


 
 

  3 
 

� �

� �

�فهرس��املوضوعات �

�الفصل �عـــيضااملو� �الصفحة� �

� �..........................................ة�ـدمـمق� ���� �

�:�الفصل�التمهيدي� ��...................................إىل�علم�اإلدارة�دخلـم� ��� 

� �.................................مفهوم�اإلدارة�–� ��� 

� �........................العملية�اإلدارية�وظائف�–� ��� 

� �................................أهداف�اإلدارة�–� ��� 

�:الفصل�األول �.....................................التحرير�اإلداري� ��� 

� ��..........................................مفهومه�–����� ��� 

�  �� �..........................................شروطه�–�����

�  �� ...............................صيغ�التعبري�اإلداري�–�1.��

� ما�ينبغي�على�احملرر�اإلداري�القيام�به�قبل�وأثناء�وبعد��–�1.��

 .............................اإلنتهاء�من�حترير�املراسلة�اإلدارية
�� 

�:الفصل�الثاين  �� ......................................الرسالة�اإلدارية�

� �...........................أمهية�املراسالت�اإلدارية�–��.�� ��� 

�  �� ...................................الرسالة�اإلدارية�–��.��

� �.....................................تعريفها�–����.�� ��� 

� �......................................أنواعها�–����.�� ��� 

� �........الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الرمسي�–����.���� ��� 

� �.....الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي�–����.���� ��� 

� ��.........................املهنيةبيان�السرية�العلمية�و�–��.�� ��	 

� �.....................تطبيقات�على�الرسالة�اإلدارية�–��.�� ��� 



 
 

  4 
 

� �� �� �

� �تطبيقات�على�الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الرمسي�–������� ��� 

� �الشخصي�تطبيقات�على�الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�–������� ��� 

�:الفصل�الثالث �.........................................وثائق�التبليغ� �	�� �

� �..................................جدول�اإلرسال�–��.�� ���� �

� �..................تطبيقات�على�جدول�اإلرسال�–� ���� �

� �........................................اإلستدعاء�–��.�� ���� �

� �.......................اإلستدعاءتطبيقات�على��–� ���� �

� �...........................................الدعوة�–��.�� ���� �

� �..........................تطبيقات�على�الدعوة�–� ���� �

� �.....................................الرمسية�الربقية�–��.�� ��	� �

� �....................الرمسية�تطبيقات�على�الربقية�–� ���� �

�:الفصل�الرابع �.....................................وثائق�إدارية�غري�الرسالة� ��
� �

� �..........................................املذكرة�–��.�� ���� �

� �.........................تطبيقات�على�املذكرة�–� ��		� �

� �..........................................املنشور�–��.�� ��	�� �

� �.........................تطبيقات�على�املنشور��–� ���	� �

� �..........................................التعليمة�–��.�� ����� �

� �.........................تطبيقات�على�التعليمة�–� ����� �

� �..........................................عالناإل�–��.�� ����� �

� �.........................تطبيقات�على�اإلعالن�–� ����� �

�:الفصل�اخلامس �.............................وثائق�السرد�والوصف�والتحليل� ����� �

� �...........................................احملضر�–��.�� ����� �

� �...........................على�احملضرتطبيقات��–� ����� �



 
 

  5 
 

� �� �� �

� �......................................عرض�احلال�–��.�� ��
	� �

� �....................ات�على�عرض�احلال�تطبيق�–� ��
�� �

� �...........................................التقرير�–��.�� ��
�� �

� �.........................تطبيقات�على�التقرير��–� ����� �

�:لسادسالفصل�ا �.................................�النصوص�التشريعية� ���
� �

� ��..............................تعريفه�–:�النص�التشريعي�� ����� �

� �..............................أنواعه�–��������������������� ����� �

� �.........)شكله(عناصر�تقدميه�املادي��–�������������������� ����� �

� �.....تطبيقات�على�النصوص�التشريعية�–�������������������� ���	� �

� �.........................................لدستورا�–�	.�� ���	� �

� �........................لدستور�اتطبيقات�على��–� ���	� �

� �..........................................القانون�–�	.�� ����� �

� �........................ات�على�القانون�تطبيق�–� ����� �

� �............................................األمر�–�	.�� ��	�� �

� �...........................تطبيقات�على�األمر��–� ��	�� �

�:لسابعالفصل�ا �..................................�نظيميةالنصوص�الت� ����� �

� �............................�تعريفه�–:��نظيميالنص�الت� ����� �

� �...............................أنواعه�–�������������������� ����� �

� �..........)شكله(عناصر�تقدميه�املادي��–�������������������� ����� �

� �......تطبيقات�على�النصوص�التنظيمية�–������������������� ����� �

� ��.
�..........................................ملرسوما�–� ����� �

� �........................ملرسوم�ا�تطبيقات�على�–� ����� �

� �............................................القرار�–�	.�� ����� �



 
 

  6 
 

� �� �� �

� �..........................تطبيقات�على�القرار��–� ����� �

� �.........................................املقرر�–�	.�� ���	� �

� �.......................��تطبيقات�على�املقرر�–� ���	� �

�:���ملحق �.....................مناذج�ملراسالت�إدارية�بالفرنسية� ����� �

�.............مناذج�لرسالة�إدارية�ذات�طابع�رمسي��-�� ��	�� �

� ��..........................طلب�حتويل�ملف�إداري�–��.�� ��
�� �

� �......................حتويل�اخلريطة�اإلدارية�طلب�–��.�� ��
�� �

� �...........................تأجيل�عقد�يوم�دراسي�–��.�� ��
�� �

� �.................طلب�إثبات�صحة�شهادة�مدرسية��–��.�� ��
�� �

� �..........إثبات�صحة�شهادة�مدرسيةرد�على�طلب��–��.�� ��

� �

�...........شخصيمناذج�لرسالة�إدارية�ذات�طابع���-�� ��	
� �

� �....................................طلب�توظيف�–��.�� ��
�� �

� �............................رد�على�طلب�توظيف��–��.�� ��
�� �

� �....................................رسالة�إستقالة�–��.�� ��
�� �

� �.....................�طلب�إحالة�على�اإلستيداع�–��.�� ���	� �

� �........................إشعار�بإخالء�سكن�إلزامي�–��.�� ����� �

�.............................دول�إرسالمناذج�جل��-�� ��
�� �

� �.....................................�	منوذج�رقم��–��.�� ����� �

� �.....................................�	�منوذج�رقم�–��.�� ����� �

�...............................لربقية�رمسيةمناذج���-�� ��
�� �

� �....................................�	�منوذج�رقم��–��.�� ����� �

� �....................................�	�منوذج�رقم��–��.�� ����� �



 
 

  7 
 

 
 
��

 

�.................................اإلستدعاءمناذج���-�� ��
	� �

� �....................................�	�منوذج�رقم��–��.�� ���
� �

� �....................................�	�منوذج�رقم��–��.�� ����� �

�..............................ملذكرة�إداريةمناذج���-�	 ��
�� �

� �....................................�	منوذج�رقم���–�	.�� ����� �

� �....................................�	�منوذج�رقم��–�	.�� ���	� �


�.....................................حملضرمناذج���-� ����� �

� ��.
�...................................حمضر�تنصيب��–� ����� �

� ��.
�...................................حمضر�إجتماع��–� ����� �

�.........................................................املـراجــع ����� �



 مقدمة�����������������������������������������������������������������������������������������������
 

9 
 

��مقـــدمة�

التحكم�يف�استعماهلا�مبا�يفي�للتحرير�اإلداري�قواعد�وتقنيات،�ال�بد�من�اإلملام�ا�و

�اإلدارية، �املراسالت �خمتلف �أجله �من �حررت �الذي �املنشود �هذه� الغرض �لعبت حيث

�و �للناألخرية �بالنسبة �هاما �دورا �تلعب �اإلدارات�مازالت �مستوى �على �اليومي شاط

�.املؤسساتو

�:�ين�ملختلف�األمناط�إدراج�وحدة�التحرير�اإلداري�يف�برنامج�التكويكتسي�

أمهية�بالغة�يف�تكوين�اإلطارات�مهما�تباينت�مستوياا،�"�التسيريو�اإلدارةالتفتيش�و"

�تقنيات�وفهي�حب �وإدراك �معرفة �إىل �اجة �من �لتمكينها �اإلداري، التحكم�أساليب�التحرير

يع�أمناط�التكوين�املذكورة�مهامها�يف�امليدان�بالنسبة�جلمممارسة�اجليد�فيها،�بعد�خترجها�و

ألنه�ببساطة،�كثريا�ما�خيشى�املوظف�املسؤول�انتقادات�غريه،�ملا�يكون�أسلوبه�يف��.أعاله

�أو �ركيكا �ضعيفا، �يف��التحرير �آثارها �تترك �مادامت�كتابته �الغرض، �يؤدي �ال �قد ملتويا

��.اإلدارة�أو�املؤسسة

�جي���� �أن �البد �على�لذا، �مبين �أسلوب�دقيق �وانتهاج �مستواه �حتسني �يف �احملرر تهد

عليه�يصبح�لزاما�على�احملرر�أن�ينتقي�أجنع�الطرق�و�.أسس�متينة�يف�جمال�التحرير�اإلداري

�امل �إىل�هدفه �الوصول �من �واليت�متكنه �الكتابة �يف�فن �اتمثل�يف�التحكم إلداري�يف�اإلنشاء

�الشأن�هو�السؤال�الذي�يطراملراسالت�املتنوعة،�و كيف�ميكن�التوصل�:�ح�نفسه�يف�هذا

��؟�خمتلف�هذه�املراسالت�بشكل�واضح�وموضوعيإىل�حترير�

لإلجابة�عن�هذا�السؤال،�نقول�بأن�حترير�املراسالت�اإلدارية�هو�عبارة�عن�فن�قائم�و

�يتعني�على� بذاته�سواء�من�حيث�الشروط�املتعلقة�بالشكل�أو�تلك�املتعلقة�باملضمون،�مما

اإلداري�احترام�مجلة�من�القواعد�واألسس�اليت�تبىن�عليها�هذه�العملية،�كما�سنبينه��احملرر

���.الحقا�عند�دراسة�كل�فصل�من�فصول�هذه�الوحدة

ونذكر�على�سبيل�املثال�ال�احلصر�بعض�اجلوانب�اليت�ينبغي�أخذها�بعني�االعتبار�يف�

 :�يسا�أو�مرؤوسا�التحرير�مهما�كانت�صفة�املوظف�احملرر�للمراسلة�سواء�كان�رئ

��
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�املكان،� �الرقم، �كالدمغة، �اإلدارية �للمراسلة �املادي �التقدمي �يف �تذكر �اليت البيانات

���.و�اإلمضاء�و�نص�املراسلة�التاريخ،�بيان�املرسل�واملرسل�إليه،�املوضوع،�املرجع

�م �األفكار �تسلسالتإدراج �و�سلسلة �املوضوع، �معاجلة �أثناء �العبارات�منطقيا انتقاء

،�مع�تفادي�اإلطناب�موضوعيةدقة�وواملفردات�املناسبة�للتعبري�عن�هذه�األفكار�بوضوح،�و

���.)النحوية�و�الصرفية:�(�كذلك�جتنب�األخطاء�اللغوية�والتكرار،�و

�و�احترام �اإلداري �املراسلالسلم �يف �املعاجل �املوضوع �مراعاة�وحدوية �مع �اإلدارية ة

���.لاالنسجام،�وحجم�الورق�املستعمالشمولية�و

�و �انترنيت�هذا �فاكس، �هاتف، �واملواصالت�من �االتصال �وسائل �تطور �من بالرغم

�الكتروين �ف�.اخل...وبريد �زالت�متداولةاملإن �ال �اإلدارية �عنها�راسلة �االستغناء �ميكن �وال ،

كتوب،�وقد�قيل�يف�مهما�تطورت�هذه�الوسائل،�لكوا�أداة�فعالة�للمحافظة�على�األثر�امل

��"�أن�الكتابات�باقية�على�الدواماألقوال�زائلة�مع�مر�األيام�وأن�"�:هذا�املعىن�

وسيلة�هذا�دليل�على�أمهية�املراسلة�اإلدارية�على�مر�العصور�باعتبارها�دليل�إثبات�وو�����

ة�التراجع�عن�مضموا،�وهي�أداة�يف�متناول�كل�الفئات�اإلداريمؤكدة،�ال�ميكن�جتاهلها،�و

تكلفتها�معقولة�مقارنة�بغريها�من�الوسائل�أن�إلمكانيات�واواالجتماعية،�إذ�توفر�اجلهد�و

���.األخرى

�بالتحرير�اإلداري�يؤدي�إىل�التوصل�بسهولة�إذ�أن�احترام�القواعد�و األسس�املتعلقة

���.تسليط�الضوء�عليها�دون�لبس�أو�غموض�ومات�واألفكار�املراد�تبليغها،�وإىل�تبليغ�املعل

�الوولقد� �هلذه تلف�حدة�تقدمي�سند�تكويين�يساعد�املتكونني�يف�خمارتأينا�يف�معاجلتنا

فية،حيث�راعينا�يف�بأسلوب�التحرير�اإلداري�يف�أعماهلم�الوظياألمناط�على�التعرف�واإلملام�

���.التسيريالتفتيش،�اإلدارة�و�:نسبة�ألمناط�املناهج�املقررة�بالذلك�الربامج�و

�
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�الشأن�جلملة�من�املواضيع�حتوم� جلها�حول�املراسالت�اإلدارية،�وقد�مت�التطرق�يف�هذا

��.تنظيم�األمانة�اإلداري،�مبا�يف�ذلك�النصوص�التشريعية�والتنظيمية�ومبختلف�أنواعها

وحىت�يكون�هذا�السند�ملبيا�النشغاالت�املكونني�و�املتكونني�على�حد�سواء،�توخينا�

� �وتوسيع �تنويع �مع �املراسالت�افتراضيا �أنواع �من �نوع �كل �يكون �أن �إعداده جماالت�يف

توظيفها�يف�اإلدارة،�إال�أن�اهلدف�ليس�تقدمي�قوالب�جاهزة،�بقدر�ما�هو�مساعدة�املتكون�

�متكنه�على�أن�يستلهم�من�خالهلا�ما�يشجعه�على�املضي�قدما�باملمارسة�الفعلية�اليومية�اليت

���.التحسن�يف�جمال�التحرير�اإلداريمن�اإلبداع�واالبتكار�و

�وفرنو �قد �نكون �أن �نأمل �كمأخريا �املتكون �على �اجلهد�ا �من �جزءا �املكون، �على ا

�طريق�و �عن �ذلك �و �اإلداري، �التحرير �جمال �يف �السري �مواصلة �من �متكينه �قصد العناء،

���.املمارسة�اليومية�لتحسني�أدائه�و�حتقيق�ما�يصبو�إليه

�للهدف�املنشود� �حتقيقا �السند، �هذا �مادة �تقدمي �يف �وفقنا �قد �نكون �أن �نسأل واهللا

اإلنشاء�اإلداري�املتكونني�يف�اإلملام�بأساليب�وتقنيات�التحرير�و�ىل�مساعدة�الطلبةالرامي�إ

��اهللا�ويل�التوفيقو�.دقيقةبصورة�واضحة�و
�2010مارس30اجلزائر�يف�
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���:مفهوم�اإلدارة� ��

�.الديولوجيات�السائدة�يف�كل�جمتمعختتلف�مهمة�اإلدارة�باختالف�الظروف�البيئية�وا

�ا �التنظيم �أن �وكما �املفكرين �نظرة �فإن �وبالتايل �اإلدارة �بتنظيم �مرتبط ذوي�الجتماعي

�ا �علم �ختاالختصاص�إىل �دور�إلدارة �عن �أذهام �يف �الذي�حيملونه تلف�باختالف�التصور

�لذا،�فإن�لإلدارة�مجلة�من�املفاهيم�نوجزها�فيما�.جتماعية�اليت�نشأوا�فيهااإلدارة�يف�بيئتهم�اال

��:�يلي�

� �العام �مفهومها �يف �اإلدارة :� �الدولةهي �قوانني �املكلف�بتطبيق �التنفيذي وتقدمي��اجلهاز

�و �للمواطنني، �واخلدمات�الضرورية �القوانني�املرسومة �إطار �ذلك�يف اليت�األهداف�املسطرة

���.الثقافية�االقتصادية�ويف�إطار�القوانني�االجتماعية�و�وضعتها�الدولة

مة،�ونصوص�أما�يف�ميدان�التربية�فهي�اهليئة�التنفيذية�املكلفة�بتطبيق�قوانني�الدولة�بصفة�عا

�و �خاصة، �بصفة �املدرسي�يف�إطار�الوصاية �للجمهور �اخلدمات�الضرورية تعمل�على�تقدمي

���.برناجمها�التربوي�والتكويين�

�اإلد �ارة �و: �تنظيم �عملية �األهداف�هي �لتحقيق �واملادية �البشرية �املوارد �وتسيري حتليل

كما�هو�معلوم�أداة�تنفيذ��هيالوصاية�أو�املؤسسة،�والدولة�و�املشاريع�املسطرة�من�طرفو

�ور �و�د�يف�التعريف�األول،فقط�كما جتنيد�الفاعلني�خلدمة�بل�هي�وسيلة�فعالة�يف�ختطيطها

���.اجلمهور�مع�املراقبة�و�التقومي�

��اإلدارة �و�هي: �التنظيم �على �القدرة �و �جمهودام�اإلرادة �كل �الفاعلني�حبيث�توجه �حتفيز �

إن�الفكرة�املردود،�وتركة�املتمثلة�يف�حتسني�األداء�ورفع�و�طاقام�حنو�حتقيق�األهداف�املش

�بينهم�و�بني�اإلدارة�حىت�ة�هي�القدرة�على�جتنيد�األفراد�واألساسي حثهم�على�التعاون�فيما

منفعته�وحتقيق�واألخري�مصلحة�التلميذ�يساهم�اجلميع�يف�خدمة�املصلحة�العامة�اليت�هي�يف�

��.طموحاتهرغباته�وأماله�و

شاركة�يف�حتديد�األهداف،�املاذ�القرارات�واك�الفاعلني�يف�اختهي�القدرة�على�إشر:�اإلدارة�

ق�التعاون�الفعال�لذا�فهي�خل�،معرفتهمخربام�املتمثلة�يف�جمهودام�وفال�ميكن�إغفال��وعليه

���.املنفذين،�مما�يسمح�و�يضمن�حتقيق�نسبة�عالية�من�األهداف�املسطرةبني�املسريين�و

��اإلدارة �ال: �مرؤوسني�من �و �رؤساء �اجلميع �يتمكن �كل�هي�أن �مبجهودات�مشتركة قيام
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�مشروعها� �يف�إطار �النتائج�املرجوة �أن�حتقق �املؤسسة �حبيث�تستطيع �ومهنته، حسب�دوره

���.املسطر�

نظر�بعض�املختصني�يف�علم�اإلدارة،�أن�مفهومها�خيتلف�باختالف�النظرة�إليها�فهناك��ويف

��.ناك�من�ينظر�إليها�نظرة�موضوعيةمن�ينظر�إليها�نظرة�شكلية�بينما�ه

���:�الناحية�الشكلية�من� ��

� �جمموعة �بأا �وتعرف�اإلدارة �للدولة، �هيئات�تابعة �خمتلفة�مؤسسات�أو اليت�متارس�أنشطة

�.لتحقيق�احلاجات�واملصاحل�العامة�

��:�الناحية�املوضوعية�أما�من� ��

�أجل� �من �للدولة �اهليئات�التابعة �املؤسسات�و �متارسها �أنشطة �جمموعة �بأا فتعرف�اإلدارة

��.عمومية�وحتقيق�املصاحل�العامةخدمة�

الشكلية�ويتجه�الرأي�:�(ويتجه�الرأي�الغالب�يف�تعريف�اإلدارة�إىل�اجلمع�بني�النظرتني����

�الشرط�الشكلي�:�(الغالب�يف�تعريف�اإلدارة�إىل�اجلمع�بني�النظرتني الشكلية�املقصود�من�

هو�تبعية�املؤسسات�للدولة،�أما�املقصود�بالشرط�املوضوعي�فهو�قيام�املؤسسات�بالنشاط�من�

���.قيق�املصلحة�العامة�أجل�حت

�اإلداري�و �املسؤول �أو �القائد �أن �اإلدارة �ميدان �يف �املفاهيم �هذه �كل نستخلص�من

�الظ �بتوفري �يلتزم �الذي �هو �والبارع �للعمل، �إدارة�روف�املالئمة �و �تنظيم �على �القدرة لديه

�التسيري،� �أساليب �يف �الضرورية �التحسينات �إدخال �على �ويعمل ،� �البشرية �املوارد وتسيري

ويشجع�العمل�اجلماعي�لتحقيق�النتائج�املطلوبة،�إضافة�إىل�املهمة�العامة�لإلدارة،و�هي�القيام�

�معينة �باعتبارهم�احملرك�األساسي�ألي�وتطبيق�النصوص�و�مبهام �على�األفراد القوانني�اعتمادا

إذن�فهي�وسيلة�و�ليست�غاية�يف�حد�ذاا،�و�أسلوب�عمل�و�منهجية�و�فن��.تنظيم�إنساين

�االن �و �للعمل �املالئم �املناخ �توفري �يهدف�إىل �اإلنسانيةتسيري، �العالقات �خالل �من �،�سجام �

�املبادرة �روح �تشجيع �القيام��و �من �اجلميع �يتمكن �حىت �املبدع �و �اخلالق �اجلماعي والعمل

�وا �وبتلقائية �إراديا �عن�بواجباته �بعيدا �التسيري�، �الوعي�املهين�واالندماج�يف�دينامية قتناع�مع

�اليت�تعقد�و�كل�أنواع�الضغوطات�و �العمل�يف�كثري�من�املمارسات�السلطوية تعرقل�وترية

���.احلاالت
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��:�العملية�اإلدارية��وظائف ��
��:�التالية��لوظائفتتألف�العملية�اإلدارية�بشكل�عام�من�ا

��التخطيط�-1 .2 �التحديد: �هو �أو�و �املؤسسة �تنجزه �أن �ينبغي �ملا �املنظمة�املسبق

اخلطط�الالزمة�لكل�عمل�أو�نشاط�داف،�كما�يتمثل�يف�وضع�الربامج�ووطريقة�حتقيق�األه

درسي�وتنظيم�خمتلف�االمتحانات�حتضري�الدخول�امل:�ل�فترة�زمنية�معينة،�مثال�ذلك�خال

���.اخل��.��.��.�،�وإعداد�مشروع�املؤسسةاملسابقاتو

ع�األدوار�عليهم�هو�عبارة�عن�تقسيم�العمل�بني�املوظفني�و�توزيو�:�التنظيم�–�2 .2

التنسيق�فيما�بينهم�حىت�يتمكنوا�من�الوصول�إىل�حسب�قدرام�ومهامهم�واختصاصام،�و

� �التنظيم �فإن �وعليه �األهداف�املرجوة، �وحتقيق �الشكل �مبثابة �فيه�يعترب �يفرغ القالب�الذي

��.األهداف�املسطرةاجلهد�اجلماعي�لتحقيق�

��التوجيه�–��3 .2 �و: �تسهيل �به �األوامر��تيسريويقصد � �إصدار �طريق �عن العمل

�.وفعاليةالتعليمات�من�طرف�املسؤولني�الرامية�إىل�حتقيق�األهداف�بكفاءة�و

��التنسيق�–��4 .2 :� �املصلحة �داخل �اإلدارية �األعمال �تنشيط �عملية .�الواحدةهو

�بني�املصاحل�من�جهة�أخرى،�وجهة�والتنسيق�بني�عناصر�مصلحة�معينة�من فاملسؤول��.ما

على�كل�األصعدة��الناجح�هو�الذي�يويل�التنسيق�األمهية�اليت�يستحقها�ويعمل�على�بلورته

�مع�اهليئات�الفاعلة�والشركاء�بصفة�عامةداخل�املصاحل،�و �بينها فهو�إذن�يعمل�على��.فيما

يقرب�الفاعلني�وآراءهم،�ويثمن�الصعوبات،�وحتسني�األداء�ورفع�املردود�ويساهم�يف�تذليل�

����.العمل�اجلماعي�املشترك،�كما�ينمي�روح�التعاون�و�االنسجام

هي�مقارنة�العمل�مبعيار�معني�أو�مقارنة�ما�مت��إجنازه�على�ضوء�و:��الرقابة�–��5 .2

�ه �أو�الربنامجما �تسمح�بتقدير�مدى�تنفي�.و�خمطط�له�ضمن�اخلطة �الرقابة ذ�أي�أن�عملية

النشاطات�املختلفة،�ويضطلع�ا�مجيع�الفاعلني�باملؤسسة�ممن�هلم�مسؤولية�معينة،�عمال�واأل

���.تربطهم�بالرؤساء�اإلداريني�ورؤساء�املشاريع�واملفتشني�واملراقبني�كل�حسب�اختصاصه

فهي��.يات�األساسية�يف�كل�عمل�أو�مشروعهو�عملية�من�العملو�:�التقييم�–�6 .2

تساعد�على�اكتشاف�النقائص�والوقوف�على�أسباب�تردي�املردود�والعمل�على�تصحيحها�

���.مع�جمموعة�من�املوظفني�وبواسطتهم
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��:أهداف�اإلدارة� ��
����������:�يلي��من�بني�األهداف�املرجوة�اليت�ينبغي�أن�تعمل�اإلدارة�على�حتقيقها�ما

�.املسؤوليةوممارسة��والتسيري�القدرة�على�اإلدارة�-���������1.3

�.واملالية�واملادية،�وتطوير�النشاطات�املختلفة�د�البشريةرالقدرة�على�تسيري�املوا-�2.3

�على�قرا�-�3.3 �واملراسالت،القدرة �الوثائق�اإلدارية �استغالال��ءة �واستغالهلا وفهمها

��.سليما

��اخل،��...القدرة�على�حترير�املراسالت�اإلدارية�من�رسائل�وحماضر،�وتقارير��-��4.3

���.بتحديد�املهام�واملسؤوليات�بوضوحاليت�تسمح�

���.اذ�اإلجراءات�املناسبة�يف�حينهاواخت�القدرة�على�التوقعات��-�5.3

والتفاعل�مع�كل�مصادرها��والتواصل�واالتصال�والتبليغ�القدرة�على�اإلعالم��-�6.3

���.وحميطاا

���.التشبع�بروح�العمل�اجلماعي�والقدرة�على�القيادة�اجلماعية�-�7.3

�املستندات�اخلاصة��-�8.3 �وكل �امللفات�والسجالت�والوثائق �مسك �يف التحكم

���.بتسيري�شؤون�اإلدارة�واملوظفني�

التحكم�يف�القدرات�البيداغوجية�والتربوية�واإلدارية�اليت�تعمل�على�حتسني��-�9.3

املدرسي�كما�وكيفا�يف�قطاع�التربية�والتعليم�ويف�جمال�األداء�ورفع�املردود�

��.التكوين�املستمر

�املدروس��� �العلمي �التخطيط �هي �التربية �يف �احلديثة �اإلدارة �أن �القول �ميكن وأخريا

�والعمل� �والتشاور �والتكامل �التعاون �على �املبين �والتنسيق �واملهام �لألعمال �احملكم والتنظيم

فالعربة�ليست��.اجلماعي�املبين�على�العالقات�اإلنسانية،�بغية�خدمة�مصلحة�اجلماعة�التربوية

���.يف�حجم�العمل�بل�يف�النتائج�احملققة

��
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��:مفهوم�التحرير�اإلداري ��

وترسل��الوثائق�اإلدارية،�حتررجمموعة�من�املراسالت�و�العقود�و�التحرير�اإلداري�هو��
�أو� �إرسال �جداول �أو �رسائل �شكل �يف �الطبيعيني، �األشخاص �إىل �أو �العمومية �املصاحل إىل

��برقيات�أو�مذكرات�أو�مناشري�أو�تقارير�أو اخل،�وعليه�فإن�كل�حترير�إداري��...حماضر�
من�جهة�أخرى�فانه�يتطلب�ية�للغة�اليت�يتم�ا�التحرير،�ويقتضي�قبل�كل�شيء�معرفة�كاف

��:�بصفة�عامة�
���.الوضوح�يف�التعبري�عن�األفكار��-أ

���.التنسيق�املنطقي�للمعاين�و�االستدالالت��-ب
���.األسلوب�الصحيح�و�الدقيق�يف�التحرير��-ج

��:اإلداري��شروط�التحرير ��
��:�يلي��يراعى�يف�التحرير�اإلداري�شروط�معينة�نذكر�منها�ما

���:الشروط�املتعلقة�باملضمون��-���1.2
��:�يراعى�يف�اجلانب�املتعلق�باملضمون�النقاط�التالية�

���:األسلوب�و�خصائصه��-���1.1.2
�،ليست�لغة�مميزةال�يعترب�األسلوب�اإلداري�أسلوبا�خاصا،�ألن�اللغة�اليت�تستعملها�اإلدارة�

�اإلداري� �احملرر �على �ينبغي �اليت �املتداولة �العبارات �و �الكلمات �من �جمموعة �تستعمل فهي
ألنه�قد�حيدث�أن�اإلدارة�تستخدم�يف��.استعماهلا�للتعبري�عن�أفكاره�حىت�يفهمه�الغري�بسهولة

وعية�العمل�املراسالت�اإلدارية�بعض�العبارات�و�الصيغ�أو�اجلمل�اليت�تراها�ضرورية�نظرا�لن
���.اإلداري

هذا�وبالرغم�من�أن�لألسلوب�اإلداري�صفة�خاصة�بكل�حمرر،فانه�جيب�على�مجيع�احملررين�
�وسليمة �صحيحة �لغة �حتريرهم �يف �يستعملوا �اخلصائص��أن �حتقيق �على �دائما �يبحثوا وأن

��:التالية
اإلدارية�احملررة�ينبغي�على�احملرر�اإلداري�أن�يعمل�على�أن�تكون�املراسلة��:�الوضوح�-

��:�يلي��ومفهومة�من�طرف�املرسل�إليه�لذا�جيب�مراعاة�ما�واضحة
���.التفكري�يف�مستوى�تصور�الوثيقة�اليت�يتعني�حتريرها •
���.و�أن�يكون�تعبريها�واضحا�عما�يريد�إطالع�اآلخرين�عليه •
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بسيطة�وهي�أن�يستعمل�احملرر�اإلداري�يف�املراسلة�اإلدارية�مصطلحات�فنية��:�البساطة�-
الغموض�لكي�يضمن�تبليغ�املضمون،�إال�إذا�كان�املوضوع�وأن�يتجنب�التكلف�و�وواضحة،

���.يتطلب�عبارات�فنية�متخصصة
وهو�التعبري�عن�فكرة�معينة�بأقل�عدد�ممكن�من�األلفاظ�متاشيا�مع�القول�السائد��:اإلجياز�-
�ودلّ":� �قلّ �ما �عن�احلشو�فاألسلوب�اجليد�هو�األسلوب�الذي�يك�".خري�الكالم ون�بعيدا

�ا �عن �معربا �يكون �أن �أساس �بالفكرةعلى �إخالل �دون �املقصود �ملعىن �أوضح،�. وبعبارة
���.األسلوب�احلسن�هو�الذي�ال�يضاف�إليه�شيء

�،الصيغوالكلمات�و�وهي�تقتضي�على�أن�حيرص�احملرر�على�استعمال�املفردات:��الدقة��-
عمل�مصطلحات�واإلدارة�قد�تست�.أو�افتراضالذي�ال�يقبل�أي�تأويل�إال�يف�معناها�احلقيقي�
� �اإلداري �القانون �اإلداري�من �احملرر �على �احلالة�جيب �هذه �ففي �مثال، �التجاري �أو �املايل أو

�استعماهلا �حيسن �حىت �بدقة �مدركا�.معرفتها �بذلك �حمل��ويكون �تكون �ال �حىت ملدلوالا،
���.تساؤالت�حتول�دون�فهم�املقصود�منها�

على�احملرر�اإلداري�أن�يتجنب�االعتبارات�الشخصية�يف�املراسالت��ينبغي:��املوضوعية�-
أن�و�اإلدارية،�وأن�يضع�نصب�عينيه�أن�النص�الذي�حيرره�سيعرض�على�توقيع�سلطة�إدارية،

�الشأن �أو�عن�أفراد�يف�هذا �أي�توخي��،كل�نص�صادر�من�إدارة �باملوضوعية، ينبغي�يلتزم
مبا�يف��،وال�على�أي�انفعال�مهما�كانت�براءته�ةأسلوب�حمايد�ال�يعرب�عن�أية�عاطفة�شخصي

���.واالمتنان�املبالغ�فيها��ذلك�عبارات�الشكر
�اال�يسعى�احملرر�:�االستدالالت�عند�التحرير�ترتيب�األفكار�و�-�2.1.2 يف�هذا

اإلداري�إىل�مجع�معطيات�املوضوع�املطروح،�وكذا�املسائل�اليت�قد�تتضمن�يف�تقديره�على�
تشاف�احلقائق�يف�قضية�اليت�قد�يستغلها�أثناء�التحرير،�كقيامه�بالتحريات�الكبعض�الفوائد�

وقد�يبدأ�هذا�الترتيب�بالعناصر�املعروضة�عليه�من�أحداث�و�وقائع�و�نصوص��.من�القضايا
�وس �للتطبيق، �وقابلة �املفعول �باملالارية �املقترحةينتهي �واحللول �املسجلة �فإن��.حظات وعليه

���.دالالت�هو�الذي�يقوده�إىل�وضع�تصميم�للمراسلةواالست�ترتيب�األفكار
3.1.2��-�� �للمراسلة �تصميم �وضع �تصميم�: �إعداد �اإلداري �احملرر �على ينبغي

وغالبا�ما�حيتوي�هذا��.أفكاره�بانتظام�وتدرج�منطقي�هلامناسب�ملراسلته�يساعد�على�بلورة�
��:�التصميم�على�العناصر�التالية�

�أن�و:��املقدمة�-أ �النقاطيشترط�فيها �تقتضي�ذكر �أا الرئيسية��تكون�موجزة�كما
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���.اليت�ستعاجل�يف�العرض
األفكار�مت��ويقتضي�قبل�كل�شيء�مجلة�من�،وهو�صلب�املوضوع:��العرض�-ب

�واضحة �منطقية �ومنهجية �معينة �خطة �حسب �األساسي��.ترتيبها �اجلزء �هو �العرض �أن ومبا
�بالغة،�إذ�أن احملرر�جيب�عليه�ترتيب�أفكاره��للوثيقة�اليت�ستحرر�فإن�صياغته�تكتسي�أمهية

�وحتليلهاو �حبيث��استدالالته �مؤكدة، �مبربرات �املعنية �اجلهة �إلقناع �املناسبة �احللول واقتراح
�.و�اخلامتة�ميكن�لكل�فقرة�من�العرض�أن�تسري�بكيفية�دقيقة�ومنطقية�حن

تعترب�النهاية�املنطقية�لعمل�احملرر�اإلداري�ونتيجة�،�وو�هي�مهمة�جدا:��اخلامتة��-ج
ملا�تضمنه�العرض،�فبحسب�نوعية�املراسلة�توضع�اخلامتة،�فقد�تكون�مثال�على�شكل�اختاذ�

���.اخل�...،�طلب�أو�رجاء�ار،�أو�تكون�على�شكل�اقتراح�معنيقر

2.2�-�� ��بالشكلالشروط�املتعلقة �النقاط�: �الشكلي �اجلانب �يف �يراعى �أن ينبغي
��:�التالية�

�املوضوع�-�1.2.2 �الواحدة��:�وحدوية �اإلدارية �املراسلة �تتناول �أن جيب
��.وأن�حترر�على�وجه�واحد�من�الورق�موضوعا�واحدا،

�اإلداري�-�2.2.2 �السلم �احترام �أشخاص�: �من �موجهة �مراسلة �كل إن
اإلداري�حبسب��جيب�أن�حيترم�فيها�السلم�،لسلطة�مامعنويني�أو�طبيعيني�خاضعني�

���.ما�تقتضيه�هيكلة�اإلدارة�املعنية�
ينبغي�أن�حترر�املراسلة�اإلدارية�على�الورق�:��قياس�الورق�املستعمل�-��3.2.2

��:�مقياسه�كالتايل�
��)27x21:�(مقياس�-�
��)29x21:�(إما�مقياسو�-
��)�31x21:�(أو�مقياس�-

ويستحسن��،مراسلة�نوعا�واحدا�من�هذه�املقاييس�دون�اجلمع�بينهاشريطة�أن�تتضمن�كل��
���.وذلك�لتداوله�وكثرة�استعماله�يف�اإلدارة��)�x�21�27(استعمال�مقياس�

التنظيم�احملكم�أن�تترك�من�آداب�اللياقة�و:��ترك�اهلوامش�يف�مجيع�اجلوانب�-�4.2.2
�للورقة �اجلهات �مجيع �من �التقدمي��،اهلوامش �بعناصر �اخلاص �التايل �الشكل �يف �مبني �هو كما

��:�املادي�
��
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��)شكلها(ملادي�للمراسلة�اإلدارية�عناصر�التقدمي�ا�-�5.2.2
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

���  شعار�الدولة 1.1- الدمغة 
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�
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�
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���
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�

�
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�
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�

�
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�
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�:شرح�عناصر�التقدمي�املادي�للمراسلة�اإلدارية��-�6.2.2
�من� �اإلدارية �املراسلة ��حتتوي �املادي �تقدميها �شكلها(حيث �أي �العناصر�) �من �عدد على

�:�������������������وهي�املشتركة،

���:فرعني�مها�تتفرع�إىل�و:��الدمغة�-�1
�"اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�اجلمهورية�":�مثال�على�ذلك:�شعار�الدولة��-1.1

�.ع�تساوي�املسافة�اجلانبية�للورقةتكتب�يف�سطر�واحد�يف�أعلى�الوثيقة�مو
يقصد�ما�جمموعة�البيانات�اليت�توضح�اسم�اإلدارة�أو�اهليئة�و:�العنوان�الطابع�و�-2.1

�ال �منها �تصدر �ويت �املعنية، �وثيقة�الوثيقة �كل �من �اليمىن �للجهة �العليا �الزاوية �يف �ذلك يظهر
�:إدارية�و�يتكون�غالبا�من�النقاط�التالية�

��.)حسب�اهليكلة�(�اسم�الوزارة�أو�الوالية� −
��.)حسب�اهليكلة(اسم�املديرية�أو�القسم�أو�الدائرة�أو�املصلحة� −
��.تعاجلها��هذه�املراسلةاملكلف�بالقضية�اليت�املكتب�الذي�صدرت�منه�املراسلة�واسم� −

��:�مثال�على�ذلك�بالنسبة�إلدارة�مركزية�
��وزارة�التربية�الوطنية������

��مديرية�التكوين������

��املتخصص��املديرية�الفرعية�للتكوين����

��.......................................مكتب�

��:�يراعى�فيه�العناصر�التالية�و:��رقم�التسجيل��-2
��.الرقم�التسلسلي�يف�الصادر�-
��.رمز�املصلحة��-
��.السنة�اليت�صدرت�فيها�املراسلة��-

����:�مثال�على�ذلك���

�2010/.../.../120:�الرقم��

ومها�عنصران�هامان�يف�املراسالت�اإلدارية�و�يدونان�عادة�يف�أعلى�:�املكان�و�التاريخ��-3
� �اجلهة �من �مسبوقا�الوثيقة �يكون �و �والسنة، �والشهر �اليوم �من � �التاريخ �يتكون �و اليسرى،

��.مبكان�مصدر�املراسلة
�����������������2008أكتوبر��20:�اجلزائر�يف���������������������������������������:����مثال�على�ذلك�
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�جداول�� �شكل �يف �املراسلة �كانت �إذا �الوثيقة �أسفل �يف �والتاريخ �املكان �كتابة ويستحسن
�.اخل��......إرسال�أو�قوائم�أو�كشوف�أو�حماضر�أو�تقارير

4-�� �املرسل �بيان �الشخص�: �أو �باملصلحة �بالتعريف �تسمح �اليت �البيانات �جمموع وهو
�اليسرى�من�الوثيقة�حتت� املكان�والتاريخ�يذكر�فيه�صفة�صاحب�الرسالة�ويكون�يف�اجلهة

��.املرسل�إذا�كان�شخصا�معنويا
����التربية�مدير����:���������������������������������������������مثال�على�ذلك

����إىل����������������������������������������������������������������������������

����/………����السيد��������������������������������������������������������������

عنوان�املرسل�ان�الدمغة،�يدون�فيه�اسم�و�لقب�وويتحول�إىل�اجلهة�اليمىن�من�الوثيقة�يف�مك
��.و�وظيفته،�إذا�كان�شخصا�طبيعيا�

��:�مثال�على�ذلك�
��.............................:�االسم�واللقب�����
�............................مبتوسطة�)�ة(أستاذ����

��املرسل�إليه�-5 �إليه�: �وجهت � �الذي � �الطرف �مبعرفة �تسمح �اليت �البيانات �جمموع هو
�بيان�املرسل،�يذكر�فيه�صفة� �اليسرى�من�الوثيقة�حتت� �اإلدارية�و�يكون�يف�اجلهة املراسلة

��.املرسل�إذا�كان�شخصا�معنويا
����إىل�السيد�مفتش�التعليم�اإلبتدائي�����������������������:�����مثال�على�ذلك�

���....:�املقاطعة������������������������������������������������������������
��.ويكتب�اسم�و�لقب�وعنوان�املرسل�إليه،�إذا�كان�شخصا�طبيعيا

��.إدارية�ه�شخصا�موظفا�تابعا�لسلطةويضاف�إليه�السلم�اإلداري�إذا�كان�املرسل�إلي
����إىل��������������������������������������:مثال�على�ذلك�

��.......................):�ة(السيد������������������������������������������������

��اللغة�العربية�بثانوية�عبان�رمضان������������)�ة(أستاذ���������������������������������������

��والية�اجلزائر�شرق��–احملمدية���������������������������������������������������

��مدير�الثانوية��)�ة(ط��السيد/�ع����������������������������������������

�

��
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��–�إىل�-يتوسط�بيان�املرسل�و�املرسل�إليه�كلمة��:��مالحظة�
6-� �بصفة��:السلم�اإلداري� �اإلداري �السلم �طريق �عن �اإلدارية �املراسلة �ترسل �ما غالبا

�:�����������تصاعدية�أو�تنازلية،�وختتصر�هذه�العبارة�ب

��عن��طريق�=���ط���/�ع�-������������������������������
�حتت��إشراف=����إ���/�ت�-

عليا،�جيب�أن�حبيث�أن�كل�مراسلة�موجهة�من�أشخاص�خاضعني�لسلطة�سلمية�إىل�إدارة�
�بالنسبة� �الشأن �وكذا �املعنية، �اإلدارة �هيكلة �تقتضيه �ما �حبسب �اإلداري �السلم �فيها حيترم

��.للمراسالت�املتبادلة�بني�املصاحل�أو�بني�اهليئات�العليا�واملوظفني
هو�عبارة�تتصدر�جسم�الرسالة�و�توضح�باختصار�املوضوع��املراد�عرضه�:��املوضوع�-7

ملعنية،�و�يسمح�هلذه�اهليئة�باإلدراك�السريع�ألمهية�املوضوع�و�يسهل�هلا�أو�طرحه�على�اهليئة�ا
��.ترتيبهدراسته�و

�.طلب�تعديل�اخلريطة�التربوية�واإلدارية:�املوضوع�:������������مثال�على�ذلك� �
وهو�يعني�اإلشارة�اليت�توضع�عادة�حتت�املوضوع،�واليت�يقصد�ا�التذكري�:��املرجع�-8

إليها�عند�الضرورة،��من�رسائل،�أو�مناشري�أو�مراسيم�أو�قرارات�أو���بوثائق�سابقة�يرجع
���.اخل...تقارير�أو�حماضر

��:�وللمرجع�أربعة��عناصر�أساسية،�وهي�
��.)اخل�...رسالة،منشور،�قرار�:�(�نوعية�النص���-�����
��.الرقم�التسلسلي�يف�الصادر:�بيان�الرقم���-�����
��.داره�بالضبطتاريخ�استص:�بيان�التاريخ���-�����
��.أي�ما�تضمنه�النص:�موضوع�النص���-����
� �

