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ــدلــو ز ا ر ة   العــ

المدیریة العامـة إلدارة السجون و إعادة اإلدمـاج
مدیریة المـوارد البشریــة والنشـــاط اإلجتماعـي

ــنــــف والتكویــــــــة الفرعیــــــة للتوظیــــــالمدیریـــ

لفائدةتوظیفمسابقةعن فتح،مدیریة الفرعیة للتوظیف والتكوینال،جتماعياإلة الموارد البشریة والنشاط مدیری،ة إلدارة السجون و إعادة اإلدماجة العامرین المدیتعل
:المبینة أدناهفي الرتبو مصالحھا اإلداریة مؤسساتھا العقابیة

شروط اإللتحاقنمط التوظیفالرتبة
عدد المناصب 

المالیة 
المفتوحة

رىأخشروط مكان التعیین

ضابط إعادة 
التربیة

مسابقة
على أساس 
اإلختبارات

شھادة مھندس دولة 
في اإلعالم  اآللي                  

أو مایعادلھا
)5(خمسمنذ الجزائریةالجنسیةأن تكون لھ -اإلدارة المركزیة33

،ألقلعلى اسنوات

ΔѧϴϨρϮϟ�ΔѧϣΪΨϠϟ�ΎϳΩΆϣ�Ύѧϴϔόϣ�ϭ�ΎѧϬϨϣأن یكون -
ألسباب غیر صحیة،

-ϪѧѧΘϣΎϗ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�ϥعϰѧѧѧϠ1.66 م�ϝΎѧѧѧΟήϠϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ
بالنسبة للنسـاء،م1.58و

عینین لل15/10أن یبلغ مجموع حدة بصره -
عدســاتأوتصحیح بالنظاراتدون معا

العین،
العینین یقل ودون أن یكون الحد األدنى إلحدى 

،7/10عن
رقیب إعادة 

التربیة

مسابقة
على أساس 
اإلختبارات

البكالوریاشھادة 
أو مایعادلھا
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توزیع 
المناصب

الوالیات المعنیة

اإلقامة المطلوبةمكان التعیینرجال

بشار10
بشار، تلمسان ، سعیدة ، 

.البیض ، النعامة 

.البلیدة ، الشلفالبلیدة16

.تیزي وزو، البویرةتیزي وزو10

.الجزائر، بومرداسالجزائر17

.قسنطینة، سكیكدة ، میلةقسنطینة20

.المدیة، الجلفةالمدیة16

.ورقلة، الوادي ، غردایةورقلة10



وھران18
ھران ، مستغانم ، و

.عین تیموشنت
-ΔϴϧΎѧδϔϧϭ�ΔѧϴϧΪΑ�ΕέΪѧϘΑ�ΎόΘϤΘϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰѧηΎϤΘΗ

،المراد اإللتحاق بھاةوالوظیف

-ϯ ΪѧѧόΘϳϻ�ϥ�ϪϨѧѧѧγ30ΔϨѧѧѧγعѧѧϨ�ΔϘΑΎѧѧѧδϣ�ΦϳέΎѧѧѧΗ�Ϊ

،التوظیف

الذي و النفساني أن تكون نتیجة الفحص الطبي-
دارة السجون إتنظمھیخضع لھ المترشح و الذي 

.إیجابیا 

*�ΔѧѧѧѧόΑΎΘϤϟ�ϥϮѧѧѧѧϟϮΒϘϤϟ�ϥϮΤѧѧѧѧηήΘϤϟ�ϊ ѧѧѧѧπ Ψϳ
.تكوینا متخصصا

.تیبازة، عین الدفلىتیبازة16

عون إعادة 
التربیة

مسابقة
على أساس 
اإلختبارات

مستوى
السنة الثالثة

من التعلیم الثانوي 
كاملة 
ھأو مایعادل
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توزیع 
المناصب

الوالیات المعنیة

ةاإلقامة المطلوبمكان التعییننساءرجال

.أدرار، تیندوفأدرار06/

بشار10005
سیدي ،، تلمسان بشار

.بلعباس ، معسكر

.تمنراست، البیضتمنراست/30

تبسة/110
خنشلة، تبسة، أم البواقي،

.سوق أھراس

.ورقلة، الواديورقلة08/

.إلیزي، بسكرةإلیزي2002

/15
برج 

بوعریریج
سطیف،برج بوعریریج،

.المسیلة

النعامة، سعیدة،النعامة1004

.، الجلفةغردایة، األغواطغردایة9405

:الترشح على الوثائق التالیةتحتوي ملفاتیجب أن 
طلب خطي،-
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة،-
مطلوبة مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكویني،  نسخة من المؤھل أو الشھادة ال-
إستمارة معلومات تملئ من طرف المترشح ، بعد تحمیلھا من الموقع اإللكتروني للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة و اإلصالح اإلداري-

