
 أسالك السجونشروط التوظيف يف 

، 2008يونيو  07املؤرخ يف  167-08رقم  يتم توظيف موظفي أسالك السجون وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي       

-17رقم  املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي تضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بإدارة السجونامل

 يكون التوظيف حسب الرتب و الشروط كما يلي: ، و2017أكتوبر  22املؤرخ يف  302

 

 عون إعادة الرتبية:

و الذين  عن طريق التوظيف املباشر، املرتشحون احلائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة له، -

 تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا ملدة سنة.

 

 :رقيب إعادة الرتبية

، و الذين تابعوا اعن طريق التوظيف املباشر، املرتشحون احلائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة هل -

 (.2بنجاح تكوينا متخصصا ملدة سنتني )

 

 ضابط إعادة الرتبية:

 تددحعن طريق التوظيف املباشر، املرتشحون احلائزون على شهادة الليسانس يف التعليم العالي أو شهادة معادلة هلا  -

شرتك بني وزير العدل، حافظ األختام و السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية، والذين تابعوا بنجاح تكوينا م قرارباختصاصاتها 

 .متخصصا ملدة سنة

 

 دة الرتبية:ضابط رئيسي إلعا

دد حتا مشهادة مهندس دولة أو ماسرت أو شهادة معادلة هل على عن طريق التوظيف املباشر، املرتشحون احلائزون -

ا بقرار مشرتك بني وزير العدل، حافظ األختام و السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية، والذين تابعوا بنجاح تكوينا ماختصاصاته

 .متخصصا ملدة سنة

 

 

  على النحو التالي: ،رتبة ضابط إعادة الرتبيةقائمة التخصصات املطلوبة للتوظيف و الرتقية يف  حتدد

 :شهادة الليسانس يف التعليم العالي

 وإدارية،حقوق أو علوم قانونية  -

 علوم اقتصادية، -

 علوم التسيري، -



 علوم مالية و حماسبة، -

 علم النفس ختصص "عيادي"، -

 االجتماع ختصص "االحنراف و اجلرمية"،علم  -

 إعالم آلي، -

 إلكرتونيك، -

 إلكرتوتقين أو كهروتقين، -

 .اتصاالت سلكية وال سلكية -

 

 

 حتدد قائمة التخصصات املطلوبة للتوظيف و الرتقية يف رتبة ضابط رئيسي إعادة الرتبية، على النحو التالي:

 :شهادة ماسرت

 حقوق، -

 اقتصادية،علوم  -

 علوم التسيري، -

 علوم مالية و حماسبة، -

 علم النفس ختصص ""عيادي"، -

 علم االجتماع ختصص "االحنراف و اجلرمية"، -

 إعالم آلي، -

 إلكرتونيك، -

 إلكرتوتقين أو كهروتقين، -

 .اتصاالت سلكية وال سلكية -

 

 :ةشهادة مهندس دول

 إعالم آلي، -

 إلكرتونيك، -

 إلكرتوتقين أو كهروتقين، -

 .اتصاالت سلكية وال سلكية -

 

 