��:مثال�على�ذلك�
املتضمن�املقاييس��06�/01�/1997املؤرخ�يف��16/97:�املنشور�رقم:�املرجع����

��������.على�اخلريطة�التربوية�واإلدارية����املالية����املعتمدة�يف�فتح�املناصب
و�هو�نص�الرسالة�اليت�يعرب�فيه�صاحبه�عن�قضيته�وغرضه،�وينبغي�أن�:�نص�املراسلة�-9

��:اليت�ذكرناها�آنفا�يف�الشروط�املتعلقة�باملضمون�وهيلعناصر�تصميم�املراسلة�اإلدارية�خيضع�
��
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��.املقدمة� -
�.)أو�اإليضاح�(العرض� -
�.اخلامتة -

صحة�هو�ما�يسجله�شخص�كاسم�له�يف�تشكلة�خاصة�به�وذلك�ليؤكد�:��اإلمضاء�-10
�و�وثيقة �مسؤوليتهامكتوبة �وحتمل �العناصر�.صدقها �أحد �اإلمضاء �للوثائق��ويعترب األساسية

املراسالت�والعقود�اإلدارية،�ويشكل�الشرط�األساسي�لصحة�هذه�الوثائق�حبيث�أن�الوثيقة�و
وحىت�يكون�اإلمضاء��.تعترب�كأا�ال�شيءغري�املمضاة�ال�يترتب�عليها�أي�مفعول�قانوين�و

ب�أن�يكون�صادرا�من�السلطة�املختصة�مبعىن�السلطة�اليت�منحت�هلا�الصالحية�صحيحا�جي
�القانون �طرف �ولقبه،�و�.من �بامسه �ومتبوعا �املعين �بوظيفة �مسبوقا �اإلمضاء �يكون �أن جيب

�أو �اإلدارة �مستوى �على �يوجد �ال �فانه ��وعموما �إال �املؤسسة �حق�شخص �له �خمول واحد
�.اخل...املؤسسة�كالوزير،�الوايل،�رئيس�البلدية�أو�املدير�العاماإلمضاء،�وهو�رئيس�اإلدارة�أو�

�العا �املوظفني �من �نوام �إىل �اإلمضاء �يفوضوا �أن �املسؤولني �هلؤالء �حتت�وميكن ملني
�و �منمسؤوليتهم �يكون �احلالة �هذه �ويف �هؤالء��إشرافهم، �إمضاءات �تسبق �أن الضروري

اليت�متكنهم�من�ربط�مسؤوليام�بالسلطة��املسؤولني�إشارة�تبني�صفام�ونوعية�اختصاصام
��:العليا�ويكون�إمضاؤهم�

��.إما�بالتفويض��-����
����.أو�بالنيابة��-����

للسلطة�انه�قد�فوض��تقتضي�هذه�العبارة�من�املسؤول�املباشرو:�اإلمضاء�بالتفويض�1.10
�أو �دائمة �بصفة �املهمة �ذه �للقيام �مساعديه �من �جمموعة �أو �لواحد �اإلمضاء لفترة��صالحية

��.وذلك�يف�حدود�صالحيام��ى�بعض�الوثائق�والعقود�اإلداريةحمددة�عل
��

��بتفويض�منه��������عن�الوزير�و��������������������:��������������مثال�على�ذلك�

��مدير�التكوين���������������������������������������������������������������

������اخلتماإلمضاء�و��،االسماللقب�و�����
السلطة�كالوزير،�أو�الوايل،�أو�تقتضي�هذه�العبارة�من�صاحب�:��اإلمضاء�بالنيابة�2.10

�البلدي �رئيس �مساعديه �ألحد �فوض �قد �انه �مثال �اإلة �صالحية �بصفة�فقط �عنه �بالنيابة مضاء
لفترة�زمنية�حمددة�على�جمموعة�من�الوثائق�والعقود�اإلدارية�عندما�يكون�غائبا�عن�مؤقتة،�و
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��.،�حىت�ال�تتعطل�مصاحل�املرفق�العام�يف�حالة�شغور�املناصبإدارته�ألسباب�معينة،�أو�

����عن�رئيس�الس�الشعيب�البلدي�وبالنيابة���������������������:�مثال�على�ذلك�

���النائب�األول����������������������������������

����اإلمضاء��واخلتم��،االسم�واللقب��������������������������������������
��:�صيغ�التعبري�اإلداري�.�

واملعاين�يف�حتديدها�لأللفاظ�والتعابري��تكتسي�خصائص�األسلوب�اإلداري�أمهية�كبرية
� �الواجبة �إلدارية �اإلداريةواملصطلحات �املراسالت �كتابة �يف �التطور��.االستعمال �أدى ولقد

الذي�عرفته�اإلدارة�يف�كافة�امليادين�إىل�تنويع�الصيغ����التعبريية�املستخدمة�من�طرف�حمرري�
�نوعية�املوضوع�املراد�معاجلته�ومستوى�احملرر�إىل�ت�والوثائق�اإلدارية،�وذلك�راجعاملراسال

�اجلهة� �ترتيب�هذه�الصيغ��.إلدارية�املرسل�إليها�بصفة�خاصةاوغزارة�أفكاره،�وكذا وميكننا
��:�حسب�طبيعة�املوضوع�وذلك�من�خالل�تقسيم�النص�إىل�ثالثة�أقسام�على��النحو�التايل�

��.صيغ�التعبري�اإلداري�املستعملة�يف�املقدمة�–�1.3

��.صيغ�التعبري�اإلداري�املستعملة�يف�العرض�-�2.3

��.املستعملة�يف�اخلامتةصيغ�التعبري�اإلداري��-3.3
����:صيغ�التعبري�اإلداري�املستعملة�يف�املقدمة�–�1.3

�هذه� �املراسالت�اإلدارية��وتنقسم� � �ا �تستهل� �اليت� �واملفردات� �العبارات� وهي�جمموعة
��:يلي�الصيغ�إىل��ما

��.صيغ�التقدمي�مع�وجود��مرجع��-���������
��.صيغ�التقدمي�بدون�مرجع��-���������
���:�صيغ�التقدمي�مع�وجود��مرجع�-�1.1.3

تستعمل�هذه�الصيغ�يف�مقدمة�املراسالت�اإلدارية،�وتذكر�باملرجع�املستند�إليه،�كالرسالة�
اخل�ويكون��....املرسوم�أو�القرار�أو�التعليمة�:�النصوص�التنظيمية�مثل�السابقة�أو�الربقية�أو

��:منها�على�سبيل�املثال�نذكرويف�هذا�الشأن��توجد�عدة�صيغ،�و�.متبوعا�بعبارة�االحترام�
��.................................ردا�على�رسالتكم�،��-�����

��.............................إجابة�عن�استفساركم،��-������
��..........................................،�تبعا�ل��-�������
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�.…………........…………استنادا��إىل،��-�������
�������..…….......……...............تذكريا�ب�،��-�������

��.........مبوجب�إرسالكم�املذكور�يف�املرجع�أعاله،��-��������
��..........................................،�وفقا�ل�-��������
��......................................…،�طبقا�ل�-��������
��.........………….……........،�بناء��على�-��������
�.......................................…،�نظرا�ل�-��������

��...............،�طار�العملية��التكوينية�اخلاصة�بيف�إ�-��������
��.........تكملة�لرساليت�املشار�إليها�يف�املرجع�أعاله،��-��������
��:�صيغ�التقدمي�بدون�مرجع��–�2.1.3

ويكون��موضوعها�من�دون�سند�معتمد�حبيث�حترر�مباشرة�بعبارة�االحترام،�وتتنوع�صيغها�
�:حسب�املوضوع،�ونذكر�منها�على�سبيل�املثال�ما�يأيت

�����...………………..............يشرفين�أن�أحيطكم�علما�ب�،��-�����
��.....................……………يسعدين�أن�أتقدم�إىل�سيادتكم،��-������
��.…..............……………يسرين�أن�أرفع�إىل�شخصكم�املوقر،��-�����
��.......................………:�يأيت�يطيب�يل�أن�اي�إىل�علمكم�ما�-�����
��....................................................أتشرف�بإبالغكم،��-�����
��............…..………………..…يؤسفين�أن�ألفت�انتباهكم،��-�����

��......................……………..…يؤسفين�أن�أطلعكم�على،��-������

����

��:صيغ�التعبري�اإلداري�املستعملة�يف�العرض�-�2.3
عن�فكرة�أو�جمموعة�أفكار�حول�مسالة�رض�صيغ��تعبريية�خمتلفة�للتعبري�تستعمل�يف�الع

� �يريد �منما، �اإلداري ��احملرر �ودقيقة �واضحة �بكيفية �معلومات �تبليغ �إليه��إىلخالهلا املرسل
�احملررة �املراسلة � �نوع �نذكر��حسب �اإلداري �احملرر � �لعمل �وتسهيال �املعاجل، �وموضوعها ،

��:بعض�الصيغ�املتداولة��بكثرة��يف�هذا�اال��وهي�
��:مثال�ذلك

��..........................................لذا�ينبغي�-�����
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��....................................وعليه�فانه�تقرر�-�����
����������������������…….…………………كما�أن�هذه�القضية�-�����
��.......…….………………ويف�هذا��الصدد�-�����

��.......………………………وهلذا�الغرض�-������
�اخل...........................………ونتيجة��لذلك�-�����

��:��صيغ��حتمل�معاين�ااملة�1.2.3
��:مثال�ذلك����

�.....................................ليس�يف�مقدوري�أن....................�-
��..……سوف��نوافيكم�ب....…حىت��تسمح�الظروف��ب�................�-
��............................................ال�أستطيع��إال..................�-
�...............…………ال�يفوتين��أن�أذكركم�ب.....................�-

�…………اخل................……حتسبا�ل...........................�-

��:�����������صيغ�حتمل�معاين�السلطة��-2.2.3
��:مثال�على�ذلك���������

��................................قررت�.................................�-������
��...................................سوف�اختذ�اإلجراءات�الالزمة��........-������
��.......................................املطلوب�منكم�موافايت�ب�.......�-�
��.................................لقد�لفت�انتباهي�بأنكم��...............�-�
�...........................................قد�تبني�يل�و�................�-�

��...................أجدين�مضطرا�باختاذ�التدابري�املناسبة��.................�-�
��..................................الحظت�عليكم��....................�-�
��.................................كان�عليكم�أن�تبادروا��ب��............�-�
��..�.........…اخل�................أن�أعلنت�على�لقد�سبق�و�...........�-�

���:�األدلةصيغ�تقدمي�احلجج�و��-�3.2.3
��:�مثال�على�ذلك����������

�...و�املتعلق�ب.....:املؤرخ�يف�...رقم��املرسوم�التنفيذينص�ذلك�بالرجوع�إىل�و�.....�-
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�.....املتضمن�......املؤرخ�يف�.....:�رقم�)�أو�املنشور(مستندا�يف�ذلك�على�القرار�....��-

��......................................................ليمات�اخلاصة�بنظرا�للتع�-���
��....املتعلقة�ب�و�.......:�املؤرخة�يف�....:�رقم��ميكن�جتاهل�التعليمة�الوزارية�ال�-��

:�املؤرخة�يف�....:�حسب�ما�تضمنته�تعليمة�السيد�املدير�العام�للوظيفة�العمومية�حتت�رقم�-
��.اخل�.......

��:�صيغ�الترتيب���-4.2.3
املعلومات�املدونة�يف��ى�احملرر�اإلداري�ترتيب�األفكار�تستعمل�هذه�الصيغ�عندما�يتحتم�عل

�الترتيب�أرقاما�معينة�أو�حروفا�أجبدية�أو�عبارات�تشري�إىل�ترتيب� املراسلة،و�قد�يأخذ�هذا
��:الفكرة،�و�نذكر�من�هذه�الصيغ�ما�يلي�

��:مثال�على�ذلك���
��..................................................................أوال��-�
��..................................................................ثانيا��-�
��..............…..اخل�...........................................ثالثا��-�
��.......وهكذا��........................................…��1��،2�،3-�

���...........اخل�............................................أ�،�ب�،�ج�-
��:�تكون�هذه�الصيغ�مرتبة�ترتيبا�عموديا�و�من�العبارات�اليت�تشري�اىل�الترتيب�و���

��:�مثال�على�ذلك��
��......................و�من�جهة�أخرى��.................…من�جهة��-�����
�............................................................و�بالتايل���-�����

��....................بصفة�خاصة��...........................بصفة�عامة��-����
��.....................بصفة�ثانوية��.........................بصفة�رئيسية�-����
�.....………من�ناحية�أخرى�و��.........................من�ناحية��-����

����......…..……و�بصفة�عادية��........................بصفة�رمسية��-����
�……..……و�أخريا��....................................مث��-������

�.........................................………و�إضافة��إىل�ذلك��-������

��..................فإن�..........................فضال�عن�و�-������
��..............اخل��..........................بعبارة�أخرى�و�-������
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��:صيغ�التعبري�اإلداري�املستعملة�يف�اخلامتة�-3.3
�الصيغ�يف�الرسائل�ذات�الطابع�الرمسي�و�الشخصي،�وتكون�عبارة�عن�و تظهر�هذه

��:�هذه�بعض�الصيغ�و�.اإلرسالمجلة�تبني�اهلدف�من�
����:�الشخصييف�الرسائل�ذات�الطابع�الرمسي�و�الصيغ�املستعملة�-�1.3.�3

��:مثال�على�ذلك����
��...........................أو�يف�األخري��.......................أخريا�و��-�����
��............................أو�يف�اخلتام�........................ختاماو��-�����
�........................أو�خالصة�القول��...............جممل�القول�و��-�����
��......................................................نتيجة�لذلك�و��-�����
��................................أرجو�أن�تسهروا�على�تنفيذ�هذه�التدابري���-�����

��...............أو�رغبيت��.................أرجو�أن�تتفضلوا�بتلبية�طليب���-������
�.......................لتمكيين�من��............أرجو�أن�توافقوا�على���-������

�.......................أخريا�أرجو�أن�تزودوين�باملعلومات�املتعلقة�ب�و��-������

�...أو�اإلمضاء�أو�التأشرية........للمصادقة�........افايت�ب�عليكم�موو��-������

�...اخل��...أخريا�أرجو�أن�تتفضلوا�باختاذ�كافة�اإلجراءات�الالزمة�قصد�و��-������

����:الصيغ�املستعملة�يف�الرسائل�ذات�الطابع�الشخصي�فقط�–�2.3.�3
��:مثال�على�ذلك��

���.وأخريا�تقبلوا�مين�سيادة�مدير�التربية�فائق�االحترام�والتقدير��-������
��.أخريا�تفضلوا�سيدي�املدير�أمسى�عبارات�االحترام�و�-������
�...........اخل�......أخلصها�مين�سيادة�املفتش�أطيب�التحيات�وتقبلوا���-������

�...اخل�.........التقديراالحترام�ويل�الوزير�بقبول�فائق�أخريا�تفضلوا�معاو��-������
وبعد�االنتهاء�من�حترير��،أثناء،�القيام�به�قبلعلى�احملرر�اإلداري�ينبغي�ما����

��:املراسلة�اإلدارية
��:قبل�الشروع�يف�حترير�املراسلة��-1.4

�العملية�اهلامة،�وذلك�جبمع�املعطيات • واإلملام��ينبغي�على�احملرر�اإلداري�االستعداد�هلذه
��.باملالبسات�واملعلومات�الصحيحة�حول�املوضوع

��.والتحرير�حتضري�وسائل�التحرير�والكتابة��لتفادي�تشوش�األفكار�بعد�الشروع�يف�املعاجلة •
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�املوض • �ملعاجلة �واضح �تصور �ورسم �أمهيتها �حسب �األفكار �وترتيب �الوقائع�وع تسلسل
��.واألحداث،�وذلك�من�خالل�ضبط��خطة�عمل�موضوعية

��:التحريرأثناء��-�2.4
��.احلرص�على�التعرض�لكافة�األفكار�اليت�مت�حتديدها�قبل�الشروع�يف�التحرير •
اجلهد��ا،�جتنبا�إلهداراحملافظة�على�ترتيب�األفكار�حسب�أمهيتها�دون�نسيان�فكرة�منه •

��.تقدمي�معلومات�منقوصةوالوقت�أو�
• � �االنفعال�أو �جتنب�التحرير�ساعة �وعاطفية�الغضب�حىت�نتفادى�التعبري�بطريقة انفعالية

بعيدة�عن�مبادئ�الرسالة�اإلدارية�وتأجيل�ذلك�إىل�حني�صفاء�الذهن�والنفس�ووضوح�
��.الرؤيا�واألفكار�إذا�كانت�غامضة

�شكلها� • �على �سلبا �يؤثر �ذلك �ألن �اإلدارية، �املراسلة �يف �واحلشو �واحملو �الشطب جتنب
��.وحمتواها�ويوحي�بعدم��جدية�احملرر�اإلداري

��:تهاء�من�التحريربعد�االن��–�3.4
�قراءة��جدية�متمعنة • للتأكد�من�أن�مجيع�ما��،جيب�على�احملرر�اإلداري�قراءة�ما�حرره

��.هلا�كان�ينوي�تضمينه�يف�املراسلة�موجود��فيها�ومل�ينس�أي��عنصر��من��العناصر�املكونة
• ��،� �املعقدة �اللغوية �والتراكيب �واإلمالئية �النحوية �األخطاء �من �املراسلة �خلو �من التأكد

��.وعدم�اخللط�بني�فقراا�وأفكارها
ترقيم�الصفحات�إذا�كتبت�املراسلة�اإلدارية�يف�أكثر�من�ورقة،�ويستحسن�يف�هذه�احلالة� •

�مثال �اإلمجايل، �الصفحات �لعدد �بالنسبة �الصفحة �رقم �تبيان :1�/5� �عدد�إ� �كان ذا
��.اخل...إذا�كان�عدد�الصفحات�ثالثة��3/1الصفحات�مخسة�أو�

�ا • �والتاريخ �املكان �تدوين �من �ولقب��لتأكد � �واسم �صفة �وكتابة �اإلمضاء �نسيان وعدم
�.اخل�....املرسل
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:أمهية�الرسالة�اإلدارية� �
املراسالت�اإلدارية�مكانا�هاما�يف�النشاط�اإلداري،�فهي�متكن�املصاحل�العمومية�حتتل��

� �األفراد�االتصالمن �مع �أو �البعض، �بعضها �أو��.مع �املراسالت�مكتوبة �هذه �تكون �قد و

تلكس،�،�من�هاتف،�فاكس،�شفوية،�ورغم�تطور�وسائل�االتصاالت�و�املواصالت�احلديثة

�حتتفظ�بأمهيتها��.اخل..بريد�الكتروينانترنت�و �هذا �املكتوبة�الزالت�إىل�يومنا اإل�أن�املراسلة

هما�ميكن�االستغناء�عنها�م�القات�اإلدارية،�وباعتبارها��أداة�جارية،�وأكثر�استعماال�يف�العال

��.تطورت�هذه�الرسائل�عرب�الزمن

��:تعريفها -1.2
�اإلدا� �رالرسالة �أو �العام �املرفق �باسم �حمررة �رمسية �إدارية �وثيقة �هي �إذا�ية املؤسسة

�كانت�شخصية�،�و �إذا �فإن�األسلوب�اإلداري�كانت�إدارية�حمضة،�وباسم�املوقع� لإلشارة

�آنفا،�فإنه�خيتلف�عما�هو�متعارف�عليه�يف�األسلوب�األديب�حبيث�يتحدد�وفق� كما�ذكرنا

ما�جتعله��وبالوظيف�العمومي�بصفة�خاصة،�وهومة�،�نة�مرتبطة�باإلدارة�بصفة�عافلسفة�معي

��.ينفرد�خبصائص�مميزة�يشكل�جماال�مستقال�،�و

�:أنواعها��-2.2
و�ميكننا�أن�منيز�يف�"�الرسالة�اإلدارية�"�تكتسي�املراسالت�اإلدارية�أشكاال�خمتلفة�من�بينها�

��:�هذا�الصدد�نوعني�رئيسيني�من�الرسائل�اإلدارية

��.الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الرمسي���-أوال�

�.الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي���-ثانيا�

��:�الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الرمسي�������
��تعريفها.���� :� �رسالة �الرسالة �ذات�طابعتسمى �بني��إدارية �كانت�متبادلة �إذا رمسي،

أو�من�إدارة�مركزية�إىل�إدارة�رة�مركزية�إىل�إدارة�مركزية�أخرى�مصلحتني�عموميتني�من�إدا

��:�ال�مركزية��مثال�

��:�����إىل�إدارة�مركزية� •

�وزير�التربية�الوطنية�������

��إىل����������������

�معايل�وزير�املالية����������

��
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�������:�إىل�إدارة��المركزية� •

��وزير�التربية�الوطنية������

��إىل��������������

��............التربية�لوالية�)�ة(مدير)�ة(السيد

�و �املرسل �صفة �فيها �يذكر ��صفةحبيث �أخرى �جهة �ومن �إليه، �الرسالة�املرسل فإن

ميكن�ذكر�و�.تقتضي�إطالقا�ال�عبارة�النداء�وال�عبارة�ااملة�اإلدارية�ذات�الطابع�الرمسي�ال

��.عبارة�االحترام�يف�بداية�الرسالة�مبعىن�مقدمتها

�................يشرفين�أن�أطلب�منكم��:���على�ذلك��مثال�

��:��)شكلها(تقدميها�املادي��-
�-املكان�و�التاريخ�-رقم�التسجيل–الدمغة�:�املادي�العناصر�التالية��يراعى�يف�تقدميها

)�إن�وجد(املرجع��–املوضوع��–)�إن�وجد(السلم�اإلداري��–بيان�املرسل�إليه�–ان�املرسلبي

��.اإلمضاء��–نص�الرسالة��–

��:الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي�-�2.2.2
�الرسائ�:�مفهومها�- �وإن �الشخصي، �ذات�الطابع �اإلدارية �ال�ل �اإلدارة، �قبل �من احملررة

�الرمسي�إال�ببعض� �ذات�الطابع �الرسائل�اإلدارية �املادي�عن �تقدميها �من�ناحية ختتلف�كثريا

�.العبارات،كعبارة�النداء�وعبارة�ااملة

 :��عبارة�النداء.�أ
مبناداة�املرسل�إليه،�وذلك��حيث�تبتدئ�الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي�دائما�

��."...........:�السيد�أو�.......أو�سيادة.......سيدي�:�"باستعمال�كلمات�مثل

��:�تكون�هذه�الكملة�متبوعة�بصفة�املرسل�إليه�،�فتكتب�على�النحو�التايل�و�

 .أو�سيادة�املدير�أو�السيد�املدير�سيدي�املدير��-
��:�،�فنقول�مثال�هو�قد�تستعمل�عبارة�النداء�حسب�مكانة�املرسل�إلي���

��.فخامة�الرئيس:.............................�لرئيس�اجلمهورية�-

��.جاللة�امللك��....................................للملك�و�-

��معايل�الوزير��......................................للوزيرو�-

��سعادة�السفري�......................................للسفريو�-

��مسو�األمري�......................................لألمري�و�-
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��.اخل��......حضرة�القاضي�......................................للقاضيو�-

�كا �إذا �إىلأما �اإلدارية�موجهة �احملنت�الرسالة � �كلمة �ميكن�إضافة �أو�رمت�شخص�ما، ،

��:�،�فنقول�الفاضل

�.أو�سيدي�الفاضل�سيدي�احملترم��-

��:عبارة�ااملة.�ب

��.إن�الرسالة�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي�تنتهي�دائما�بعبارة�حتية�ائية�متمثلة�يف�عبارة�ااملة

ا� �عبارة �إليهوختتلف �املرسل �حبسب�شخصية �املة .� �أن �تستعملها�إال �اليت العبارة

��:اإلدارة�عادة�مع�األشخاص�سواء�كانوا�أفرادا�أو�مجاعات�خاصة�تكون�كاآليت�

��.تفضلوا�سيدي�بقبول�حتياتنا�اخلالصة �

��.إخل...أو�تفضلوا�سيدي�بقبول�فائق�اإلحترام�والتقدير� �

خصيصا�يف�املراسالت�املتبادلة�بني�اإلدارة�واألشخاص�أو�بني�األشخاص�و�اإلدارة،�ال�بني�

�.�املصاحل�اإلدارية ��:�)�شكلها(قدميها�املادي�ت�.��

��:�إذا�كانت�الرسالة�اإلدارية�من�اإلدارة�إىل�الشخص��–أ������

�� �التالية �العناصر �فيها �فرياعى �التسجيل�-لدمغةا: �و�-رقم �املكان بيان��–التاريخ

�إليه�-املرسل �املرسل ��-بيان �اإلداري �موظفا(السلم �الشخص �كان ��-)إذا �-املوضوع

 .اإلمضاء�-بارة�ااملة�يف�اية�الرسالة�مع�إضافة�ع�-نص�الرسالة-رة�النداءعبا-املرجع

��:أما�إذا�كانت�الرسالة�اإلدارية�من�شخص�طبيعي�إىل�اإلدارة��-ب�����

��:�يلي�فرياعى�فيها�ما�

��.لمرسل�حيرر�يف�أعلى�اجلهة�اليمىناللقب�لاالسم�و •

��.)إذا�كان�موظفا�(�عنوانه�اإلداري�وظيفته�و •

��.)إذا�كان�غري�موظف(عنوانه�الشخصي�و� •

�.املكان�و�التاريخ� •

��
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��.)�صفته�و�عنوانه�اإلداري�(�بيان�املرسل�إليه�� •

��.)�إذا�كان�الشخص�املرسل�موظفا�(�السلم�اإلداري�� •

��.املوضوع� •

��.)�إن�وجد�(�املرجع�� •

��.عبارة�النداء�� •

��.نص�الرسالة�مع�عبارة�ااملة�يف�األخري •

�.اإلمضاء�� •

����):Curriculum�Vitae(املهنية�بيان�السرية�العلمية�و�-3.2

وثائق�اإلدارية�اليت�تصاحب�املهنية�وثيقة�من�اليعد�بيان�السرية�العلمية�و:��تعريفه •

�الملف�و �ملنصب�طلب �الترقية �وتوظيف�أو �العلمية�يهدف�أعلى، �التعريف�باملؤهالت إىل

اخلربة�املهنية�للمترشح�مع�اإلشارة�إىل�قدراته�اخلاصة�باإلضافة�إىل�املعلومات�املتعلقة�حبالته�و

��:�املدنية،�وذلك�طبقا�للنموذج�اآليت

��بيان�السرية�العلمية�و�املهنية� •

��:�احلالة�املدنية� •

��...................................�:االسم�-�........................:اللقب��-

��.......����...........................................:�اللقب�األصلي�للمتزوجات��-

��.........................:�ب���........................:مكان�امليالد�تاريخ�و�-

��..............................................................:�احلالة�العائلية��-

�..................................................:الوضعية�جتاه�اخلدمة�الوطنية��-

��................................................:�العنوان�الشخصي�أو�اإلداري��-

��................................................................:رقم�اهلاتف�

��

��

�
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�:���املؤهالت�العلمية ••••

�نوع�الشهادات�العلمية �تاريخ�احلصول�عليها� �اجلامعة�أو�املؤسسة� �

-��

-��

-� �

� �� �

�

�:�املؤهالت�املهنية •

��:��السابقةالوظائف� •

�نوع�الوظيفة �املؤسسة� �
�الفترة �

�املالحظات �
�.......ابتداء�من� �.........إىل�غاية� �

-��

-��

-� �

� �� �� �� �

��............................................................:�مؤهالت�أخرى •

��......................................................�:�اللغات�املتحكم�فيها� •

���................................…��تربصات�و�دورات�تكوينية�داخل�الوطن •

��....................................�دورات�تكوينية�خارج�الوطن�تربصات�و •

��...............................................…:�التحكم�يف�اإلعالم�اآليل •
��
��
��

�نوع�الشهادات�املهنية �تاريخ�احلصول�عليها� �القطاع�أو�املؤسسة� �

-��

-��

-� �

� �� �
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��:تطبيقات�على�الرسائل�اإلدارية�–4.2
��:�تطبيقات�على�الرسائل�اإلدارية�ذات�الطابع�الرمسي��–����1.4.2

���طلب�حتويل�ملف�إداري:��01منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

�:.............اجلزائر�يف���������������������������������������وزارة�التربية�الوطنية�

�...........مديرية�التربية�لوالية�

��.........................ثانوية�

��مدير�الثانوية�������������������������������������������

��إىل������������������������������........./........./.........:الرقم�

�........ثانوية)�ة(مدير)/�ة(السيد����������������������������������������

�������������������������������������������������.................................�������������������������

��طلب�حتويل�ملف�إداري�:���املوضوع���������

�.......)ة(املتضمن�تعيني�السيد.......:�املؤرخ�يف�.....:قرار�التعيني�رقم��:املرجع���������

�..............بصفة�مستشار�رئيسي�للتربية�بثانوية�����������������������

�

�موافايت��بناء������� �يشرفين�أن�اطلب�منكم �أعاله، �يف�املرجع �إليه �التعيني�املشار على�قرار

مستشارا�الذي�كان�يعمل�يف�مؤسستكم�بصفته��.......)�:�ة(بامللف�اإلداري�اخلاص�بالسيد

���.اإلدارية)�ها(ذلك�يف�أقرب�اآلجال�لتسوية�وضعيتهورئيسيا�للتربية�

��

��مدير�الثانوية��������������������������

��االسم�اللقب�و����������������������������

��تم�اإلمضاء��واخل��������������������������

��

��

�
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���طلب�تعديل�اخلريطة�اإلدارية:��02منوذج�رقم�
��الشعبيةاجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�

��:.............اجلزائر�يف������������������������������وزارة�التربية�الوطنية�

�..........مديرية�التربية�لوالية�

����������������������������������....................متوسطة��

��مدير�املتوسطة�������������������������������........./......../......:الرقم

���������������������������������������إىل����������������������������������������������������������������������

��التربية)�ة(مدير)/�ة(السيد�����������������������������������������������������������

�...............لوالية�������������������������������������������������������������

��طلب�تعديل�اخلريطة�اإلدارية�للمؤسسة��:��املوضوع�������������

�...............:�املؤرخة�يف��............:اخلريطة�اإلدارية�رقم�:���املرجع��������������

�

بناء�على�اخلريطة�املشار�إليها�يف�املرجع�أعاله،�يشرفين�أن�ألتمس�من�سيادتكم�تعديل��������

ذلك�بفتح�منصب�مايل�إضايف�يف�سلك�و�......./........اخلريطة�اإلدارية��للسنة�الدراسية�

مساعدي�التربية�لتأطري�التالميذ�املستفيدين�من�النظام�نصف�الداخلي�الذي�شرعت�املؤسسة�

لقد�تضمنت�اخلريطة�السالف�ذكرها�و�.ه،�ابتداء�من�الدخول�املدرسي�اجلاري�يف�العمل�ب

��.هذا�العدد�أصبح�غري�كاف�لتأطري�التالميذمالية�فقط�بالنسبة�هلذه�الفئة،�وثالثة�مناصب�

��مدير�املتوسطة����������������������

��اللقب�و�االسم����������������������

���وختم�املؤسسة�اإلمضاء�������������������������

��

��

��

��

��
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���تأجيل�عقد�يوم�دراسي�:�03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��:.............اجلزائر�يف��������������������������������وزارة�التربية�الوطنية��

��املفتشية�العامة

��التربية�الوطنية�لإلدارة��يةمفتش

�..........:�املقاطعة�رقم

��������������������������������.مفتش�التربية�الوطنية����������������������........../........./....:الرقم�

��إىل�������������������������������������

��..........السيد�مدير�التربية�لوالية�����������������������������������������

�)������و�التفتيش�مصلحة�التكوين(�������������������������������������

��تأجيل�عقد�يوم�دراسي���:�����املوضوع�����

�...................رزنامة�العمليات�التكوينية�لسنة��:املرجع������

�ملا�جاء�يف�املرجع�املشار�إليه�يف�املرجع�أعاله،�يشرفين�أن�أي�إىل�علمكم�بأن�������� تبعا

�لفائدة�نظار�ثانويات�الوالية،�..........:�اليوم�الدراسي�املزمع�عقده�بتاريخ�

ة�العامة�خالل�هذا�وذلك�نظرا�لتكليفي�مبهمة�من�طرف�املفتشي�........:�قد�تأجل�ليوم��

��.األسبوع

�يرجى�تبليغ�السيدات�و� �التأجيل�والتاريخ�اجلديد�احملدد�لعقد�لذا �نظار�ثانويات�ذا السادة

����������������������������������.هذه�العملية�التكوينية�

��مفتش�التربية�الوطنية���������������������

��االسم�اللقب�و���������������������

����املؤسسة�وختم��اإلمضاء������������������������

��

��

�
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��إثبات�صحة�شهادة�مدرسية�:��04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�الثقافة��

��مديرية�املستخدمني

��..........:اجلزائر�يف���������������������������........./......../.......:الرقم

��مدير�املستخدمني������������������������������������������������

��إىل����������������������������������������������

��...........:�ثانوية�مدير�/السيد����������������������������������������������������

��طلب�إثبات�صحة�شهادة�مدرسية����:��املوضوع���������

��

،�يشرفين�أن�أطلب�األعوان�اإلدارينيااللتحاق�بسلك�سابقة�مليف�إطار�تنظيم�الوزارة���������

�طرف� �من �لنا �املقدمة �املدرسية �الشهادة �يف �املدونة �املعلومات �صحة �إثبات منكم

��،ضمن�مكونات�ملف�ترشحه�للمشاركة�يف�املسابقة�املذكورة�أعاله.........../السيد

�.............:�حتت�رقم��..........................�:بتاريخ�صادرة�عن�مؤسستكم�ال

��........................:�تثبت�مزاولة�الدراسة�ا�يف�قسم�السنة�الثالثة�ثانوي�شعبة��

��................................................../�..........:�خالل�السنة�الدراسية�

��.زمةإليها�الختاذ�اإلجراءات�الال�أخريا�أرجو�منكم�موافاتنا�بالنتيجة�اليت�توصلتمو��������

��بتفويض�منه�عن�الوزير�و���������������������������������������������������������

��مدير�املستخدمني���������������������������������������������������������������

�االسم����������اللقب�و�����������������������������������������

��وختم�املؤسسةاإلمضاء������������������������������������������

��

�

�
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��تعيني�مسؤول�عن�فوج�متابعة�الدخول�املدرسي:��05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��املفتشية�العامة

����................:�اجلزائر�يف����������������������������08/ع.م�/�...........:الرقم

���������������������������������املفتش�العام�������������������������������������������������������������������

���إىل�������������������������������������������������

�����������.................:السيد�������������������������������������������������

�مفتش�التربية�الوطنية��������������������������������������������������������

�.تقييمهعن�فوج�متابعة�الدخول�املدرسي�و�تعينكم�مسؤوال:��املوضوع��������

�عينتم�مسؤوال������ �بأنكم �الدخول�املدرسي�و�يشرفين�أن�أخربكم تقييمه�عن�فوج�متابعة

���.........................................:�بوالية�.........../.......:�للسنة�الدراسية�

���..................................:�و�تنتهي�يوم��.............:�تنطلق�العملية�يوم�و

على��......:�يوم�،مساعديه�مبقر�املديرية�عملها�مع�السيد�مدير�التربية�وتشرع�األفواج�يفو

��.واالحتياجات�وحتديد�املسؤوليات�،لضبط�طريقة�العمل.........:�الساعة

فإنين�أطلب�منكم�اختاذ�االحتياطيات�الضرورية�من�أجل�التفرغ��،نظرا�إىل�أمهية�هذه�العمليةو

���..................................:وموافايت�بتقرير�عن�ذلك�قبل�يوم��ألداء�هذه�املهمة،

��:�نسخة�إىل�

��املفتش�العام�)�����������������������������لإلعالم(�السيد�مدير�التربية� �

��االسم�و�اللقب����������������������������������������������������

��اخلتماإلمضاء�و�����������������������������������������������������

��

��

�

��
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��إشعار�بإمهال�منصب�:��06منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

���������������..............:�اجلزائر�يف��������������������وزارة�التربية�الوطنية����������������

��...........مديرية�التربية�لوالية�

�������������������������������.....................متوسطة��

��مدير�املتوسطة�������������������������������............/..../....:الرقم

���������������������������������������إىل����������������������������������������������������������������������

�..........السيد�مدير�التربية�لوالية�����������������������������������������������������

��إشعار�بإمهال�منصب:��املوضوع����������

�..........:�بتاريخ�...........:اإللزام�بالعودة�رقم:��املرجع����������

��:تبعا�ملراسليت�املشار�إليها��يف�املرجع�أعاله،�يشرفين�أن�أبلغكم�بأن��������

��متدرب��–مثبت��:�الصفة�........:�الوظيفة�.........:لقب�اآلنسة�......)�:�ة(السيد

��..................................................................:�العنوان�الشخصي�

��.إىل�يومنا�هذا.....................:�يوجد�يف�وضعية�إمهال�منصب�ابتداء�من�تاريخ�

ساعة��48مل�يستجب�إلجراء�االلتزام�بالعودة�رغم�انقضاء�مدة�دون�تقدمي�أي�مربر�قانوين،�و

��.من�تسليمه�إياه

��:������������������������������������������الوثيقة�املرفقة

��نسخة�من�اإلشعار�باالستالم������������� �

��)�ة(املدير������������������������������������������������������������������������

��االسم�اللقب�و���������������������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������������

��

��

�
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����التصليحات�الكربى�اجلارية�باملؤسسة:��07منوذج�رقم��
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية��

��................مديرية�التربية�لوالية�

����املتوسطة�مدير���������������������������������.........................متوسطة��

��إىل������������������������������������........./........./...........:الرقم

�.....السيد�مدير�التربية�لوالية���������������������������������������������������������������

��)املتابعةمصلحة�الربجمة�و(�������������������������������������������������������������

��ي�التصليحات�الكربى�اجلارية�باملؤسسة/ف:��املوضوع������������

��������..................:�املؤرخ�يف��.......:إرسالكم�رقم��:املرجع�������������

تبعا�إلرسالكم�املذكور�يف�املرجع�أعاله،�يشرفين�أن�أي�إىل�علمكم�أن�التصليحات�������

�قد�مشلت�على�وجه�اخلصوص�ماازها�مع�بداية�العطلة�الصيفية،�والكربى�قد�شرعنا�يف�إجن

��:�يلي

��.أجهزة�وقنوات�املياه�الصاحلة�للشرب�صيانة�و�جتديد -1

��.مراحيض�التالميذجتديد�أحواض�و -2

��.ترميم�و�صيانة�وطالء�احلجرات�الدراسية -3

%��90بلغت�أما�بالنسبة�إلجناز�اجلدار�الواقي�للمؤسسة�فان�نسبة�تقدم�األشغال�������

��.املدرسيوالزالت�األشغال�متواصلة�حيث�يتوقع�إمتامها�قبل�الدخول��تقريبا

�تعبيوأخريا����� �قصد �مايل �ختصيص�مبلغ �من �مستقبال �مؤسستنا �تستفيد �أن �آمل د�،

��.ملائية�النامجة�عن�تساقط�األمطارالساحة�تفاديا�لألوحال�والربك�ا

�

��.....................يف�اجلزائر�����������������������������������������������������

��املتوسطة�)�ة(مدير����������������������������������������������������������������������

��اللقب�واالسم��������������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�واخلتم�������������������������������������������������������������������������

��

��
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��طلب�تزويد�مؤسسة�بأثاث�مدرسي�:���08منوذج�رقم�
��الشعبيةاجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�

���������������������������������������وزارة�التربية�الوطنية�

�����������������..............:�اجلزائر�يف����������������������������������..........مديرية�التربية�لوالية�

�...................:��مفتشية�

�..................:���مقاطعة�

��������������������������������������������������.....................:�مدرسة�

مدير�املدرسة�����������������������������������������������������������������........../....../......:الرقم

��إىل������������������������������������������������������������

��السيد�رئيس�الس�الشعيب�البلدي�������������������������

�........................:�لبلدية�

�.�طلب�تزويد�املؤسسة�باألثاث�املدرسي:��املوضوع����������

�

حتسبا�للدخول�املدرسي�و�..................:�نظرا�الستكمال�أشغال�توسيع�مدرسة�������

املقبل�الذي�سيعرف�ارتفاعا�يف�عدد�األفواج�التربوية،�يشرفين�أن�أطلب�من�سيادتكم�العمل�

��:�على�تزويدها�باألثاث�املدرسي�املبني�أدناه�

��.طاولة�مزدوجة�)��80( �

��.خزائن�حديدية�)�04( �

��.سبورات)�04( �

��.مصطبات�)�04( �

�و� �األثاث �ذا �مؤسستنا �تزويد �أرجو �استقأخريا، �التالميذ�لضمان �جلميع �جيد بال

�.املسجلني

�

�مدير�املدرسة���������������������������������������������������������

��اللقباالسم�و��������������������������������������������������������

� ������������ ��اخلتماإلمضاء�و���

��
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���رد�على�طلب�إثبات�صحة�شهادة�مدرسية:���09منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��...................:�اجلزائر�يف������������������..................مديرية�التربية�لوالية�

����������������������������مدير�الثانوية����������������������������..............................:��ثانوية

����������������������������������إىل�������������������������������������������......./......./.......:الرقم

�������������������������السيد�مدير�املستخدمني����������������������������������������������������������

��بوزارة�الثقافة��������������������������������������������������������������

��صحة�شهادة�مدرسية��طلب�إثباتي�/ف:��املوضوع���������������

��............:�املؤرخة�يف��.....................:�رسالتكم�رقم��:املرجع���������������

����

�التلميذ���������� �بأن �أعلمكم �يشرفين�أن �أعاله، �املرجع �يف �إليها �املشار �رسالتكم �على ردا

��.................:�،�ب�.............�................:املولود�يف�...............:

�الدراسية �خالل�السنة �بالثانوية �زاول�فعال�دراسته �قد :........� �و........./ هو�مسجل�،

��.اخلروج�يف�سجل�الدخول�و...........:�حتت�رقم�

��

���������������������������............يف�.........حرر�ب���������������������������������������������

��مدير�الثانوية�������������������������������������������������������������������

��االسم�اللقب�و����������������������������������������������������������������

���اخلتماإلمضاء�و�������������������������������������������������������������

��

��

��

��
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���حول�وضعية�مؤسسة�تعليمية:��10منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

�����������������.................:�اجلزائر�يف���������������������������������.............مديرية�التربية�لوالية�

��املدرسة)�ة(مدير�������������������������������������........................:�مفتشية�

��إىل����������������������������������������������.......................:�مقاطعة�

���������������السيد�رئيس�الس�الشعيب�البلدي���������������������������.....................�����:��مدرسة�

�����.................:��لبلدية���������������������������������..../........./...........:الرقم

�����������������������

�.حول�وضعية�مؤسسة�تعليمية:��املوضوع�������������

�امل���� �اليت�آلت�إليها �املزرية �للوضعية �يف�املوضوع�أعالهنظرا �املذكورة �يؤسفين�أن�أحيط�درسة ،

البلدية�تسبب�يف�عرقلة�السري�احلسن�للمرفق�العام�املوضوع�حتت�سيادتكم�علما�بأن�غياب�مصاحل�

تصاالت�باملصلحة�لقد�قمنا�بعدة�او�.اخل...النظافة�يتها�املباشرة�يف�جمال�احلراسة�والصيانة�ومسؤول

�:تتمثل�فيما�يلي�ى�حبيث�بقيت�األوضاع�على�حاهلا�و،�لكن�دون�جدواملعنية�مرارا�وتكرارا

���.احلراسة�مما�جعل�املدرسة�عرضة�للسطو�ليال�وخاصة�أثناء�العطلنقص�يف�األعوان��-

-�� �الترميمات�وانعدام �يف �املتمثلة �احلجرات�التصليحات�الضرورالصيانة �تعلق�بطالء �ما �خاصة ية

التدفئة�وتصليح�أنابيب�املياه�واملراحيض�تشغيل�أجهزة�لزجاج�بالنسبة�للنوافذ�املهشمة�وتركيب�او

��.بائية�على�مستوى�األقسام�تثبيت�الوصالت�الكهرو

ا�تسبب�يف�انعدام�النظافة�بصفة�عامة�مم�عدم�توزيع�مواد�التنظيف�منذ�ثالثة�أشهر،قلة�املنظفات�و�-

��.املعلمني�يؤثر�سلبا�على�صحة�التالميذ�و

���.محايتها�املؤسسة�رغم�أمهيته�يف�تسيريها�وعدم�وجود�خط�هاتفي�إلدارة��-

�لذا� �التدخل �من�سيادتكم �نرجو �الوضعيات�والفوري�لدى�املصاحل، �هذه �لتسوية �يف��املعنية دمتم

املدرسة�����������������������)�ة(مدير�������������������������������������.التربية�ومصلحة�األجيال�الصاعدة�خدمة

�����������������������االسم�واللقب����������������������������������������������������������:����إىلنسخة�موجهة�

�اإلمضاء�واخلتم�������������������������������������������)����لإلعالم(�السيد�مفتش�املقاطعة�

 

�
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��:�تطبيقات�على�الرسائل�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي��–����2.4.2

��)من�الفرد�إىل�اإلدارة:(مناذج�للرسائل�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي�–��1.2.4.2

����طلب�توظيف:��01منوذج�رقم�

��:.....................اجلزائر�يف����������������������....................:واالسم�اللقب

��إىل��������������������������������..............:�العنوان�الشخصي�

�..............:�السيد�مدير�التربية�لوالية����������������

��طلب�توظيف:�����املوضوع�������������

��السيد�املدير،����������������������

�الطلبيشرفين����������� �أن�أتقدم�إىل�سيادتكم�ذا منكم�املوافقة�على�توظيفي�يف�،�راجيا

��:�إليكم�بعض�املعلومات�الشخصية�التابعة�لكم�بصفة�عون�للوقاية�واألمن�،�و�إحدى�املصاحل

��.................................:االسم�واللقب�-�����

��..................:�ب�............................:تاريخ�ومكان�االزدياد-�����

��.متزوج�وأب�لطفلني:�العائلية��احلالة�-�����

��السنة�الثالثة�ثانوي�شعبة�علوم�جتريبية:�املستوى�الدراسي�-�����

��.اخلربة�املهنية�ثالث�سوات،�مبؤسسة�السيارات�الصناعية�بالرويبة�-������

��.كما�أعلمكم�بأين�أديت�واجب�اخلدمة�الوطنية�،�و�معفى�من�أي�التزام�-������

���.،�تفضلوا�سيادة�املدير�بقبول�فائق�االحترام�والتقديرموافقتكمويف�انتظار�����������

������������

��إمضاء�املعين���������������������������������������������

��

��

��

��

��
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���طلب�متديد�فترة�اخلدمة�إىل�ما�بعد�سن�التقاعد:��02منوذج�رقم��

��.................:�اجلزائر�يف����������������������....................:�اللقب�واالسم

��إىل�������������������������������������.................:�بثانوية�)�ة(أستاذ

��........:�السيد�مدير�التربية�لوالية�������������������������������������������������������

��ط�السيد�مدير�الثانوية�/�ع�����������������������������������������������������

�

��.طلب�متديد�فترة�اخلدمة�إىل�ما�بعد�سن�التقاعد:�املوضوع���������

��

��السيد�املدير،����������������������

�بعد�سن�يشرفين�أن�ألتمس�من�سيادتكم�املوافقة�على�متديد�فت������������ رة�اخلدمة�اىل�ما

�كأستاذالتقاعد �سنة �ملدة �ة(، �الثانوي�يف) �التعليم ��مادة �و........................: ذلك�،

اليت�مل�يتبق�يل،�سوى�ستة�أشهر،�للحصول�)�12(قصد�االستفادة�من�الدرجة�الثانية�عشرة�

واملتضمن�القانون��2006جويلية��15املؤرخ�يف��03-06،�طبقا�لترتيبات�األمر�رقم�اعليه

��.األساسي�العام�للوظيفة�العمومية�

��

��.يف�انتظار�موافقتكم�،�تقبلوا�سيدي�مدير�التربية�بقبول�فائق�االحترام�����������������

��

��

��باألمر�)�ة(إمضاء�املعين��������������������������������������������������������������

��

��

��

��

��
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��)��طلب�اإلحالة�على�االستيداع(�:�03منوذج�رقم��

����

�.............:�اجلزائر�يف�����������������������............................:االسم�اللقب

��إىل���������������������������������...........:�أستاذة�التعليم�املتوسط�ملادة�

��............:�السيد�مدير�التربية�لوالية��������������������....................:�مبتوسطة

�ط�السيد�مدير�املتوسطة��/�ع�����������������������������������������������������

��طلب�اإلحالة�على�االستيداع:�املوضوع���������

��املتضمن�القانون��2006جويلية�15املؤرخ���03–�06األمر�رقم�:�املرجع���������

�.األساسي�العام�للوظيفة�العمومية�����������������

��

��،�السيد�املدير����������������������������

��������������� �طليب �على �املوافقة �سيادتكم �من �ألتمس �أن �على�يشرفين �إحاليت �يف املتمثل

ملدة�سنة�ابتداء�ن�األمر�املذكور�يف�املرجع�أعاله،�م��......ذلك�طبقا�للمادة�االستيداع،�و

���..................إىل��............من�

جانبه�ملساعدته�على�تلقي��يتطلب�وجودي�إىلالذي�،�املصاب�مبرض�مزمنابين�اية�قصد�رع

��.العالج

��املدير،�بقبول�فائق�االحترام�والتقدير�تفضلوا�سيديو��������������

���������������������������

��إمضاء�املعنية�باألمر�������������������������������������������������������������������

��

��

��

��

��
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�)��تربير�الغياب�عن�ندوة�تربوية(��:�04منوذج�رقم��

��...................:�يف��اجلزائر����������������������..................االسم�و�اللقب�

��إىل������������������������������������������......................:�أستاذة�مادة�

��السيد�مفتش�التعليم�املتوسط��������������������������......................:�مبتوسطة�

�......................:ملادة����������������������������������������������������������

�ط�السيد�مدير�املتوسطة��/�ع��������������������������������������������������������

�

���تربير�الغياب�عن�ندوة�تربوية:���املوضوع���������

��.......................:�املؤرخ�يف��..............:�إرسالكم�رقم�:��املرجع���������

��

��،�سيدي�املفتش�������������������������

�،�يؤسفين�أنلكم�املشار�إليه�يف�املرجع�أعالهردا�على�االستفسار�املوجه�إيل�ضمن�إرسا�����

:�يوم.................:�ربوية�اليت�أشرفتم�عليها�مبتوسطةأعتذر�عن�عدم�حضوري�الندوة�الت

،�أجربتين�على�عرضه�على�را�لتعرض�ابين�الصغري�لوعكة�صحيةذلك�نظ،�و................

