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      واج�ات املرتبص  -�ٔ 
 

 .لت�اق جبهة الرتبص يف الیوم احملدد ��االٕ 

 نضباط واملواظبة وحسن السرية، السلوك اجلید والقدوة احلس�نةاالٕ  

 .ا�رتام السمل �داري

 .املظهر والهندام الالئقني 

 .التعامل بلباقة وحسن الترصف مع املرشف ومسؤويل اجلهة القضائیة وحمیط التدریب

 .القوانني ا�ا�لیة جلهة الرتبص وقوا�د النظافة وأ�من اخلاصة هبا ا�رتام

ا�رتام الرسیة و�دم �شف حمتوى الو�ئق اليت یطلع �لهيا ٔ�و أ��داث اليت �مل هبا  
  .مبناس�بة اجراء الرتبص

�لزتام بواجب التحفظ املفروض �ىل مس�ت�ديم ٔ�ما�ت الضبط وفقا خلصوصیات اجلهة 
 .القضايئ القضائیة والعمل

 .ا�رتام �ر�مج الرتبص ا�ي �لكفه به املرشف يف �ة التدریب 

 .التعاون الاكمل مع املرشف و�س�تفادة من �رباته وتوجهياته 

�طالع �ىل النصوص القانونیة والتنظميیة املتعلقة بصالح�ات وتنظمي ٔ�ما�ت الضبط  
 .وكذا املصاحل ذات الص�

 .محل شارة املرتبص 

دج یوم�ا ختص ٔ��م التكو�ن  100املرتبص يف التكو�ن ٕاذا اكن بنظام دا�يل بـ مسامهة 
 .النظري دون الرتبص التطبیقي
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�داد مذ�رة هنایة التكو�ن (رتبة ٔ�مني قسم ضبط ؤ�مني ضبط) ٔ�و تقر�ر هنایة التكو�ن إ 
 .(رت��ة معاون ٔ�مني ض�ـط) ومبجهودات خشصیة

 التكو�ن �جلهة القضائیة و�س�تعداد �لمناقشة يف ایداع �س�ة من مذ�رة ٔ�و تقر�ر هنایة
  .هنایة فرتة التكو�ن

 

 :حقوق املرتبص -ب 
 

من أ�جر القا�دي �لموظف املرتبص �لرتبة   80 % �س�تفادة من م��ة حيدد م�لغها بــ 
 :املرحش لاللت�اق هبا

 17.308.00   :ٔ�مني قسم ضبط -    

  13.940.00  :ٔ�مني ضبط -    

   13.644.00   :معاون ٔ�مني ضبط -    

 .�س�تفادة من حق �خنراط يف الضامن �ج�عي 

�ابعة الرتبص التطبیقي حتت ارشاف وتوج�ه مرشف یتابع مسار الرتبص وجيیب عن لك م 
 .ا�شغاالت واس�تفسارات املرتبص

  .املرتبص برب�مج التدریب ومدته ٕاطالع 

 .�لرتبص حسب ما �سمح به القانونطالع �ىل الو�ئق وامللفات املرتبطة االٕ 

طالع �ىل �یف�ة سري و�س�یري مجیع املصاحل �جلهات القضائیة مبرافقة املرشف ٔ�و من االٕ 
 .ینوب �لیه

احلصول �ىل �س�ة من منوذج الو�ئق املس�تعم� �جلهات القضائیة حسب ما �سمح به 
 .القانون



3 
 

 .اس�تغالل مراجع املك�بة

ئیة والتدرب �لهيا حسب ما �سمح به القانون وذ� حتت طالع �ىل التطبیقة القضااالٕ 
 .رقابة رئ�س املصل�ة

 .)احلصول �ىل شهادة مدرس�یة وبطاقة مرتبص (طالب
 


