

03

تكوين ف نظام "أمـ ــد" • علوم اقتصادية وتصرف  /التصرف يف
شهادة الماجستير املوارد البشرية

20

02

• أرشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

02

-

• إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

02

-

• تربية بدني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

07

-

• صحافة وعلوم أخبار

02

-

02

-

احملرزون على:

* شهادة املاجستري
أو

مالزم أول * الشهادة الوطنية ف
للسجون اهلندسة.
واإلصالح أو

اإلختصاصات

عـدد الخطط
ذكور إناث

* شهادة معادلة هلذا
املستوى

ف اإلختصاصات
املطلوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.

شهادة الدكتوراه • الطب البيط ـ ـ ـ ــري

في الطب البيطري

الشروط القـانونية العـامة
ـ أن يكون المترشح متحصال على الجنسية
المنصوص
التونسية مع مراعاة الموانع
عليها بمجلة الجنسية التونسية.
ـ العمر ما بين  20سنة على األقل و 30سنة
على األكثر بتاريخ  01جانفي  2019ويتمتع
المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية
وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح
وزارة الدفاع الوطني بإستثناء من شرط السن
القصوى لإلنتداب في حدود سنة واحدة .يتم
التنفيل في السن القصوى وفقا الحكام االمر
عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في 13أفريل
 2006والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد
السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين
حاملي الشهادات العليا من المشاركة في
المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى
مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي.
ـ طول القامة 1.70م على األقل بالنسبة
للذكور و1.65م على األقل بالنسبة لإلناث.
ـ أن التقل جملة حدّة البصر على 20/15
قبل إصالح النظر بالنظارات.
ـ أن تتوفر في المترشح الشروط الصحية التي
إقتضاها النظام األساسي الخاص بسلك
إطارات وأعوان السجون واإلصالح.
 القدرة على العمل بالليل والنهار بكاملتراب الجمهورية.

الوثائق المطلوبة
 مطلب ترشح باسم السيد وزير العدل (مع وجوب التنصيصعلى الترشح لرتبة مالزم أول للسجون واإلصالح وذكر
اإلختصاص المطلوب)
مع وجوب التأشير عليه من طرف السلط األمنية مرجع نظر
سكنى المترشح.
 نسخة من إستمارة الترشح عن بعد (باللغة العربية ) على موقعالواب الخاص بوزارة العدل. www.e-justice.tn :
 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية. مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة ()3أشهر.
 مضمون من سجل السوابق العدلية ( B3األصل) لم يمضعلى تاريخ تسلمه أكثر من ثالثة ( )3أشهر.
 صورة شمسية حديثة. نسخة مطابقة لألصل من شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنيةفي الهندسة أو شهادة معادلة وفقا لالختصاصات المطلوبة.
 نسخة من بطاقة األعداد المتحصل عليها خالل كل سنة جامعية. عدد  04ظروف بريدية خالصة معلوم البريد تحمل هويةالمترشح وعنوان مراسلته .
 نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمترشحينالذين أدوا الواجب العسكري (ينتفع المترشح باستثناء بسنة واحدة
من السن القصوى).
 شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتبالتشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية.
 الوثائق المبينة للخبرة العملية أو التكوين الذي تلقاه المترشح(شهائد تكوينية أو خبرة أو تربصات.)...

وقد حدّد يوم  20ديسمبر  2019كآخر أجل لقبول الترشّحات  ,تجرى اإلختبارات يوم  23فيفري  2020واأليام الموالية.

كيفية

المشاركة )1:تعمير إستمارة الترشح عن بعد باللغة العربية على موقع الواب الخاص بوزارة العدل www.e-justice.tn :مع ضرورة التثبت في البيانات المصرح بها.
 )2تسحب استمارة الترشح عن بعد ويتم إرفاق نسخة منها بمطلب التر ّ
شح الذي يتم تقديمه إلى مراكز األمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر الترابي لمحل إقامة المترشح حسب العنوان
المذكور ببطاقة التعريف الوطنية وذلك للتأشير عليه على أن يتولى المترشح إثر ذلك مباشرة ارسال ملفه عن طريق البريد مضمون الوصول إلى اإلدارة العامة للسجون واالصالح نهج
كمال أتاتورك جون جورس تونس  1001في أجل أقصاه  20ديسمبر  2019مع التنصيص بالظرف الخارجي على عبارة " :مناظرة مالزم أول للسجون واإلصالح ."2019

ويرفض وجوبا ك ّل مطلب ترشّح يرد خالفا لهذه اإلجراءات  ،كما أنه ال يقع إرجاع الملفات المرفوضة .