��.قاء�معه�إىل�غاية�امتثاله�للشفاءالطبيب�الذي�نصحين�بضرورة�الب

��املرفقات�

��إمضاء�املعنية�رأي�مدير�املؤسسة���������������������������������.شهادة�طبية �

��إمضاء�املدير�����������������������������������

��االسم�و�اللقب����������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم��������������������������������

��
��
��
��
�

���� 
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�)��اإلدارية�املتساوية�األعضاءطعن�يف�قرار�اللجنة�(:��05منوذج�رقم��

�..................:�يف��اجلزائر�������..............����������������االسم�و�اللقب�

��إىل���������������������������������������������....................:�الوظيفة�

��.............:�السيد�مدير�التربية�لوالية�������������������..............:�العنوان�اإلداري�

��ط�السيد�مفتش�التربية�التعليم�االبتدائي��/�ع���������������������������������������������

��...........................:�مقاطعة�رقم�����������������������������������������������

��

����نة�اإلدارية�املتساوية�األعضاءطعن�يف�قرار�اللج:���املوضوع����������

��..........................:�بتاريخ���............:�قرار�رقم�:��املرجع���������

���

��،سيدي�املدير������������������������

:�بناء�على�القرار�الصادر�عن�اللجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاء�يف�اجتماعها�بتاريخ�����������

�إىل�............... �نقلي� �املتضمن �الطعن�يف�القرار �هذا �إىل�سيادتكم �أرفع �يشرفين�أن ،

��......../��..........:�من�السنة�الدراسية���اءابتد...................:�مدرسة�

�لر �النقلية �احلركة �يف �شاركت �إنين �وحيث �االبتدائية، �املدارس �مديري �من�تبة �حرمت قد

��.إىل�زميل�آخر�ال�يفوقين�يف�الترتيباملؤسسة�اليت�رغبت�فيها�واليت�أسندت�

أملي�فيكم�كبري�أن�تعيدوا�األمور�نكم�إنصايف�باسترجاع�حقي�املهضوم،�ولذا�أرجو�م������

��.دمتم�يف�خدمة�التربية�راها�،�وإعطاء�كل�ذي�حق�حقه،�وإىل�جم

��.التقديرر�التربية�بقبول�فائق�االحترام�وتفضلوا�سيادة�مديو�����

�

��إمضاء�املعين������������������������������������������������������������

��

��

��

��

�������������

���������������������������������
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�)���طلب�رخصة�خروج�مؤقتة(�:��06منوذج�رقم��

��.................:�يف��اجلزائر�����������������������������������................:��السيدة

���������������................:�الوظيفة�

��إىل�������������������������������������..................:�العنوان�اإلداري�

����������:�السيد�مدير�التربية�لوالية��������������������.....................................

��ط�السيد�مفتش�التعليم�االبتدائي��/�ع��������������������������������������....��............

�............:�مقاطعة�رقم�����������������������������������������������������

��

��طلب�رخصة�خروج�مؤقتة:���املوضوع����������

�

��،السيد�املدير����������������������������

�منحي����������� �سيادتكم �من �التمس �أن �يف��يشرفين �للعمل �مؤقتة �خروج رخصة

�كأستاذ............................:والية �أعمل �بأين �ملادةعلما �املتوسط �التعليم :�ة

�نفسي��.....................................:مبتوسطة.................. �أجد حيث

� �املدعو �لاللتحاق�بزوجي �تعيينو�..............................مضطرة �مؤخرا�الذي�مت ه

� �قطاع �عن �تنفيذيا �مديرا بوالية��............................بصفته

......................��

��،�أرجو�منكم�التفضل�مبنحي�هذه�الرخصة�لذا

��جزيل�الشكر�لوا�سيدي�املدير�فائق�االحترام�وتقبو�������������

���������������

��إمضاء�املعنية�باألمر��������������������������

��

��

��

��

��
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��)من�اإلدارة�إىل�الفرد:(�مناذج��للرسائل�اإلدارية�ذات�الطابع�الشخصي�–2.2.4.2
����)خبصوص�طلب�توظيف(:���01منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��

��وزارة�التربية�الوطنية

�������������������............يف�جلزائرا�����������������������....................:�مديرية�التربية�لوالية�

�إىل���������������������������������������������������������������������������������مصلحة�املوظفني��

�����������������...............)�:�االسم�واللقب)/(ة(السيد��������������������...../....../.....:�رقم�

�...........................:�العنوان�الشخصي�������������������������������������������

���ي�طلب�توظيفكم/ف�:�املوضوع���������

��................................:�رسالتكم�املؤرخة�يف�:��املرجع����������

��������������سيدي،����������������������������

�ا��������� �رسالتكم �على �وردا �أعاله، �املرجع �يف �إليها �توظملشار �فيها �يف�اليت�تطلبون يفكم

،�يؤسفين�أن�أعلمكم�بعدم�قبول�طلبكم�لشغل�الوظيفة�املذكورة�سلك�املتصرفني�اإلداريني

:�املؤرخ�يف���.................:�عمال�بالشروط�القانونية�املنصوص�عليهايف�املرسوم�رقم�

.....................��

��.ذلك�لعدم�حيازتكم�على�الشهادة�اجلامعية�املطلوبة�و

��.تقبلوا�مين�السيد�احملترم�فائق�التقدير�و����������������

��

��مدير�التربية�و�بتفويض�منه/�عن�

��رئيس�مصلحة�املوظفني

��اللقباالسم�و

��اخلتماإلمضاء�و

��

��

��

��

��
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��)���خبصوص�إلغاء�طلب�اإلحالة�على�التقاعد�املسبق(:��02منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��

��وزارة�التربية�الوطنية�

�....................:�مديرية�التربية�لوالية�

�.................يف���اجلزائر����������������������������������املستخدمني��������مصلحة

��مدير�التربية�������������������������������������...../....../.......:رقم�

��إىل����������������������������������������������������������

��................)�:اللقباالسم�و/()ة(السيد������������������������������������������

��.........................:�بثانوية�)ة(أستاذ�������������������������������

��مدير�الثانوية��ط�السيد�/�ع�����������������������������������������������

��

���ي��بإلغاء�طلب�إحالتكم�على�التقاعد/ف:��املوضوع���������

��................................:�رسالتكم�املؤرخة�يف�:��املرجع���������

��

�����������������سيدي�احملترم،�����������������

�رسالت���������� �على �يشرفينبناء � �أعاله، �املرجع �يف �إليها �املشار �علما�كم �أحيطكم ،�أن

�على�إلغاء �و�مبوافقتنا �اليت�طلب�إحالتكم�على�التقاعد�املسبق، �بالثانوية بقائكم�يف�منصبكم

�.تعملون�ا�حاليا�بالنسبة�للسنة�الدراسية�املقبلة

 .وتفضلوا�بقبول�حتياتنا�اخلالصة����������
��مدير�التربية�������������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و�������������������������������������������������������������������������

��تم�اخلاإلمضاء�و������������������������������������������������������������������������

��

��

��

��
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��)���املوافقة�على�ركن�سيارة�داخل�املؤسسة(:��03منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��

��وزارة�التربية�الوطنية�

����������������.................يف���اجلزائر���������������������..................:�مديرية�التربية�لوالية�

��مدير�التربية�������������������������������������������األمانة�العامة�����������

��إىل������������������������������������������...../....../.......:�رقم�ال

���������������������������................../��السيد��������������������������������������������������������

��..................:�أستاذ�مبتوسطة�������������������������������������������

مدير�املتوسطة����������������������/�ط�السيد/�ع�����������������������������������������������

���

��املوافقة�على�ركن�سيارة�داخل�املؤسسة:���املوضوع���������

��................................:�رسالتكم�املؤرخة�يف�:�املرجع����������

��

��،�سيدي�����������������������������

�تبع�������� �يف �املؤرخة �يف�رسالتكم �جاء �ملا �ا �الترخيص��و.............: �فيها �تطلبون اليت

���............الكائن�مقرها�ب��................بركن�سيارتكم�الشخصية�ليال�مبتوسطة�

�������� �نوع�أيشرفين�أن �من �موافقيت�على�ركن�سيارتكم �تسجيلها�..........علمكم رقم

����������.احترام�القانون�الداخلي�للمؤسسة�،�شريطةداخل�املؤسسة�املذكورة�..................

 .وتفضلوا�بقبول�حتياتنا�اخلالصة
��مدير�التربية�����������������������������������������������������������������������

��اللقب��االسم�و���������������������������������������������������������������������

��اخلتماإلمضاء�و��������������������������������������������������������������������

��

��

��

�
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��)���إشعار�بإخالء�سكن�إلزامي(�:���04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��

��وزارة�التربية�الوطنية��

��..................يف���اجلزائر������������....................:�مديرية�التربية�لوالية�

����������������������������������مدير�التربية�����������مصلحة�املالية�و�الوسائل������������������������������

�إىل��������������������������������������������...../....../.......:�رقم�ال

��..................../��السيد���������������������������������������������������������

��مستشار�رئيسي�للتربية���������������������������������������������������������

��.....................بثانوية��������������������������������������������������������

�ط�السيد�مدير�الثانوية�/�ع������������������������������������������������������

����.إشعار�بإخالء�سكن�إلزامي:���املوضوع����������

��سيدي،����������������������

����................على�اثر�حتويلكم�يف�إطار�احلركة�النقلية�للموظفني�إىل�ثانوية�������

��،��............/�.............:�اليت�مت�تنصيبكم�فيها�ابتداء�من�السنة�الدراسية�و��

�حاليا��������� �تشغلونه �الذي �اإللزامي �السكن �إخالء �منكم �أطلب �أن يشرفين

من��ابتداءشهر�ذلك�خالل�وملصاحلي�تسليم�املفاتيح�و،�)املؤسسة�األصلية.....(…:بثانوية

ويف�حالة�عدم�امتثالكم،�ستتخذ�ضدكم�اإلجراءات�القانونية��.تاريخ�استالمكم�هلذا�اإلشعار

��.السارية�املفعول،�مبا�يف�ذلك�املتابعة�القضائية

�������������.فائق�اإلحتراموتفضلوا�بقبول��������

��مدير�التربية����������������������:�����������������������نسخة�موجهة�إىل

��اللقباالسم�و�����������مدير�ثانوية������������������������������� �

�اخلتم�اإلمضاء�و������������امللف������������������������������������ �

��

��
��
��
��
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��)���إلزام�بالعودة(�:���05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��

��وزارة�التربية�الوطنية�

�............:�مديرية�التربية�لوالية�

��..................يف���اجلزائر����������������������������........................:ثانوية�

��الثانوية�)�ة(مدير���������������������������������...../....../.......:رقم�

��إىل�������������������������������������������������������������������

�........................)�ة(السيد��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������.................................�������������������

�������������������������������������������������������������

�.إلزام�بالعودة:���املوضوع������������

������������������������������

،�بأن�تغيبكم�عن�منصب�عملكم�قد�جتاوزت�يؤسفين�أن�أحيطكم�علما��������������������

��.بدون�مربر�قانوين���.............:�،�أي�منذ�يوم�ساعة�48مدته�

،�حالة�عدم�امتثالكم�هلذا�اإللزام�يفجيب�عليكم�االلتحاق�بعملكم�فورا،�و�،لذا���������������

�15املؤرخ��يف���03–�06طبقا�لألمر�رقم�جراءات�القانونية�املعمول�ا�،عليكم�اإل�ستطبق

��.........:�للوظيفة�العمومية�السيما�املادة��العام�املتضمن�القانون�األساسي�2006جويلية�

��،�منه

����������������

��)�ة(املدير�������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و������������������������������������������������������������������

���اخلتماإلمضاء�و����������������������������������������������������������������

��

��

��

��
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��)�تربير�غياب�عن�ندوة�تربوية(:��06منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��...................مديرية�التربية�لوالية�

������...................يف�اجلزائر����������������مفتشية�التعليم�االبتدائي����������������������

��������������������مفتش�التعليم�االبتدائي��������............................����������������:���مقاطعة�

���������������������������������������إىل���������������������������.....................:�العنوان�اإلداري�

�....................)/�ة(السيد������������������������������....../......./......:الرقم

��..................:�مبدرسة�)�ة(معلم�����������������������������������������������������

��ط�السيد�مدير�املدرسة�/�ع���������������������������������������������������

��

��.تربير�غيابكم�عن�الندوة�التربوية��:��املوضوع�������������

��........................:�املؤرخ�يف��...........:�االستدعاء�رقم�:��املرجع�������������

��

��������������� يؤسفين�أن�أالحظ�عليكم�عدم�ورد�يف�املرجع�املشار�إليه�أعاله،�بناء�على�ما

مبدرسة���.............................:�حضوركم�أشغال�الندوة�التربوية�املنعقدة�بتاريخ�

�:.............................���

�.،�فاملطلوب�منكم�تربير�غيابكم�يف�أقرب�اآلجال�وعليه�

��

��مفتش�التعليم�االبتدائي���������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم������������������������������������������������������������������

��

��
��
��
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�

��)���إشعار�أول�بغياب�تلميذ(�:��07منوذج�رقم�
��اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبيةاجلمهورية�

��وزارة�التربية�الوطنية��

������................يف�اجلزائر����������������������������...............مديرية�التربية�لوالية�

�الثانوية���)�ة(مدير��������������������������...........................:�ثانوية�

�إىل������������������������������������������......./....../......:الرقم�

�������������������..................../�السيد��������������������������������������������������������������

���������������...............:�ويل�أمر�التلميذ�����������������������������������������������������������

��

��.إشعار�أول�بغياب�ابنكم�:��املوضوع����������

����������������املتضمن�مواظبة��13/11/1991املؤرخ�يف��833:�رقمالقرار�-1:��املرجع���������

��.التالميذ�يف�املؤسسات�التعليمية�

��املتعلق�بنظام�1991-�10-26املؤرخ�يف��778:�القرار�رقم��-������������������2

��.التكوينية�لتربوية�يف�املؤسسات�التعليمية�واجلماعة�ا����������������������

��������������������������

:�،�يؤسفين�أن�أحيطكم�علما�بأن�ابنكم�يف�املرجع�املذكور�أعاله�وردبناء�على��ما�����������

��...............:�عن�دروسه�منذ�يوم��غائب�..........:�املسجل�يف�قسم��..............

�و���������� �غيابه �تربير �منكم �نطلب �االلتحاقلذا، �على �هذا��حثه �استالمكم �فور بقسمه

من�القرار��21و��02:�،�قبل�اختاذ�اإلجراءات�القانونية�املنصوص�عليها�يف�املادتني�اإلشعار

��.عالهاملشار�اليهما�يف�املرجع�أ�778:من�القرار�رقم��40و��39املادتني�و�833:�رقم�

�������������.تفضلوا�بقبول�حتياتنا�اخلالصةو����������

�الثانوية�)�ة(مدير�������������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������������������

��ختم�املؤسسة�اإلمضاء�و��������������������������������������������������������������������

��

��
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��)���تلميذإشعار�ثان�بغياب�(�:��08منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

�...................يف�اجلزائر������������������������............مديرية�التربية�لوالية�

����������الثانوية)�ة(مدير����������������������������....................:�ثانوية�

��إىل�������������������������������������������������������������������....../....../.....:الرقم

������......................�/�السيد���������������������������������������������������������������

�................:�ويل�أمر�التلميذ������������������������������������������������������������

��

��.إشعار�ثان�بغياب�ابنكم�:��املوضوع�������������

��................:�اإلشعار�األول�املتعلق�بغياب�ابنكم�املؤرخ�يف�:��املرجع��������������

��...................:�حتت�رقم����������������������������

��سيدي�،�����������������������������

�������� �ملا �وتبعا �أعاله، �إليه �يف�املرجع�املشار �بتاريخ�غياب�جاء �إشعاركم الذي�مت�مبقتضاه

� �يوم �منذ �الدراسة �عن �ابنكم �ثان......................: �بإشعار �أبلغكم �أن ،�يؤسفين

��.ماديه�يف�الغياب�دون�مربر�قانوينلت

�فاملطلووعليه������� ،� �يوم �يف�أجل�أقصاه �ليلتحق�بقسمه � �التدابري�الالزمة �اختاذ :��ب�منكم

�التالميذ�و�............... �قائمة �من �لشطبه �مضطرة �املؤسسة �إدارة �تكون �سوف إال

��.املتمدرسني�فيها�

������������������������������.وتقبلوا�مين�فائق�االحترام���������

�الثانوية�)�ة(مدير�����������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و�����������������������������������������������������������������������

��ختم�املؤسسة�اإلمضاء�و������������������������������������������������������������������

��

��

�



 الفصل�الثاين:�الرسالة�اإلدارية���������������������������������������������������������������������
 

66 
 

��)���اعذار�بغياب�تلميذ(�:��09منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

�وزارة�التربية�الوطنية��

�...................يف�اجلزائر���............��������������������مديرية�التربية�لوالية�

����������الثانوية)�ة(مدير....................�������������������������:�ثانوية�

��إىل������������������������������������������������������������������������....../....../.....:الرقم

������......................�/�السيد������������������������������������������������������������

�................:�ويل�أمر�التلميذ������������������������������������������������������������

��.إعذار�بغياب�ابنكم�:����املوضوع�������

�.........:�املؤرخ�يف��............:�إشعار�أول�بغياب�ابنكم�حتت�رقم�:��املرجع������

�...................:�املؤرخ�يف��..............:�إشعار�ثان�حتت�رقم��������������������

��سيدي�،�������������������������������

املؤرخ��833:�من�القرار�الوزاري�رقم�21و02�،13�،17�،18استنادا�إىل�املواد���������

��.التالميذ�يف�املؤسسات�التعليمية�املتضمن�مواظبة�1991-11-13يف�

�1991-10-�26املؤرخ�يف��778من�القرار�رقم��40و�39كذا�املادتني�و

��.لتربوية�يف�املؤسسات�التعليمية�والتكوينيةاملتعلق�بنظام�اجلماعة�او�

�،�عن�الدراسة�........:�املسجل�يف�قسم��........:بعد�إشعاركم�بشأن�غياب�ابنكم�و����

��.يومنا�هذاي�رد�عن�االشعارين�إىل�،�حيث�مل�نتلق�أحسب�ما�هو�مبني�يف�املرجع�أعاله

�املؤسسة�متنحكم�مهلة�أسبوعني�لتربيرو������� غيابه�أو�االلتحاق�بالثانوية،��عليه،�فان�إدارة

،�فانه�يعترب�قد�ختلى�غيابه�قبل�انتهاء�املهلة�احملددةإذا�مل�يلتحق�ومل�يقدم�أي�تربير�مقنع�عن�و

��.عي�شطبه�من�قوائم�تالميذ�املؤسسةإرادته�مما�يستدحض�عن�الدراسة�مب

��

��الثانوية�)�ة(مدير���������������������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب���������������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�ختم�املؤسسة��������������������������������������������������������������������

��

��
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��)���إشعار�بالشطب(�:��10منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

�وزارة�التربية�الوطنية�

�...................يف�اجلزائر�............�������������������مديرية�التربية�لوالية�

����������الثانوية)�ة(مدير�������������....................�������������������:�ثانوية�

��إىل������������������������������������������������������������������....../....../.....:الرقم

������......................�/�السيد����������������������������������������������������������

�................:�ويل�أمر�التلميذ����������������������������������������������������������

��.إشعار�بالشطب�:����املوضوع���������

��

������������ �الوزاري�رقم �على�القرار �بناء �املؤرخ�يف��833: املتعلق��1991نوفمرب��13،

��.منه��21مبواظبة�التالميذ�يف�املؤسسات�التعليمية�،�السيما�املادة�

���.......................................:�يؤسفين�أن�أي�إىل�علمكم�بأن�ابنكم����������

��....................................:�املتغيب�عن�الدراسة�منذ���............:�من�قسم�

��:�اإلجراءات�القانونية�يف�حقه��بعد�املراسالت�الثالث�املؤرخة�كمايلي�قد�مت�اختاذ

��....................:�حتت�رقم��.....................:�اإلشعار�األول�بتاريخ� �

��...................:�حتت�رقم���......................:�اإلشعار�الثاين�بتاريخ� �

��.......................:�حتت�رقم��.�..............:�االعذار�املضمن�بتاريخ� �

��و�بناء�على�ذلك�فقد�مت�شطبه��.....................................:�رقم�الوصل�

���......................................................:�من�القوائم�الرمسية�يوم�

��

��)ة(املدير����������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������������

اخلتماإلمضاء�و������������������������������������������������������������������������  
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��جدول�اإلرسال���-1
��:�تعريفه�-�����1.1

هو�وثيقة�إدارية�فظة�اإلرسال�أو�ورقة�اإلرسال،�ومسى�أيضا�حاو��جدول�اإلرسال���

�خاصة� �أو �رمسية �إدارية �وثائق �نقل �قصد �العمومية �اإلدارة �طرف �من �تستعمل تلخيصية

أو�وسطى�ليا�بأشخاص�معنيني،�من�مصلحة�إدارية�إىل�مصلحة�إدارية�أخرى�سواء�كانت�ع

��.ة�على�أثر�اإلرسالهو�أداة�مالئمة�للمحافظ،�و)دنيا(أو�قاعدية�

��:��اإلشعار�باالستالم�-�2.1

ميكن�طلب�اإلشعار�باالستالم�فور�وصول�الوثائق�املرفقة�به�بواسطة�إعادة�النسخة�و

�تسل �الذي �اإلداري �العون �طرف �من �عليها �موقع �اإلدارة�الثانية �ختم �وضع � �مع �الوثائق م

��.املرسل�إليه،�قصد�التأكد�من�ثبوت�استالمها�من�قبل�ورقم�التسجيل�االستالمتاريخ�و

�يف�و �إال �باالستالم �اإلشعار �شرط �إىل �ختضع �اإلرسال �جداول �كل �أن �هذا �معىن ليس

و�يف�هذه��.حالة�إرسال�وثائق�هامة�تتطلب�التأكيد�من�ثبوت�استالمها�من�طرف�املرسل�إليه

��:احلالة�حيرر�جدول�اإلرسال�يف�ثالث�نسخ�

��.النسخة�األوىل�تبقى�يف�حافظة�الربيد�الصادر� −

− � �و�النسختني�أما �إعادة�الثانية �فترسل�مع�الوثائق�أو�امللفات�املرسلة�شريطة الثالثة،

��.إحدى�النسختني�إىل�املرسل�مع�مالحظة�اإلشعار�باالستالم�املذكورة�أعاله
��:��)كلهش(املادي�تقدميه��-�3.1

��:أما�من�حيث�الشكل�فان�جدول�اإلرسال�يتضمن�العناصر�التالية�������

��.�عنوان�اإلدارة�أو�املؤسسةلدمغة،�وهي�شعار�الدولة�والطابع�وا��-أوال�
��.��رقم�تسجيل�اإلرسال�يف�الربيد�الصادر��-ثانيا�
��.)�يذكر�فيه�صفة�املرسل(بيان�املرسل�،��-ثالثا�

��ذكر�صفة�املرسل�إليه�إذا�كان�شخصا�معنويا،ت�-:��بيان�املرسل�إليه��-رابعا�

��إذا�كان�شخصا�طبيعيا�اإلداري�مسه�ولقبه�وعنوانهاأو��-������������������������������

��.يدون�يف�وسط�الورقة�بالبنط�العريض�"�جدول�اإلرسال�:"عنوان�الوثيقة�–خامسا�

��:�ثالثة�أعمدة�على�النحو�التايل��يتكون�منمضمون�جدول�اإلرسال�و��-سادسا�

�
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��العمود�األول*� � �بذكر�و: �مع�متهيد�هلا خيصص�لتعيني�نوع�الوثائق�املدرجة�يف�اجلدول،

��:�إحدى�العبارات�اآلتية�

���.جتدون�طي�هذا�اإلرسال���-�������������������

��.جتدون�طيه���-�������������������

��.�جتدون�رفقة�هذا�اجلدول��-�������������������

��.جتدون�رفقته���-�������������������

،�حيث��يذكر�أمام�كل�وثيقة�ةخيصص�لبيان�عدد�هذه�الوثائق�املرسلو�:�العمود�الثاين*��

��.عددها

خمصص�للمالحظات�حيث�أن�جدول�اإلرسال�ال�بد�أن�حيتوي�لزوما�:��العمود�الثالث*��

على�إشارة�متكن�املرسل�إليه�من�معرفة�السبب�الذي�أدى�إىل�إرسال�الوثائق�املشار�إليها�يف�

��.األول�املخصص�لبيان�نوع�الوثائق�العمود

�املخص������ �الثالث �العمود �يف �يوضح �أن �اإلداري �احملرر �على �ينبغي �فانه �صوهلذا،

�ونذكر�هدف�اإلرسال،�وذلك�باستعمال�عبارات�خمتلفة�حسب�طبيعة�الوثائقللمالحظات�

��:�منها�ما�يلي�

��لإلطالع���-

��.لإلعالم���-

��.لكل�غاية�مفيدة���-

��.لإلمضاء���-

��.لالختصاص���-

��.للتنفيذ���-

��.اخل��.....للدراسة�و�إبداء�الرأي���-

��
��
����

��

��
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��:��تطبيقات�على�جدول�اإلرسال�–�4.1

��)�إرسال�قرارات�الترقية�(�:��01منوذج�رقم��
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��الوطنيةوزارة�التربية�

��...............................:�التربية�لوالية��مديرية

��مصلحة�املوظفني��������������������������������

��مدير�التربية���������������������������..../.../......:�رقم�����

��إىل���������������������������������������������������

�................:�السيد�مدير�ثانوية��������������������������������������������

�جدول�إرسال

��...................يف�.........................�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��مدير�التربية���������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������

��

�نوع�الوثائق �العدد� �مالحظات� �

��جتدون�طي�هذا�اإلرسال

��:آلتية�أمساؤهم�قرارات�الترقية�اخلاصة�باألساتذة�ا

��..........................السيد� -1

��..........................السيد� -2

�..........................السيد� -3 �

��
��

02�

02�

02� �

��باألمر�تسلم�نسخة�للمعنيني

��حتفظ�النسخة�الثانيةو�

 يف�ملفام��

�اموع������������������������������ �06� �� �
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��)�إرسال�حمضر�اجتماع�:�(��02منوذج�رقم��

��اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبيةاجلمهورية�

��وزارة�التربية�الوطنية

��....................:�مديرية�التربية�لوالية�

��..............................:�متوسطة�

��مدير�املتوسطة�����������������������������������������..../.../......:�رقم�ال

إىل��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��..............:السيد�مدير�التربية�لوالية���������������������������������������������

��جدول�إرسال��

�نوع�الوثائق �العدد� �حظاتمال� �

��

ـّهجتدون� ��:�طي

�و� �التربية �جملس �اجتماع �املنعقد�حمضر التسيري

��.....................:�بتاريخ

 ….............�:حول�مشروع�امليزانية�لسنة�

��

��

��

02�

� �

��

��

لإلعالم�واملصادقة��

��...........يف�..................حررب������������������������������������������������������������������������������������

�املدير��������������������������������������������������������������������

اللقب�����������������������������االسم�و���������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������
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��)�إرسال�ملفات�مدرسية(:���03رقم�منوذج�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��...............................:�مديرية�التربية�لوالية�

��...........................................:�ثانوية�

��الثانوية�)�ة(مدير�������������������������������..../.../......:�الرقم����

��إىل�������������������������������������������������������������

 ..............:�مدير�ثانوية�)��ة(السيد�������������������������������������������

��جدول�إرسال�

�نوع�الوثائق �عددها� �مالحظات� �

��:هذا�اجلدول�تهجتدون�رفق

�:�ملفات�مدرسية�للتالميذ�اآلتية�أمساؤهم�

1-..............................��

2-��............................��

3-�............................. 

��

��

01�

01�

01� �

��

��

��........:ردا�على�إرسالكم�رقم�

���.....................ؤرخ�يف�امل

�)لكل�غاية�مفيدة�(� �

�اموع������������������������ �03�� �

��............يف�..........حررب���������������:������يذكر�فيه�إشعار�باالستالم�و

 املدير�����������)���������اخلتمرقم�التسجيل�والتاريخ�والتوقيع�و(�–

االسم�واللقب��������������������������������������إرجاع�نسخة�من�هذا�اجلدول�إىل�املرسل����������و

��اإلمضاء�واخلتم������������������������������������������������������������
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 )�داريإ�إرسال�ملف(��:��04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��...............................:�مديرية�التربية�لوالية�

��...........................................:�ثانوية�

��الثانوية�)�ة(مدير����������������������������������..../.../......:�الرقم����

��إىل��������������������������������������������������������������

�.................:�مدير�ثانوية�)��ة(السيد��������������������������������������

��جدول�إرسال

��............يف�..........حررب���������������:������إشعار�باالستالم�ويذكر�فيه���

 املدير�����������)���������رقم�التسجيل�والتاريخ�والتوقيع�واخلتم(�–

االسم�واللقب��������������������������������������وإرجاع�نسخة�من�هذا�اجلدول�إىل�املرسل����������

��اإلمضاء�واخلتم�����������������������������������������������������������

��

�

�نوع�الوثائق �عددها� �مالحظات� �

 :�جتدون�رفقته

�����......../سيد�للاإلداري��لفامل-

�مساعد�املصاحل�االقتصادية �

��

��

01�

��

��.......:ردا�على�إرسالكم�رقم�

���..................ؤرخ�يف�امل

 )لكل�غاية�مفيدة�(�
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 االستدعاء�-���2.3

 :��تعريفه�–�1.2.3

هو�طلب�حضور�األشخاص�إىل�إدارية�بسيطة�تستعمل�لغرض�واحد،�وهو�مراسلة��

أو�طلب�حضورهم�مصحوبني�بوثائق�الستكمال��،معنيمقرات�العمل�أو�االجتماع�يف�مكان�

�معينة �عمليات �يف �املشاركة �أو �،ملفات �امتحانا� �أو �مسابقات �إجراء �عمليات�مثل �أو ت

 .)اخل��...ندوات�تربوية�ملتقيات،�أيام�دراسية�و:�(�تكوينية�

��:��)شكله(تقدميه�املادي��–2.2.3

�إستدعاءات������� �عند�توجيه يف�قالب� لألشخاص�أن�يكون�شكلهالقد�جرت�العادة

�و �عناصرهايتوافق �جبميع �اإلدارية �الرسالة �للمراسالت�(�شكل �املادي �التقدمي راجع

��)�28إىل�ص��24اإلدارية�من�ص�

��:�مع�إضافة�النقاط�التالية�يف�نص�االستدعاء�����

��.موضوعه�،�أو�جدول�اعمالهتاريخ�وساعة�ومكان�انعقاد�االجتماع�و �

��.داخل�غالف�مغلق�أو�يف�شكل�مطوية�ستدعاء�إىل�املعينيرسل�االو���������

��
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 تطبيقات�على�االستدعاء���-�3.2

��)استدعاء�للحضور�إىل�إحدى�مصاحل�املؤسسة:�(�01منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��........................:�مديرية�التربية�لوالية�

��................:اجلزائر�يف�����������������������������....................:ثانوية�

���������������������������������الثانوية)�ة(مدير�������������������������������������...../.../......:الرقم�

��إىل����������������������������������������������������������������������

��....................)��:ة(السيد����������������������������������������������

 استدعاء�:�املوضوع���������

�–الناظر��–يشرفين�أن�أطلب�منكم�احلضور�إىل�الثانوية�مكتب�املدير��������

��.املستشار�الرئيسي�للتربية�–�قتصدامل

��..............................:�على�الساعة��.........................:�يوم�

���.............................................................:وذلك�من�أجل

............................................................................

.......................................................................... 