publique.gov.dz-fonction-urswww.concoأوwww.dgfp.gov.dz) 1نموذج رقم( ،
،)یكون المترشح معفى ألسباب صحیةال یجب أن(نسخة طبق األصل من الشھادة التي تثبت اإلعفاء من إلتزامات الخدمة الوطنیة، -
دون تصحیح بالنظارات أو عدســات  العین ،للعینین معا 15/10تثبت حدة البصر في مجموعھا العیونمختص في طب مسلمة من طرف للعینینشھادة حدة البصر-

،7/10ودون أن یكون الحد األدنى إلحدى العینین یقل عن
بالنسبة للنساء،م1.58بالنسبة للرجال و م1.66ألدنى للقامة بـ تثبت الحد االمدیریة العامة لألمن الوطنيمصالحمسلمة من طرف شھادة قیاس القامة-



شھادة اإلقامة،-
:وصل إثبات دفع مستحقات المشاركة في المسابقة إلـى-
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج المفتوح لفائدة الوكالة المركزیة للدفع المسبق للمدیریة العامة )3000-52/50(الحساب البریدي الخاص بالخزینة المركزیة تحت رقم *

).597-756(لدى الخزینة المركزیة تحت رقم 
ـدى الخزینــــة المركزیـــة تحتفي حساب الخزینة الوالئیة لفائدة حساب الوكالة المركزیة للدفع المسبق للمدیریة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج المفتوح  لـــأو*

:و المقدرة بـ ، )597-756(رقم 
،لرتبة ضابط إعادة التربیةدج )300.00(-
،لرتبة رقیب إعادة التربیةدج )300.00(-
.لرتبة عون إعادة التربیةدج )200.00(-

ائق األخرى، السیما،، قبل  إلتحاقھم بدورة التكوین المتخصص، إستكمال ملفاتھم اإلداریة بكافة الوثعلى المترشحین المقبولین نھائیایتعین
، )سنوات على األقل)5(أن تكون لھ الجنسیة الجزائریة منذ (شھادة الجنسیة الجزائریة -
مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة، ساریة المفعول،-
مستخرج من شھادة المیالد ،-
، تثبتان قدرة المترشح على ممارسة المھام المنوطة بالرتبة المطلوبة،)طبیب مختصطب األمراض الصدریة مسلمة من طرف -الطب العام (طبیتان )2(شھادتان -
.شمسیتان)2(صورتان -

*ھــــام  �ΡΎѧΠϨϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϲϠλبالنسبة للمترشحین الموظفین،إرفاق الترخیص بالمشاركة في المسابقة و تعھد باإلستقالة : Ϸ�ΐ μ ϨϤϟ�Ϧϣ)�ΔѧΌϴϬϟ�ϑήѧρ�Ϧѧϣ�ϥΎϴѧπ Ϥϣ
.المستخدمة (
.بالنسبة للشھادات المعادلة للشھادات المطلوبة، إرفاق شھادة المعادلة*

:تحدید آجال التسجیالت و إیداع الملفات
�˰ѧΑ�ΎѧϫήϘϣ�ϦΎѧϜϟ�ΝΎѧϣΩϹ�ΓΩΎѧϋ·�ϭ�ϥϮΠѧδϟ�ΓέΩϹ�ΔѧϣΎόϟ�ΔѧϳήϳΪϤϟΎΑ�ѧηήΘϟ�ΕΎѧϔϠϣ�ωΩϮѧΗ�ϭ�ϞγήΗ/�ωέΎѧη11�ήΒϤѧδϳΩ1960έΎѧϴΑϷ-ήѧΰΠϟ،�ϻ��ΓΪѧϣ�ϲѧϓ�ϚѧϟΫ�ϭ

تتجاوز 
.، إبتداء من تاریخ  صدور أول إشھار في الصحافة المكتوبةیوم عمل)15(خمسة عشرة 

ال تقبل شھادات نھایة الدراسة بالجامعة بالنسبة للمترشحین في رتبة ضابط إعادة التربیة،*:مالحظات
قیمین خارج الوالیات المذكورة في الجدول أعاله،ترفض ملفات المترشحین الم*
.التسجیالتالواردة خارج آجالعین اإلعتبار الملفات الناقصة أو ال تؤخذ ب*