��املدير��������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�����������������������������������������������
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��)التسيريو�التوجيه�استدعاء�خاص�مبجلس:�(�02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��.........:�مديرية�التربية�لوالية�

��..............:�اجلزائر�يف���������������������������....................:�ثانوية�

��الثانوية�)�ة(مدير���������������������������������..../.../......:�الرقم����

��إىل���������������������������������������������������������������

��..................)��:ة(السيد�����������������������������������������������

��التسيري�عضو�جملس�التوجيه�و�����������������������������������������

��استدعاء�:�املوضوع������

��املتضمن�تنظيم�جمالس1991/02/26ؤرخ�يف�امل�151القرار�رقم�:��املرجع����

��.يف�مؤسسات�التعليم�الثانوي�عملهاالتوجيه�والتسيري�و��������������

 
������������� �ما �على �بناء �املرجع �يف �جملس�جاء �يف �عضوا �وبصفتكم �أعاله، �إليه املشار

�بالثانوية �والتسيري �يوم�التوجيه �عقده �املزمع �االجتماع �حلضور �أدعوكم �أن �يشرفين ،

��.مبقر�الثانوية��............:�على�الساعة���............:

��.حضوركم�ضروري�و�أكيد����������������������������������������������

��:�جدول�األعمال�

الثانوية�����������������������������)�ة(مدير����������������������������.....................�-1

��االسم�واللقب����������������������������.....................�-2

��اخلتم�اإلمضاء�و��������������������������.....................�-3
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��)استدعاء�حلضور�جلسة�عمل�:�(�03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية�

��اجلزائر��-احلراش�–و�حتسني�مستواهم��

��.................:اجلزائر�يف��������������������������..../.../.....:�الرقم�����

��مدير�املعهد������������������������������������������

��إىل����������������������������������������������������������������

��..........................)��:ة(السيد�������������������������������������������

��������������������������������������....................................��

��استدعاء�:�املوضوع���������

��

يف�إطار�العملية�التحضريية�ألعمال�اللجنة�التقنية�اخلاصة�بورشة�إعداد�برامج�������������

��.التكوين�للمعهد�

يشرفين�أن�أدعوكم�حلضور�االجتماع�التحضريي�ألعمال�اللجنة�املزمع�عقده�يوم��

��.بقاعة�االجتماعات�للمعهد..............:�على�الساعة�.....................:

��:�جدول�األعمال�

مدير�املعهد���������������������������������������������������������������....................�-1

��االسم�واللقب��������������������������������������....................�-2

��اخلتماإلمضاء�و������������������������������������....................�-3
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��)استدعاء�ويل�أمر�تلميذ�:�(��04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��...............:�مديرية�التربية�لوالية�

��.............:�اجلزائر�يف������������������.........................:�متوسطة�

��املتوسطة�)�ة(مدير���������������������������������..../.../......:�الرقم����

��إىل�����������������������������������������������������������������

��..........................)��:ة(السيد�������������������������������������������

��......................:�ويل�أمر�التلميذ��������������������������������������

��

��استدعاء�:�املوضوع���������

��

��..............................:الرجاء�منكم�احلضور�إىل�املؤسسة�يوم������

��...........:ذلك�ألمر�يهم�متدرس�ابنكم�و�.................:�على�الساعة�

��.............................:�املسجل�بقسم��

��

����������������������ملتوسطةا)�ة(مدير��������������������������������������������������������������

��االسم�واللقب���������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم��������������������������������������������������������������
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��)�استدعاء�حلضور�اجتماع�جملس�التعليم:�(��05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��...........:�مديرية�التربية�لوالية�

��................:�اجلزائر�يف����������������������......................:�ثانوية�

���لثانويةا)�ة(مدير���������������������������..../.../......:�الرقم��

��إىل�����������������������������������������������������������

��.......................)��:ة(السيد��������������������������������������

��.................:�مادة�)�ة(أستاذ���������������������������������

��استدعاء�:�املوضوع���������

��

��،يشرفين�أن�أدعوكم�حلضور�اجتماع�جملس�التعليم�������

على��.................:�الذي�سينعقد�يوم��...........................:�ملادة��

��.................:�الساعة�

ذلك�لدراسة�املسائل�البيداغوجية�احملددة�يف�جدول�األعمال�بقاعة�االجتماعات،�و

����������������������.املرفق�

الثانوية�������������������������)�ة(مدير�������������������������������������������������������������

��االسم�واللقب���������������������������������������������������������������

��اخلتماإلمضاء�و��������������������������������������������������������������
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���وةـالدع�–��3.3
��:��تعريفها�–�����1.3.3

شخص�معنوي�أو�طبيعي�الجتماع�معني�أو�جلسة�عمل�أو�نشاط��طلب�حضور�هي�������

���.اخل،�قصد�املشاركة�أو�التشريف�....الثقافية�أو�الرياضية�أو�الفنية��من�األنشطة�العلمية�أو�األدبية�أو

�قانون�البلدية�على�أن�الس�الشعيب�البلدي�جيتمع�عند�الضرورة�و لقد�نصت�إحدى�مواد

��.يوجهها�رئيس�الس�لكل�عضو�فيه�"دعوة�"�:�ـدورات�استثنائية،�بلدراسة�قضايا�مستعجلة�يف�

�او�� �قد�إختار�صيغةعلى�هذا طلب��عند"�الستدعاءا"بدل�"�لدعوةا"�ألساس�فإن�املشرع�

��.،�على�اعتبار�صيغة�الدعوة�مهذبة�أكثر�من�صيغة�االستدعاء�حضور�العضو�البلدي�لالجتماع
��:��الدعوةالفرق�بني�االستدعاء�و�–2.3.3

يستعمل�االستدعاء�عند�استدعاء�األشخاص�للحضور�شخصيا�الستالم�أشياء،��������
مساع�أقواهلم،�كاستدعائهم�لدى��أو�.اخل�...كالطرود�الربيدية�أو�الوثائق،�كجواز�السفر�

��.اخل��....حمافظ�الشرطة�أو�فرقة�الدرك�الوطين�

��:ة�فإن�صياغتها�تكون�إما�أما�خبصوص�صيغة�ااملة�اليت�ختتتم�ا�الدعو���������
��.ين�السيد�الفاضل�فائق�االحترام�والتقديرتقبلوا�م�-��������������

���.احملترم�فائق�التقدير�والشكرتقبلوا�مين�زميلي��-:��إماو������

��.اليت�تربط��صاحب�الدعوة�باملدعو�ذلك�حسب�طبيعة�العالقةو
��:�يتضمن�العناصر�التالية�و:��)�شكلها(�تقدميها�املادي���-�3.3.3

��.�الدمغة��-�������������
��.(1)رقم�التسجيل��-��������������
��.املرسل��-�������������
��.املرسل�إليه��-�������������

��."دعوة"املوضوع���-�������������
��.نص�الدعوة��-�������������
��.التاريخاملكان�و��-�������������
��.اإلمضاء��-�������������

                                                 
ميكن�تسجيل�الدعوة�يف�الربيد�الصادر�كما�ميكن�االستغناء�عن�تسجيلها�ويف�هذه�احلالة�ال�خنصص����(1)

��.هلا�رقما�يف�الربيد�الصادر،�وبالتايل�حيذف�هذا�العنصر
��



 الفصل�الثالث:�وثائق�التبليغ���������������������������������������������������������������������
 

84 
 

 تطبيقات�على�الدعوة���-�4.3.3

��)دعوة�حلضور�اجتماع�جملس�(�:�01منوذج�رقم�
 اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��والية�اجلزائر

��.....................:�دائرة�

����������رئيس�الس�الشعيب�البلدي���������������������.....................:�بلدية�

��إىل�����������������������������������������..../.../......:�رقم������

��...................../�السيد�������������������������������������������������

��عضو�الس�الشعيب�البلدي��������������������������������������������

 ........................،شارع�������������������������������������10

 دعوة�:���املوضوع������

��

:�لسنة�����،�والرياضي�للمجلس�الشعيب�البلدي�يف�إطار�حتضري�برنامج�النشاط�الثقايف�����

..............���

ى�الساعة�عل..............:�يشرفين�أن�أدعوكم�حلضور�االجتماع�املقرر�عقده�يوم������

�:......................��

��.بقاعة�االجتماعات،�لدراسة�مشروع�هذا�الربنامج�

��.االحترامين�زميلي�احملترم�فائق�التقدير�وتقبلوا�مو�������������������

��

 .....................:�اجلزائر�يف���������������������������������������������������

��رئيس�الس�الشعيب�البلدي�������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������
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 )دعوة�موجهة�لرئيس�مجعية�أولياء�التالميذ�:�(�02منوذج�رقم�

��الدميقراطية�الشعبيةاجلمهورية�اجلزائرية�

��وزارة�التربية�الوطنية

��.............:�مديرية�التربية�لوالية�

����������������������������.........................:�ثانوية�

��مدير�الثانوية��������������������������������������������..../.../.....:�الرقم�

��إىل���������������������������������������������������������������������

��......................./�السيد����������������������������������������������������

��رئيس�مجعية�أولياء�التالميذ������������������������������������������������

��

��دعوة�:����املوضوع������

��

����� �رقم �الوزاري �القرار �على �بناء :151� �� �يف �املؤرخ :26�� /02� /1991��

� �جمالساملتضمن ��انشاء �التسيري �و �واملتممالتوجيه �املعدل �وعملها، �وتنظيمها �أن�. يشرفين

��....................................:�أدعكم�حلضور�االجتماع�املقرر�عقده�يوم�

��.............:�باملؤسسة�لدراسة�مشروع�امليزانية�لسنة��.............:�على�الساعة�

��.تقبلوا�منا�فائق�التقدير�و�االحترام�و��������������

��.....................يف��..............:�حرر�ب������������������

���مدير�الثانوية������������������������������������������������������������������������

��االسم�اللقب�و���������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�واخلتم�����������������������������������������������������������������������
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 )دعوة�موجهة�إىل�مسؤول�:�(��03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��التربية�الوطنية�وزارة

���....................:�مديرية�التربية�لوالية�

�����������������������������������................................:�ثانوية�

��الثانوية�)�ة(مدير��������������������������������������..../.../......:�الرقم����

��إىل��������������������������������������������������������������������

��.�........................./�السيد�����

��مفتش�التربية�الوطنية�إلدارة�الثانويات�������������������������������������������

��دعوة�:����املوضوع���������

��

�و���������� �للثانوية، �والرياضي �الثقايف �النشاط �برنامج �إطار �يف �العلم،��لذكرىإحياء يوم

�و �بامسي �أعضاأتشرف �باسم �التربوية، �و �اإلدارية �اهليئة �لتشريفء �أدعوكم حبضوركم��ناأن

�����.............:�على�الساعة���...................:�يوم��احلفل�الذي�سيقام�باملؤسسة

��.تفضلوا�سيادة�املفتش�بقبول�فائق�االحترام�و�التقدير�و��������������

��

��.....................يف��..................����������������������������������������

��الثانوية�)�ة(مدير�����������������������������������������������������������������������

��اللقب�و�االسم�������������������������������������������������������������������������

���اإلمضاء�و�اخلتم�����������������������������������������������������������������������
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��)دعوة�حلضور�حفل�إحياء�مناسبة�دينية�:�(��04منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��.................:�مديرية�التربية�لوالية�

����������������������������������......................:�معهد�تكوين�

��مدير�املعهد���������������������������������������������..../.../......:�الرقم����

��إىل������������������������������������������������������������������������

��...............:�السيد�مدير�التربية�لوالية���������������������������������������

���������������

��دعوة�:����املوضوع���������

��
���������� �املباركةإطيف �القدر �بليلة �واحتفاال �املعظم، �رمضان �شهر �سهرات �إحياء �يسر�ار ،

� �معهد �أسرة �سيقام��..........................: �الذي �الديين �احلفل �حلضور �تدعوكم أن

��.مساء�باملعهد............:�على�الساعة��......................:�ذه�املناسبة�يوم�

��.تفضلوا�سيادة�املدير�بقبول�أطيب�التحيات�و�أخلصها�������������

��

��................يف��..................�������������������������������������������

��املعهد�مدير����������������������������������������������������������������������

��االسم�اللقب�و��������������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������
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��)دعوة��الجتماع�جملس�شعيب�بلدي�:�(�05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��والية�اجلزائر

���.........................:�دائرة�

������������������������������.........................:�بلدية�

��رئيس�الس�الشعيب�البلدي������������������������������..../.../......:�رقم������

��إىل�������������������������������������������������������������������

��............................/�السيد������������������������������������������

��............................،�ج������������������������������������15

��

��دعوة�:���املوضوع���������
��

�العاد���������� �الدورات �إطار �البلدييف �الشعيب �الس �آلجتماع �أدعوكم�ية �أن �يشرفين ،

� �يوم �عقده �املقرر �االجتماع �حلضور �عل�...................: �الساعة :�ى

....................�� �لسنة �األولية �امليزانية �مشروع �لدراسة �املداوالت، �بقاعة :�صباحا

........................����

��.إلمتناناين�زميلي�احملترم�فائق�التقدير�وتقبلوا�مو������������������

��.........................اجلزائر�يف����������������������������������������������������

��الشعيب�البلديرئيس�الس��������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و�����������������������������������������������������������������

���اخلتمواإلمضاء�����������������������������������������������������������������
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��)دعوة�حلضور�حفل�اختتام�السنة�التكوينية�:�(��06منوذج�رقم�
��الدميقراطية�الشعبيةاجلمهورية�اجلزائرية�

��وزارة�التربية�الوطنية�

��........................معهد�تكوين�

....................................��������������������������������

��مدير�املعهد���������������������������������������������������������������������

��إىل��������������������������������������������������������������������������

��السيد�مدير�التكوين��������������������������������������������������������������

��بوزارة�التربية�الوطنية�����������������������������������������������������������

��

��دعوة�:��املوضوع����������

��

��................../��...................مبناسبة�اختتام�السنة�التكوينية����������

��..............................أتشرف�بدعوتكم�حلضور�حفل�االختتام،�لدفعة�

��.مساء�باملعهد�..............ابتداء�من�الساعة��................الذي�سيقام�يوم�����

��

��.....................:�اجلزائر�يف��������������������������������������������������

��مدير�املعهد��������������������������������������������������������������

��واللقب��االسم�������������������������������������������������������������

��واخلتم��اإلمضاء������������������������������������������������������������
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����الربقية�الرمسية�–4.3
��:تعريفها��–1.4.3

�أو �لإلخبار �إدارية �وثيقة �و�هي �ومستعجلة، �هامة �لقضية �موجز �من�لعرض �وسيلة هي
�احل �االتصاالت �عصرناوسائل �يف �تداوهلا �كثر �اليت �ديثة �يف �البت � �سرعة �نتيجة القضايا�،
لة�األشخاص�العاديني�أو�املعنويني�واخلواص�لإلفادة�مبعلومات�مستعجاملستعجلة�بني�اإلدارة�و

��.واضح��وذلك�بأسلوب�وجيز،�و�دقيق�و
��:��اهلدف�من�حتريرها�–�2.4.3
�تعليمات�أو�احلصول�على������� �االستعجال�فقط�،إلعطاء �الرمسية�يف�حالة تستعمل�الربقية
قد�توجه�إىل�رئيس�إداري�أو�مرؤوس�أو�لزميل�و�.ت�أو�األمر�بتنفيذ�مأمورية�حمددةمعلوما

��.اخل�....
���):شكلها(تقدميها�املادي��–�3.4.3

��:�أما�تقدميها�املادي�فيتضمن�العناصر�التالية�������������
��.الدمغة� �
���.رقم�التسجيل �
��.والتاريخ�املكان �
��.)برقية�رمسية�(�العنوان� �
��.بيان�املرسل�واملرسل�إليه�،�ويكونان�يف�اجلهة�اليمىن �
��.املوضوع �
��.)عند�االقتضاء�(�املرجع� �

م�يكون�بأسلوب�برقي�كما�ينبغي�أن�ينحصر�يف�الكلمات�الضرورية�لفهو:��نص�الربقية�-
�و �وااملة �النداء �عبارة �حذف �مع �كلمةاملضمون � �مفيدة�إضافة �مجلة �كل �اية �عند ،�قف

��.انتهى�ختتم�بعبارة�قف�وو
��.وختم�اإلدارةلقبه�امسه�واإلمضاء�مع�ذكر�صفة�املرسل�و �

��:أما�الربقية�اليت�تصدرها�مصاحل�الربيد�فتكون�مشفوعة�ب�
�.رقم�اإلرسال �
��.ساعة�و�تاريخ�اإلرسال �
��.عدد�الكلمات �
��.املصدر �
��.مالحظات�املصلحة �
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���:تطبيقات�على�الربقية���-��4.4.3

��)برقية�موجهة�ملوظف�متغيب�عن�عمله:�(�01منوذج�رقم�

��الشعبيةاجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�

��وزارة�التربية�الوطنية

���تسيري�املوارد�البشرية�مديرية

��..../.../......:�رقم�

��.................اجلزائر�يف�����������������تسيري�املوارد�البشريةمدير�:�املرسل������

��................../�السيد�:�املرسل�اليه������

�������.�...............................،�ج��20

��

��برقية�رمسية

��

يشرفين�أن��.قف�..............:املؤرخة�يف��........:�تذكريا�مبراسليت�رقم�:�النص�

اءات�إال�سوف�تتخذ�ضدكم�اإلجروقف�.أطلب�منكم�االلتحاق�مبنصب�عملكم�فورا�

��.انتهى�القانونية�املعمول�ا�قف�و

��

��بتفويض�منه�عن�الوزير�و����������������������������������������������������

��تسيري�املوارد�البشريةمدير���������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و�����������������������������������������������������������

����اخلتماإلمضاء�و������������������������������������������������������������

��
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��)برقية�رمسية�حول�تنفيذ�برنامج�عمل�:�(�02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��األمانة�العامة�

��..../.../....:�رقم�

��...................اجلزائر�يف����������األمني�العام������������������:�املرسل�

��.............مدير�معهد�:�املرسل�اليه�����

...................................������

��برقية�رمسية

��.قف�...................أطلب�منكم�موافايت�يف�أجل�أقصاه�يشرفين�أن:�النص�

��قف�:�بالتقارير�التالية�

��قف���.............................:�تقرير�حول�تنفيذ�برنامج�العمل�لسنة� �

��.األعمال�املنجزة�قف �

��.األعمال�غري�املنجزة�قف �

���.األعمال�اليت�شرع�يف�إجنازها��قف� �

�.انتهى�برنامج�العمل�للسنة�احلالية�قف�وتقرير�حول�إعداد�� �

��

��بتفويض�منه�عن�الوزير�و���������������������������������������������

��األمني�العام��������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�واخلتم���������������������������������������������������������������
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��)موجهة�إىل�طالب�مقبول�يف�التكوين�املتخصص��برقية�رمسية:�(�03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��....................:��مديرية�التربية�لوالية�

��مصلحة�التكوين�و�التفتيش�

��..../.../......:�رقم�

��.............يف��............���������مدير�التربية����������������������:�املرسل�

��........................السيد�:�املرسل�اليه�

��.....................................:�حي

���...........بلدية��.......رقم��......:�عمارة

�������������������������������������������������������������

��برقية�رمسية

��:��النص

�–حتسني�مستواهم�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية�واملطلوب�منكم�االلتحاق�باملعهد�

��قف���-احلراش

��قف��............قف�ملتابعة�التكوين�املتخصص�يف�منط��..............:�و�ذلك�يوم�

��.بطاقة�اهلوية�قف�وانتهى�مصحوبني�ذه�الربقية�قف�و

��

��وبتفويض�منه�عن�مدير�التربية���������������������������������������

��التفتيشرئيس�مصلحة�التكوين�و����������������������������������

��اللقباالسم�و���������������������������������

��اخلتماإلمضاء�و��������������������������������
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��)برقية�رمسية�للمشاركة�يف�مسابقة�وطنية�:�(��04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��املسابقات�الديوان�الوطين�لالمتحانات�و

��..../.../......:�رقم�

��املسابقات�دير�الديوان�الوطين�لالمتحانات�وم:�املرسل��

��...............................السيد�:�املرسل�إليه�

����������������������������������..................................:��أستاذ�بثانوية�

��برقية�إرسال

�رقم�اإلرسال� �تاريخ�و�ساعة�اإلرسال�� �عدد�الكلمات�� �املصدر�� �مالحظات�املصلحة� �

��

� �

� �� �� �� �

��

��:�النص�

اجلزائر��........يشرفين�أن�أي�إىل�علمكم�قف�بأنكم�مدعوون�للحضور��إىل�ثانوية�����

� �يومي �و.......قف �و....... �السابعة �الساعة �اختبارات�على �إلجراء �قف �صباحا النصف

��.توظيف�مفتش�التربية�الوطنية�قف�وانتهى

��مدير�الديوان���������������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و�������������������������������������������������������������������������

�����اخلتمومضاء�اإل�������������������������������������������������������������������������
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��)برقية�رمسية�خاصة�بنشاط��تكويين�:�(��05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�

��مديرية�التكوين���

��..../.../......:�رقم�

��.............اجلزائر��يف������������مدير�التكوين������������������������:�املرسل�

��������������................�مدير�التربية�لوالية�:�املرسل�إليه�

��برقية�رمسية

��
��.ي�بربجمة�عملية�تكوينية�خاصة�/�ف:��املوضوع���������������

��..............:�املؤرخ�يف����..........:�إرسالكم�رقم�:��املرجع����������������

��

أعاله�قف�يشرفين�أن�أخربكم�مبوافقيت�على��بناء�على�مراسلتكم�املذكورة�يف�املرجع�����

�خاص �قف �تكوينية �عملية �وبرجمة �املؤسسة �مبشروع �العمل �بتأسيس �قف�ة �املصلحة مشروع

مديري�املؤسسات�التعليمية�قف�شريطة�أن�تغطى�ماليا�مبديرية�التربية�و�لفائدة�رؤساء�املصاحل

نا�بتقرير�عن�هذه�العملية�قف�اتموافالتكوين�املرصودة�لواليتكم�قف�و�من�اعتمادات�ميزانية

��.وانتهى

��عن�الوزير�وبتفويض�منه����������������������������������������������������������������

��مدير�التكوين�������������������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم�����������������������������������������������������������������������
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���رةـذكـامل�–�1.4
��:�تعريفها��–�1.1.4

�و� �داخلية �إدارية �وثيقة �هي �املؤسسةمؤقتة �أو �اإلدارة �داخل �ال�متداولة �لكوا ،
�بانتهاءتنتهي�صالحيتها�أجانب�عن�اإلدارة�أو�املؤسسة،�وتستعمل�يف�التعامل�مع�أشخاص�

��.العمل�الذي�صدرت�من�أجله
�تعليمات�و� �املذكرة �اإلداري�إىل�مرؤوسيه�مقرراتوتتضمن �املسؤول �قصد�من � ،

حتسينها،�كما�تصدر�ادرة�من�أجل�توحيد�طريقة�العمل�والعمل�على�تطبيق�التوجيهات�الص
�����.إلفادته�مبعلومات�عاجلة�أو�أجلة�أيضا�من�املرؤوس�اإلداري�إىل�رئيسه

���:ا�أشكاهل�–�2.1.4
��:�تكون�املذكرة�يف�أحد�األشكال�التالية���������

�طرق�العمل�باإلدارة�أو�حتسنياإلداري�إىل�مرؤوسيه�قصد�توحيد�ومذكرة�توجيهية،�تصدر�من�الرئيس��-
��.املصلحة

صوص�خب�اجلماعات�يف�شكل�إعالن�للزوارصدر�من�الرئيس�اإلداري�لألفراد�و،�تمذكرة�إعالمية�-
��.،�تصدر�من�املرؤوس�اإلداري�إىل�رئيسه�قصد،�إعالمه�بوضعية�ما�االستقبال�مثالحتديد�مواعيد�

تعين�من�الرئيس�اإلداري�إىل�مرؤوسيه�و،�تصدر�يف�شكل�إعالن�مذكرة�إدارية�أو�مصلحية�-
��.اخل�....مجيع�املصاحل�واملوظفني�التابعني�هلا�كتحديد�مواعيد�العمل�مثال�

��:�اهلدف�من�املذكرة��–�3.1.4
������� �التزود �التزويدأو �أو �إعطاؤها �التماس�تعليمات�أو �هو �أو�اهلدف�من�املذكرة بأخبار،

��.طلب�توضيحات�خبصوص�موضوع�ما
���)شكلها(تقدميها�املادي���–�4.1.4

��:�هي�طبق�يف�جمموع�الوثائق�اإلدارية�وختضع�املذكرة�جلميع�عناصر�التقدمي�املادي�اليت�ت�������
��.الدمغة �
��.رقم��التسجيل �
مذكرة�مرفوعة�:�موجهة�إىل�شخص�معني�مثال�ذلك�ن�املرسل�إليه�إذا�كانت�املذكرة�بيا �

��.إىل�السيد�وايل�الوالية�
��.مذكرة�إدارية�:أما�إذا�كانت�موجهة�موعة�من�املوظفني�فنكتفي�بكتابة��
��.املوضوع �
��.)عند�االقتضاء�(�املرجع� �
��.نص�املذكرة �
��.املكان�و�التاريخ �
�.اإلمضاء �
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��:��تطبيقات�على�املذكرة�–��5.1.4

جمموعة��باإلدارية�أو�املصلحية،�توجه�إىلأمثلة�ملذكرة�توصف���–�������1.5.1.4

 .يف�مصلحة�واحدة�أو�عدة�مصاحل من�املوظفني

��.انظباط�املوظفني�حول�مواظبة�و:��01منوذج�رقم�

 اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية�

��و�حتسني�مستواهم�������

��-اجلزائر-،�شارع�أوالد�سيدي�الشيخ�احلراش04

���...../��...../�.....:�رقم�

��)1(مذكرة�إدارية�

��انضباط�املوظفني�مواظبة�و:�املوضوع��������

���احملدد�لبعض��1993/02/16املؤرخ�يف��54/93املرسوم�التنفيذي�رقم:��املرجع�������

���������على�عمال�املوظفني�واألعوان�العموميني�و�الواجبات�اخلاصة�املطبقة�على�����������

��.املؤسسات�العمومية������

�املعهد�لالمتثال،�أدعو�موظفي�أعالهإطار�تطبيق�املرسوم�التنفيذي�املشار�إليه�يف�املرجع��يف���

��:�للترتيبات�التالية�الصارم

��:�مواقيت�العمل��احترام�-أوال

�أن��������� �وظيفته، �و �كانت�رتبته �مهما �للعمل،�على�كل�موظف، �املواقيت�الرمسية حيترم

��اقة�اليومية�عند�الدخول�واخلروجأن�يوقع�يف�البطو

�وهذا �ا، �يف�املرسوم �اإلجراءات�املنصوص�عليها �أعالهستطبق �يف�املرجع ،�لتنفيذي�املذكور

���.منه�على�كل�من�ال�يلتزم�مبواقيت�العمل�الرمسية��15-�14-�13-�12-11السيما�املواد�

��.يا�ملسؤول�املصلحة�اليت�يعمل�ا،�كتابينبغي�على�كل�من�تأخر�أو�تغيب،�أن�يقدم�تربيراو�

��:�مراقبة�الدخول�و�اخلروج�أثناء�أوقات�العمل��–ثانيا��

��.من�مسؤول�املصلحة�اليت�يعمل�ا�مكان�عمله�إال�بإذن�كتايبيسمح�ألي�موظف�مغادرة��ال����

��

�.�ميكن�تسميتها�أيضا�مبذكرة�مصلحية)�1( �
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��:��التجمع�داخل�أماكن�العمل�–ثالثا�
�نشاط�ثقايف����� �مهين�أو �طابع �ليس�له �جتمع �كل �الفضاءات�مينع �يف �أو �العمل يف�أماكن

�أو�التجول�يف�األروقةاملرافق�او �هلا مكان��،�حيث�يطلب�من�كل�موظف�البقاء��يفاورة

 .عمله�،�اال�لضرورة�املصلحة
��)�:��الشارة(�شعار�المحل��–رابعا�

���� �موظف �كل �على �رتبته–جيب �كانت �اخلاص�به�–وظيفتهو�مهما �الشعار �أثناء�محل ،

��.أوقات�العمل

��:��إجناز�العمل�–خامسا�
�باجلود���� �إليه �اسند �الذي �العمل �ينجز �موظف�أن �كل �الالزمة،�على �والسرعة �املطلوبة ة

�الضرورة �أن�يطالب�املوظف�بإاوعند �ميكن�ملسؤول�املصلحة �العمل�اإلستعجايل�الذي�، ء

��.البقاء�بعد�انتهاء�الوقت�الرمسي�إن�اقتضى�ذلكشرع�فيه،�و

ى�التطبيق�الفعلي�هلذه�الترتيبات،�املصاحل�احلرص�علخريا،�أطلب�من�مسؤويل�الدوائر�وأو����

��.،�بتقرير�عن�ذلك�وموافايت�بصفة�دورية

��.....................:�حرر�باجلزائر�يف���������������������

��مدير�املعهد����������������������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������������
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��:�مذكرة�حول�مواقيت�العمل�خالل�شهر�رمضان�املعظم�:���02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية�

��حتسني�مستواهم�و��������

��-اجلزائر-،�شارع�أوالد�سيدي�الشيخ�احلراش04

���...../��...../�.....:�رقم�

��مذكرة�إدارية��������

��

���الكرميمواقيت�العمل�خالل�شهر�رمضان�:���املوضوع�����������

��

�الكرميليكن�يف�علم�مجيع�موظفي�املعهد،�أنه�ابتداء�من�اليوم�األول�لشهر�رمضان������������

��:�،�ستكون�مواقيت�العمل�كاآليت�هجري........سنة

��:يوم�اخلميس�إىل��األحدمن�يوم� −

��صباحا��.......…إىل�......�من�الساعة�� −

��مساء�......…إىل�........الساعة�من� −

�املو������� �باملواقيت �التقيد �اجلميع �من �فاملطلوب ،� �احلسن�عليه �السري �لضمان ذكورة

��.�للمؤسسة

��

��.....................:�حرر�باجلزائر�يف�����������������������������������������������

��مدير�املعهد����������������������������������������������������������������������������

��للقب�ااالسم�و��������������������������������������������������������������������������

���اخلتماإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������������
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��):�إليهم�(�أمثلة�ملذكرة�تكون�متبوعة�بصفة�املرسل�إليه��–��������

���)مذكرة�موجهة�من�مرؤوس�إىل�رئيسه�(�–�01منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��التربية�الوطنيةوزارة�

��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية

��و�حتسني�مستواهم���������

��-اجلزائر-،�شارع�أوالد�سيدي�الشيخ�احلراش�04

��دائرة�الربامج�و�الدعائم�التكوينية�

���...../��...../��.....:�رقم�

��مذكرة�مرفوعة�������������������������������������

��إىل�����������������������������������������

��السيد�مدير�املعهد�����������������������������������

��

��خبصوص�سري�األشغال�املتعلقة�مبراجعة�برامج�التكوين�:���املوضوع���������

،�طلبتم�مين�احاطتكم�علما�تعديلهايف�إطار�التحضري�لعملية�مراجعة�برامج�التكوين�و���������

�النظرب �املخصص�إلعادة �باالجتماع �املتعلقة �األشغال �سري �التكوين��وضعية �بعض�برامج يف

���.تاريخ�االنتهاء�منها�باملعهد�و

عرضه�عليكم�فور�االنتهاء�سوف�أيدكم�بأن�ملف�العملية�قد�اكتمل�ويشرفين�أن�أف����������

�����������������������.من�رقنه

��.....................:�باجلزائر�يف��حرر�����������������������������������������

��رئيس�دائرة�الربامج�و�الدعائم�التكوينية���������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������������������

��اخلتم�اإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������������
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��:���)مذكرة�حول�مواظبة�طلبة�املعهد�أثناء�التدريب�امليداين(�–�02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية�

�����������������������������و�حتسني�مستواهم������

�-اجلزائر-،�شارع�أوالد�سيدي�الشيخ�احلراش04

��دائرة�املتابعة�والتقومي

���...../��...../�......:�رقم�

��

��مذكرة�إىل�الطلبة�املتكونني�باملعهد

��

��املواظبة�أثناء�التدريب�امليداين�:����املوضوع����������

��

�،�أن�الغيابات�غري�املربرة�أثناء�فتراتم�مجيع�الطلبة�املتكونني�باملعهدليكن�يف�عل

��.قد�تؤثر�سلبا�على�نتائجهم�النهائية�التدريب�امليداين�غري�مسموح�ا،�و

،�يتعني�على�الطلبة�املتكونني�مراجعة�ديا�ألي�أشكال�خبصوص�هذا�املوضوعوتفا

��.مضمون�التعليمات�املكتوبة�املقدمة�هلم�يف�بداية�السنة�التكوينية�

��

��.....................:�حرر�باجلزائر�يف��������������������������������������������

���قوميالتاملتابعة�ورئيس�دائرة��������������������������������������������������������������

��اللقب�االسم�و��������������������������������������������������������������������������

���اخلتماإلمضاء�و�������������������������������������������������������������������������
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��:�مذكرة�تتعلق�بترسيم�دفتر�املراسلة�و�تعميم�استعماله�:���03منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية
��مديرية�التقومي�و�التوجيه�و�االتصال�

���مذكــرة������������������������������������..../�....../��....:�الرقم�
��إىل����������������������������������������������������

��مديري�التربية�بالواليات�/�السادة��-���������������������������������������������
��مفتشي�التربية�الوطنية�/�السادة��-������������������������������������������
��مفتشي�التعليم�املتوسط�/�السادة��-�������������������������������������������

��مديري�املؤسسات�التعليمية�/�السادة��-�����������������������������������������������
��تعميم�استعماله�ترسيم�دفتر�املراسلة�و:�املوضوع��������

���1994/07/10مؤرخ�يف��94/�م�/ت.م/��161املنشور�رقم�:�املرجع��������
يف��،�مل�تعدإن�فكرة�التواصل�والتعاون�بني�املدرسة�واألسرة�يف�تربية�الناشئة�وتعليمها�������

�وضروريتها �إىل�التحسيس�بأمهيتها �التحصيل�املدرسي�والرفع�من��،حاجة من�حيث�تدعيم
�و �العالقة �هذه �تنظيم �وأن �وتطويره، �يف�األدوارمردوديته �التكامل �يضمن �بشكل ،�تنشيطها

�ا �متدرس �متابعة �وقصد �مراحله �ومسايرة �املدرسي�اإلطلتالميذ �حتصيلهم �نتائج �على الع
�واناو �حول�مواظبتهم �مستمرةباطهم�يف�الوقت�املناسب�وضملالحظات�املسجلة �هو�بصفة ،

،�إلدارة�التربية�مبسامهة�األولياءالتنظيمي�ذي�جيب�أن�يستقطب�اجلهد�الفكري�واملوضوع�ال
ة،�يشرف�عليها�كل�طرف�من�موقعه�و�ميارسها�حىت�تكون�العملية�التربوية�مسؤولية�مشترك

،�بغرض�حتفيز�العوامل�االجيابية��استثمارها�والتدخل�آلستكشاف�السلبيات�بوسائله�املناسبة�
�و �أسباا �على �ومنالوقوف �السلوكية، �ودوافعها �و�التربوية �مبعاجلتها �القيام �على�مث التأثري

��.التعليمية�املنشودة�ا�حيقق�األهداف�التربوية�ونتائجها�مب
تعترب�يف�تقديرنا�"�دفتر�املراسلة"هذه�الوثيقة�املدرسية�املعنونة�بالنظر�إىل�ما�تقدم�فإن�و

�بتجسيد �الكفيلة �الوسائل �و�إحدى �واألسرة، �املدرسة �بني �التكاملية �املرامي�املهام حتقيق
مبدأ�العمل��رر�ترسيم،�يشرفين�إفادتكم�بأنه�تقبناء�عليه،�واملقصودة�من�وراء�التعاون�بينهما

ات�التعليم�العام�والتكنولوجي�تعميم�استعماهلا�يف�مجيع�املتوسطات�وثانويبالوثيقة�املذكورة�و
��.،�املوزع�عليكم�قبل�انطالق�املوسم�الدراسي�احلايل�وذلك�بآعتماد�النموذج�املوحد

ل�التالميذ�أن�العمل�بدفتر�املراسلة�ووضعه�يف�متناو�لعله�من�املفيد�كذلك�اإلشارة�إىلو
بعتهم�تعد�عملية�تربوية�حيوية�متاوبإشراف�األساتذة�واألولياء�ورعايتهم�و�حتت�مسؤوليتهمو
��.الناحية�التربوية�والتنظيمية�واإلعالمية�كتسي�أمهية�قصوى�من�حيث�األبعاد�اليت�تنطوي�عليها�منتو

��
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��:�خصائص�دفتر�املراسلة�
� �وثيقة �يعترب �املراسلة،كونه �دفتر �خصائص �وظيفيومن �من��ةمدرسية �جمموعة تشمل

�وخاصة� �التقنني�املدرسي، �يف�جمال �املنصوص�عليها �واإلجراءات�التطبيقية التراتيب�اإلدارية
منها�تلك�اليت�تضبط�خمتلف�األنشطة�التربوية�والعمليات�اإلدارية�املرتبطة��بتمدرس�التالميذ،�

�دفتر�املراسلة��وحدة�تنظيمية�واحلياة�املدرسية�و�العالقة�مع�األسرة،�األمر�الذي�جيعل�م ن�
متكاملة�وشاملة،�و�أداة�عمل�التالميذ،�و�وسيلة�توجيه�وتبليغ�إلدارة�التربية�وهيئة�التدريس،�
وواسطة�اتصال�وتواصل�مع�األولياء�مما�يستوجب�تقدمي�دفتر�املراسلة�على�أساس�أنه�وثيقة�

�امل �العمل �متس �اليت �والوقائع �العمليات �ملختلف �جامعة �وناقلة�مدرسية �للتلميذ، درسي
��.للمعلومات�و�املالحظات�املتعلقة��به�و�بني�املدرسة�و�األسرة

��:�تعميم�استعمال�دفتر�املراسلة�و�وضعه�حيز�التطبيق
يستلزم�إتباع�املراحل�العملية��،األهداف�واملقاصد�املذكورة�آنفالبلوغ�جمموعة�

��:�اخلطوات�التطبيقية�التالية�و
قوف�خاصة�الوهذه�املذكرة�وتفسريها�لألطراف�املعنية�ا�والقيام�بشرح�مضمون��-

��.اإلعالمية�اليت�تسعى�إىل�حتقيقها�على�األهداف�التربوية�والتنظيمية�و
�اس�- �عملية �اليت�تتكون�منها �وتدريب�املدرسني�عرض�خمتلف�العناصر �الدفتر تعمال

�الكيو �على �واألساتذة �االستعمال �هلذا �التطبيقية �فيات �إمساكه �طرفطريقة التالميذ��من
��.حتسيسهم��مبسؤليام�على�ذلك�والتعامل�مع�حمتواه�و

�املؤسسة�و�- �دفتمراقبة�إدارة �على�حسن�استغالل� إجراء�تقومي�ر�املراسلة�،�وسهرها
��.تصحيحها،�كلما�دعت�احلاجة�إىل�ذلك�العمليات�املختلفة�املثبتة�فيه�والقيام�بضبط�كيفياا�وعلى�

،�السهر�على�توزيع�هذه�السادة�مديري�التربية�بالواليات�املطلوب�منيف�األخري،�فإن�و
�املعنية،�و�املذكرة�على �تنفيذ�ما�جاء�فيهامتابعمجيع�املؤسسات�املدرسية �يتعني�عة لى�،�كما

األساتذة�العمل�على�جتسيد�الترتيبات�النظامية�على�أرض�الواقع�السادة�املفتشني�واملديرين�و
�حيقق�األ �التعاون�وهداف�املنشمبا �من�وراء �واودة ،� �واألسرة انعكاساته�لتكامل�بني�املدرسة

��.على�النظام�التربوي�يف�ظل�اإلصالحات�اجلارية�على�املردود�املدرسي�للتالميذ��واالجيابية�
��

��......................:�حرر�باجلزائر�يف����������
��عن�الوزير�و�بتفويض�منه���������������������������������������������������

��مدير�التقومي�و�التوجيه�و�االتصال�����������������������������������������������
��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم��������������������������������������������������������
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��مذكرة�تتعلق�باالستدراك�التربوي�يف�التعليم�املتوسط�:��04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��.............:�مديرية�التربية�لوالية�

��مذكرة������������������������������������������مصلحة�الدراسة��و�االمتحانات�

��إىل����������������������������������������......../�...../�.........:�رقم�

��السيدات�و�السادة�������������������������������������������������������������

��مديري�املتوسطات���������������������������������������������������������������

��االستدراك�التربوي�يف�التعليم�املتوسط�:��املوضوع����������

��...........:�املؤرخة�يف���.........:�املراسلة�الوزارية�رقم�:��املرجع������������

�على�استفسارات�بعض�مديري�املتوسطات�حول�االستدراك�ا������� لتربوي�يف�مرحلة�ردا

الربامج�اجلديدة�يف�هذه�املرحلة�من�،�يشرفين�أن�أي�إىل�علمكم�بأن�تنصيب�التعليم�املتوسط

�العربية�وساعة�واحدة��التعليم�أقرت�منح �اللغة �الفرنسية�اللالرياضيات�وأسبوعيا�ألساتذة غة

�،�أما�خبصوصمجيع�األقسام�املسندة�إليهم�املعاجلة�التربوية�على�مستوىللقيام�باالستدراك�و

� �األسبوعية �تالساعة �يف�إطار �األساتذة �منها �قد�اليت�يستفيد �القدمية �حمتويات�الربامج نسيق

��.ألغيت�يف�املقاربة�اجلديدة�للمناهج�التربوية�

�أطلب�منكم�السهر�على�تطبيق�هذين�اإلجراءين�أثناء�دراسة������ التقارير�العامة�لتسيري�لذا

�����������.املؤسسات

��...........يف��...................حرر�ب������������������������������������������

��عن�مدير�التربية�و�بتفويض�منه���������������������������������������������������������

��رئيس�مصلحة��الدراسة�و�االمتحانات������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب�����������������������������������������������������������������

��اإلمضاء��و�اخلتم���������������������������������������������������������������
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��مذكرة�حتسيسية�حول�كسوف�الشمس��:��05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��مذكرة����������������������������������������������������وزارة�التربية�الوطنية

��إىل��������������������������������������������������������������األمانة�العامة

��السيدات�و�السادة�مديري�التربية�للواليات��������������������..../�...../�.....:�رقم�

��)للتوزيع�و�املتابعة�(����������������������������������������������������

��السيدات�و�السادة�مديري�املؤسسات�التعليمية�����������������������������������������

��)�للتطبيق�(�������������������������������������������������������

��مذكرة�حتسيسية�حول�كسوف�الشمس�:���املوضوع��������

�بظاه��� �املتعلقة �التحسيسية �املذكرة �ذه �أوافيكم �أن �يوم��رةيشرفين كسوف�الشمس�املرتقب�

وعليه�أطلب�منكم�تكليف�األساتذة��،يف�بعض�املناطق�من�اجلزائر�ويف�بعض�دول�العامل��....:....

التعليمية�جبميع�أطوارها�املعلمني�بتقدمي�درس�منوذجي�حول�ظاهرة�الكسوف�يف�كل�املؤسسات�و

،�مع�ضرورة�االلتزام�املدرسة�مستوى�التالميذ�واملادةيكيف�الدرس�حسب��..........:ذلك�يومو

��.باإلطار�العام�للبطاقة�البيداغوجية،�واالستعانة�باملطوية�العلمية�املرفقة��ذه�املذكرة�

اهرة�حتسيسهم�بظيئة�التالميذ�نفسيا�وسلوكيا،�وال�يفوتين�ذه�املناسبة�أن�أحل�على�ضرورة�و������

تنتج�من�خالل�مشاهدة�توعيتهم�باملخاطر�الصحيةاليت�ميكن�أن�كسوف�الشمس�كظاهرة�طبيعية�و

سائل�الوقائية�أثناء�فترة�،�نتيجة�لتعرض�العني�اردة�ألشعة�الشمس�دون�استعمال�الوهذه�الظاهرة

��.الكسوف

ؤسسات�التعليمية�من�صور�األخري�أطلب�منكم�توفري�بعض�الوسائل�البيداغوجية�يف�متناول�امل�ويف

���..................:�اجلزائر�يف����������.مضغوطة�ذات�الصلة�باملوضوعأقراص�وأشرطة�و

��األمني�العام���������������������������������������������������������������������������

��لوزارة�التربية�الوطنية�����������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������������������������������������������������

��
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���شورـملنا�–�2.4
��:�تعريفه��–��1.2.4

�إىل�������� �عليا �إدارية �تصدر�من�سلطة �داخلية �إدارية �وثيقة �أهو �دنيا، �إدارية ي�إىل�سلطة
�األعوان�اخلاضعني�ألوامرها �و�يرسل�املنشورو. �اليت�إىل�العديد�من�املرسل�إليهم، هي�امليزة

�األخرى �اإلدارية �الوثائق �باقي �عن �باملنشور،��.متيزه �صلة �اليت�هلا �اإلدارية �للمذكرة وخالفا
،�مبعىن�أنه�غري�ف�بالدميومةالطابع�املؤقت�بالنسبة�لصالحيتها،�فإن�املنشور�يتصواليت�تكتسي�

��.ينتهي�ا�العمل�بانتهاء�آجاهلا�مؤقت�كاملذكرة�اإلدارية�اليت

���:اهلدف�من�حتريره��–�2.2.4
توجيهات�من�السلطة�العليا�إىل�خمتلف�املصاحل�التابعة�هلا�عليمات،�ويهدف�املنشور�إىل�نشر�ت

��.ل�تنفيذ�عمل�إداري�بكيفية�مالئمةمن�أج
ي�ا�،�فيتمثل�يف�توضيح�النقاط�الغامضة�يف�النصوص�التنظيمية�اجلارلهأما�اهلدف�الرئيسي�

أويلها،�تتفسريها�و�كيفياتالعمل�كاملراسيم�والقرارات،�أو�حل�مشاكل�التطبيق�العملية،�و
هذا�يعين�أنه�ال�ميكن�للمنشور�إنشاء�قاعدة�قانونية�أو�تعديلها�حبيث�ال�تترك�جماال�للشك،�و

��.ميدان�القانون�أو�مراسيم�التطبيق�أو�إلغاؤها،�ألن�ذلك�هو
��)�:�شكله�(�تقدميه�املادي��–��3.2.4
��:�يراعى�يف�استصدار�املنشور�مجلة�من�العناصر�هي���
��.دمغةال�-��
��.رقم�التسجيل�-���
��.)أن�يكون�يف�األسفل�قبل�اإلمضاء�ميكن�(�املكان�و�التاريخ��-���

��،أعلى�وسط�الورقةيكون�يف�و�–�)منشور�(�:��عنوان�الوثيقة�-�������
��:�ميكن�أن�يكون�املنشور�متبوعا�برقم�التسجيل�فنكتب�مثال�و���

���..../��..../��.....:�منشور�رقم�
��:�منشور�إىل�:�كما�ميكن�أن�يكون�املنشور�متبوعا�بصفة�املرسل�إليهم�فنكتب�مثال�

��)�املتابعة�لإلعالم�و(�التربية�بالواليات���السادة�مديري���-�����������������������
��)�للمراقبة�(�السادة�مفتشي�التربية�الوطنية�����������-�����������������������
��)للتنفيذ�(�السادة�مديري�الثانويات���������������-�����������������������

��.املوضوع��-
��)�عند�االقتضاء(�املرجع��-
��نص�املنشور�-
��.اإلمضاء��-

��:مضمون�املنشور��–�4.2.4
أما�من�حيث�املضمون�فإن�املنشور�حيرر�حسب�نفس�املبادئ�اليت�حترر�مبقتضاها�كل�������

��.خامتةمقدمة�وعرض�ووثيقة�إدارية�من�
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��تطبيقات�على�املنشور��–�5.2.4
��)منشور�يتعلق�مبهام�مساعدي�التربية�:�(��01منوذج�رقم�������

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية������������������������������

��وزارة�التربية�الوطنية�

��مديرية�الدراسات�القانونية�و�التقنني�و�املنازعات�

��املديرية�الفرعية�للتقنني�و�املنازعات��������������������������������������

��وزير�التربية�الوطنية���������������������������������������156/93/321/�منشور�رقم

��إىل�������������������������������������������������������������������������

��مديري�التربية�بالواليات��السيدات�والسادة����������������������������������������������������

��)�لإلعالم�واملتابعة�(�����������������������������������������������������������������������

��.مهام�مساعدي�التربية�و�شروط�عملهم�����:ملوضوع�ا��������

���1991نوفمرب��13املؤرخ�يف��832القرار�الوزاري�رقم���-:�����املرجع���������

���1992مارس��14املؤرخ�يف���92-�64املنشور�الوزاري�رقم���-����������������������

من�ممثليهم�حلنا�مباشرة�من�مساعدي�التربية�واستجابة�لردود�الفعل�اليت�تلقتها�مصا�������

�توضيحات�قانو �حول�بعض�املسائل�والنقابيني�اليت�تطلب�من�خالهلا �وتنظيمية املطالب�نية

� �مهام �املتضمن �أعاله �املذكور �القرار �أحكام �تطبيق �كيفيات �التربية�خبصوص مساعدي

�و �عملهم، �أعوشروط �إليه �املشار �الوزاري �باملنشور �الشرح�عطفا �يف �وزيادة �باملرجع، اله

ق�أحكام�القرار�على�أرض�الواقع�واملمارسة�امليدانية�مبا�يتماشى�التوضيح�دف�تسهيل�تطبيو

�وملاألوضاع�او �إىل�أخرى�ختلفة �من�مؤسسة �واملتغرية املادية�بالنظر�إىل�اإلمكانيات�البشرية

�تصرفها �حتت �املوضوعة �و�املتفاوتة �التربوية �املقاصد �على �املستهدفة،�وحفاظا البيداغوجية

��:�الترتيبات�املتعلق�باملوضوع�أن�أعيد�التذكري�ببعض�احملاور�و�يشرفين

الذي�حيدد�مهام�مساعدي��832إن�كال�من�القرار�رقم�:�يذ�املراقبة�اليومية�لغيابات�التالم*

يؤكدان�على�أن�املراقبة�اليومية���92-64التربية�و�شروط�عملهم�واملنشور�الوزاري�رقم�

�مراحلها �مجيع �يف �التربية �مساعدي �صالحيات �من �التالميذ �يف��لغيابات �املعاينة �من ابتداء

أقسامهم�إىل�غاية�تسجيلها�يف�السجالت�املخصصة�حتصيل�الغيابات�من�األساتذة�يف�املكان�و

��.ها�باإلجراءات�اإلدارية�املناسبةهلذا�الغرض�و�متابعت
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املنشور�الوزاري�متت�صياغتهما�بصفة�مرنة�يسمح�للمؤسسات�كما�أن�كال�من�القرار�و

�الشأن�واختاذ�املبادرة�والتدابري�التنظيم �املناسبة�خلصوصيات�كل�مؤسسة�وذا على�سبيل�ية

��:�ملثال�اللجوء�إىل�إحدى�الفرضيات�التالية�املعمول�ا�يف�امليدان�حاليا�ا

��.صيل�الغيابات�و�توقيعات�األساتذةمترير�ورقة�الغيابات�على�األقسام�و�حت -1

هذه��املساعدين�التربويني�أو�تتوزع�هذا�األسلوب�يتطلب�القيام�به�بصفة�تناوبية�فيما�بني�-

��.لتربية�األفواج�التربويةاليت�يشرف�على�مراقبة�الغيابات�فيها�املهمة�بالقطاع�حتدد�لكل�مساعد�ا

�النصوص�� -2 �دفتر �الغيابات�مع �ورقة �املسوترفق �التلميذ �بتحصيل�يقوم �القسم �على ؤول

إمضاءات�األساتذة�املعنيني�يف�كل�ساعة�تدريس�مث�يتم�استغالل�أوراق�الغيابات�الغيابات�و

��.مكتب�مستشار�التربيةتوى�من�طرف�املساعدين�التربويني�على�مس

�أس -3 �كل �غياب�ميسكه �إىل�سجل �إىل�اللجوء �الغيابات�ويسلمه �مجيع �عليه �ويسجل تاذ

�و �التربية �بنفس�مكتب�مستشار �املعلومات�من�طرف�مساعدي�التربية �استغالل �عملية تتم

��.الطريقة�املبينة�أعاله�

عملية�مراقبة�و�إجناز�،�فإن�األهم�هيقة�أخرى�حسب�االجتهادات�احملليةميكن�وضع�طرو

��.الفاعلية�للمؤسسة�يف�جو�ميتاز�بالتنسيق�واالنسجام�والتعاون�و�املسامهة�يف�التسيري�احلسنالغيابات�و

���:املناوبة�أو�املداومة�اإلدارية�*

من�القرار��16لقد�حرصنا�يف�صياغة�األحكام�اليت�تنظم�هذه�العملية�يف�كل�من�املادة�

� ��823رقم �يف ��13املؤرخ �سنة �مها�1991نوفمرب �وشروط�املتضمن �التربية �مساعدي م

املتعلق�بنظام�اجلماعة��1991.10.26الصادر�يف��778من�القرار�رقم��71املادة�عملهم�و

�املرو �على �التكوينية �و �املؤسسات�التعليمية �يف �حسب�ظروف�التربوية �لتكييفها �املطلوبة نة

ناوبة،�مدة�العطل،�حاالت�ملحجم�املؤسسة،�عدد�املستخدمني�املعنيني�با(معطيات�احلاالت�و

�الذي�يعو.�)خاصة �املؤسسة �مدير �أو�املداومة�يف�جدول�يعده �املناوبة رضه�يتم�حتديد�وترية

��.كل�األطراف�املعنية�باملداومة�-مت�ذلك��-ويلزم�بتنفيذه�مىت��،على�السلطات�الوصية�للمصادقة

��:��العطل�السنوية�اليت�تستوجب�املداومة*
�أدىن� �حد �ضمان �هو �وهدف�املداومة �العام �املرفق �عمل �استمرارية �لكل�من االستجابة

هي�بذلك�تنظم�يف�كل�الكفيلة�بإشعار�السلطات�املعنية،�و�الطوارئ�باملعلومات�واالتصاالت

��.)رزنامة�العطل�السنوية�:�املرجع�(�العطل�املدرسية�اليت�حيددها�التنظيم�اجلاري��به�العمل�

��
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��:��السنويةالعطلة��-1
�17و�16و�15إدارية�وهي�حمددة�خاصة�يف�املادة�م�مساعدو�التربية�مبهام�تربوية�ويقو

� �رقم �القرار �و�وال�832من �نوعية �عليكم �العملياخيفى �السنة�كثافة �أخر �يف �املنجزة ت

�و �تكون�وقت�خروج�الدراسية، �الصيفية �التربويني�للعطلة �فإن�خروج�املساعدين �عليه بناء

��.أعوان�املصاحل�االقتصادية�ومستشار�التربية�ونائب�مدير�الدراسات�واملقتصد�واملدير�

��:�العطلة�األسبوعية��-2
�ملس �املباشرين �املساعدين �التربويون �املساعدون �أعماهلم�يعترب �مجيع �يف �التربية تشاري

لذلك�فإن�توقيت�عملهم��للمؤسسة�بطبيعة�عملهم�اإلسنادي،�ينتمون�إىل�الفريق�اإلداريو

�األسبوع�مت �أيام �مدار �على �باالستمرارية �يتميز �الذي �اإلداري �الفريق �عمل �بتوقيت صل

ا�مجيع�أعضاء�اجلماعة�التربوية�يستفيد�منهسبوعية�اليت�تغلق�فيها�املؤسسة�وباستثناء�الراحة�األ

�و �بتنظيم �املبادرة �املؤسسة �ذلك�مدير �مينع �املوال �اإلجباري �النصاب�الساعي طلوب�توزيع

� �أداءه �المن �اإلمكانيات �حسب �التربويني �املساعدين �التربوية�طرف �واالحتياجات تنظيمية

���.واإلدارية�للمؤسسة

��:��اخلرجات�التربوية*
،�تتم�مببادرة�الترفيهيةتنظيم�خمتلف�اخلرجات�التربوية�والثقافية�والرياضية�و�إن�إجراءات�

�و �وحتت�إشرافه، �املؤسسة �مدير �لتأطريمن �املعنيني �املوظفني �طبقا�مشاركة �إجبارية �هي ها

��49-�90من�املرسوم�رقم��09املادة�من�القرار�املذكور�أعاله�و�10و�09ألحكام�املادتني�

يقوم�املدير�و�.نون�األساسي�اخلاص�بعمال�التربيةاملتضمن�القا�1990فرباير��06املؤرخ�يف�

��.الذي�يكلفه�مبسؤلية�قيادة�الرحلةبتسليم�الوثائق�اخلاصة�بالرحلة�إىل�املوظف�

��:�التوقيع�عند�الدخول�و�اخلروج�*
ة�إجراء�يعد�تنظيم�عملية�مراقبة�املواظبة�على�احلضور�للموظفني�العاملني�باملؤسسة�التعليمي

�العملية�ومدير�املؤسسة�يف�غيداخليا،�يقوم�بإعداده� يسترشد�يف�اب�النص�الذي�ينظم�هذه

��.القانونية�العامة�مية�وذلك�بالقواعد�التنظي

� �التربويون �املساعدون �فيها �يلزم �اليت �الدخول�ويتبني�يف�احلالة �عند �التوقيع فقط�بإجراء

��.اخلروج�التمييز�يف�املعاملة�بني�فئات�املوظفني�العاملني�باملؤسسةو
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�اإلدارة�و �أعمال �تكون �بأن �تقتضي �اليت �العامة �القانونية �القاعدة �خمالفة �بذلك يشكل

فإن�ثبت�أن�إجراء�مراقبة�مواظبة�حضور�املوظفني�العاملني��التنظيمية�جمردة�وعامةونية�والقان

��.،�فإنه�خمالفة�يستوجب�تصحيحها�خيص�به�فئة�من�املوظفني�دون�أخرىباملؤسسة�الواحدة�

�التأكي �وويف�األخري�أطلب�منكم �والتعليمية �على�مديري�املؤسسات�التربوية لتكوينية�اد

� �إىل�املعنيني�ولتوزيع�هذا �وتبليغه �مع�مساعدي�الاملنشور �قصد�حثهم�على�تنظيم�لقاء تربية

�بإبراز�املقاصد�التربوية�والتتوحيد�مفهومه�بالشرح�و �من�فسري، �اليت�ينشد�تعزيزها التنظيمية

���.منسجمة�وهادفةذكر�على�أرض�الواقع��بصفة�مرنة�واآلنف�ال�832أجل�تطبيق�أحكام�القرار

��

���1993فرباير��27يف��اجلزائر���������������������������������������

��بتفويض�منه��عن�وزير�التربية�الوطنية�و����������������������������������

��املنازعات�الدراسات�القانونية�والتقنني�و�مدير�������������������������������

��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������������������������������������
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��)�منشور�خاص�بتطبيق�النصوص�الرمسية�املسرية�للسكنات�الوظيفية�اإللزامية(�:�02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��

��وزارة�التربية�الوطنية�

��مديرية�املالية�و�الوسائل�

��������������������������2001ويلية�ج�09اجلزائر�يف�����������الفرعية�للوصاية�على�املؤسساتاملديرية�

��وزير�التربية�الوطنية�������������������01/�م�.و.ف.م/و.م.م/562:�الرقم�

��إىل������������������������������������������������������������������

��التكوينية�ية�والسادة�مديري�املؤسسات�التعليمالسيدات�و�����������������������������

��–للتنفيذ��-�������������������������������������������������

��ط�السيد�مفتش�أكادميية�والية�اجلزائر�/ع�-����������������������������������������

��السادة�مديري�التربية�ط�السيدات�و/ع�-�������������������������������������

��التكوين�لسيدات�والسادة�مفتشي�التربية�وا�-�������������������������������������
��–لإلعالم�و�املتابعة��-������������������������������������������

��تطبيق�النصوص�الرمسية�املسرية�للسكنات�الوظيفية�اإللزامية�:�املوضوع�

���24/11/1991املؤرخ�يف���2614:�املنشور�الوزاري�رقم�-:��رجع�امل�

���1995/�/1012املؤرخ�يف��548:�املنشور�الوزاري�رقم�-�����������������

����2000/�/0611املؤرخة�يف��604:�التعليمة�الوزارية�رقم�-���������������������

��2001/�/2702املؤرخ�يف��112:�املنشور�الوزاري�رقم�-���������������������

��

�و���� �للترتيبات �تطبيقا �رقم �الوزاري �املنشور �يف �عليها �املنصوص �يف��112اإلجراءات املؤرخ

تنفيذ�اإلجراءات�املتعلقة�الوطنية�بشأن�االلتزام�بتطبيق�و�الصادر�عن�وزير�التربية�27/02/2001

��.،�يشرفين�أن�أوافيكم�بنسخة�من�هذا�املنشور�قصد�العمل�به�سيري�السكنات�الوظيفية�اإللزاميةبت

يف�هذا�اإلطار�يكون�من�الواجب�التأكيد�على�بعض�التدابري�الضرورية�اليت�ينبغي�عليكم�التقيد�و����

��.ا�زيادة�عن�الترتيبات�احملددة�يف�التعليمات�الوزارية�املشار�إليها�يف�املرجع�

�بشغلينبغي�على�مديري�املؤسسات��-1 �تطبيق�كل�املقررات�اخلاصة �والتكوينية ��التعليمية

��.السكنات�الوظيفية�اإللزامية�اليت�متنحها�اإلدارة�املركزية�ملوظفي�القطاع
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يق�املقررات�املخالفة�لترتيبات�التكوينية�عدم�تطبعلى�مديري�املؤسسات�التعليمية�و�جيب�-2

،�فكل�ى�املصدرة�هلانت�اجلهات�األخرتدابري�النصوص�الرمسية�املذكورة�يف�املرجع�مهما�كاو

�وا �اإلدارية �مسؤوليته �شخصيا �تتحملون �لذلك �معاكس �آمرين�إجراء �باعتباركم ملدنية

��.مؤسسات�تتمتع�بالشخصية�املعنوية�واالستقالل�املايلتديرون�بالصرف�و

�بكل�مقرر�سكن�وظيفي�إلزامي�-3 �كتابيا �املركزية �باإلدارة �املعنية �املصلحة �إشعار ضرورة

��.ظيم�الساري�املفعول�يف�هذا�الشأنخمالف�للتن

�اخل�-4 �ملنفعة �أو �اخلدمة �لضرورة �اإللزامية �الوظيفية �السكنات �عن�مقررات �الصادرة دمة

��.ال�ميكن�بأي�حال�من�األحوال�إلغاؤها�إال�من�اجلهة�املصدرة�هلا�،اإلدارة�املركزية

�ألمهية�هذه �الترتيبات�الرامية�إىل�ضبط�التسيري�واعتبارا احملكم�للسكنات�الوظيفية�اإللزامية�،

��.باملؤسسات�التعليمية�والتكوينية�التابعة�للقطاع

�وفاملطلو �ميدانيا، �وجتسيدها �على�تطبيقها �السهر عوبات�اليت�قد�موافايت�بالصب�من�اجلميع

��.تعترضكم�أثناء�ذلك

��عن�الوزير�و�بتفويض�منه���������������������������������������������

��مدير�املالية�و�الوسائل����������������������������������������������

��االسم�و�اللقب���������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم����������������������������������������������������

��

��
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��)يتعلق�بإنشاء�و�تدعيم�املكتبات�املدرسية��منشور:�(��03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

�������������مديرية�النشاط�االجتماعي�و�الثقايف

�������������������������املديرية�الفرعية�للنشاط�الثقايف

��06�/11�/1990اجلزائر�يف������������90/ن�ث�ر�/�م�ن�ا�ث�/��200:�الرقم�

��إىل�������������������������������������������������������������������������

�������������������������السيد�مفتش�أكادميية�اجلزائر����������������������������������������������������������

��السادة�مديري�التربية�بالوالياتو����������������������������������������������������

��–للنشر�و�املتابعة��-��������������������������������������������������������

���إنشاء�و�تدعيم�املكتبات�املدرسية:��املوضوع�����

�20/02/1990م�خ�ا�ث�الصادر�بتاريخ�/�51املنشور�رقم�:��املرجع����
��مذكرة�حول�املكتبة�املدرسية�:��املرفقات����

��

االستجابة�إىل�لق�احلاجة�عند�التلميذ�للقراءة�واملطالعة�وتستهدف�املنظومة�التربوية�خ��������
��.تثقيف�نفسه�بته�يف�اإلطالع�واكتشاف�ما�جيهله،�ورغ

�مكتبة������� �بإنشاء �تعليمية �مؤسسة �تكفلت�كل �إذا �إال �حتقيقها �ميكن �ال �الغاية �هذه إن
لتلميذ�من�ا،�باعتبارها�مركز�إشعاع�ثقايف�ومنبعا�ثريا�ميكن�كال�من�املريب�ووظيفية�مدرسية

�و �رغبته �يليب �ما �العلميةإجياد �ااالت �يف �حاجته �عامة�يشبع �بصفة �والثقافية .�واألدبية
�ميدانيا �ذلك �مدولتجسيد �مكتبة �إنشاء �على �العمل �منكم �أطلب �أن �يشرفين �بكل�، رسية

�بواليتك �تعليمية �ومؤسسة �املكتبة�م، �بأمهية �اإلطارات �كل �لتحسيس �دراسية �أيام تنظيم
��.ية�وإعدادهم�على�كيفية�تسيريها�وتنظيمها�مبختلف�مراحل�التعليماملدرس

�اال والية�،�نشري�إىل�ضرورة�استعمال�املنح�اليت�ختصصها�الوزارة�سنويا�للويف�هذا

�التعليميةو �املؤسسة �عليها �تتحصل �اليت �االعتمادات �من �التمدرس��جزءا �نفقات �إطار يف

�جديدةلتأس �بكتب �وتدعيمها �املكتبة �املؤسسات�.يس �بكل �محالت �تنظيم �ميكنكم كما

كتبة�املدرسية�عن�طريق�التربع��وإهداء�الكتب�ومراجع�تستهدف�إسهام�التالميذ�يف�تدعيم�امل

��.،�إىل�مكتبة�مؤسستهم�عليها�وثائق�اطلعواو
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� �شك �بدون �سيسمح �اجلهود �هذه �كل �تظافر �املخصص�بإن �التوقيت استعمال

ال�يفسح�ايذ،�استغالال�عقالنيا�ومفيدا�وهادفا،�و،�ضمن�التوقيت�األسبوعي�للتلمللمطالعة

��.إشباع�حاجتهأمام�كل�تلميذ�لتثقيف�نفسه�و

إن�دور�املكتبة�ال�يقتصر�على�مجع�الكتب�وتوزيعها�على�التالميذ�بل�جيب�أن�يتوسع�

� �أإىل �نشطة �خمتلفة، �وفكرية �عرض�حمتوى�أدبية �وأدبية، �تركيبات�شعرية �تشمل �أن ميكنها

اقتباس�مسرحيات�من�مرجع�معني،�إصدار��كتاب،�تقدمي�دراسات�حول�كاتب�أو�أديب،

�طرف�املشرفني�على��جريدة �من �تنظيمها �النشاطات�اليت�ميكن �ذلك�من �إىل�غري مدرسية

��.املكتبة�املدرسية

�مديري�املؤسسات�التعليمية�املطلوب�منكم�العمل�على�حتسيس�السيدات�و� السادة

��.بأمهية�املكتبة�و�بضرورة�اإلهتمام�بالنشاط�املكتيب

��

��مدير�النشاط�االجتماعي�والثقايف���������������������������

��االسم�و�اللقب��������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������������������

��
��

��
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��)�الرياضة�املدرسية�ومنشور�خاص�بإنشاء�اجلمعية�الثقافية�:�(��04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��وزارة�التربية�الوطنية

�مديرية�النشاط�الثقايف�و�الرياضي�
��1992أكتوبر��17جلزائر�يف�ا�������������������������و�اخلدمات�االجتماعية��

�إىل�����������������������������������������������������������������
��السادة�مديري�التربية�بالواليات���-�����������������275��/03�/129�/92رقم�

���-للنشر�و�املتابعة��-�����������������������������������������������������
��السيدات�و�السادة�مديري�املؤسسات�التعليمية��-�������������������������������������

��–للتنفيذ��-���������������������������������������������������������
��إنشاء�اجلمعيات�الثقافية�و�الرياضة�املدرسية�:���املوضوع�������
��القانون�األساسي�للجمعية���-:����املرفقات������

��قائمة�النوادي�الثقافية�و�الفنية�و�العلمية��-��������������

سعيا�التربوية�يف�امليادين�الثقافية�والعلمية�والفنية،�وعمال�على�جتسيد�أهداف�املنظومة��������
تطوير�القدرات�الفردية�واجلماعية�جلزائرية�يف�إطار�تشجيع�املواهب�وملا�تصبو�إليه�املدرسة�ا
سيس�املراحل�التعليمية،�يشرفين�أن�أطلب�منكم�العمل�على�حتدين�وملياللتالميذ�يف�خمتلف�ا

�و �التعليمية �املؤسسات �الثقافيةمديري �اجلمعيات �بإنشاء �يف��تكليفهم �املدرسية والرياضة
�املواهب�و �تنمية �يف �أمهية �اجلمعيات�من �هلذه �ملا �نظرا �يف�استعدامؤسسام، �التالميذ دات

��.على�البحث�واالبتكار�يف�ميادين�خمتلفة�جماالت�ثقافية�متنوعة،�وتشجيعهم
شاء�النوادي�الثقافية�والعلمية�إن�حتقيق�هذه�الغاية�ال�ميكن�جتسيدها�إال�عن�طريق�إن�������

طريها�حث�االطارت�التعليمية�على�تأجلمعية�داخل�املؤسسة�التعليمية،والفنية�يف�إطار�هذه�او
كن�قائمة�للنوادي�اليت�مي:�ح�على�سبيل�املثال�،�يف�هذا�اإلطار�نقترلبلوغ�األهداف�املنوطة�ا

��.إنشاؤها�باملؤسسات�التعليمية
العمل�على�تعميم�هذه�اجلمعيات�ضرورة�االهتمام�أكثر�ذا�اال،�وعلى��ألـحهذا�و�������

������������.باملؤسسات�التعليمية�عرب�واليتكم�
��ط�الثقايف�والرياضي�مدير�النشا��������������������������������������������

��اخلدمات�االجتماعية�و������������������������������������������������
��االسم�و�اللقب����������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم��������������������������������������������������
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املؤقتني�و�خاص�بإدماج�األعوان�املتعاقدينمنشور�وزاري�مشترك�(�:��05منوذج�رقم�

��)�م�األساسي�والثانوي�ومؤسسااالعاملني�ياكل�التعلي

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�������������������������������������مصاحل�رئاسة�احلكومة���������

��

حيدد�كيفيات�تطبيق�أحكام�املرسوم��1993جوان��29منشور�وزاري�مشترك�مؤرخ�يف��

�املتعاقدين�امل�1993مارس��23املؤرخ�يف��83-93التنفيذي�رقم� �إدماج�األعوان تضمن

��.مؤسساا�اكل�التعليم�األساسي�والثانوي�واملؤقتني�العاملني�يو

�رقم�� �التنفيذي �املرسوم �كيفيات�تطبيق �حتديد �إىل �املشترك �الوزاري �املنشور يهدف�هذا

�وامل��23/03/1993املؤرخ�يف�93-�83 �املتعاقدين �إدماج�األعوان املؤقتني�لدى�تضمن

��.مؤسستها�اكل�التعليم�األساسي�والثانوي�وهي

��:��األعوان�املعنيون�بإجراء�اإلدماج�–أوال�

�� �املادة �ألحكام �التنفيذي�01طبقا �املرسوم �الذكر�من �إجراء�السالف �من �يستفيد �فإنه ،

��:�اإلدماج�

�و�/1 �املتعاقدون �املؤاألعوان �يشغلونه(قتون �الذي �املنصب �كان �مهما �بتاريخ��) العاملون

يف�هياكل�التعليم�األساسي�والثانوي�ومؤسساا�والذين�يؤدون�مدة�العمل��10/05/1992

��.القانونية

��)�مهما�كان�املنصب�الذي�يشغلونه(األعوان�املتعاقدون�واملؤقتون��/2

3/�� �تاريخ �عند �هياكل�10/05/1992العاملون �والثانوي��يف �األساسي التعليم

�القانونية�للعمل �التومؤسساا،�ويؤدون�املدة �الذين�انتهت�مهامهم�بعد�هذا اريخ�ألسباب�،

��.تأديبية�أو�نقص�مهين

القانون�رقم�(حددها�التشريع�الساري�املفعول��جتدر�اإلشارة�إىل�املدة�القانونية�للعملو������

فرباير��06املؤرخ�يف��49-90:�املرسوم�رقم�،�و1981فرباير��21املؤرخ�يف��81-03:�

�ا�1990 �القانون �التربيةاملتضمن �قطاع �اخلاص�بعمال �من��.)ألساسي �يستفيد �ال �فإنه لذا

��:�إجراء�اإلدماج�
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��.الساعة�ن�الذين�يتقاضون�أجورهم�باليوم�واألعوان�املؤقتو�-

��.�1992ماي��10األعوان�املتعاقدون�واملؤقتون�الذين�مت�توظيفهم�بعد��-

��:كيفيات�اإلدماج�شروط�و�–�نيااث

�لإلدماج��-1.2 �لاللتحاق�بالوظائف��:الشروط�القانونية �إىل�الشروط�املطلوبة إضافة

� �يف�املادة �احملددة �رقم�31العمومية �من�املرسوم �1985مارس��23املؤرخ�يف��59–85:

�العمومية، �واإلدارات �املؤسسات �لعمال �النموذجي �األساسي �القانون �إدماج��املتضمن يتم

�املتعاقدين�و �األوىل�أعالهاملؤقتني�ااألعوان �ملذكورين�يف�الفقرة �حسب�الشروط�، املؤهل،�(

�الكفاءةالشهادات�و �العمل�ابتداء�من�أول�) احملددة�يف�القوانني�األساسية�اخلاصة�اجلاري�ا

��.الرتبة�املناسبة�ملستوى�تأهيلهم�يف،�و1990جانفي

��:��كيفيات�اإلدماج�–�2.2

��:يتم�إدماج�األعوان�املذكورين�أعاله�حسب�إحدى�الكيفيات�اآلتية�

�لاللتحاق�بالرتب��-أ �املطلوبة �الشهادة �األعوان�املعنيني�لشرط�املؤهل�أو �استيفاء يف�حالة

��.املناسبة�ملنصب�العمل�املشغول�،�فإم�يدجمون�يف�هذه�الرتبة�

يف�حالة�عدم�استفاء�األعوان�املعنيني�لشرط�املؤهل�أو�الشهادة�املطلوبة�اللتحاق�بالرتب�املناسبة��-ب

،�أو�إذا�كان�ختصصهم�ال�يتطابق�مع�املادة�املدرسة�فإم�يدجمون�تبعا�الحتياجات�ملنصب�العمل�املشغول

��:�ا�إما�ومؤسسا�مؤسسات�التعليم�األساسي�والثانوي

��.يف�الرتبة�املناسبة�ملستوى�التأهيل�ومادة�التدريس�بعد�استشارة�مفتش�املادة�املدرسة��-

يف�رتبة�أدىن�من�أسالك�التعليم�بعد�استشارة�مفتش�الطور�الذي�ينتمي�إليه�منصب��-����

��.العمل�اجلديد�حسب�ختصص�مادة�التدريس�

��.سلك�اإلداري�املناسب�لشهادة�و�مؤهالت�املعنيني�باألمر�اليف��-

�امل �متمرننيتعاقدون�ويدمج�األعوان �ويتو�،املؤقتون�بصفة �تثبيتهم �نفم �بعد �ترتيبهم املدة�اذ

�املسرية�التجريبية�حسب�الشروط�و �اخلاصة �يف�القوانني�األساسية الكيفيات�املنصوص�عليها

�لألسالك�أو�الرتب�املدجمني�فيه �التجريبية(ا �املدة �اتقرير�اية �أو�النجاح�يف�شهادة لكفاءة�،

خ�يف�املؤر�59–85:�يف�التنظيم�املعمول�به�السيما�املرسوم�رقم�و)�التربوية�املقررة�للتثبيت

��.املتعلق�بتعويض�اخلربة�املهنية��1985مارس��23
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املؤقتني�الذين�أيت�مهامهم�بعد�تاريخ�حاالت�خاصة�لألعوان�املتعاقدين�و�-3.2

��:التأديبية�أو�النقص�املهين��األسبابألسباب�غري��1992ماي��10

�األعوان�حسب�الشرو��� �إدماج�هؤالء �الثانيةالكيفيات�ط�ويتم �يف�الفقرة أعاله،��احملددة

�إىل�مديرية�و �املعنيني�يتوقف�على�تقدمي�طلب�من�قبلهم �إدماج� �ينبغي�التأكد�على�أن أنه

��.التربية�بوالية�العمل�

��:�دماج�اإلتاريخ��مفعول��-ثالثا

��:�يتم�إدماج�األعوان�املذكورين�سالفا�بقرار�أو�مقرر�فردي�يسري�مفعوله������

�1/بالنسبة�لألعوان�املذكورين�يف�الفقرة�األوىل�1992ابتداء�من�أول�جوان��-1

���2/ابتداء�من�تاريخ�تقدمي�طلب�اإلدماج�بالنسبة�لألعوان�املذكورين�قي�الفقرة�األوىل�-2

��:�إجراءات�ختامية��-رابعا

������� �الثانية �يف�الفقرة �إىل�أن�اإلجراءات�املذكورة �اإلشارة �جتدر �بشرط�( )�السناملتعلقة

املنصوص�عليها�يف�املنشور�)�ين�امللف�اإلداري�اخلاص�باإلدماجاملتعلقة�بتكو(والفقرة�الثالثة�

� �424:رقم �كيفيات�تطبيق�17/08/1992يف��املؤرخ�92/ع�.و�-ع.م/ �الذي�حيدد ،

املتعلق�بإدماج�األعوان��1992أفريل��14يف��املؤرخ��150-92:�املرسوم�التنفيذي�رقم�

��.املذكورين�يف�الفقرة�األوىل�أعاله�

�املنشور�ويف�األخري�نطلب�منكم�السهر�على�التطو������� إخبارنا�بيق�الصارم�ألحكام�هذا

���.بكل�مشكل�قد�يعترضكم�أثناء�تطبيقه�

��املدير�العام�للوظيفة�العمومية���������������������������عن�وزير�التربية�الوطنية�

��مدير�الديوان����������������االسم�و�اللقب������������������������������

��االسم�و�اللقب���������������������������اإلمضاء�و�اخلتم���������������

��اإلمضاء�و�اخلتم�����������������������������������������������������������

��

��
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��ليمة�ـالتع�-3.4

��:�تعريفها��-1.3.4

��.الرئيس�اإلداري��إىل�املرؤوسني�نهي�وثيقة�إدارية�داخلية�تصدر�من�سلطة�إدارية�عليا،�أي�م������

��:��اهلدف�من�حتريرها�-�������2.3.4

واسع��يتم�نشرها�على�نطاقهو�إعطاء�تعليمات�وتوجيهات�يف�جمال�من�ااالت،�و�������

��.تظل�التعليمة�سارية�املفعول�إىل�حني�تعديلها�أو�إلغائها���املركزية�أو�املصاحل�اخلارجية،�ويف�املصاحل

��:�أشكاهلا��-������3.3.4

��:�تكون�التعليمة�يف�أحد�األشكال�التالية�������

��.تعليمة�رئاسية��-�������������

��.تعليمة�حكومية��-�������������

��.تعليمة�وزارية��-�������������

��.اخل��....تعليمة��والئية��-��������������

��)�شكلها�:�(�تقدميها�املادي��-��4.3.4

��:�ختضع�التعليمة�جلميع�عناصر�التقدمي�املادي�اليت�تطبق�يف�جمموع�الوثائق�اإلدارية�و�هي���������

��.الدمغة��-��������

��.رقم�التسجيل��-��������

��.بيان�املرسل�إليهم�إذا�كانت�موجهة�إىل�املسؤولني�أو�أشخاص�معينني�-�����

��:��مثال�ذلك�

��.تعليمة�إىل�السادة�الوالة��-

��تعليمة�إىل�مديري�التربية�بالواليات��-������������

��.اخل�...تعليمة�إىل�مفتشي�التربية�الوطنية��-�����������������

��.املوضوع��-

��)�عند�االقتضاء�(�املرجع��-

��.نص�التعليمة��-

��.املكان�و�التاريخ��-

��.اإلمضاء��-
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��:�تطبيقات�على�التعليمة��-�5.3.4

تعليمة�وزارية�مشتركة�تتعلق�باستعمال�مستشاري�و�تقين�(��:�01منوذج�رقم�

��)�التكوين�التنشيط�و�التربية�البدنية�يف�جمال�التعليم�و

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�����������������������������������وزارة�الشبيبة�و�الرياضة

���������������������������1991نوفمرب��06اجلزائر�يف�����������������������������������������819:�الرقم

�����������������������������������������������������������������

تعليم�يف�جمال�ال�تقين�التربية�البدنيةتعليمة�وزارية�مشتركة،�متعلقة�باستعمال�مستشاري�و

��التكوينوالتنشيط�و

��

����� �القانون �أحكام �امل��03–�89إن �واملتضمن�تنظيم �البدنية �للتربية �الوطنية الرياضية�نظومة

�األول �وية�اوتؤكد�بوضوح�على�مبدأ �القاعدة�ليت�جيب�أن�تعطى�لقطاع�التربية �باعتباره التكوين،

��.تعميم�املمارسة�الرياضية�و�األساسية�لتنمية�الرياضة�وتطويرها

،�السيما�فيما�خيص�إن�التنسيق�بني�وزاريت�التربية�والشبيبة�والرياضة�ضرورة�ملحةلذا،�ف������

�ا �أجنع �على �بالبحث �املتعلقة �واجلوانب �واملنشآت �البشرية �القدرات �الستغالل التجهيزات�لسبل

ة�يف�أوساط�رياضياهلادفة�إىل�تطوير�املمارسة�الساهم�يف�حتقيق�الربامج�املسطرة�والرياضية�لكوا�ت

��.الشباب�املتمدرس

�التعليم����� �لذلك�دف�هذه �املشتحتقيقا �الوزارية �واألسس�وة �املبادئ �إىل�حتديد اإلطار�ركة

�القط �بني � �امثل �استعمال �إىل �تدرجييا �للوصول �من�التنظيمي �املتخصصة، �التقنية �لإلطارات � اعني

التكوينية�والرياضة�يف�املؤسسات�التعليمية�ورياضة�التابعني�لوزارة�الشبيبة�تقنيني�سامني�للمستشارين�و

��.�1991/1992التابعة�لوزارة�التربية�الوطنية،�ابتداء�من�السنة�الدراسية�

يف�هذا�االجتاه�اتفقت�الوزارتني�على�تنسيق�اجلهود�باستمرار�للتوصل�إىل�استعمال�عقالين�و������

بتوسيع�جمال�املمارسة�الرياضية�بكل�للموارد�البشرية�املخصصة�اليت�تسمح�يف�إطار�تكاثف�اجلهود�

��.هي�يلترفاأنواعها�سواء�يف�جمال�التربية�البدنية�أو�املمارسة�التنافسية��أو�النشاط�الرياضي�
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جلنة�مشتركة�على�مستوى��لتجسيد�ذلك�الربنامج�ميدانيا�،�جيب�العمل�على�تنصيبو���

�والية، �و�كل �التدلتحديد �اختاذها،حصر �الواجب �واإلجراءات �اخلاصيات��ابري باحترام

��:القطاعية�،�هذا�وفقا�للتعليمات�التالية�واخلصوصيات�احمللية�و

��:��جماالت�االستعمال:�أوال����
�للوضعية�احلالية�،�تبني�أنه�ميكن�طبقا�لالتفاق�املشترك�استعمال� � من�خالل�دراستنا

�:�اإلطارات�التقنية�املعينة�يف�ااالت�التالية�

��:�تدريس�التربية�البدنية�والرياضية��–�1.1
والرياضية��البدنية�إذا�كانت�حاجيات�املدارس�األساسية�والثانويات�يف�جمال�تأطري�مادة�التربية

�ببعض� �الشاغرة �املناصب �من �معني �عدد �يوجد �مازال �أنه �إال �مغطاة، �كلها �تكون تكاد

على�هذه�املناصب�وتكليفهم��املؤسسات�التعليمية،�يف�هذه�احلالة،�ميكن�تعني�تقين�الرياضة

�البدنية �التربية �تدريس �أن �إىل � �الصدد �هذا �يف �ونشري �املادة، �هذه �يف��يتدريس والرياضية

��.الطورين�األول�والثاين،�يبقى�من�اختصاص�املعلم�دون�غريه

��:�التكوين�-2.1
املعاهد�ل�يز�بني�التكوين�األويل�الذي�يتلقاه�املعنيون�داخي،�جيب�التميف�هذا�اال�-�����

��:التكوين�أثناء�اخلدمة�الذي�تستفيد�منه�اإلطارات�التربوية�ميدانيا�التكنولوجية�للتربية�و

��:�التكوين�األويل��–�1.2.1
ياضية�الرتكوين�أساتذة�التربية�البدنية�و�ميكن�تعيني�مستشاري�الرياضة�لتأطري�شعب����

�و �التكنولوجية �باملعاهد �األمناط�األخرى�املتواجدة �كل �املكذا �التربية�ذه ؤسسات�يف�جمال

��.النشاط�الرياضي�البدنية�و

��.لتكوين�على�مستوى�مديرية�التربيةيتم�حتديد�احلاجيات�بدقة�مع�املصلحة�املكلفة�با����
��:��التكوين�أثناء�اخلدمة�–�2.2.1

األساسي�إىل�تكوين�معلمي�الطورين�األول�والثاين�من�التعليم�تعطى�األولية�يف�هذا�اإلطار������

��.الرياضية�مستوى�أساتذة�التربية�البدنية�و�إىل�حتسنيو

�ذلك������ �الولتحقيق �مفتش �عليها �يشرف �الرياضة �إطارات �من �جلان �تشكيل �جيب تعليم�،

ار�السنة،�طبقا�لربجمة�حتدد�على�الرياضية�لربجمة�عمليات�تكوينية�على�مداألساسي�للتربية�البدنية�و

�اللجان�يف�تكوين�و�.مستوى�كل�والية �دور�هذه �من��تأطري�كلوينحصر العمليات�التكوينية

��.ضا�لصاحل�املستشارين�التربويني�ومديري�االبتدائيات�واملفتشنيملتقيات،�تنظم�أيتربصات�وأيام�تربوية�و
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�تك������ �جلنة �العمليات �هذه �على �وتشرف �الربنامج �بتحديد �تربصاتلف �رزنامة �تسطري

��:�حمتوياا�تتشكل�من�و

��.الرياضية�مفتش�التربية�والتكوين�للتربية�البدنية�و�-

��.مفتش�التعليم�األساسي�للطور�الثالث�املكلف�ذه�املادة��-

��.رئيس�املصلحة�املكلفة�بالتكوين�مبديرية�التربية��-

��:�تأطري�مجعيات�الرياضة�املدرسية��-3.1
التقنني�السامني�للرياضة�يف�تأطري�الفرق�الرياضية�املدرسية�ميكن�أيضا�تعيني�املستشارين�و�������

�التنافسية�و�الترفيهية�يف�إطار�املمارسة �اال�.الرياضية ،�يتم�تعيني�املعنيني�لتأطري�هذه�ويف�هذا

�اليت�جيب�أن�و�نويات�واملدارس�األساسيةاالفرق�بالث �الثاين �الطور �لتالميذ � االبتدائيات�بالنسبة

��.املمارسة�الرياضية�ا�على�تنميةنعمل�

سسات�اليت�توجد�إىل�كل�املؤإىل�املدارس�األساسية�املندجمة�وتعطى�األولوية�يف�هذا�اال�������

،�طبقا�لدراسة�حمكمة�على�عيني�هذه�اإلطارات�ذه�املؤسسات،�يتم�تا�هياكل�رياضية،�مكيفة

���.اإلطارات�األمثل�هلذهية�متكن�من�االستعمال�العقالين�ومستوى�كل�وال
��:�تأطري�رابطات�الرياضة�املدرسية��-4.1
ميكن�م�الرابطات�باإلطارات�التقنية،�و،�تدعيلب�تسيري�النشاط�الرياضي�املدرسييتط������

�تكلف� �لدى�خمتلف�الرابطات، �تقين�الرياضة �أو �التفكري�يف�تعيني�مستشاري�الرياضة أيضا

تدريب�املنتخبات�املنافسات،�انتقاء�املوهوبني�وتنظيم�(إلطارات�جبميع�النشاطات�الفنية�هذه�ا

�الرياضيةالو �األنواع �خمتلف �يف �الئية �لدعم�) �اإلطارات �هذه �استعمال �كذلك �ميكن كما

���.اهلياكل�املركزية�لالحتادية�اجلزائرية�للرياضة�املدرسية�

��:�كيفيات�التطبيق�:�ثانيا
�ه������ �ألمهية �ونظرا �والية �كل �خصوصيات �و �العملية �من�طبيذه �فإنه �احتياجاا عة

�.فيات�التطبيق�إلجناز�هذه�العمليةالبديهي�أن�هذه�التعليمة�ال�ميكنها�وضع�األسس�وحتديد�كي

،�تشكيل�جلنة�مشتركة�مبجرد�االتصال�ذه�التعليمة�جيب�على�مديرييت�التربية�وترقية�الشباب

��.ز�هذه�العمليةإلجنا

1.2-�� �الوالئية �اللجنة �تشكيل �والية�: �كل �مستوى �على �املشتركة �اللجنة تضم

��:�األعضاء�التالية�

��
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���:السادة�������بالنسبة�ملديرية�التربية��–1.1.2
��مدير�التربية� �

��.مفتش�التربية�و�التكوين�للتربية�البدنية�و�الرياضية� �

��.)�الطور�الثالث�للتربية�البدنية�و�الرياضية(�مفتش�التعليم�األساسي �

��.رئيس�املصلحة�املكلف�بالتكوين� �

��رئيس�املصلحة�املكلف�باملوظفني� �

�.رئيس�املصلحة�املكلف�بالنشاط�الرياضي� �

��:السادة�:��بالنسبة�ملديرية�ترقية�الشباب��–�2.1.2
��.مدير�ترقية�الشباب��-

��.املفتش�املكلف�باإلدارة�و�التسيري��-

���.املفتش�املكلف�بالتربية��-

��.رئيس�مصلحة�الرياضة��-

��.مستشار�تربوي��-

ميكن�و�،مدير�ترقية�الشبابول�كل�من�السيدين�مدير�التربية�ويترأس�هذه�اللجنة�بالتدا�-

ة�ذا�امللف�هلذه�اللجنة�أن�تستعني�يف�أعماهلا�بلجان�فرعية�خمتصة�لدراسة�كل�القضايا�املتعلق

��.املشار�إليها�أعاله

��:�يات�التطبيق�إحصاء�الوسائل�و�إمكان�-2.2
��.الشروع�يف�تنفيذ�هذه�العمليةقبل�جيب�على�اللجنة�الوالئية�املشتركة�أن�حتدد�بالتدقيق��-�

��.�أعالهاحلاجيات�من�مناصب�العمل�يف�خمتلف�ااالت�املشار�إليها��-�1.2.2
��.البلدياتاملنشآت�الرياضية�املوجودة�على�مستوى�املؤسسات�التعليمية�والتجهيزات�و�-�2.2.2

�لعدد��-������� �دقيقة �خريطة �وضع �من �التربية �مديرية �مصاحل �العمليتان �هاتان متكن

��.إطارات�وزارة�الشبيبة�والرياضة�املناصب�اليت�ميكن�أن�تعني�عليها

ويف�نفس�الوقت،�تعمل�مديرية�الشباب�على�إجناز�إحصاء�دقيق�لإلطارات��-�3.2.2

��:�على�أن�يتضمن�هذا�اإلحصاء�املعلومات�التالية��.اليت�ميكن�أن�تضعها�حتت�تصرف�مديرية�التربية

��.التخصص�الرياضي��-��������������

��.اال�الذي�يرغب�أن�يعمل�فيه�املعين��-��������������

��.مكان�اإلقامة��-��������������
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��:�تعيني�اإلطارات��-�3.2
�املعنيني����� �الشباب�قائمة �ترقية �تضبط�مديرية ،� �العمليات�املنصوص�عليها �من انطالقا

�التربية،الراغبني�يف�العمل�بقطاع�التربية� صدار�اليت�تتكلف�بإ�لوضعها�حتت�تصرف�مديرية

��.يف�ذلك�على�احتياجاا�بامليدان�معتمدة�.قرارات�التعيني�على�املناصب

��:�ة�وضعية�اإلطارات�املعني�-�4.2
��:��مدة�التعيني�-�1.4.2

بية�ملدة�سنة�دراسية�كاملة،�الرياضة�حتت�تصرف�مديرية�الترتوضع�إطارات�وزارة�الشبيبة�و�����

رابطة�الوالئية�متارس�نشاطاا�حتت�املسؤولية�املباشرة�ملدير�املؤسسة�أو�املفتش��املعين�أو�رئيس�الو

���.برنامج�عمل�وتوقيت�حمددينلفون�املعين�بإجناز�،�الذين�يكللرياضة�املدرسية

�املعين������ �كان �إذا �إال ،� �ااالت�املنصوص�عليها �يف�كل �أي�إطار �استعمال ال�جيوز

��.حائزا�على�تعيني�رمسي�من�مديرية�التربية�

��:�احلجم�الزمين�للعمل��–�2.4.2
��:�مت�االتفاق�على�أن�يكون�حجم�توقيت�العمل�بالنسبة�لكل�من�املستشارين�و�التقنيني�السامني�كالتايل�

��:��يف�جمال�التدريس�-�1.2.4.2
��.ساعات�للنشاط�الرياضي�)04(أربع�وساعة�للتدريس��)12:(بالنسبة�للمستشارين�-

��.ساعات�للنشاط�الرياضي)��04(أربع�للتدريس�وساعة�)�18(مثاين�عشرة�:�بالنسبة�للتقنيني�السامني�للرياضة�-

��:��يف�جمال�التكوين�األويل�باملعاهد�التكنولوجية�للتربية�-�2.2.4.2
��.ساعات�للتعليم�التطبيقي)�10(ساعة�للتدريس�منها�عشر�)�14(أربع�عشرة�:�بالنسبة�للمستشارين�

��:��بالنسبة�للتكوين�أثناء�اخلدمة��-�3.2.4.2
الرياضي�املوضوع�حتت�تصرف�املفتش�للتكفل�بنشاطات�التكوين�أن�جيب�على�اإلطار�

��.�ساعة�من�العمل�خالل�األسبوع)�12(يؤدي�اثنيت�عشرة�

��:��تأطري�اجلمعيات�الثقافية�و�الرياضية�-�4.2.4.2
ساعات�على�األقل�لتأطري�الفرق�الرياضية�وتدريبها�و�مرافقة�التالميذ�خالل�)�10(عشر�

��.املربجمةاللقاءات�الرياضية�

��:��تأطري�الرابطات�الوالئية�للرياضة�املدرسية�-�5.2.4.2
��.هلذه�اإلطارات�نفس�التوقيت�احملدد�لإلطارات�الرياضية�اليت�تعمل�بالرابطات�الرياضية�املختصة�

��
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��:�التكفل�باجلانب�املايل��–��3.4.2
�التربية�تتقاضى�رواتب �من�تبقى�اإلطارات�املوضوعة�حتت�تصرف�مديرية مديرية�ترقية�ها

�و �التدريس�أوالتنشيط�لوالشباب�حىت �مبهام �للقيام �مبؤسسات�تعليمية �تعيينها يف�هذه�و�.مت

يت�تشغلها�الرياضية�المؤسسة�يف�جمال�التربية�البدنية�واحلالة،�تعترب�املناصب�املالية�املخصصة�لل

��.الرياضة�دائما�شاغرة�إطارات�وزارة�الشبيبة�

��:��تقومي�أعمال�اإلطارات�-�5.2
��:�التقومي�التربوي��-��1.5.2

��ا� �من�أعضاء � �عضوا �املوضوع�حتت�تصرف�املؤسسة �له�يعترب�اإلطار �التربوية، موعة

�نفس�الواجباتنفس�احلقوق�و �يف�ك�.عليه �يساهم �أن �جيب�عليه �التربوية�لذا، �األعمال ل

��.بتوجيهات�تربوية�ترمي��إىل�حتسني�عمله��قيام�بزيارته�دون�تنقيطه�لتزويده،�وعلى�املفتش�الالتكوينية

��:�التقومي�اإلداري��-��2.5.2
يوجه�إىل�تقييمية�حول�كيفية�عمل�اإلطار�و�جيب�على�املسؤول�املباشر�حترير�بطاقة������

��.دير�التربيةمديرية�ترقية�الشباب�عن�طريق�م

��:�متابعة�و�تقومي�العملية��-�6.2
�هذه� �خلصوصية �العملية�نظرا �فإنه �بالعناية، �حتظى �أن �كل��جيب �طرف �من الكاملة

،�يستلزم�على�اللجنة�املشتركة�إعداد�لذا�.تقوميها�دوريااملسؤولني،�ومتابعة�خمتلف�مراحلها�و

��:�تقارير�فصلية�تشتمل�على�

��.املهنيةمراقبة�اإلطارات���-���������1.6.2
��.العملمراقبة�شروط���-���������2.6.2
��.العمليةتقييم�النتائج�احملصل�عليها�بفضل�هذه��-���������3.6.2

��.يما�خيص�تعليم�التربية�البدنية�والرياضيةعدد�التالميذ�املستفيدين�ف�-����������������

���.عدد�التالميذ�املستفيدين�فيما�خيص�النشاط�الرياضي�-���������������

��.قيمة�العمل�املنجز�-���������������

��.املطروحةإحصاء�الصعوبات�و�املشاكل��-���������4.6.2

��.العمليةتقدمي�اقتراحات�لتحسني�أهداف�هذه���–�������5.6.2

��

��
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��:�اخلامتة�

�������� �التربوية �باملنظومة �الرياضية �بهللتربية �معترف �تربوي �وبعد �هامة �تسعى�مكانة ،

�التر �ووزارة �على�كل�املستويات، �إىل�حتقيقه �لتوسيع�بية إىل�تسخري�كل�الوسائل�الضرورية

��.املمارسة�يف�أوساط�التالميذ�

لذا�،�فاملطلوب��من��.إن�هذه�العملية�ميكنها�أن�تساهم�بقسط�وافر�يف�حتقيق�هذه�الغاية

كل�املسؤولني�املعنيني�اختاذ�اإلجراءات�الالزمة�اليت�من�شأا�أن�متكن�من�جتسيد�األهداف�

ها�طبقا�ملا�ورد�يف�هذه�تقوميو�متابعة�مراحلهااملشتركة�ميدانيا،�و�هذه�العمليةاملتوخاة��من�

��.التعليمة

��وزير�الشباب�و�الرياضة��������������������لوطنية���������������������وزير�التربية�ا

��االسم�و�اللقب����������������������������������������������االسم�و�اللقب�

��اإلمضاء�و�اخلتم������������������������������������اإلمضاء�و�اخلتم����������

��

��
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��)�تعليمة�وزارية�خاصة�بتطبيق�مرسوم�تنفيذي�:�(��02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��وزارة�التربية�الوطنية

�2002أوت��03اجلزائر�يف�������������������األمانة�العامة�����������������������
�������02/ع.أ/1027:�الرقم�

سبتمرب��24يف��املؤرخ��285–�01تعليمة�وزارية�خاصة�بتطبيق�املرسوم�التنفيذي�رقم�
��.احملدد�لألماكن�العمومية�اليت�مينع�فيها�تعاطي�التبغ�و�كيفيات�تطبيق�هذا�املنع�2001
��:�موجهة�إىل������

��مفتش�أكادميية�اجلزائر�/�السيد�-����������������������
��مديري�التربية�للواليات/�السيدات�و�السادة�-������������������

��)للتوزيع�و�املتابعة�(����������������������������������
��املفتشني�جلميع�املستويات/�السيدات�و�السادة�-���������������

��)�للمتابعة�(�������������������������������������
��التكوينيةمديري�املؤسسات�التعليمية�و/�ادةالسالسيدات�و�-�������������������

��)للتنفيذ�(��������������������������������������
��:�املراجع

��ترقية�الصحةاملتعلق�حبماية�و�1985فيفري��16املؤرخ�يف���05–�85األمر�رقم��-1

�24ه�املوافق�1422رجب��06املؤرخ�يف���285–�01:�املرسوم�التنفيذي�رقم��-2

�2001سبتمرب�

��.التبغ�و�كيفيات�تطبيق�هذا�املنع�احملدد�لألماكن�العمومية�اليت�مينع�فيها�تعاطي

املتعلق�بنظام�اجلماعة�التربوية�يف��1991أكتوبر��26املؤرخ�يف��778:�القرار��رقم�-3

��.التعليمية�والتكوينية�املؤسسات

���285–01:تطبيقا�لنصوص�املراجع�املذكورة�أعاله�السيما�املرسوم�التنفيذي�رقم���������

الذي�حيدد�األماكن�العمومية�اليت�مينع�فيها��2001سبتمرب��24رجب�املوافق��06املؤرخ�يف�

من�الفصلني�)�7.5.4.3.2(تعاطي�التبغ�و�كيفيات�تطبيق�هذا�املنع�وطبقا�ملا�جاء�يف�املواد�

��:�األول�و�الثاين�منه�،�يشرفين�أن�أطلب�منكم�السهر�على�تطبيق�مايلي�

��
��
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�داخل� )1 �التعليمية �املراحل �يف�كل �التالميذ �مجيع �على �مبختلف�أشكاله �التبغ �تعاطي منع

�.املؤسسات�التربوية�

وغريهم�يف��تعاطي�التبغ�مبختلف�أشكاله�على�كل�املستخدمني�التربويني�واإلدارينيمنع� )2

��.كل�املرافق�املغلقة�املغطاة�و�غري�املغطاة�اليت�يرتادها�التالميذ�

،�،�املخابر�،�املدرجات،�املكتبات،�املطاعم،�املراقدقاعات�الدراسة�(�يقصد�باملرافق�املغلقة� •

��)�اخل�..قاعات�االجتماعات�

زئيا�من�ساحات�األروقة�،�قاعات�الرياضة،�املساحات�املغطاة�ج(�يقصد�باملرافق�املغطاة� •

��.)�اخل�...املؤسسات

��)�اخل�...ساحات�املؤسسات�رافق�املخصصة�لألنشطة�الرياضية�وامل�(�يقصد�باملرافق�غري�املغطاة •

على�رؤساء�املؤسسات�التعليمية�اختاذ�التدابري�املمكنة�قصد�إجياد�أماكن�معزولة�للمدخنني� )3

مرأى�التالميذ،�وعليهم�وضع�إشارة�ال�يكونوا�أمام�مالءهم�غري�املدخنني�وحىت�ال�يزعجوا�ز

��.تبني�املواضع�اليت�جعلت�حتت�تصرف�املدخنني�تذكر�املستخدمني�مبنع�التدخني�و�ظاهرة

4( � �التنفيذي�رقم�10تطبيق�املادة �الفصل�الثالث�للمرسوم �06املؤرخ�يف��01-�285:

��.التعليمة�ى�كل�مستخدم�خمالف�هلذه،�علملذكور�أعالها�2001سبتمرب��24ه�املوافق��1422رجب�

شار�يف�شك�أن�للتربية�دورا�هاما�يف�مقاومة�هذه�اآلفة�اخلطرية�اليت�هي�آخذة�يف�االنتال�����

ائل�للقيام�توظيف�كل�الوسأوساط�األطفال�واملراهقني،�لذلك�يتوجب�جتنيد�كل�الطاقات�و

عليمة�التإيالء�األمهية�الالزمة�لتطبيق�هذه�ط�التربوي�والتحسيس�يف�الوسباملزيد�من�التوعية�و

��.جناعة�حىت�حتقق�غايتها�بفعالية�و

��األمني�العام����������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم�������������������������������������������������������

��
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��)�تعليمة�وزارية�خاصة�بتحضري�و�إرسال�وثيقة�:�(��03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

�1993أكتوبر��16:�اجلزائر�يف������مديرية�املالية�����������������������������������������

��وزير�التربية�الوطنية���������������������93/م�ف�م�م�ت�أ�ث/م.م/928:�الرقم�

��إىل���������������������������������������������������������������������������

��مفتش�أكادميية�اجلزائر�/�السيد�-��������������������������������������������������������

���مديري�التربية�للواليات/�السادة�-��������������������������������������������������

���

��رسال�البطاقات�الوصفية�السنويةإة�خاصة�بتحضري�وتعليمة�إضافي:�املوضوع���������

��)933منوذج�(�����������������������������������������������

���9/11/1992املؤرخ�يف��1050�/92:�املنشور�الوزاري�رقم�:����املرجع�������

��.قائمة�حتتوي�على�الرقم�التعريفي�اخلاص�بكل�مؤسسة�تعليمية��-:�املرفقات������

��.)�94(منوذج�من�جدول�اإلرسال�رقم��-�����������������

��

الذي�حدد�أجل�)�933منوذج�(�يف�انتظار�استقبال�البطاقات�الوصفية�السنوية���������

،�أعلمكم�بضرورة�احترام�املركزية�بأول�ديسمرب�من�كل�سنة�استالمها�من�قبل�اإلدارة

��:�التعليمات�التالية�

رقة�واحدة�على�و)�933(وجوب�إعادة�سحب�البطاقات�الوصفية�السنوية�منوذج� -1

��)الوجهني(أي�

ضرورة�االنتهاء�من�عملية�مجع�هذه�الوثائق�من�قبل�املصاحل�املعنية�مبديريات�التربية� -2

��.نوفمرب�من�كل�سنة15قبل

�ق -3 �اليت �اخلاطئة �للمعطيات �تعليمجتنبا �مؤسسة �ا �تديل �مايد �على�ة �لزاما �يكون ،

��.يقة�وصارمة�هلذه�املعطياتاملصاحل�املعنية�مبديريات�التربية�إجراء�عملية�مراقبة�دق

��.ريفي�الذي�حتمله�القائمة�املرفقةجيب�أن�تتضمن�كل�بطاقة�وصفية�سنوية�الرقم�التع -4

�بإرسال� -5 �مبديريات�التربية �املعنية �املصاحل �تقوم �العمليات�السابقة، �من �االنتهاء عند

��.جممع�حسب�منوذج�جدول�اإلرسال�املرفق�دارة�املركزية�ضمن�إرسال�واحد�وهذه�الوثائق�إىل�اإل
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6- � �السنوية �الوصفية �البطاقات �تصل �أن �(ينبغي �933منوذج �باإلدارة�) �املعنية �املصاحل إىل

��1993ديسمرب�1املركزية�قبل

�املعلومات�� �على �حتتوي �ال �اليت �السنوية �الوصفية �البطاقات �أن �إىل �انتباهكم الفت

تؤجل�دراستها�إىل�غاية�شهر�)�ديسمرب��1أي�بعد�(�الضرورية�أو�تلك�اليت�تصل�متأخرة�

��.جويلية�

�هذه� � �اليت�مل�حتترم �املؤسسات�التعليمية �من �االحتياجات�اليت�ترد �بأن � �اذكركم كما

��.ميكن�إطالقا�أخذها�بعني�االعتبارالتعليمات�ال�

�هلذه��� �الصارم �التطبيق �على �بالسهر �ملزمون �فإن�مسؤويل�مصاحل�مديريات�التربية لذا

��.التعليمات

��عن�الوزير�و�بتفويض�منه�������������������������������������������������������������

��مدير�املالية�������������������������������������������������������������������

��اللقب�و�االسم������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم�����������������������������������������������������������������
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��)�املعوزين�املتمدرسني�كة�تتعلق�بترتيبات�إعانة�األطفالتعليمة�وزارية�مشتر(:04منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�الداخلية�و�اجلماعات�احمللية

��وزارة�التربية�الوطنية

��وزارة�املالية������������������������������������������������������������إىل�

��السيدة�والسادة�الوالة�����-الوزارة�املكلفة�بالتضامن�الوطين������������������������

��تعليمة�وزارية�مشتركة�تتعلق�بترتيبات�إعانة�األطفال�املتمدرسني��املعوزين�:�املوضوع��������

����2000سبتمرب��19املرسوم�الرئاسي�املؤرخ�يف���-:���املرجع�������

��)��01(جدول���-:�املرفقات�������

�وهذ�دف����� �ملنح � �املميزات�والكيفيات�العملية �إىل�حتديد �التعليمة �اخلاصة�ه �املنحة دفع

� �الدراسية �للسنة �املذكور�يف�املرجع�بالنسبة �املرسوم ،�2000/2001:للتمدرس�اليت�نص�عليها

��.لفائدة�األطفال�املعوزين�املسجلني�باملؤسسات�التابعة�لوزارة�التربية�الوطنية�

��.دج�لكل�طفل�متمدرس)�2000(لقد�حددت�هذه�املنحة�بألفي�و��

��:�املستفيدون�من�هذه�املنحة�اخلاصة�بالتضامن�هم��-

��.األطفال�اليتامى���-

��.أبناء�ضحايا�اإلرهاب���-

��.أطفال�العائالت�املعوزة���-

��.في�نظام�التأمني�على�البطالة�األطفال�الذين�ال�ميارس�أولياؤهم�أي�نشاط�أو�هم�يف�احلد�األدنى��-

��.دج�)�8000(التالميذ�الذين�ال�يتجاوز�الدخل�الشهري�ألوليائهم���-

��:�اإلجراءات�العملية��-أ
ل�هذه�التعليمة�بإعداد�قائمة�األطفا�السادة�الوالة،�حني�استالمهمتكلف�السيدة�و��������

��.الذين�سيستفيدون�من�هذه�املنحة
��:تتمثل�األهداف�املتوخاة��من�إعداد�هذه�القوائم�فيمايلي��������

��،�بالعمل�على�منح�هذه�اإلعانة�هذه�العملية�يف�مثل�هذه�األمهية�صدقضمان�شرعية�و�-
��.ني�الذين�هم�يف�أمس�احلاجة�إليهالألطفال�املتمدرس

����.طابع�الشفافية�الالزمة�على�هذه�العملية�من�خالل�إشراك�اجلمعيات�املعنية�إضفاء�-
��.إمتام�هذه�العملية��يف�اآلجال�اليت�ترتبط�مباشرة�باحلدث�املتمثل�يف�الدخول�املدرسي��-



 الفصل�الرابع�:�وثائق�إدارية�غري�الرسالة�����������������������������������������������������������
 

135 
 

،�أن�إعداد�قوائم�املستفيدين�هو�مقدمة�للبدء�يف�العملية�املرجوة��و�اليت�يبدو�واضحا�إذن�������

��.ينبغي�أن�حيظى�بعناية�فائقة�و�دقة�كبرية�
السادة�الوالة�تنصيب،�حني�استالمهم�هذه�التعليمة�اللجان�ويف�هذا�اإلطار،�يطلب�من�السيدة�و

،�يقع�بها�على�مستوى�كل�دائرةسيتم�تنصيإن�هذه�اللجان،�اليت�.املكلفة�لضبط�قوائم�املستفيدين

نحة�اخلاصة�للتضامن،�لكل�مؤسسة�على�مسؤوليتها،�إعداد�قوائم�األطفال�الذين�سيستفيدون�بامل
��.لكل�بلدية�و

طرف�الوايل،�وتشمل�ممثل�الس�الشعيب�يترأس�كل�جلنة�دائرة�رئيس�الدائرة�أو�ممثله�املعني�من�

ممثل�مجعية�أولياء�التالميذ�املعنية�جبدول�األعمال�عي،�وكتب�البلدي�للنشاط�االجتما،�ممثل�املالبلدي
��.كلما�مت�استدعاء�اللجنة�

�تذكر�يف�احملاضر�ألقابملستفيدين�بالنسبة�لكل�مؤسسة،�وبالنسبة�لكل�بلدية،�ويتم�إعداد�قوائم�او

،�طفل�ابن�ضحية�إرهاب،�طفل�عائلة�يتيم(دهم�وفئام�االجتماعية�تاريخ��ميالوأمساء�املستفيدين،�و
��.يتم�التوقيع�على�هذه�احملاضر�من�طرف�كل�أعضاء�اللجنة�و�.والدخل�العائلي�املصرح�به)�اخل�...معوزة�

،�يتطلب�أن�اد�هذه�القوائمخاصة�الفعالية�يف�إعدومن�الواضح،�أنه�من�أجل�ضرورة�اإلسراع��و

مسؤلية�رئيس�املؤسسة�باالتصال�مع�ممثل��تعد�هذه�القوائم�مبدئيا�على�مستوى�كل�مؤسسة�حتت
���.مجعية�أولياء�التالميذ�التابعة�للمؤسسة�على�أساس�وثيقة��تعطي�احلق�يف�احلصول�على�هذه�املنحة�

ترسل�هذه�القائمة�املعدة�مبدئيا�من�طرف�كل�مؤسسة�مصحوبة�عند�الضرورة�بالوثائق�املثبتة�إىل�

،�ومن�أجل�التضامن�العاجل�هإال�أن�.الضرورية�من�أجل�إثباا�ائياجلنة�الدائرة�اليت�ستقوم�باملراقبة�
�أكثر� �فئات�اجتماعية �إىل �ينتمون �أولئك�الذين �وخاصة �حاجة، �األكثر �املتمدرسني �األطفال جتاه

،�ينبغي�حتسيس�جلان�الدوائر�من�أجل�البدء�فورا�يف�دراسة�)اليتامى،�وأبناء�ضحايا�اإلرهاب(حساسية

مت�إعدادها�ذه�الطريقة�من�طرف�جلان��وترسل�هذه��القوائم�اليت.�ائهم�األولويةحاالت�هؤالء�بإعط
الدوائر�إىل�مدير�التربية�للوالية�الذي�يسهر�،�حتت�سلطة�الوايل،�واحتماال�باالتصال�مع�رؤساء�الدوائر�

��.املمنوحة�للواليةبلغ�االعتمادات�،�ممن�طرف�اللجان�ورؤساء�جلان�الدوائر�على�أال�تتجاوز�املبالغ�املطلوبة

�اال،�و������ ،�العمليةوح�للوالية�يف�إطار�هذه��يف�حالة�جتاوز�الغالف�اإلمجايل�املمنويف�هذا
��.املنحةاملستفيدين�من�من�املرسوم�اليت�حتدد�األولويات�يف�تعيني�)�02(تطبق�املادة�الثانية�

��:�االجراءات�املالية��–ب�
بة�للمؤسسات�التابعة�،�بالنساملالية�على�مستوى�كل�مركز�دفع�يقوم�املقتصد�بالعمليات������
هلذه�املنحة�اخلاصة�على�أساس�القوائم�اليت�مت�ضبطها�من�طرف�)�نقدا(،�ويقوم�بصرف�هلذا�املركز
���.جلان�الدائرة
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� �صعيد �اوعلى �التربية �لوزارة �املختصة �املصاحل �تقوم ،� �احلسابية �بإعطاء�اإلجراءات لوطنية

� �امليزانية،�تعليمات�إىل �مستوى�وثيقة �إيرادات�على �عمود �بفتح �القيام �أجل �من املقتصدين
�للمصاريف�من� �من�املتبقي،�وعمود �واليت�يتم�سحبها حيث�يتم�وضع�االعتمادات�الالزمة

��.أجل�إزالة�اآلثار�املالية�هلذه�العملية

�يرتكز�كلية�على�الظو �العملية �أن�جناح�هذه روف�مما�سبق�ذكره،�أنكم�تتفهمون�جيدا
��.تسليم�املنح�إىل�املستفيدين�منهااليت�سيتم�بواسطتها�

�األطفال������ �لفائدة �الدولة �اليت�منحتها �السهر�على�تسليم�اإلعانة �يعين�أن�ضرورة هذا

��.املتمدرسني�املعوزين�لصاحل�هؤالء�األطفال�املوجهة�إليهم�فعال�
�و � �النجاعة �حول �إذن، �انتباهكم �جلب �اوجيدر �السرعة �حتيط �العملية،�ليت �هذه بإجناز

�منها �املرجوة �األهداف �حتديد �وكذلك �واملوضوعية �الشكلية �شروطها �جيب�.واحترام كما

�و �كل�املسؤولني، �على�كل�املسإعالم �العملية �ستسلط�توياتاألشخاص�املعنيني�ذه �بأنه ،
�ال �وأقصى �واالختالس، ،� �السلطة �جتاوز �حالة �يف �املزورةاعقوبات وسترسل��.لتصرحيات
� �ومهمات �متفتيش �العملية �بداية �منذ �املعنيةمراقبة �املركزية �اإلدارات �طرف �أجل�ن �من ،

��.لتعيني�املستفيدين�من�هذه�املنحةضمان�احترام�كل�املعايري�املتفق�عليها�
ويتصل�فورا�رؤساء�جلان�الدوائر�كلما�ثبتت�حالة�جتاوز�مبسؤول�مركز�الدفع�املعين�الذي�

��.يةم�بإيقاف�صرف�املنحة�بصفة�حتفظيقو

مر�يتعلق�،�إن�األميزات�والكيفيات�العملية�ملنح�ودفع�املنحة�اخلاصة�للتضامنتلكم�هي�امل
�على�سريبعملية�ذات�أمهية�وطنية �و،�لذا،�أرجو�منكم�السهر�شخصيا على�حتسيس�كل�ها

��.األطراف�املعنية�بضرورة�القيام�بأكرب�قدر�من�الصدق�والفعالية�

�� �منكم �أرجو �وأخريا، �حني �و�االنتهاءموافايت �مرقمة �حبصيلة �العملية، �هذه مرفقة�من
��.تملة�على�أساس�اجلدول�املرفق�طيهمبالحظاتكم�احمل

��2000سبتمرب�20اجلزائر�يف�������������������������������������������������������

��وزير�املالية��-���������������������دولة�،وزارة�الداخلية�����وزير�ال�-
��االسم�و�اللقب���������اجلماعات�احمللية������������������������������و���

��اإلمضاء�و�اخلتم������������االسم�و�اللقب��������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم������������������������������������������������
��الوزير�املكلف�بالتضامن�الوطين������-����������وزير�التربية�الوطنية������������������-

االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������االسم�و�اللقب���������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم��������������������اإلمضاء�و�اخلتم�������������������������
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��الن�ـاإلع�–�4.4
��:�تعريفه��–.4.41
تبارها�وسيلة�من�وسائل�هو�وثيقة�إدارية�مؤقتة�تصدرها�اإلدارة�من�حني�آلخر�باع���

��.التبليغ�الداخلي�اإلعالم�و

��:�اهلدف�من�حتريره��-�2.4.4
�ا��� �العاملني �املوظفني �إعالم �و �تبليغ �أجل �من �اإلعالنات �حترير �إىل �اإلدارة تلجأ

�احلني�خبصوص �يف �مهم �وانشغاالت �قضايا �واملمارسات�، �بالنشاطات �األمر �تعلق سواء

،�ما�ويتها�أو�املطالبة�بتنفيذ�أمر،�قصد�تسذات�عالقة�حبالة�املوظف�اإلدارية،�أو�بقضايا�املهنية

املسابقات�أوالتداريب�اليت�مهم،�وذلك�أو�خبصوص�إعالمهم�للمشاركة�يف�االمتحانات�أو�

��.تقدمي�رغبام�بشأا�هلا�وقصد�االستعداد�

��:�كيفيات�تبليغ��اإلعالن��-��3.4.4
الذي�تتواجد�فيه�الفئة�املعنية�،كقاعة�يف�املكان�صق�اإلعالنات�يف�مكان�خمصص�هلا�وتل

سة�إذا�على�سبورة�اإلعالنات�يف�و�املؤساألساتذة�مثال،�إذا�كان�اإلعالن�يهم�األساتذة،�و

��.كان�اإلعالن�يهم�التالميذ

تدون�،�أو�مللصقات�الذي�ختصصه�اإلدارة�لذلكميكن�أن�نسجل�اإلعالنات�على�لوح�او

��.ملوظفني�لإلطالع�على�حمتوياا�والتوقيع�عليهايف�سجل�خاص�يفتح�هلذا�الغرض�ميرر�على�ا

�ومن�ضمن�اإلعالنات�أيضا �يف�األماكن�هذا، �يوميا �تلك�اإلعالنات�اليت�نشاهدها العمومية�،

� �بالنشر �على�والتبليغاخلاصة �أو �االت�االشهارية �أو � �يف�الصحف�اليومية، �تلك�اليت�نطالعها �أو ،

كاإلعالن�عن�مناقصة�أو�مزايدة�أو�املشاركة�يف�مسابقة�أو�امتحان�صقات�املباين�والساحات�العمومية،مل

��.اخل�...،�أوانقطاع�املاء�يف�حي�من�األحياء�مهين�أو�انقطاع�التيار�الكهربائي

��)�:��أي�شكله�(�تقدميه�املادي��-��4.4.4
��:�تتضمن�اإلعالنات�الصادرة�من�إدارة�عمومية�العناصر�التالية��
��.)اسم�اإلدارة�اليت�أصدرت�اإلعالن�شعار�الدولة�مع�الطابع�أي(الدمغة���-أ���
��.رقم�التسجيل���–�ب��
��...��ـمتعلق�ب�إعالن:�قد�يكون�متبوعا�باملوضوع�مثالخبط�بارز�و)�إعالن(نوان�الوثيقة�ع�–�ج�
��.مضمون�اإلعالن�و�يكون�خمتصرا�واضحا�و�دقيقا���–�د��
��.مكان�إصداره�تاريخ��و��-�ه��
��.توقيعه�من�طرف�السلطة�أو�اهليئة�أو�املسؤول�اإلداري�املعين���–�و��
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��تطبيقات�على�اإلعالن����-�5.4.4

��)�إعالن�عن�تسجيل�التالميذ�اجلدد�:�(��01منوذج�رقم�

��اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبيةاجلمهورية�

��وزارة�التربية�الوطنية

��........................:�مديرية�التربية�لوالية�

��مفتشية�التعليم�االبتدائي�

��....................................:�املقاطعة�

��....................................:�مدرسة�

��إعالن

بالنسبة���20..../20....ليكن�يف�علم�األولياء�أن�محلة�التسجيل�اخلاصة�بالدخول�املدرسي�����

��........................إىل�غاية��........ستنطلق�ابتداء��من��.......لألطفال�املولودين�سنة�

��:�وعليه�فاملطلوب�من�األولياء�القاطنني�باألحياء�التالية����

��.......................................................................حي� �

��.......................................................................حي� �

��.......................................................................حي� �

��:�تسجيل�أبنائهم�مرفوقني�بالوثائق�التالية�أن�يتقربوا�من�إدارة�املدرسة�ل�����

��.شهادة�ميالد�الطفل� �

��.شهادة�اإلقامة� �

��.............يف�........�ـحرر�ب����������������������.شهادات�التلقيح� �

��املدير������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب���������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������������������������������������������
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��)إعالن�عن�إنشاء�نادي�لإلعالم�اآليل�(��:�02منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�

��وزارة�التربية�الوطنية��

��.....................................:�مديرية�التربية�لوالية�

���.................................................................:�ثانوية�

��

��إعالن

��

�التالميذ��������� �الثانوية�عن�إنشاء�نادي�لإلعالم�اآليل�جبوار�املكتبة�لفائدة �تعلن�إدارة

��.املتمدرسني�باملؤسسة�

�الراوعليه �من �فاملطلوب �النادي، �هذا �إىل �االنضمام �يف �بالسيد�غبني �االتصال ،

�مرفوقني�بصورة��....................)/ة( �أمسائهم �اآليل�لتسجيل �اإلعالم �مادة أستاذ

��.مشسية�قصد�منحهم�بطاقة�االخنراط�يف�النادي�املذكور�أعاله�

��

��

��......................يف�..................�ـحرر�ب�������������������

��املدير����������������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم������������������������������������������������������������������

��
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��)�إعالن�عن�تنظيم�مسابقة�:�(��03منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��وزارة�التربية�الوطنية
��.....................................:�مديرية�التربية�لوالية�

��

��إعالن
��:�هادات�لإللتحاق�بالوظائف�التاليةعلى�أساس�الش�عن�تنظيم�مسابقة...:...علن�مديرية�التربية�لوالية�ت����

�لوظيفةا �
عدد�

�املناصب �
�شروط�املشاركة �

�)متعدد�اخلدمات(1عامل�مهين�صنف�- �.املترشحون�احلائزون�على�شهادة�الكفاءة�املهنية��04 �

�)خمزين(�1عامل�مهين�صنف�- �لوب�أو�شهادة�تعادهلا�شهادة�التكوين�املهين�يف�االختصاص�املط��03 �

�)طباخ�مطعم�مدرسي(�2عامل�مهين�صنف�- �أو�شهادة�تعادهلا��شهادة�التكوين�املهين�يف�االختصاص�املطلوب��03 �

��:�تكوين�امللف�
��.طلب�خطي�للمشاركة���-1
��.)�12رقم�(�شهادة�امليالد���-2
��.نسخة�مصادق�عليها�من�الشهادة�املطلوبة���-3
��.شهادة�اجلنسية���-4
��.)�03رقم�(�شهادة�السوابق�العدلية���-5
��.)�أمراض�صدرية��–طب�عام�:�(�شهادتان�طبياتان���-6
��.)�األداء�أو�اإلعفاء:��الوضعية�إزاء�اخلدمة�الوطنية��نسخة�من�شهادة�إثبات��-7
��.شهادة�العمل�إن�وجدت�ال�تقل�عن�سنة�من�العمل���-8
��.صورتان�مشسيتان���-9

��.طابع�بريدي��عليهماظرفان�بريديان��-10

ابتداء�)�املسابقاتمكتب�االمتحانات�و(يرية�التربية�يودع�ملف�التسجيل�مبقر�مد:��مالحظة
��.كأخر�أجل��...……:�إىل�غاية��........:من

��.......................يف�..............�ـحرر�ب���������������������������
��املدير����������������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب������������������������������������������������������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم������������������������������������������������������������������
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��)�إعالن�عن�املالءمة��أو�عدم�املالءمة�(�:��04منوذج�رقم�

��ية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعيباجلمهور

��والية��اجلزائر�

��...............................:��ـالدائرة�اإلدارية�ل

��.............................…………:�بلدية�

���200./.…..../�...…:�رقم

��إعالن

��عن�املالءمة��و�عدم�املالءمة

��.............................:�إن�رئيس�الس�الشعيب�البلدي�لبلدية�����������

� � �رقم �القانون �على �بناء :90/08�� �يف �القانون��07/04/1990املؤرخ املتضمن

��.البلدي

�رقم � �املرسوم �على �بناء :98/06�� �يف �التنظيم��31/05/1998املؤرخ املتضمن

��.البيئةاملطبق�على�املنشآت�املصنفة�حلماية�

حمطة�غسل�املركبات�"�يعلن�عن�إجراء�حتقيق�املالءمة�أو�عدم�املالئمة�لنشاط�حمل�من�نوع����

��...:.........................................�ـالكائن�ب"�

��......................................................)�/��ة(املستغل�من�طرف�السيدو

�االعتراضات�و� �الشؤون�االقتصااملالتقدم �و �املالية �النشاط�لدى�مديرية دية�حظات�عن�هذا

��.ابتداء�من�تاريخ�نشر�هذا�اإلعالنيوما�)�15(خالل�مدة���.)مصلحة�الشؤون�االقتصادية(

��......................يف��...........حرر�ب��������������������������

��رئيس�الس�الشعيب�البلدي����������������������������������������������

��االسم�و�اللقب���������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������������������������������������
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��)�إعالن�عن�مناقصة�وطنية�حمدودة�:��(��05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��التربية�الوطنيةوزارة�

��.....................:�مديرية�التربية�لوالية�

��مصلحة�الربجمة�و�املتابعة�

��إعالن�عن�مناقصة�وطنية�حمدودة�

�200./�........�:رقم�

��

�������� �لوالية �التربية �مديرية �تعلن �خاصة��............: �حمدودة �وطنية �مناقصة عن

�التجهيزات�البي �لصاحل�باقتناء �وذلك�يف�مؤسسات�التعليم�داغوجية �التحضريية، األقسام

�وبإمكااالبتدائي ،� �املؤسسات �و(ن �مجلة، �جتار �مستوردونصناع، �و) املختصة�املهتمة

مبصلحة�الربجمة��.............:سحب�دفتر�الشروط�على�مستوى�مديرية�التربية�لوالية�

��...................................��ـاملتابعة�الكائن�مقرها�بو

��.يف�ظرف�مزدوج–مصلحة�الربجمة�واملتابعة�–مدير�التربية��ترسل�العروض�إىل�السيدو�����

��:��عرض�تقين�يف�ظرف�مغلق�-1

��.)حسب�النموذح�املرفق�(�االكتتاب�التصريح�ب�-���������

��.تعهد�مع�حتديد�مدة�خمطط�التسليمدفتر�الشروط�موقع�من�طرف�امل�-���������

��.عليها�من�السجل�التجارية��مصادق�نسخ�-���������

��.املراجع�البنكية�-���������

��.مصاحل�الضرائب�ا�من�طرفملحقاا�مؤشر�عليهالية�للسنوات�الثالثة�األخرية،�واحلوصلة�امل�-���������

سارية�(�CNAS–CASNOS(نسخ�مصادق�عليها�من�شهادات�أداء�املستحقات��-��������

��).املفعول

��.سارية�املفعول�03نسخة�مصادق�عليها�من�السوابق�العدلية�رقم��-

��.لمؤسسة�مدعمة�بالوثائق�التربيريةقائمة�الوسائل�البشرية��و�املادية�ل�-

��.حماضر�االستالم�شهادات�حسن�التنفيذ�أو�-

��.األساسي�للمؤسسة�إذا�اقتضى�األمرنسخة�مصادق�عليها�من�القانون��-

��
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���:مغلق��عرض�مايل�يف�ظرف�-�����2

��.)حسب�الوثيقة�املرفقة�(��رسالة�العرض�مؤرخة�و�ممضاة�و�خمتومة��-��

��.كشف�ألسعار�الوحدة�موقع�من�طرف�العارض��-��

��.وصف�كمي�و�نوعي�موقع�من�طرف�العارض��-��

�يو� �السابقان �الظرفان �وضع �و: �التقين �ظرف�–املايل �كل �يف �تكون �أن شريطة

��:�ال�حيمل�سوى�العبارة�التالية�يف�ظرف�خارجي�مغلق�و�مبهم�–نسختان�

��.....................................:إىل�السيد�مدير�التربية�لوالية��������

��مناقصة�وطنية�حمدودة�������������

��اقتناء�التجهيزات�البيداغوجية�لصاحل�األقسام�التحضريية�يف�مؤسسات�التعليم�االبتدائي������

��..........................:�ملديرية�التربية�لوالية������

��ال��يفتح���������

��.........................:�لقد�حدد�تاريخ�إيداع�العروض�يوم�و

��–متنح�حصة�واحدة�لكل�عارض�حسب�دفتر�الشروط�–ميكن�للمتعهدين�املشاركة�يف�حصة�أو�أكثرو�-

بتداء�من�الساعة�التاسعة�صباحا�اليت�سيشرع�فيها�ا�كما�ميكن�للمتعهدين�حضور�عملية�فتح�األظرفة-

��–مصلحة�الربجمة�و�املتابعة�–...............:�مبقر�مديرية�التربية�لوالية�..........:�ذلك�يوم�و

��....................يف��...............حرر�ب������

��مدير�التربية������������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب����������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم����������������������������������������������������������������
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��)�الن�عن�مزايدة�إع(��:�06منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�السكن�و�التعمري

��الوكالة�الوطنية�لتحسني�السكن�و�تطويره�

��...........�ـاملديرية�اجلهوية�لوكالة�عدل�ب

��إعالن�عن�بيع�باملزايدة�عن�طريق

��..................../�.......................:�تعهدات�خمتومة�رقم�

�و�تعلن����� �لتحسني�السكن �الوطنية �الوكالة �تطويره �ب�( �اجلهوية عن��).....املديرية

،�مة�حملالت�جتارية�ومهنية�منفصلةالشروع��يف�عملية�بيع�باملزايدة�عن�طريق�أظرفة�خمتو

��.إطار�السكن�االجتماعي�التسامهي�املنجزة�يفو

��......:�والية��......:�مدينة��،مسكن�اجتماعي�تسامهي�50مشروع�:��املوقع

��:شروط�البيع�

��.احلق�يف�املزايدة�على�حمل�أو�كثرلكل�شخص�معنوي�أو�طبيعي�،��-

��.)دج�2000(�يتم�سحب�دفتر�الشروط�من�العنوان�املذكور�أدناه�مقابل�دفع��مبلغ��-

،�عن�طريق�أظرفة�خمتومة�بدون�لدى�املديرية�اجلهوية�وكالة�عدل�فعلى�املتعهدين�دفع�تعهدام�-

��"�......./�.....:�إعالن�عن�مزايدة�رقم�"ة،�سوى�إدراج�عنوان�وكالة�عدل�أو�تأشري�أمساء

��ال�يفتح:��إضافة�عبارة�و���

)�14(ويتم�فتح�األظرفة�يف�جلسة�علنية�يف�التاريخ�املرافق�إليقاف�إيداع�العروض�على�الساعة�الثانية��

�.....رقم�...…عمارة��.....وكالة�عدل�حي��–املديرية�الوالئية�:�عد�الزوال�وذلك�بالعنوان�التايلب

��..........................................................................................والية�

��...................................................................................:��اهلاتف�

��.اجلرائد�اليومية�الوطنية��يف،�ابتداء�من�أول�صدوره�يوما�30هذا�العرض�ساري�املفعول�ملدة�

������.ملزيد�من�املعلومات�ميكنكم�اإلطالع�على�دفتر�الشروط�و

��..........يف��.......حرر�ب�����������������������������������������������������������������

��املدير����������������������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب������������������������������������������������������������������������

�اإلمضاء�و�اخلتم������������������������������������������������������������������������
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��ضر�ـاحمل�-�1.5
���:تعريفه��-�1.1.5

و�عون�خمتص�أن�يدون�احملضر�هو�وثيقة�إدارية�هلا�قوة�اإلثبات�ختول�لصاحب�سلطة�أ��
�وقائع�و �اجتماعات�يكون�قدفيها �أحداث�أو�وضعيات�أو �أشرف�� �أو �شاهدها �أو مسعها

�سجل�رمسي�يوقع�الشهود�يفعليها،�مبوضوعية��تامة�وتدون�تصرحيات�األشخاص�املعنيني�و
خاص�على�إثبات�حضور�الشخص�أو�األش�.تامة�ضر�داللةتدل�كلمة�حمعليه�من�طرفهم�و

�واملعنيني�أنفسهم�يف�املكان�و �أو �خبصوص�حادثة �بتصرحيام� اقعة�الزمان�احملددين�لإلدالء
�أو� �املسروقة �التصريح�باألشياء �هو�ثابت�بالنسبة�حملاضر �مثل�ما �املختصة �السلطة �أمام معينة

��.السلطة�العمومية�التحري�أو�االستنطاق�الذي�يقوم�به�أعوان
وقد�يكون�وصفا�شامال�ريات�سري�االجتماع�الذي�يدون�فيه�كاتب�اجللسة�كل�ما���

��.عضاء�اتمعيني�مسعه�من�مداخالت�وتعقيبات�من�قبل�األ
��:��اهلدف�من�حتريره�-���2.1.5
�ويه���� � �الوقائع �إىل�مشاهدة �جلسات�دف�احملضر �حضور �الوضعيات�أو األحداث�أو

�واالجتماعات�وتدوينه �إثبات�صحتها، �يهدف�إىل �كما �املسؤولني�ا، �على �عرضها إمكانية
��.اإلداريني�الختاذ�اإلجراءات�والقرارات�املناسبة�بكل�موضوعية�

��:��أنواعه�-��3.1.5
��:�،�مها�نوعني�أساسيني�من�احملاضر�–لشكل�من�حيث�ا��–ميكن�أن�منيز����
��اخل�......حماضر�تتناول�وقائع�أو�أحداثا�أو�وضعيات�أو�حتريات�أو�مساع�أقوال��:�أوال
 .ات�االجتماعات�اإلدارية�املختلفةحماضر�تتناول�جلس��:ثانيا�
��):��هشكل(�املادي��هعناصر�تقدمي�-��4.1.5

��عناصر�التقدمي�املادي�حملاضر�النوع�األول��-������1.4.1.5
��)�اخل�....حماضر�عن�وضعيات�أو�عن�أحداث�أو�وقائع�أو�حتريات�أو�مساع�أقوال�(

��:�يف�هذا�النوع�من�احملاضر�العناصر�التالية��ىيراع
���.الدمغة��-
���.يدون�يف�السجل�اخلاص�باحملاضر�:��رقم�التسجيل��-
��يكون�يف�وسط�اجلهة�العليا�من�الوثيقة�و:��عنوان�خمتصر�للوثيقة��-

��حمضر�تنصيب��-:���مثال����������
��.اخل��....حمضر�معاينة���-�������������������

��تبني�التاريخ�و�الساعة�باحلروف�ال�باألرقام�-:��مجلة�متهيدية�-
��.على�الساعة�التاسعة�صباحا�ومثانيةيف�اخلامس�والعشرين�من�شهر�نوفمرب�سنة�ألفني��:مثال



�����������������������������������������������������������������وثائق�السرد�والوصف�والتحليل:�الفصل�اخلامس�
����� 

148 
 

��.اسم�وصفة�املوظف�املكلف�بتحرير�احملضر��-����������������
��.السند�املعتمد�لتحرير�احملضر��-����������������

��.اخل��.....األمر��–املقرر��–القرار�:�����مثال�������
��.عرض�الوقائع�واألحداث�والوضعيات�املشاهدة،�والتدابري�املتخذة�:���العرض�-
��:�وتكون�على�سبيل�املثال�كاآليت�:��صيغة�االختتام�-
��."تلوناه�عليهم�وذلك�يف�يومه�وساعته�وإثباتا�لذلك�فقد�حررنا�هذا�احملضر�و�أمضيناه�مع�الشهود،�بعد�ما"�
��.و�يكون�باألرقام�ال�باحلروف�:�املكان�و�التاريخ��-
��25/11/2008:�اجلزائر�يف�:������مثال��
��.إمضاء�حمرر�احملضر�يف�اجلهة�اليسرى�حتت�املكان�والتاريخ��-:�اإلمضاء�-

��.يف�اجلهة�اليمىن)�إن�وجدوا(إمضاء�املعين�أو�املعنيون�باألمر،�والشهود��-������
���)حماضر�عن�االجتماعات(حملاضر�النوع�الثاين��:)�الشكل(عناصر�التقدمي�املادي��–����2.4.1.5

��:�يراعى�يف�هذا�النوع�من�احملاضر�العناصر�التالية�����������
��.الدمغة��-
��.يدون�يف�سجل�خاص�مبحاضر�االجتماعات�:���رقم�التسجيل�-
��يكون�يف�أعلى�وسط�الوثيقة�و:���عنوان�الوثيقة�-

��.حمضر�اجتماع�اللجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاء��-:�����مثال������������
��.اخل��....حمضر�اجتماع�جملس�التعليم��-�����������������������

��:يراعى�فيها�النقاط�التالية�:�����مجلة�متهيدية�-
��.التاريخ�و�الساعة�باحلروف�ال�باألرقام��-�����������������������
��.ان�انعقاد�االجتماع�مك�-�����������������������
��.اسم�و�صفة�رئيس�اجللسة��-����������������������
��.)�الوظيفة�االسم�واللقب�و:�(�اء�احلاضرون�األعض�-�����������������������
��.)�بعذر�أو�بدون�عذر�(�األعضاء�الغائبون��-�����������������������

��.يتضمن�موضوع�االجتماع�و:���جدول�األعمال�-
��مناقشة�النقاط�املدرجة�يف�جدول�األعمالأي�سري�اجللسة��و:��(��املداوالت�-

��.)�القرارات�املتخذة�بالتفصيل�و������������������������
����عد�االنتهاء�من�دراسة�ب:"و�تكون�على�سبيل�املثال�كاآليت�:���صيغة�االختتام�-
��."�.....ى�الساعة�مناقشة�النقاط�املدرجة�يف�جدول�األعمال�،�رفعت�اجللسة�علو

���25/11/2008:�اجلزائر�يف�:��و�يكون�باألرقام���مثال�:��املكان�و�التاريخ�-
��.إمضاء�رئيس�اجللسة�يف�اجلهة�اليسرى��حتت�املكان�و�التاريخ��-:اإلمضاء��-

��.إمضاء�كاتب�اجللسة�يف�اجلهة�اليمىن��-������������������������
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���تطبيقات�على�احملضر�-���5.1.5
��:�تطبيقات�على�حماضر�النوع�األول��–������1.5.1

��)��حمضر�عن�وضعية:�(��01منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�������������������������������

��وزارة�التربية�الوطنية��
��.............................:�مديرية�التربية�لوالية�

��.........................................:�ثانوية�
��............../��............../�............:�رقم�

��حمضر�تنصيب�

��

��،ة�الثامنة�صباحا،�على�الساعاألول�من�شهر�أفريل�سنة�ألفني�وتسعة�يف�������
��..................................:�مدير�ثانوية�)�االسم�اللقب�و(�حنن�السيد�
��....................:�ؤرخ�يف�امل��...................:�قرر�رقم�املانه�مبقتضى�

��التعليم�الثانوي�)�ة(أستاذ:�وظيفة��يف)�اللقب�واالسم)�(ة(ملتضمن�تعيني�السيدا
��....................................................................:ملادة�
:�يوم�)�ها(عمله�)�ت(استلم�اجلديدة،�و)�ها(باألمر�يف�مهامه��)ة(قد�نصبنا�املعين���������
01�/04�/2009�
��.ساعتهباألمر�يف�يومه�و)�ة(مع�املعين��أمضيناهاتا�لذلك�فقد�حررنا�هذا�احملضر�ووإثب���
��
���2009أفريل��01:�اجلزائر�يف�����������باألمر�������������)�ة(إمضاء�املعين����

��املدير���������������������������������������������������������������
��االسماللقب�و����������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������������������������������������������
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��)�حتري�حبث�وحمضر�:�(��02منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�الداخلية�و�اجلماعات�احمللية
��..........................................................:�والية�
��..........................................................:�دائرة�
��...........................................................:�بلدية�
��...................../��............../�............:�رقم�

��حتري�حمضر�حبث�و

��
��.فني�وتسعة�،�ويف�التاسع�من�شهر�أفريل،�على�الساعة�التاسعة�صباحايف�سنة�أل��������

��..................................:�كاتب�عام�لبلدية�)�اللقب�واالسم(�حنن�السيد�
املتعلق�باستصالح�األراضي�.........:�املؤرخ�يف��......:�عاملني�مبقتضى�املرسوم�رقم�

:�رقم��........:�طبقا�لتعليمة�السيد�رئيس�الس�الشعيب�لبلدية�و�...............
��...................:املؤرخة�يف��........

��.)اللقب�واالسم�:�(�هنا�إىل�مزرعة�السيد�توج
��....................................................................:ـب�الكائنة

بعدما�بينا�له�موضوع��زيارتنا�شرعنا�يف�معاينة�موقع�املزرعة�حيث�استقبلنا�مالك�املزرعة،�و
��:�حيث�تأكدنا�ممايلي�

��:�خبصوص�املوقع��–أوال�
��..................................................................شرقا�حيدها�-
��...............................................................حيدها�غرباو�-
��................................................من�اجلهة�الشمالية�فيحدها��أما�-
��................................................من�اجلهة�اجلنوبية�فيحدها�أماو�-

��:املساحة��–ثانيا�
مخسة�آرات�حسب�التصميم�املبني�أما�فيما�يتعلق�مبساحتها،�فإا�تقدر�بعشرة�هكتارات�و�

��.على�املخطط�املستظهر�
��:�الوسائل�و�األدوات��–ثالثا�

�و � �وشاحنة �جرار �على �املزرعة �منقتتوفر �أنابيب�صهريج �وشبكة �بئر �ا �يوجد �كما ول،
��.للسقي�بالتقطري

��
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��:��املرافق�–رابعا�
� �مستودع �باملزرعة �ايوجد �ومن �املنتوجات �لتخزين �اجلاهز �تسع��لبناء �وظيفية �تربيد غرفة

الفواكه�إضافة�إىل�جناح�خمصص�للمكاتب�يتربع�ا�يقارب�مثانية�أطنان�من�اخلضر�ولتخزين�م
��.على�مساحة�أربعني�مترا�مربعا�

منهما�على�غرفتني�ومطبخ�ومها�خمصصان�وي�كل�نشري�إىل�تواجد�مسكنني�أرضيني�حيتهذا�و
��.للمسري�واحلارس

��:�تصريح�صاحب�املزرعة�

��:أدىل�صاحب�املزرعة�بالتصريح�التايل��������
تنتج�املزرعة�مجلة�من�أنواع�اخلضر�والفواكه�املومسية،�مثل�البطاطس�و�:�من�حيث�املنتوجات

��.اخل�....الطماطم�والفلفل�والبازال�والفول�و�اجلزر�واخلس�
�الفواكه �متنوعة،:ومن �شجرة �يقارب�ثالث�مائة �ما �واملشمش�واالجاص،��هناك كالربتقال

��.وكذلك�بعض�أشجار�الزيتون�اليت�يبلغ�عددها�عشر�شجريات�
ارب�مخسة�ماليني�أما�من�حيث�الدخل�فقد�صرح�املعين�بأن�معدل�دخله�السنوي�يق

�و �جزائري، �تأكدينار �حيث �للواقع، �مطابق �رأينا �يف �املبلغ �خالل�هذا �من �صحته �من دنا
��.إطالعنا�على�نسخ�الفواتري�املنجزة�خالل�السنة�املنصرمة�

�وإثبو� �احملضر �هذا �لذلك�فقد�حررنا �مع�املعيناتا �مث�أمضيناه � �بعدما��ختمناه باألمر،
��.ساعته�ومه�وذلك�يف�يتلوناه�عليه،��و

���
��............يف��..............حرر�ب��������������������������������������������������

��الكاتب�العام��������������إمضاء�املعين�باألمر���������������������������������
��اللقب�واالسم��������االسم������������������������������������اللقب�و��������

��اإلمضاء�و�اخلتم���������اإلمضاء�������������������������������������������������
��
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��)�حمضر�عن�حادثة��:�(��03منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�الداخلية�و�اجلماعات�احمللية
��............................................:�أمن�دائرة�

��...................................:�األمن�احلضري�رقم�
��...............................................:�ببلدية��
��........../��........./�.....:�رقم�

��حمضر�عن�حادث�مرور

��

��.تسعة�على�الساعة�العاشرة�صباحا�ث�عشر�من�شهر�ماي�سنة�ألفني�ويف�الثال�������
��.............:لدائرة�األمن�احلضري�رقم�........:عون�شرطي�رقم�)�اللقب�واالسم:�(حنن�السيد�

��.........................................................................�ـب�
��......�ـب�..........:املؤرخة�يف��.......:افظ�الشرطة�رقم�بناء�على�تعليمة�حم�����
��.بناء�على�مشاهدتنا�حلادث�مرور�أثناء�تأديتنا�ملهمة�تنظيم�املرور�يف�عني�املكان�و�����
السيارة�:��نصرح�بأن�هذه�احلادثة�وقعت�يف�مفترق�الطرق�بالديار�اخلمسة�بني�السيارتني�����

لوا�أبيض��406األوىل�كانت�قادمة�من�باب�الزوار�يف�اجتاه�اجلزائر�العاصمة�من�نوع�بيجو�
مل�خيفض�و:�سا/كلم�70،�حيث�كانت�تسري�مبعدل�07360-102-�35:رقم�تسجيلهاو

��.ترم�إشارة�الشرطي�املنظم�للمروره�مفترق�الطرق،�كما�أنه�مل�حيالسائق�السرعة�عند�وصول
،�)بلفور(�كانت�سلسة�من�السيارات�متوجهة�من�حي�حسن�بادي�ويف�هذه�األثناء،

لوا�"�25رينو�"�صوب�برج�الكيفان،�ألن�هلا�األولوية،�و�من��بينها�كانت�سيارة�من�نوع�
�و �تسجيلهاأمحر �رقم �فاصطدمت�ا�16-106-4580: �الطرق �مفترق �وصلت�إىل �قد ،

��.السيارة�اآلتية�من�باب�الزوار�
بقوة�حنو�اليمني�جتنبا��إدارة�املقودح�من�طرف�السائق،�ورغم�الضغط�املفرط�على�املكبو

،�نظرا�إلفراطه�يف�السرعة،�فاصطدم�يستطع�السيطرة�والتحكم�يف�سيارته،إال�أنه�مل�لالصطدام
��.رج�الكيفان�يف�الباب�األمامي�واجلناح�األمينب�بالسيارة�املتوجهة�حنو

��
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عن��406لقد�أسفر�هذا�احلادث�بالنسبة�للسيارة�األوىل�من�نوع�بيجو���-1
��:�اخلسائر�التالية�

��:اخلسائر�املادية��-���������1.1
��.التواء�الغطاء�األمامي�للمحرك���-�������������������1.1.1
��.تشويه�الوجه�األمامي�للسيارة���-�������������������2.1.1
���.كسر�األنوار�الكاشفة���-�������������������3.1.1

��.ال���شيئ����:اخلسائر�البشرية��-��������2.1
���:فكانت�اخلسائر�كالتايل�"��25رينو�"�أما�بالنسبة�للسيارة�الثانية��من��نوع����-�2

��:اخلسائر�املادية�-���������1.2
��.�التواء�الباب�األمامي�األمين��-�����������������1.1.2
��.تشويه�اجلناح�األمامي�األمين���-����������������2.1.2

��.�متزيق�إطار�العجلة�األمامية�اليمىن��-����������������3.1.2
��.�كسر�زجاج�الباب�األمامي��-����������������4.1.2

��:�يتعلق�باخلسائر�البشرية�فقد�أسفر�احلادث�على�مايليفيما��أما�:اخلسائر�البشرية��-������2.2
�الشخص�-��������1.2.2 �وجه �على �وخدوش �اليمىن، �اليد �مستوى �على �خفيفة جروح

��.اجلالس��جبوار�السائق
�تقع�على�سائق�و����������� �اجلزائية �أن�املسؤولية �تبين�لنا �احلادث، �هلذا من�خالل�معاينتنا

��.،�باعتباره�متسببا�مباشرا�يف�احلادث��406السيارة�األوىل�من�نوع�بيجو�
��.ساعته�رنا�هذا�احملضر�وأمضيناه�مع�املعنيني�يف�يومه�و،�فقد�حروإثباتا�لذلك�������
��

���2009ماي��13حرر�باجلزائر�يف�����������������������إمضاء�املعنيني�باألمر���������
���حمرر�احملضر��������������سائق�السيارة�األوىل���������������������������������
��عون�الشرطة���������)����������������������اللقب�و�االسم�و�اإلمضاء�(������
��اللقب�و�االسم�����������������سائق�السيارة�الثانية������������������������������
��اإلمضاء�)�������������������������������اللقب�و�االسم�و�اإلمضاء�(�������

��:�إمضاء�الشهود����������
��)اللقب�و�االسم�و�اإلمضاء:�(�الشاهد�األول�
��)�اللقب�و�االسم�و�اإلمضاء�:�(�الشاهد�الثاين�

��
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��تطبيقات�على�النوع�الثاين�من�احملاضر�اخلاص�باالجتماعات���-��2.5.1
��)��حمضر�اجتماع�اللجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاء�:�(��01منوذج�رقم��������

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية���������������������
��وزارة�التربية�الوطنية��

��........................:�مديرية�التربية�لوالية�
��مصلحة�املوظفني�

�................/��........./�.........:�رقم�
��

��حمضر�اجتماع�اللجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاء
�......................:�بتاريخ��ةاملنعقد

��
على�الساعة�التاسعة�صباحا،�ثالث�عشر�من�شهر�ماي�سنة�ألفني�وتسعة�،يف�ال���������

مدير��.....برئاسة�السيد��.......اجتمعت�اللجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاء�اخلاصة�بسلك�
��:�حبضور�األعضاء�اآلتية�أمساؤهم�التربية�و

��:�ممثلو��اإلدارة� -1
الوظيفة���������������������اإلمضاء��������������������������اللقب�و�االسم����������������������

���.............��������������............����������������.............السيد��-
���.............��������������............����������������.............السيد��-
���.............��������������............����������������.............لسيد�ا�-

���:ممثلو�املوظفني��-����������2

��............��������������............����������������.............السيد��-
���.............��������������............����������������.............السيد��-
���.............��������������............����������������.............السيد��-

��:�جدول�األعمال�

��.ترقية�بعض�املوظفني�من�درجة�إىل�درجة�أعلى����-��������1
��.�تثبيت�بعض�املوظفني�املتدربني�يف�السلك��-��������2
��.�اإلحالة�على�االستيداع�-��������3
�.�مسائل�متنوعة��-��������4

��
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��:�املداوالت�

������� �اجللسة �رئيس�اللجنة �باحلاضافتتح �ومرحبا �االجتماعمرين �مبوضوع �:ذكرا أمهيته،��
�معاجلةو �ملفات�النقاط�املدرجة�يف�جدول�األعمال�طريقة �دراسة �اللجنة �من�أعضاء �طالبا ،

 مبوضوعية�تامة�القرارات�املالئمةاملوظفني�املعنيني�ملفا،�ملفاً،�واختاذ�
��:�ترقية�بعض�املوظفني�من�درجة�إىل�درجة�أعلى�-1
من�31/12/2009بعد�دراسة�ملفات�املوظفني�الذين�تتوفر�فيهم�شروط�الترقية�إىل�غاية���

�:��طرف�أعضاء�اللجنة�،�متت�ترقيتهم�حسب�اجلدول�اآليت�
��

�الرقم �
��القب�ا
�االسمو �

�السلك �
وترية�
�الترقية �

تاريخ�سريان�
الدرجة�
�األخرية �

�االنتقال�إىل
�الدرجة�العليا �

تاريخ�سريان�
الدرجة�
�اجلديدة �

الوضعية�إىل�غاية�
31/12/2009�
�سنة �شهر� �يوم� �

1�

2�

3�

4�

5�

6�

� �� �� �� �� �� �� �� �

��

��:تثبيت�بعض�املوظفني�املتدربني��-2
�:��ترحني�للتثبيت�يقترح�أعضاء�اللجنة�تثبيت�املوظفني�اآلتية�أمساؤهمقبعد�دراسة�ملفات�املوظفني�املتدربني�امل����
��

��
�

�الرقم �اللقب�واالسم� �السلك� �تاريخ�سريان�التثبيت� �مالحظات� �
1�

2�

3�

4�

� �� �� �� �
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��:اإلحالة�على�االستيداع��-3
�طبقا����� �ذلك �و �عليها �املعروضة �االستيداع �على �اإلحالة �طلبات �يف �اللجنة نظرت

للقانون�الساري�املفعول�حيث�يقترح�أعضاء�اللجنة�املوافقة�على�إحالة�املوظفني�اآلتية�
�:�أمساؤهم�على�االستيداع�ملدة�سنة�

��
�الرقم �االسمو�اللقب� �السلك� �الدرجة�األخرية�� �..إىل..�االستيداع�من� �مالحظات� �

1�

2�

3�

4�

5�

� �� �� �� �

� �

��الشيء��:مسائل�متنوعة��-4
على�إثر�اختتام�نقاط�املدرجة�يف�جدول�األعمال،�ومناقشة�العد�دراسة�وبوأخرياً�و������

��.اجللسة�على�الساعة�الواحدة�زواالاألشغال،�رفعت�
���2009ماي��13حرر�باجلزائر�يف���������������������������������������������������

���رئيس�اللجنة���������������كاتب�اجللسة�����������������������
)�������������������������������������اللقب�و�االسم�و�اإلمضاء�)�������������(�اللقب�و�االسم�و�اإلمضاء�(

����������������������������������������������
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��)��التعليم�حمضر�اجتماع�جملس(:�02منوذج�رقم��
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية
��...................................:�مديرية�التربية�لوالية�

��..............................................:�متوسطة�
��.................../��............../�............:�رقم�
��

��حمضر�اجتماع�جملس�التعليم�ملادة�اللغة�و�األدب�العريب�
�2008سبتمرب��06:�املنعقد�بتاريخ�

��
�التاسعة�صباحا،�اجتمع�ن�شهر�سبتمرب�سنة�ألفني�ومثانيةيف�السادس�م������� ،�على�الساعة

حبضور�األعضاء�مدير�املتوسطة�و)�االسماللقب�و:(يم�بقاعة�املكتبة�برئاسة�السيدجملس�التعل
��:�ية�أمسائهم�اآلت

�الرقم �االسماللقب�و� �الوظيفة� �الرقم� �االسماللقب�و� �الوظيفة� �
01�
02�
03�
04�
05�
06�

� �� �

07�
08�
09�
10�
11�
12�

� �� �

� �

��:�األعضاء�الغائبون��-

�الرقم �اللقب�و�االسم� �الوظيفة� �سبب�الغياب�� �
01�
02�
03�
04�

� �� �

� �

��

��



�����������������������������������������������������������������وثائق�السرد�والوصف�والتحليل:�الفصل�اخلامس�
����� 

158 
 

��:�جدول�األعمال�

��.الربامج��و�املواقيت���-1
��.وسائل�التعليم��-2
��.لكتاب�املدرسيا��-3
��.�دفتر�النصوص��-4
��.دفتر�املراسلة���-5
��.الندوات�التربوية�الداخلية�و�اجللسات�التنسيقية���-6
��.الفروض�و�االختبارات���-7
��.متفرقات���-8

��:�املداوالت�
�اجللسة �املؤسسة �بالنقاط�الواافتتح�مدير �مذكرا �وطريقة�، �أمهيتها �يف�جدول�األعمال�و ردة

بعد�املناقشة��و��.ضاء�الس�إبداء�أرائهم�حوهلا�ومعاجلتها�نقطة�نقطةطالبا�من�أع،�معاجلتها
��:�مت�االتفاق�على�ما�يلي�

��:�فيما�خيص�الربامج��و�املواقيت���-1
�حيا�� �من �التأكد �ومت �املادة �برنامج �على �أستاذ �كل �اليت�زة �خمتلف�املستويات �يف مواقيتها

�وحتديد �الدراسية �احلصص � �وضبط �و�يدرسها، �حبصص��األنشطةاملواد �يتعلق �ما خاصة
��.الدعم�االستدراك�و

��:�وسائل�التعليم���-2
�مباد�� �خاصة �بوسائل�تعليمية �مت�االتفاق�على�تزويد�املؤسسة �واألدب�العريب�منها �اللغة :�ة
�مراجع�خا�،قواميس( �يف�خمتلف�املستويات�واقتناء �باملادة �لتدريب�صة �مسعية كذلك�أشرطة

ذلك�يف�حدود�املبالغ�اإللقاء�وحسن�اإلصغاء�وتسجيل�املالحظات�املمكنة،�وميذ�على�التال
��.)�ك�يف�ميزانية�املؤسسةاملخصصة��لذل

��:�الكتاب�املدرسي��-3
واألدب�العريب�قد�مت�أحاط�املدير�علماً�مجيع�أعضاء�الس�بأن�الكتاب�املدرسي�ملادة�اللغة��

�و �اقتناؤه �إشعار �إال �األساتذة، �على �املما �الكتاب �بتوفر �جلميع�التالميذ �بالنسبة درسي
�و �توزيع�املستويات، �مركز �إىل �استرجاعها �قبل �أقرب�اآلجال �يف �شرائه �بضرورة مطالبتهم
�������.الوثائق�التربوية�
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��:دفتر�النصوص��-�4
�الو �هذه �أن �النصوص�باعتبار �بدفتر �الالزمة �العناية �إيالء �األساتذة �من �تعد�طلب�املدير ثيقة

،�كما�أكد�على�مجيع�األساتذة�لتالميذ�ونشاط�األستاذ�يف�القسملعمل�ااملرآة�العاكسة�مبثابة�
��26املؤرخ�يف15:�ذلك�طبقاً�للقرار�رقمعماله�وتدوين�كل�حصة�منجزة�فيه�وبوجوب�است

��.إلزاميته�يف�املؤسسات�التعليميةاملتعلق�مبسك�دفتر�النصوص�و�1991فيفري
��:دفتر�املراسلة��-5

�مدير�املؤسسة�كافة�األساتذة�على�وجوب�توظيف�دفتر�املراسلة�واستغالله�كأداة����� حثّ
وبني�التالميذ�وأوليائهم،�لذا�ينبغي�االهتمام�به�وملئه�كل�شهر�بعناية��هممتابعة�و�اتصال�بين

���.املتعلق�بترسيم�دفتر�املراسلة��10/07/1997املؤرخ�يف��161وذلك�طبقاً�للمنشور�رقم�
��:�الندوات�التربوية�الداخلية�و�اجللسات�التنسيقية��-6
لقد�مت�خالل�هذا�االجتماع�ضبط�رزنامة�الندوات�التربوية�الداخلية�على�أساس�عقد�ندوة��

��.�كل�شهر�كما�مت�تعيني�األساتذة�الذين�سينشطون�هذه�الندوات�خالل�السنة�الدراسية�
�ض �مت �فقد �املادة �أساتذة �بني �التنسيقية �اجللسات �بالنسبة�أما �االجتماعات �هذه �رزنامة بط

��.الثالث�الحقا�ضبط�مواعيد�جلسات�الفصل�الثاين�وللفصل�األول�على�أن�ت
��:�الفروض�و�االختبارات�و�الواجبات�املرتلية��-7
يف�انتظار�صدور�رزنامة�العطل�املدرسية�من�قبل�الوصاية�أكد�مدير�املؤسسة�على�وجوب���

األول،�لذا�ينبغي��التقيد�بالترتيبات�املطبقة�خالل�املوسم�املدرسي�املنصرم�سيما�خالل�الفصل
��.يف�هذا�املوضوع�دون�تغيريالتقيد�بالتعليمات�املقدمة�

��:�متفرقات��-8
������� �املمبا �الدخول �على�أن �املؤسسة �مدير �أكد �املبارك �رمضان �شهر �مع �يتزامن درسي

التحلّي�بروح�املسؤولية�ألخذ�بيد�لعمل�اخلاصة�ذا�الشهر�الكرمي�وضرورة�احترام�مواقيت�ا
��.التالميذ�و�مساعدم�على�العمل�اجلاد�و�املفيد�

��.ورفعت�اجللسة�على�الساعة�الواحد�زواال�������
��...............يف��........حرر�ب��������������������������������������������
��مدير�املؤسسة���������كاتب�اجللسة�����������������������������������
��االسم�و�اللقب�����������������������االسم�و�اللقب�������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم���������������������اإلمضاء�����������������������������
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���عرض�احلال�-�2.5
��:�تعريفه��-���1.2.5

تروي�بكيفية�مفصلة�أو�موجزة�ما�قيل�أو�ما�مت�فعله�مبناسبة�هو�وثيقة��إدارية�تسرد�و������
��.حادث�معني�أو�قد�يعرض�حالة�معينة�عن�نشاط�أو�مناقشة�دارت�خالل�اجتماع�ما�

،�مما�قيل�أو�مت�منه�احملافظة�على�أثر�مكتوب�فقط�يقصدقد�وهو�معد�إلخبار�رئيس�إداري�و
�ج �أو �حماضرة �مناقشة �عن �عرض�حال �حترير �ميكننا �،فمثال �ما �مناسبة �يف �عمل�فعله لسة

��.اخل��...،�أو�حادث�مرور�الجتماع�معني�أو�مهمة
��:أنواعه���-���2.2.5

��:�منها�ميكن�حصره�فيمايلي�"�توجد�أنواع�كثرية�لعرض�احلال�و�األكثر�استعماال�����
��.عرض�حال�عن�حادثة��-����������
��.عرض�حال�عن�نشاط��-����������
��.عرض�حال�عن�اجتماع��-����������

��):�شكله�:�(�تقدميه�املادي���-�����3.2.5
عرض�حال�عن�حادثة�وعرض�حال�عن�(�بالنسبة�للنوعيني�األولني�-����1.3.2.5

��):�نشاط
��:�يراعى�يف�شكلها�العناصر�التالية�������������������

��:�الدمغة���-

��و�يكتب�يف�أعلى�وسط�الورقة�:��عنوان�الوثيقة�-
��.عرض�حال�عن�حادثة�عمل��:مثال�على�ذلك������������

��.يدون�فيها�التاريخ�و�الساعة�و�املكان�باحلروف�)�مقدمة(��:مجلة�متهيدية��-
الشهود�إن�ونذكر�فيه�ظروف�ومالبسات�احلادثة،�والضحايا�و�)�:نص�املوضوع(العرض��-

��.وجدوا،�مث�النتائج�اليت�أسفرت�عليها�احلادثة�فاملتابعة�
-�� �اخلتامية �وتتضمن�االو�:اجلملة �إىل�وجوب�ستنتاجات�العامة �اإلشارة �كل�جتدر معاجلة

��.نقطة��بوضوح�و�دقة�جتنبا�للغموض�و�اللبس�يف�شرح�و�تفسري�األحداث�
��:�تدوين�املكان�و�التاريخ�باألرقام���-

���29�/11�/2008:�حرر�باجلزائر�يف���:�مثال�ذلك�������������
��.من�طرف�حمرر�عرض�احلال�:���اإلمضاء�-
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���)عن�اجتماع�عرض�حال(�:أما�بالنسبة�للنوع�الثالث��-������2.3.2.5
��:��فرياعى�فيه�العناصر�التالية���������

��.�الدمغة�-
��.�عنوان�الوثيقة�و�يكتب�يف�أعلى��وسط�الورقة�-
��.عرض�حال�عن�االجتماع�اللجنة�املكلفة�بالتكوين�املتخصص�:��مثال�على�ذلك��
��مكانوحترر�مباشرة�بعد�ذكر�العنوان،�وندون�فيها�تاريخ�وساعة�و:��مجلة�متهيدية�-

��،�انعقاد�االجتماع،�وكذا�اسم�وصفة�من�ترأس�االجتماع�موضوعه������������������
��صفات�األشخاص�الذين�حضروا�االجتماع�كما�ندون�أمساء�و�����������������

��:�مثال�على�ذلك���������
عشرين�من�شهر�نوفمرب�سنة�ألفني�الفة�بالتكوين�املتخصص�يف�التاسع�واجتمعت�اللجنة�املكل�
�صباحامثانيو �التاسعة �الساعة �على ��،ة �مبقر �و�...............: �السيد /�برئاسة

ذلك�لدراسة�املسائل�املتعلقة�بالتكوين�املتخصص�و�................:�مدير�..............
��.قد�حضر�هذا�االجتماع�و.�2008/2009:�للسنة�التكوينية�

��الوظيفة��-االسم�و�اللقب������������������������������-���������

1-...........................�������������������������.............................��
2-�...........................������������������������.............................��
3-�...........................������������������������..............................��
��:سري�املداوالت��-

�قدر�اإلمكان�دون�غموض،�وينبغي�أن�يكون�عرض�احل�������� يتعني�على�حمرر�ال�خمتصرا
،�جتنبا�لكل�خالت�املفيدة�املتعلقة��باملوضوععرض�احلال�أال�يذكر�مع�اسم�املتدخل��إال�التد

��.أن�يعرقل�السري�احلسن�للمداوالت�ما�من�شأنه
�إذا�كان�و������� �اختذ�قرار�معني�أو�ذكر�رأي�وجيه�ينبغي�أن�نبني�ما من�جهة�أخرى�فإذا

����.اخل��........هذا�الرأي�أو�ذلك�القرار�باإلمجاع��أو�باألغلبية�
��:�أخريا�فإن�عرض�احلال�ينتهي�دائما�جبملة�ختامية�على�النحو�التايل�و:��مجلة�ختامية�-

��مناقشة�النقاط�الواردة�يف�املوضوع�راسة�ووبعد�االنتهاء�من�د�������������������
��.رفعت�اجللسة�على�الساعة�الواحدة�زواال�)�أو�يف�جدول�األعمال(���������������

��
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���29�/11��/2008حرر�باجلزائر�يف�:�مثال��ذلك�:��املكان�و�التاريخ�باألرقام�-
��.و�يكون�من�قبل�حمرر�عرض�احلال�:��اإلمضاء�-

��:�مالحظة�

ميكننا�مالحظة�أن�عرض�احلال�اخلاص�باجتماع�معني�يشبه�احملضر�اخلاص�باالجتماع����������
من�حيث�التقدمي�املادي،�ولذا�جند�العبارة�املتداولة�يف�اإلدارة�اجلزائرية�هي�احملضر�ونادرا�ما�

��.تستعمل�عبارة�عرض�احلال�
فاحملضر�وثيقة�هلا�قوة�اإلثبات�أما�عرض�احلال�فهو�وثيقة�إدارية�حترر�وتوقع�وترفع�من�������

املرؤوس�إىل�الرئيس�إلفادته�بواقعة�معينة،�تنقل�كما�هي�غري�أنه�ال�يتضمن�اقتراح�معني�حلل�
املشكل�املطروح،�يف�حني�أن�احملضر�وثيقة�هلا�قوة�اإلثبات،�ويتضمن�اقتراحات�حلل�املشكل�

����.املطروح�،�حتليال�وإبداء�الرأي�فيها�باقتراح�احلل�املناسب
��

��
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���تطبيقات�على�عرض�احلال��-�������4.2.5
��)�عرض�حال�عن�حادثة�:�(��01منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��وزارة�التربية�الوطنية
��...............................:�مديرية�التربية�لوالية�

��...........................................:�ثانوية�
��عرض�حال�عن�حادث�عمل

�ال�������� �يف �السيد �تنقل �ألفني�وتسعة �سنة �ماي �شهر �من نائب�...........:سادس�عشر
� �السيد �مبعية �بالثانوية �التابعة�.................:مقتصد �النفعية �السيارة �منت �على سائق،

�نوع �من �..............للمؤسسة �التربوية�.............مرقمة �الوثائق �توزيع �مركز باجتاه
�ب �مقره �امل................ـالكائن �الكتب�املدرسية �من �املؤسسة �حصة �استالم ربجمة�قصد

�و �املقبل، �الدراسي �نوع�للموسم �من �شاحنة �مع �اصطدام �حلادث �تعرضا �عودما أثناء
�املعاكس،حيث�مل�كا.............مرقمة�.............. �يف�االجتاه �فائقة نت�تسري�بسرعة
�ويتمكن�سائق �خاصة �على�شاحنته �السيطرة �من �فاصطدم�ها �مبنعرج�ضيق �يتواجد �كان أنه

�واليت �بالكتب �احململة �املؤسسة �و�بسيارة �الشاحنة �جتنب �سائقها �يستطع �احنرفمل ت�بالتايل
�و �ما �فانقلبت �ارتطامها �املسمىمبجرد �باملكان �ذلك �حدود�.............كان يف

�مصلحة�و...........الساعة �إىل �لينقال �املدنية �احلماية �أعوان �طرف �من �اخراجهما �مت قد
�مبستشفى �حالة�..............االستعجاالت �أن �تبني �لقد �و �األولية �اإلسعافات �هلما لتقدم

بينما�ال�تستدعي�البقاء�باملستشفى�حيث�مل�يتضرر�)�نائب�مقتصد(.................السيد
�السيد �سائق(.............حالة �حت) �البقاء �للرضوض�كانت�تتطلب �نظرا �الطبية �الرقابة ت

����������.اجلروح�اخلارجية�على�مستوى�الوجه�و�الذراع�األيسر�و
�احل����� �هذا �جراء �اليت�حلقت�ا �األضرار �أن �النفعية �السيارة �معاينة �من �اتضح ادث�وقد

���.ا�مستعملة�ألزيد�من�ثالثني�سنةلإلسقاط�خاصة�و�أ�عرضهاتستدعي�إيقافها�عن�اخلدمة�و
��.............................اجلزائر�يف�������������������������������������������

��حمرر�عرض�احلال��������������������������������������������������������������������
��اللقب�و�االسم���������������������������������������������������������������������

��اإلمضاء������������������������������������������������������������������������
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��)عرض�حال�عن�نشاط�:�(��02منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية
��......................:�مديرية�التربية�لوالية�

��.................................:�مصلحة�
��............/��........../�........:�رقم�
��

��عرض�حال�عن�نشاط�موجه�إىل�السيد�مدير�التربية
��

�ال������ �صباحايف �التاسعة �الساعة �وعلى �وتسعة �ألفني �سنة �ماي �شهر �من �عشر ،�سادس
� �السيد �التربية �مديرية �مبقر �بالتجهيزات�..................استقبلنا �التموين �مركز ممثل

�و �التعليمية �يتعلق�والوسائل �فيما �بالوالية �التربوية �املؤسسات �احتياجات �له �قدمنا قد
�برامج� �تنفيذ �يف �الستخدامها �املركز �طرف �من �حديثا، �املقتناة �التعليمية بالتجهيزات

خاصة�فيما�يتعلق�باملشاريع�اليت�برجمتها�املديرية�املتعلقة�ة�يف�قطاع�التربية�والحات�اجلارياإلص
�ع �املخابر �بتدريب�أعوان �الوسائل�وأساسا �توزيعها�لى�كيفيات�استعمال�هذه �قبل صيانتها

��.على�املؤسسات�التعليمية�والتكوينية�
�السيد�ممثل�املركز�بأنه�سوف�يقدم�عروضو����� �مع�القد�وعدنا �املركز،�و��لدراستها إدارة

قد�انتهى�اللقاء�يف�حدود�الساعة�العاشرة�على�أمل�اإلجراءات�الضرورية�لتلبيتها،�و�اختاذ�كل
��.أن�يوافينا�برزنامة�العمليات�بعد�نصف�شهر�

��................................اجلزائر�يف�������������������������������������������
��حمرر�عرض�احلال���������������������������������������������������������

��رئيس�مصلحة�التكوين�و�التفتيش�����������������������������������������������
��اللقب�و�االسم������������������������������������������������������������
��إلمضاء�و�اخلتم��ا����������������������������������������������������������
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��)�عرض�حال�عن�اجتماع�:�(��03منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية
��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية

��-احلراش–و�حتسني�مستواهم������
��اجلزائر��������������

��عرض�حال�عن�االجتماع��املتعلق�بالتكوين�املتخصص
يف�السادس�عشر�من�شهر�ماي�سنة�ألفني�و�تسعة�على�الساعة�التاسعة�صباحا،�����������

مدير�املعهد�و��.............:�انعقد�االجتماع�الدوري�للمجلس�البيداغوجي�برئاسة�السيد�
��.ذلك�لدراسة�املسائل�املتعلقة�بالتكوين�املتخصص�

��:�و�قد�حضر�االجتماع�السادة�اآلتية�أمساؤهم�
��اللقب�و�االسم����������������������������������������الوظيفة����������
�1-�......................���������������������������..................��
�2-�......................���������������������������..................��
�3-�......................���������������������������..................��
�4-�......................���������������������������..................��
5-�......................���������������������������..................���

��:املداوالت�
اجللسة،�مرحبا�باحلاضرين�و�طالبا�من�مجيع�األعضاء�)�رئيس�الس(افتتح�السيد��������

مناقشة�النقاط�الواردة�يف�املوضوع،�و�إبداء�رأيهم�فيها�مث�قدم�عرضا�موجزا�عن�التكوين�
��.املتخصص�باملعهد�

��:�مناقشة�النقاط�املدرجة�يف�املوضوع�و�هي�كاآليت�وقد�متت�دراسة�و�����������
تعديل�برامج�التكوين�املتخصص�ألمناط�التكوين�باملعهد�حيث�مت�يف�هذا�الصدد�حتديد�و�-1

��عرض�طرق�وسائل�تدريسهااغة�املناهج�اجلديدة�،�املعدلة�واقتراح�إنشاء�جلان�خاصة�لصي
��:�و�تقييمها�لكل�منط�من�األمناط�التالية�

���.التفتيش��-�����������1.1
��.اإلدارة���-����������2.1
��التسيري��-����������3.1

��.ضبط�اخلريطة�التربوية�بناء�على�توسيع�مهام�املعهد�يف�إطار�التكوين�أثناء�اخلدمة��-2
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�ضبط�الترتيبات�اخلاصة�بإجراء�خمتلف�مسابقات�االلتحاق�باملعهد�بالنسبة�لألمناط�-3
��.املذكورة�أعاله

ثانويات�(�سسات�التربويةيف�هذه�النقطة�مت�تعيني�بعض�املؤت�امليدانية،�والتطبيقا�-4
��.�الستقبال�الطلبة�املتكونني�خالل�احلصص�التطبيقية)�ومتوسطات
و�قد�ساهم�أعضاء�الس�البيداغوجي�بفعالية�يف�أشغاله�و�يف�اخلتام�قدم�رئيس���������

الس�تشكراته�لكافة�األعضاء�ملا�ملسه�منهم�خالل�االجتماع�من�جدية�خالل�أشغال�الس�
��.من�إعطاء�دفع�قوي�لعملية�التكوين�املتخصص�باملعهد�مما�سيمكن�
��.و�رفعت�اجللسة�على�الساعة�الواحدة��زواال���������

��......................اجلزائر�يف�������������������������������������������������
��عرض�احلالحمرر������������������������������������������������������������

��رئيس�دائرة�التقومي�و�املتابعة������������������������������������������������������
��اللقب�و�االسم������������������������������������������������������������

��اإلمضاء���������������������������������������������������������������
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��)�عرض�حال�عن�حماضرة�:�(��04منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية
��املعهد�الوطين�لتكوين�مستخدمي�التربية

��-اجلزائر�-و�حتسني�مستواهم�احلراش��
��دائرة�الربامج�و�الدعائم�التكوينية�����

��عرض�حال�عن�حماضرة�حول�التكوين�املتخصص
��....................يف�الفاتح�من�شهر�جوان�سنة�ألفني�و�تسعة�ألقى�السيد��������

خبري�يف�علوم�التربية،�حماضرة�على�الساعة�التاسعة�صباحا�بقاعة�االجتماعات�باملعهد،�حول�
التكوين�املتخصص�متحور�موضوعها�يف�كيفية�إعداد�بطاقة�مهنة�خاصة�بنمط�مفتشي�التعليم�

كذا�التربوية�على�اختالف�مستوياا�ورؤساء�املؤسسات�شي�التعليم�املتوسط�وتدائي�ومفتاالب
��.بالنسبة�لنمط�املقتصدين�

�الوصاية،و������ �قبل �من �املوفدة �البعثة �أعضاء �من �كل �احملاضرة �هذه �حضر والطاقم��قد
��:�قد�ركز�احملاضر�أثناء�عرضه�على�اجلوانب�التاليةالبيداغوجي�باملعهد�الوطين،�و�اإلداري�و

��.التعريف�بالبطاقات�الفنية�للمهن�من�حيث�طبيعة�الوظيفة��-1
��.عرض�السياق�العام�الذي�يتم�من�خالله�التكوين�املتخصص��-2
��.الوظيفة�املرغوبة�استعداداته�ملمارسةو�مواصفات�املترشحلمح�الدخول�وحتديد�الشروط�املتعلقة�مب-3
خرجيي�املعهد،�بالنسبة�لكل�منط�من�املهارات�اليت�جيب�توفرها�لدى�تصور�القدرات�و�-4

املثايل�لكفاءات�لتجسيد�امللمح�املطلوب�واألمناط�املذكورة�أعاله،�وذلك�يف�إطار�املقاربة�با
��.ا�أو�مقتصداالذي�ينبغي�أن�يكون�عليه�املتخرج�سواء�أكان�مفتشا�أو�مدير

��
��.مرجعية�الكفاءات�من�منظور�النظام�التربوي�اجلزائري�-5
��.الربامج�املناسبة�هلذه�الكفاءات�و�عن�برامج�اجلذع�املشترك��-6
��.خمتلف�املقاييس�املرتبطة�مباشرة�ببطاقات�املهن�-7

��:�يستنتج�مما�تقدم�و�������
إمكانية�طرح�بطاقات�مهن�شاملة�لدى�اجلهات�املعنية�الفاعلة�يف�جمال�التكوين�بالنسبة��-�

��.�لكل�منط�من�األمناط�املتكونة
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��.كيفية�تنظيم�التداريب��-�
��.كيفية�إعداد�املتكونني�يف�جمال�كل�ختصص��-
من��التفكري�بشأن�برنامج�استعجايل�يستشف�من�خالله�التجربة�الشخصية�لكل�فوج�-

��.اخلربات�،�قصد�تبادل�اآلراء�واألفكار�وأفواج�التكوين
األخرى��التكوينعدد�اإلطارات�املكونة�بصفة�دائمة�على�مستوى�املعهد�الوطين�و�معاهد��-

��.التابعة�له�
��.عدد�املترشحني�املزمع�تكوينهم�بالنسبة�لكل�منط�من�األمناط�املذكورة��-

حماضرته�على�الساعة�الثانية�عشرة�زواال��......................و�ختم�السيد����������
قد�أجاب�و�ام�و�انشغاالم�حول�املوضوع،،حيث�فسح�اال�للحاضرين�لطرح�استفسار

عن�أسئلة�احلاضرين�بدقة�و�موضوعية�تامة�من�خالل�استظهار�أمثلة�من�الواقع،�و�قد�نوه�
كثريا�بتجربة�اجلزائر�يف�جمال�التكوين�املتخصص�حيث�اعتربها�من�بني�البلدان�الرائدة�يف�

��.إفريقيا�و�العامل�العريب�
�2009جوان���01اجلزائر�يف�������������������������������������������������

��عرض�احلالحمرر�������������������������������������������������������
��وظيفته������������������������������������������������������������

��اللقب�و�االسم��������������������������������������������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم�������������������������������������������������������

��
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��التقرير��-�3.5
��:�تعريفه�-�����1.3.5

ترفع��دائما�من�املرؤوس��إىل�الرئيس�قصد�لتقرير�هو�وثيقة��إدارية�حترر��وتوقع��وا�������
إفادته�بواقعة�معينة�متبوعة�باقتراحات�تستهدف�احلصول�على�موافقة�الرئيس�الختاذ��قرارات�

��.حول�وضعية�معينة�عاجلة�أو�أجلة�
�أو�حتليال�ريات�مصلحة�أو�مؤسسة�أو�عملية�من�العمليات�������� ويتضمن�التقرير�وصفا

��:�املضمون�هيمبجموعة�من�املواصفات�يف�الشكل�وميز�أو�حادثة�أو�واقعة�تت
��.دقة�الوصف�و�التحليل���-��������������
��.بساطة�اللغة���-��������������
��.اإلجياز�يف�التعبري���-��������������
��.وحدوية��املوضوع���-��������������

��:�اهلدف�من�حترير�التقرير��–��2.3.5
املعلومات�املراد�تبليغها�إىل�أغراض��ختتلف�حبسب�املواضيع��وق�يهدف�التقرير�إىل�حتقي�����

��:�املسؤول�اإلداري�وهي�
��.بيان�حالة�وضعية�مصلحة�يف�فترة�زمنية�معينة���-�������������
��.حتليل�وضعية�من�الوضعيات���-�������������
��.استقصاء�معلومات�و�إحصاءات���-�������������
��.وصف�حادثة�أو�واقعة�و�حتليلها�و�اقتراح�احللول�املناسبة�هلا���-�������������
��.التبليغ�عن�حالة�طارئة���-�������������
��.تشخيص�و�طرح��مشكلة���-�������������

�������� �التقرير�إىل�مساعدة �يهدف�حترير �رأيه�كما �وإبداء �ما، املرسل�إليه�على�فهم�وضعية
��.ا�أو�برفضها�أو�بتعديلها�ذلك�إما�بقبوهلفيها�و
��:�الشروط�التقنية�للتقرير��–��3.3.5
شخصيته�ه�فهو�مرآة�حملرره�تعكس�كفاءته�ونوع�مضمونه�أومهما�كان�شكل�التقرير�و����
��:�خيضع�للشروط�التقنية�التالية�نبغي�أن�حيظى�بالعناية�الالزمة�ولذا�ي
��.التأكد�من�صحة�املعلومات�أو�اإلحصاءات�املقدمة��-
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-�� �يف �والوضوح �الدقة �وتتوخي �تبليغها �املقصود �الوضعيات �األساسية��قدمي �العناصر إبراز
��.تقدمي�الدالئل�والوسائل�لفهمها�و
��.املتسببني�فيها�إبراز�ظروفها�ومالبساا�وتغطية�كل�جمريات�احلادثة�،�و�-
تقدمي�االقتراحات�تتضمن�الرأي�الشخصي�يف�املوضوع�و�إفادة�املسؤول�يف�النهاية�خبالصة�-

�.إذا�اقتضى�األمر�ذلك�
���:�أنواع�التقارير�–�4.3.5

��:توجد�أنواع��كثرية�للتقرير�واألكثر�استعماال�منها�ميكن�حصرها�فيما�يلي�
��.تقرير�عن��وضعية���-������������
��.تقرير�عن�حادثة���-������������
��.تقرير�عن�نشاط���-������������
��.اخل��....تقرير�تفتيش���-������������

�و����� �سنة �الوطنية �التربية �وزارة �عن �الصادرة �اإلدارية �الوثائق �دليل �إىل �1985بالرجوع
��:�املتداولة�يف�املؤسسات�التربوية�مت�حصرها�كما�يلي�نالحظ�بأن�التقارير�املستعملة�و

��.تقرير�الدخول���-�����������������������
��.تقرير�اخلروج���-�����������������������
��.تقرير�رئيس�املؤسسة�املتعلقة�بامليزانية���-�����������������������
��.تقرير�رئيس�املؤسسة�املتعلق�باحلساب�املايل���-�����������������������
��.التقرير�العام�عن�سري�املؤسسة���-�����������������������
��.تقرير�احلوادث�املتعلقة�باملوظفني���-�����������������������

��.تقرير�احلادثة�املدرسية���-������������������������
��.التقرير�اليومي�ملستشار�التربية���-������������������������
��.التقرير�اليومي�للمصاحل�االقتصادية���-������������������������
��.للممرض�أو�املمرضة��التقرير�اليومي��-������������������������
��.تقرير�املكتبة���-������������������������
��.تقرير�خمربي���-������������������������

��):شكله(التقدمي�املادي�للتقرير��–5.3.5 �
��:�حيتوي�التقرير�غالبا�على�العناصر�التالية�
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��.الدمغة��-1
��.يدون�يف�وسط�أعلى�الوثيقة�و�:عنوان�الوثيقة��-2

��تقرير�تفتيش��-:�مثال�ذلك����������
��.اخل��........تقرير�رئيس�املؤسسة�حول�ميزانية�التسيري�لسنة��-�����������������������

��يدون�فيها�اهلدف�من�التقرير�أو�األسباب�اليت�أدت�إىل�حتريره�:�)مجلة�متهيدية(املدخل��-3
يعاجل�املضمون��رر�إنهو�أهم�جزء�فيه�إذ�جيب�على�احملو:�)�مضمونه(نص�التقرير��-4

تنظيمها�بطريقة�تؤدي�عطيات�املتعلقة�مبوضوع�التقرير�وذلك�بدارسة�كاملة�لكل�املمبوضعية�و
��:�ميكن�حتديد�أهم�مراحل�التقرير�كالتايل�وصول�للحل�املقترح�واملالئم،�وإىل�ال
��.عرض�الوقائع�و�بيان�أسباا�و�املتسببون�فيها��*������

���.تقدمي�الوقائع�و�النتائج�احلاصلة��*������
��قويةحجج�تقدمي�االقتراحات�واحللول�املناسبة�وتكون�مدعمة�بوسائل�و�*������

��.دقيقة�تساعد�على�حلها�وواضحة�و����������
غالبا�ما�تتضمن�هذه�اجلملة�تلخيص�احللول�اليت�تبدو�أكثر�)�:�مجلة�ختامية�(�اخلامتة��-5

��.تناسبا�حلل�املشكل�يعرب�فيها�احملرر�بوضوح�عن�رأيه�بصفة�ائية�
��:�و�من�بني�الصيغ�املستعملة�جند�ما�يلي�

��.اخل��..........و�يف�اخلتام�أرجو�أن�تصادقوا�على�اخلطة�املقترحة���-��������
��.رجو�أن�توافقوا�على�املقترحات�املقدمة�أو�يف�اخلتام�أ��-��������
تعليماتكم�حىت��أو�الرجاء�منكم�أن�تعيدوا�إيل�هذا�التقرير�مصحوبا�مبوافقتكم�أو��-���������

��.يكون�مبثابة�اختاذ�قرار�قرار�قابل�للتنفيذ�
��.�2008ديسمرب��01حرر�باجلزائر�يف�:��املكان�و�التاريخ��-6
��.ويكون�من�طرف�حمرر�التقرير��:�اإلمضاء��-7
��
��
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���تطبيقات�على�التقرير�–6.3.5
��)تقرير�عن�وضعية�:�(��01منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��وزارة�التربية�الوطنية�
�����������������������������������.....................مديرية�التربية�لوالية�

�������������������������...............................متوسطة�
��مدير�املتوسطة������������������������������������������....../....../�.......:�الرقم�
��إىل������������������������������������������������������������������������

��......…السيد�مدير�التربية�لوالية�����������������������������������������������������
��مساعد�تربوي�باملؤسسة���........تقرير�عن�سلوك�السيد:�املوضوع���������������

��

مستشار�التربية�باملتوسطة�....................بناء�على�التقرير�الذي��وافاين�به�السيد�������
�السيد �تصرف �األخري...................يشكو �هذا �قام �حيث �تربوي بتصرف��مساعد
�يتحلى�به�من�سلوكات�وأخالق�حسنة،�مل�يكن�منتظريتناىف�وأخالقيات�املهنة �منه�ملا مع��ا

�بتاريخ��والتالميذ�منذ�تعيينهمجيع�املوظفني� �املوافق��.............:�مبؤسستنا �هذا إىل�يومنا
�................ـل �التاري، �اعتدىوهو �الذي ��خ �السيد �على �....................فيه

�نتيجة�مالسنة�كالمية� �تسبب�له�يف�جروح�على�مستوى�انفه، مستشار�التربية�بالضرب�مما
بينهما�ملا�طلب�منه�البقاء�معه�بعد�التوقيت�الرمسي�للعمل،�قصد�إجناز�عمل�مشترك�مستعجل�

��.يف�اليوم�نفسه�بأمر�منا
�و������ �من�فور�وقوع�احلهذا، �املعنيني�باألمر�إىل�مكتيب�حيث�تبني�لنا �طلبت�حضور ادثة

�مل �اخلطأ �أن �تصرحياما �و�خالل �املعتدى�عليه �املشتكي �من �يصدر �ألوامر�ما �منفذ �إال هو
��.بعضهما�البعض�عاجال�الفعل�تتطلب�إجناز�عمل�مشترك�مع�اليت�كانت�بأعطيتها�إياه،�و

�ماكن�العمل،�فإنه�يشرفين�أن�أرفعتشاجر�داخل�أأن�له�وواعتبارا�أن�املعتدي�مل�يسبق������
�التقرير،�وأقترح�عليكم�مثوله�أمام�ال ه�إىل�لتحويل�لجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاءإليكم�هذا

�للوقوع �تفاديا �أخرى، �وخيمة،�يف�مشاكلبني�الطرفني�مس�مؤسسة �قد�تكون�عواقبها تقبال،
��.باملقابل�أقترح�تعيني�موظف�آخر�من�نفس�السلك�لتعويضه�و

��......................يف��............حرر�ب�����������������������������������
��مدير�املتوسطة����������������������������������������������������������������

��االسم�و�اللقب�������������������������������������������������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم�������������������������������������������������������������
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��)�تقرير�عن�حادثة�:�(���02منوذج�رقم
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية�
��....................مديرية�التربية�لوالية�

��.................:�اجلزائر�يف���������������...............................ثانوية�
��مقتصد�الثانوية������������������������......./......./�.........:�الرقم�

��إىل��������������������������������������������������
��السيد�مدير�املؤسسة������������������������������������������������������������

��
���تقرير�عن�حادثة�سطو�����:املوضوع�����������

��

تبعا�ألمركم�املتضمن�إعداد�تقرير�خبصوص�حادثة�السطو�اليت�تعرضت�هلا�املؤسسة����������
��...........................:�على�الساعة��.....................:بتاريخ�
���������� �أحيطكم �أن �عون�يشرفين �أخربين �حيث �أعاله، �املذكورة �احلادثة �بتفاصيل علما

الوقاية��واألمن�عن�كسر�النافذة�اخللفية�للورشة�اخلاصة�بعون�الصيانة�املتعدد�اخلدمات�الذي�
�و �أجهزة �سرقة �بدوره �لنا �وأكد �والترصيص�والكهرباء، �بالتلحيم �خاصة �معاينتنا�عتاد عند

�ع �أقدم �العملية �منفذ �أن �تبني�لنا �الفتقادها�للمكان �للورشة �اخللفية �زجاج�النافذة لى�كسر
�يتفط �مل �أنه �حيت �الواقي، �وللتحصني �الليلي �احلارس �من �كل �للحادثة �املكلف�ن العون

��.األجهزة�املذكورة�يف�القائمة�املرفقة�بضياع�العتاد�وبالوقاية،�ولقد�قدر�الضرر�
�تأمنيو������� �اقترح�تدعيم�و �احلادثة، �للوقوع�يف�مثل�هذه �املدخل�بباب�حديدي�و�جتنبا

��.حتصني�كل�نوافذ�الورشة�بشبابيك�حديدية�واقية�
��املقتصد��������������������������������������������������������:الوثائق�املرفقة�

��االسم�و�اللقب���������قائمة�العتاد�و�األجهزة�املسروقة����������������������������
����اإلمضاء�و�اخلتم�������������������������������������������������������������������
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��)�تقرير�عن�تسيري�مصلحة�:�(��03منوذج�رقم�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�الداخلية�و�اجلماعات�احمللية
��.........................والية�

مدير�املستخدمني�������������������������������������������������������������������مديرية��املستخدمني������
��إىل��������������������������������������....../......./�.......:�الرقم�

��السيد�األمني�العام�للوالية����������������������������������������������������������
��تقرير�عن�تسيري�مصلحة�املستخدمني��:املوضوع�������
��............:�املؤرخة�يف���...........:�مذكرتكم�رقم�:�املرجع�������
�ا��� �ملذكرتكم �وتبعا �أعاله، �يف�املرجع �إليها �ملشار �بتقرير �موافاتكم �فيها شامل�اليت�تطلبون
�مو �تسيري �حول �مفصل �الناحيتني �من �املستخدمني �صلحة �واحتياجاا�: �واملادية، البشرية

��:�،�يشرفين�أن�أتقدم�لسيادتكم�ذا�التقرير�الذي�يتضمن�اجلوانب�التالية�املستقبلية
��.اهليكل�التنظيمي�للمصلحة���-��������������1
��.الوسائل�البشرية�و�املادية�ملكاتب�املصلحة���-��������������2
��.النتائج�املستخلصة���-��������������3

��:�اهليكل�التنظيمي�للمصلحة��-�1
�رقم� �الوزاري �للقرار �........طبقا �يف �اهليكلو.........املؤرخ �للوالية��املتضمن التنظيمي

��:�فإن�مصلحة�املستخدمني�تتشكل�من�املكاتب�التالية�واملصاحل�التابعة�هلا
��.مكتب�املوظفني�التقنيني���-��1.1

��.مكتب�املوظفني�اإلداريني���-���������������������2.1
��.مكتب�التنظيم�و�طرق�العمل���-���������������������3.1
��.مكتب�اإلحصاء�و�التوزيع���-���������������������4.1

على�هذا�األساس�فإن�مصلحة�املستخدمني�مبكاتبها�األربعة�تسري�األسالك�التقنية�املهنية�و�و
�املتربصون�و�املتعاقدون�رمسون�واإلدارية�مبا�يف�ذلك�املوظفون�امل تقوم�بتنظيم�اهلياكل�،كما

�و �استاإلدارية، �طرق �وحتسني �اإلدارية، �واملناهج �الوسائل �اإلحعمال �املتعلقة�إعداد صاءات
��.تعيينهم�يف�خمتلف�مديريات�الواليةبفئات�املوظفني�و

مكاتبها�األربعة�هيئة�إدارية�تتكون�من�عشرين�موظفا�وتشرف�على�تسيري�هذه�املصلحة�و��
��:�موزعني�حسب�األسالك�املختلفة�كاآليت�

��
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���01)�����=��رئيس�مصلحة(�متصرف�إداري����-أوال������������
���04)����=�رؤساء�مكاتب�(�ملحقون�إداريون���-ثانيا������������
�04=��كتاب�إداريون����������������������������-�ثالثا������������
�06=��أعوان�الرقن������������������������������-�رابعا������������
���04=��أعوان�إداريون��������������������������-خامسا������������
���01=����عون�مكتب�������������������������–�سادسا������������

��20=��اموع������������������������������������������������������
��� �عشر �أحد �اإلداريني �املوظفني �من �العدد �هذا �11(يشغل �عشر�) �بتسعة �جمهزا مكتبا
��.مكتب�عمل�بلوازمها�الضرورية�)19(
��:�الوسائل�البشرية�و�املادية�ملكاتب�املصلحة��-2

��:�تتكون�مكاتب�املصلحة�من�ثالثة�مكاتب�هي����������
��.مكتب�املوظفني�التقنيني��-1.2
��.مكتب�املوظفني�اإلداريني���-2.2
��.مكتب�التنظيم�و�طرق�العمل���-3.2
��:�مكتب�املوظفني�التقنيني��-1.2
��������������02:�������حمالت�املكاتب����-:��الوسائل�املادية�–���1.1.2

���������04:�������مكاتب�عمل�بلوازمها�-��������������������������������

��

�01):����رئيس�مكتب(ملحق�إداري��-�:��الوسائل�البشرية�-���2.1.2
���01:�����������������كاتب�إداري���-������������������������������������
��������������01:�������������عون�إداري�-�������������������������������������

���������01:���������������عون�راقن���-�������������������������������������
������04:�������اموع����������������������������������������������������������

�املهنية�على� �املكتب�يف�تسيري�األسالك�التقنية �مستوى�مصاحل�ومديرياتوتتمثل�مهمة�هذا
��:ويتفرع�إىل�فرعني��الوالية،

��.التعيني�فرع�التوظيف�و�-
��.تنظيم�عطلهم�املختلفة�فرع�مراقبة�حتركات�املوظفني�و�-

��:املتمثل�يف�اسع�املسند�إىل�املكتب�املذكور�وبالنظر�إىل�النشاط�الوهذا��و
��:�متابعة�حتركام�املختلفة�من�و�توظيف�املوظفني�حسب�احلاجة�وتعيينهم�وتوزيعهم،�-
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)� �جداول�ترقية �وإعداد �والتقاعد، �االستيداع �على �الرتب�الدرجات�واالنتداب�واإلحالة يف
��)�العطل�السنوية�واالستثنائية

كل�هذه�األعمال�املوكلة�إىل�املوظفني�املذكورين�أعاله�رغم�كثرا،�لذا�فانه�يتعني�تدعيمه�
إلدارة�العامة�لتخفيف�العبء�امللقى�على�عاتق�املوظفني�بفتح�منصب�إضايف�يف�سلك�أعوان�ا

��.العاملني�يف�هذا�املكتب�
ه،�لتسهيل�عملية�توزيع�الوثائق�لوازمحمل�ملكتب�ثالث�جمهز�مبكتب�عمل�وكما�يرجى�توفري�

��.امللفات�وترتيبهاو
��:�مكتب�املوظفني�اإلداريني��-2.2

��:�يتوفر�هذا�املكتب�على�
�����������������03:��������������حمالت�املكاتب��-:�الوسائل�املادية��-����1.2.2

���������������05:����������مكاتب�عمل�بلوازمها��-����������������������������������
������������01):����رئيس�مكتب(ملحق�إداري��-:�الوسائل�البشرية�–�����2.2.2

������������01:������������������كاتب�إداري��-������������������������������������
�����������������02:������������������عون�إداري�-������������������������������������
������������������01:������������������عون�راقن�-������������������������������������

���������01):�����يف�اخلدمة�الوطنية(بعون�مكت�-������������������������������������
�����������������������������06:������������اموع��������������������������������������

��العمال�املهنيني�و�سيري�األسالك�اإلدارية�العامة�،تتمثل�مهمة�هذا�املكتب�يف�تو�������
��:�يتفرع��إىل��فرعني�الية،�ومديريات�الومستوى�مصاحل�و�على
��.التعيني�فرع�التوظيف�و�-
��.فرع�مراقبة�حتركات�املوظفني�وتنظيم�عطلهم�املختلفة��-

لقد�أسندت�إىل�هذا�املكتب�وظائف�متعددة�على�غرار�ما�هو�مطبق�على�مستوى�و��������
تنوع�األسالك�املسرية�فقط،�مما�يستوجب�تدعيمه�لسابق،�إال�أنه�خيتلف�يف�طبيعة�واملكتب�ا

�الفراغ�الناجم�عن�وضعية� �لسد �من�مصاحل�الوالية، �مؤقتة �بإحلاق�عون�مكتب�بصفة أيضا
�بصفة� �مبنصبه �األخري �هذا �التحاق �غاية �إىل �الوطنية �اخلدمة �يف �حاليا �املكتب�املوجود عون

��.عادية��بعد�تأدية�واجب�اخلدمة�الوطنية�
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������� �املوظأخرىومن�جهة �إىل�كون�عدد �اإلشارة �جتدر فني�اإلداريني�يف�خمتلف�مصاحل��،
�يف�الوثائق�وامللفات�اليت�و �معتربة � �يستوجب�زيادة �مما �يف�تزايد�مستمر، � مديريات�الوالية

��.ترتيبها�مكتب�لعملية�توزيع�هذه�الوثائق�وامللفات�وتقتضي�بدورها�توفري�حمل�
��:�مكتب�تنظيم�و�طرق�العمل��–�3.2

�����02:����������������حمالت�املكاتب��-:��الوسائل�املادية��–���������1.3.2
������04:��������مكاتب�عمل�و�لوازمها�-���������������������������������������

����01)�:�����رئيس�مكتب(ملحق�إداري�-:���الوسائل�البشرية�–������2.3.2
�������01:�������������������كاتب�إداري�-����������������������������������������
�������������������������01:عون�إداري�-��������������������������������������
�������������01:���������������������عون�راقن-��������������������������������������
������������������������04:�������������اموع�����������������������������������������

�املكت��������� �هذا �مهمة �استعمال�تنحصر �طرق �وحتسني �اإلدارية، �اهلياكل �تنظيم �يف ب
��:�يتفرع�إىل�فرعني�توى�مصاحل�ومديريات�الوالية،�واملناهج�اإلدارية�على�مسالوسائل�و

��.م�وتسهيل�اإلجراءات�اإلدارية�فرع�التنظي�-
��.التداريب�فرع�التكوين�و�-

�اهلو�������� �تسيري �طرق �دراسة �املكتب�يف �هذا �إىل �املوكلة �األساسية �الوظيفة ياكل�تتمثل
لى�تسهيل�اإلجراءات�اإلدارية،�ورفع�أداء�املوظفني�العمل�عاإلدارية�على�مستوى�الوالية،�و

ط�اقتراح�من�تتوفر�فيهم�الشروفترات�تدريبية،�و�طريق�تنظيمذلك�عن�وحتسني�مردودهم،�و
��.�تتبع�نشاطهم�خالل�فترة�التكوينللمشاركة�يف�املسابقات�املهنية،�و

�من�الضو�������� �اإلطار�نرى�أنه �تكوين�نوعي�مستعجل�ومكثف�يتم�يف�هذا روري�إجراء
�جلميع �بالنسبة �رفع�مست�على�مراحل �فئات�املوظفني�قصد �معلومام حتسني�وواهم�وجتديد

��.أدائهم�
ضيق�ملحوظ�مما�يتطلب�توفري�ملكاتب،�فإا�تعاين�من�اكتظاظ�وأما�بالنسبة��حملالت�ا�������

��حمل�مكتب�ثالث،�لتسهيل�توزيع�املوظفني�كل�حسب�منصب�عمله�مبا�يتالءم
��.االنسجام�وتوفري�جو�العمل�و�
��
��
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��:�النتيجة�املستخلصة��–�3
������� �جوانب �ملختلف �عرضنا �خالل �ياكلهمن �املوظفني �املادية�مصلحة �ووسائلها ا،

��:�،�فإننا�نسجل�االقتراحات�اآلتية�والبشرية،�وكيفية�تنظيمها�وتسيريها�واملهام�املنوطة�ا
��:�بالنسبة�للموظفني��-1
�يف�ا���� �وهناك�عجز �يستوجب�معاجلته �البشرية �يف�أقرب�اآلجال�على�النحو�لوسائل سده
��:�التايل

��.توظيف�عون�إداري��بصفة�دائمة�يف�مكتب�املوظفني�التقنيني���-�������������1.1
��.حلاق�عون�إداري�داخليا�مبكتب�املوظفني�اإلداريني�إ��-�������������2.1

��:�و�بالنسبة�للمحالت��-2
لكل��فهناك�نقص�ملحوظ�بالنسبة�لعدد�حمالت�املكاتب،�ميكن�سده�بتوفري�ثالث�حمالت�����

��.أي�مبعدل�حمل�واحد�لكل�مكتب�عمل�العمل،طرق�من�مكتب�التنظيم�و
��:�أما�بالنسبة�ملكاتب�العمل��-3

�متت������� �إذا �ما �يف�حالة �إىل�مكتب�عمل �فعال �التقنيني�يفتقر �مكتب�املوظفني �جند فإننا
��.املوافقة�على�توظيف�عون�إداري�بصفة�دائمة�له�

��:أما�بالنسبة�للتكوين��-4
��:يف�املستويني�إىل�أن�هناك�نقصا�كبريا��ها�تشريفإن�النتائج�املتحصل�علي����
�الوالية� �االثقايف�واملهين�يف�أوساط�موظفي �يستدعي �مما �الثقايف�، �مستواهم �رفع �على لعمل

�مراحل�باملعاهد�الوطنية�املتخصصة،�تتم�على�واملهين،�وذلك�من�خالل�تنظيم�فترات�تدريبية
�و �مستواهم �حتسني �شأا �من �للتسيري، �املهين �التكوين �ويف �معارفهم دائرة��توسيعجتديد

��.م�امهارمعلومام�و
��.........................حرر�باجلزائر�يف��������������������������������������

��رئيس�مصلحة�املستخدمني���������������������������������������������������
��االسم�و�اللقب��������������������������������������������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم�������������������������������������������������������

��
��
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��)�تقرير�تفتيش�وحدة�انتاج�:�(��04منوذج�رقم��
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��........................وزارة�
��املفتشية�العامة��

��املفتش�العام�������������������������������������....../��..../��......:�رقم�
��إىل������������������������������������������������������������������������

��السيد�األمني�العام�للوزارة�����������������������������������������������������������
��

��تفتيش�وحدة�انتاج�تقرير�:��املوضوع���������������
��............:�املؤرخ�يف��.......األمر�مبهمة�رقم�:��املرجع���������������

��

��...........:�الواقعة�يف�............بتفقد�وحدة�إنتاج�.............لقد�قمنا�بتاريخ������
���.ذلك�وفق�األمر�مبهمة�املمرجع�أعاله�و.........:�على�الساعة�

�و����� �تأكد�لنا �للوحدة�يف�عني�املكان، �تشتغل�بكل�طاقتهالدى�معاينتنا ،�أن�هذه�األخرية
� �مواقع �يف �العمال �وحيث�وجدنا �جبدية �بنشاطام �يقومون �الوتعملهم، �وفق �اليت�تفان رية
��.الورشات�الفرق�و،�حتت�إشراف�حمكم�لرؤساء�تفرضها�خمتلف�األجهزة�واآلالت

�املهند���� �أن �إىل �اإلشارة �السيدسوجتدر ،� �اآلالت��.............../ �صيانة املشرف�على
كان�يف�خضم�العمل،�يعطي�تعليماته�للتقنيني�قصد�إصالح�إحدى�اآلالت�اليت�توقفت�عن�

��.العمل�بسبب�عطب�طرأ�عليها،�و�يراقب�عن�كثب�مدى�تقدم�عمل�كل�طرف�
�من�العمال�يقومو�������� �فريقا �مبعاينة�املخازن،�فوجدنا �أيضا بشحن�املنتوج�قصد��قد�قمنا

��.تسويقه�حتت�إشراف�أمني�املخزن�املكلف��بتنفيذ�طلبات�الزبائن�
�اإلداري������� �اجلانب �خبصوص �امللفات�أما �دراسة �على �منكبني �املوظفني �وجدنا �فقد ،

�الحظ �فإننا �،�ولإلشارة �عن�ومعاجلتها �غياب�احملاسب�الرئيسي�للوحدة،�وعند�إستفسارنا نا
يومني�وقد�استظهرلنا��ذول�الوحدة�كون�املعين�يف�إجازة�مرضية�من،�أفادنا�مسؤسبب�ذلك

��.رئيس�مصلحة�املستخدمني�ملفه�الطيب�الذي�مت�فحصه�من�طرفنا�
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������� �مبدير �إتصالنا �معوعند �عمل �يف�جلسة � �وجدناه � �إبرام�الوحدة �قصد �أجنيب، متعامل
لنا�توضيحات�حول�سري�صفقة�تصدير�إلنتاج�الوحدة��وفور�إنتهاء�جلسة�العمل�معه،��قدم�

�،�وأبدى�لنا�احلصيلة�الثالثية�لنشاط�الوحدةالوحدة�وأكد�لنا�صحة�اإلحصائيات�الواردة�يف
�يف�توسيع�ورشات�اإلنتاج، �املشرفة �اهليئة �الطلب�املتزا�رغبة �منهلتلبية �وخاصة �تعلق��يد� ما

��.املطلوبة�سلم�لنا�مشروع��ذا�الشأن�حيتوي�على�كل�البيانات��بالتصدير�للخارج�حيث
اليت�يتحلى�ا�الطاقم�اإلداري�والتقين�الفعالية�وجممل�القول،�فإننا�ننوه�ونشيد�باجلدية�و�����

�الوحدة، �التعجيل�بامل�يف�هذه �املركزية �على�تبين�مشروعونقترح�على�اإلدارة توسيع��وافقة
��.ورشات�اإلنتاج�هلذه�املؤسسة�

��
��..............يف��.............حرر�ب����������������������������������������������

��املفتش�العام������������������������������������������������������������������
��اللقب�واإلسم����������������������������������������������������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم��������������������������������������������������������������
��

��
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��)تقرير�تفتيش�إداري�:�(��05منوذج�رقم�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�
��وزارة�التربية�الوطنية

��املفتشية�العامة�
��تفتيش�إدارة�املتوسطات

���............................:املقاطعة�رقم�

��تقرير�تفتيش�إداري

��

��................../....................:�السنة�الدراسية��..............:سلك�املوظف�
��..............................:�مبتوسطة��............................:�تاريخ�التفتيش�

��.........................:�والية��...............:دائرة�........................:بلدية�
��...........................:�العالمة�أو�التقدير��..............:�تاريخ�التفتيش�األخري�

��:املوظف��-أ

��.........:�احلالة�املدنية��.............:��)ة(�املولود�..............:�اإلسم�اللقب�و�-
��..............................:�ب��.......................:�تاريخ�و�مكان�امليالد��-
��...........................:�الدرجة�األخرية��...................:�الوظيفة�احلالية��-
��..............:تاريخ�التعيني�يف�الوظيفة�احلالية��...............:�الوظيفة�السابقة���-
��............................................................:��األقدمية��يف�التعليم��-
��:�املؤسسة��–ب�

��...........................................................................:متوسطة�
���.......................:�رقم�تسجيلها�الوطين�...........................:�عنواا��-
��.............:�عدد�األساتذة��........:�عدد�التالميذ���...........�:عدد�األفواج��-
��................................................................:�معلومات�إضافية��-

.....................................................................................��
��
��
��
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��:التفتيش��–ج�

��:�ااالت�اليت�مشلها�التفتيش��-1
��:مشل�التفتيش�اجلوانب�التالية�

��.النشاطات�التربوية�و�البيداغوجية��1.1
��.النشاطات�اإلدارية�و�املالية��2.1
��.�مدى�جودة�العالقات�تقومي�3.1
��.)التقوميو�–املتابعة�–املراقبة-التنشيط-التنظيم�-من�حيث�التخطيط(:�باألمر)�ة(نشاطات�املعين�-2
نطالبه��،�لذاحتتاج�إىل�ضبط�أكثر�وتدقيق�أعمق�املراقبة�احلصيلة�املقدمة�أثناء�التفتيش����������

�و �مدروسة �عمل �خطة �ملبإعداد �على�ممنهجة �والسهر �مبهامه، �ذات�العالقة ختلف�األنشطة
�و �تنفيذها � �لتحقيق�متابعة �احلاجة �عند �الضرورية �التعديالت �وإدخال �باستمرار، تقوميها
��.األهداف�املرجوة�

��.)إشعاع�املؤسسة�–املردود�املدرسي��–جتنيد��الفاعلني�(��:املردود��-3
��اإلشرافضبط�مسؤولية�كل�واحد�منهم�بدقة�وو�املطلوب�حتديد�مهام�مساعدي������
��.االجتماعية�وية�واإلدارية�وة�خمتلف�األنشطة�التربعلى�متابعة�أعماهلم�مع�احلرص�على�تنمي�
��

��)تقرير�املفتش�(�تقرير�التفتيش��اإلداري�
��:املالية�نستنتج�ما�يلي�اإلدارية�والبيداغوجية�ووافية�ملختلف�األنشطة�التربوية�وبعد�الدراسة�ال

�و�-1 �النشاطات�التربوية �:البيداغوجية �توجيهية �بزيارة �املعين�باألمر �حظي تاريخ�بلقد
بية�يف�جماالت�خمتلفة�كالتنسيق�وتنظيم�وإستطاع�أن�حيقق�بعض�النتائج�النس.............:

�تبقالندوات�احمللية�وغريها �الثغ�ى،�إال�أا �أمام �التفتيشحمدودة ،�رات�امللحوظة�خالل�عملية
�مبر �العناية �تطبيقكنقص �حيث �من �وذلك �ومتابعتها، �األساتذة �نشاطات ،�املناهج�اقبة

�العناكراريس�التالميذ�حوتصحي �الفروض�وكذا �دورية �وإحترام �شكال�، �املراسلة �بدفاتر ية
،�إضافة�إىل�بعض�السلوكات�اليت�تتناىف�مع�قواعد�اإلنضباط�كتأخر�بعض�املوظفني�ومضمونا
��.الصيانة�يف�املرافق�التربوية�يد�عملهم�،�وغيات�شروط�النظافة�وعن�مواع
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�و�-2 �السجالت�و�:�املاليةالنشاطات�اإلدارية �معظم �وفق�الدفاإن �ومرتبة �موجودة تر
� �مجيع �مستوى �على �الوثائق �تطبيق �جملس�خمطط �إجتماعات �دورية �إحترام �وكذا املصاحل

،�وحتتاج�إىل�مزيد�من�لتسيري�تبقى�دون�املستوى�املطلوبالتنسيق�اإلداري�إال�أن�الفعالية�يف�ا
�يف�جمالالدع �للثغرات�امللحوظة �نظرا ��م �الصياالنظافة �تنفيذ�نةو �يف�متابعة �التحكم �وعدم ،

�من� �اليت�متكنه �املعرفية �املعين�إىل�القاعدة �إىل�جانب�إفتقار �اجليد�يف�آليات�امليزانية التحكم
��.رف�على�الوجه�املطلوبصبال�رمآبدوره�ك�القيام�التسيري�و
�أخرى�فإ������� �تنسيق�وومن�جهة �وجود �التفتيش�أثبت�عدم �بني�املعينن املسري�و�إنسجام

�املالية،خبصوص�تنظيم�النشاطات�اإلدارية�واملايل�مثل�مادلت�عليه�بعض�التصرحيات�املتناقضة�
��.وهي�أمور�تستوجب�من�املعين�املزيد�من�العمل�للتحكم�يف�دواليب�املؤسسة�

�مع�خمتلف���:تقومي�مدى�جودة�العالقات��-3 يالحظ�من�خالل�احلوار�الذي�أجريناه
� �وباخلأطراف�اجلماعة �هناك�جتاوبا�التربوية �أن �واإلدارية، �التعليمية �اهليئة �أعضاء صوص�مع

�و �بينهاإنسجاما �للعالقات�الطيبة �إال�أن�ذلك�يبقى�نوذلك�نظرا �غياب�التنسيق�، �أمام اقصا
�العمل�يف�جمال�احملكم�واملنهجي�بني�املدير�و �لألحكام�القانونية�اجلاري�ا املسري�املايل�طبقا

��.مية�احملاسبة�العمو
��اخلالصة
�الثغرات�ا������ �و �النقائص�امللحوظة �املعين�تدارك �املايل�يطلب�من �التسيري �يف�جمال ملسجلة
�عرض�او �احلرص�على �و �للمؤسسة �واملادي �التربية �جملس �على �املايل �قبل�حلساب التسيري

��.إرساله�إىل�مديرية�التربية
������ �وحثه �باألمر �للمعين �إنذار �توجيه �أقترح �فإنين �بالنصوص�وعليه �نشاطاته �ربط على

��القانونية�تفاديا�إلرتكاب�خمالفات�قد�تعيق�سري�املؤسسة�وتضر�مبصلحة�التالميذ
��

��...................يف��...............حرر�ب�
��املفتش������������������������������������������������������������

��اإلسم�و�اللقب�������������������������������������������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم����������������������������

��
��
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��)تقرير�تفتيش�تربوي(�06منوذج�رقم�
��اجلمهورية�احلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��...................مديرية�التربية�

��التعليم�املتوسطمفتشية�

��..................:لعلوم�الطبيعة�واحلياة����������������������������املؤسسة�

��.....................:�املقاطعة�الثانية������������������������������������البلدية

��.....................:�الدائرة����������������������������������������������������

��التقرير�التربوي�ألستاذ�التعليم�املتوسط�
��........./�.......السنة�الدراسية��-علوم�الطبيعة�واحلياة������������:�املادة��-
��........................)�:�ة(املولود�-........................:�االسم�اللقب�و�-
��...............:�تاريخ�أول�تعيني���-........ب.......:�مكان�امليالد�تاريخ�و�-
��.............:�مية�يف�الدرجة�األقد�-.......................:�الدرجة�السلم�و�-
���..............:�تاريخ�آخر�تفتيش��-.........................:�املؤهل�العلمي��-
��:�ظروف�التفتيش��-�1
��.......................:�مدة�احلصة��..........................:�تاريخ�التفتيش��-
��.......................عدد�التالميذ��..................................:�القسم��-
��:�هل�هي�صاحلة�من�حيث�:��القاعة�-
��...........................:اإلضاءة���-�...........................:اإلستماع��-
��............................:��التدفئة��-...............................:�النظافة��-
��....................................:�التهوية��-
��:�حتضري�الدرس��-2
��.البيئة�الداخلية�للكرة�األرضية�:�املوضوع����علمي����������������:�ع�الدرسنو�-
��نعم�:�هل�هو�مقرر�-�
��:�الربنامج��-3
��هل�التوزيع�حمترم�؟�نعم�-هل�هو�موزع�على�السنة�الدراسية�؟�نعم������������-
��..........قيمتها�العلمية�؟��-�������هل�هي�موجودة�؟�نعم�������-:املذكرة��-4
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��:إجناز�الدرس��-5

��نعم�:�هل�تسلسلها�منطقي�؟��-سطحية��������������������:�املعلومات�،�قيمتها��-
��.حقق�البعض�منها�فقط�:�هل�حقق�الدرس�أهدافه�؟��-
تكون��ىتحعلمني�تغري�كافية�اآل�أنه��ينبغي�إعطاء�الوقت�الكايف�للم:�مشاركة�التالميذ��-6

��.فعالة�مشاركتهم�اجيابية��و
��:�التطبيقات��-7

��.نعم�هناك�تطبيقات�:�هل�هناك�تطبيقات�على�الدرس�؟��-
��.بعض�الشيء�:�هل�هي�مناسبة�؟��-
��:�الوسائل�التعليمية��-8

��.مستغلة�:�استغالهلا��....................................:�نوعها�:�السبورة��-
��.مستغل�لكن�بشكل�غري�دقيق�:�استغالله������مدرسي�������:�نوعه�:�الكتاب��-
���.................................................................:وسائل�أخرى��-9

��..............................................................:دفتر�النصوص��-10

���.نعم�:��هل�هو�مستغل�حسب�التوجيهات�التربوية�؟�-
��.نعم�:�هل�األعمال�املسجلة��فيه�موجودة�يف�دفتر�التالميذ�؟��-
��ال�:�الواجبات�؟�–�ال:�التدرج�؟�-ال��:ربنامج�املقرر�؟ال:�هل�مراقب�من�حيث��-
��ال�:����دفتر�التالميذ�هل�هي�مراقبة�؟:�مراقبة�أعمال�التالميذ��-11
��.البعض�منهم�فقط�:���هل�يعتين�ا�التالميذ�؟�-
��:�هل�هي�مصححة�و�مناسبة�؟�-:��الفروض�املرتلية�-�12

.....................................................................................��
:�هل�حيتفظ�ا�التالميذ؟��-

.....................................................................................�
�
�
��
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��التربوية�االرشادات
��)تقرير�املفتش(

��:�يلي��يالحظ�على�النشاط�املنجز�من�طرف�أستاذ�املادة�ما
�من�طرف�بعض�������� �عنها �تـمت�اإلجابة �أسئلة �بطرح�عـدة �لـدرسه �األستاذ مهد

شرح�الدرس�مستعينا�يف�ذلك�بالكتاب�املدرسي،�حيث�وجه��إىلالتالميذ�مث�تطرق�بعد�ذلك�
عدم� عض�الشيء�ـل ـة�ـب هم�ضعيف التركيز�واالنتباه�أسئلة�حمددة�حول�مـحتوى�الدرس�فكانت�إجاباـت

خالصة�على�السبورة�لنقلها�فيما�بعد�من�طرف�التالميذ�على�دفاترهمو ��.يف�هذه�األثناء،�كان�يسجل�اـل
�و������ �ألن��باعتبارلكن، �ناجعة �بكيفية �جيب�استغالهلا �تربوية �الكتاب�املدرسي�وسيلة أن

�لترسيخ�الكفاءات� �سعيا الـمفاهيم�اجلديدة�يف�الدرس�جيب�أن�تبىن�مع�التالميذ�بناء�جيدا
بناء�املفاهيم��إىلالتوصل�ذ�حياول�جاهدا�إيصال�املعلومات�وجممل�القول�فإن�األستاو�.املستهدفة�يف�املنهاج

��.�ز�على�اجلانب�املعريف�فقط�يليس�التركط�طرق�ومنهجية�إرساء�الكفاءات�وضب�إىل�حاجة�لكن،�يبقى�يف
��

��:�مناقشة�األستاذ�ع�على�امللف�اإلداري�واالطالالتقرير�العام�بعد�حضور�الدرس،�و
��:..................مة�باحلروفالعال
��:....................باألرقام�العالمة

��..:....بتاريخ��عين�باألمراطلع�عليه�امل
��

�اإلمضاء������������������� �

��التقرير�حرره�مفتش�مادة�علوم�الطبيعة�واحلياة
��..............................:......السيد
��........................:..........بتاريخ�

��
�اإلمضاء�و�الـختم��������������� �

�
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��:�النص�التشريعي��-6

��:تعريفه���-1.6

�الربملان��� �يف �بالدنا �يف �ممثلة �وهي �التشريعية �السلطة �عن �صادر �قانوين �نص هو
الس�الشعيب�الوطين�وجملس�األمة،�وفق�اإلجراءات�اليت�حيددها�الدستور�:�بغرفتيه

�الق �من �مجلة �ويتضمن �مبوجبه، �ااالت�املخصصة �يف �العامة �القانونية اردة�واعد
��.امللزمة�لألفراد،�قصد�تنظيم�عالقام�يف�اتمع�و
�يعو��� �املفروض�أن �من �وأن �األمة، �إرادة �عن �النص�التشريعي �التشريع�رب يكون

��.تباره�صادرا�عن�هيئة�ممثلة�للشعبواضحا�غري�قابل�للتأويل�،�باع
��:�أنواعه��-����2.6

��:درجة�قوا�وهي�كاآليت�حسب�)1(تنقسم�النصوص�التشريعية�إىل�ثالثة�أنواع��
��الدستور��-�1.2.6

��القانون��-������������������2.2.6
��األمر��-��������3.2.6

��:�)شكله(عناصر�تقدميه�املادي��-��3.6
��:تتضمن�النصوص�التشريعية�املذكورة�أعاله�العناصر�التالية�������

��:ويتضمن�النقاط�التالية�:�عنوان�النص��-������������1.3.6
��.)دستور�،�قانون�،�أمر�(�نوعية�النص��-�
��.)ندون�السنة�و�الرقم�التسلسلي(�بيان�الرقم��-�
��.)�اهلجري�و�امليالدي�(�بيان�التاريخ��-�
��.املضمون�-�

��.صاحب�النص��-�2.3.6
��)أي�التأشريات�اليت�يرجع�إليها:�(�احليثيات��-�3.3.6
��.صيغة�النص�-�4.3.6
��.حمتوى�النص�-�5.3.6
��.و�التاريخاملكان��-�6.3.6
��.اإلمضاء�-�7.3.6

                                                 
��.بالدراسة�و�التحليل�كل�نوع�من�هذه�األنواع�الحقا�سوف�نتناول)��1(�

��
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��:تطبيقات�على�النصوص�التشريعية��-���4.6
�يتخذ�كل�نص�تشريعي�ترتيبا�للنص�أو�النصوص�اليت�هي�أعلى�منه�أو�من�نفس�الدرجة��

�من�درجة�أدىن، �يقتضي�أن�نصا آخر��ري�نص�أو�إلغاوءه�إال�بواسطة�نصال�ميكنه�تغي�كما
��.يساويه�أو�يعلوه�درجة�

��:و�نظرا�ألمهية�هذا�التدرج�،�فإننا�نتابع�ترتيبها�حسب�درجة�قوا�كاأليت��
��:الدستور�-�1.4.6

هو�التشريع�األمسى�يف�البالد،�يتضمن�عددا�من�املبادئ�اليت�تبني�طبيعة�نظام�احلكم�يف���������
األفراد�نها،�وكذا�حريات�وحقوق�البالد،�وكيفية��تنظيم�السلطات�املختلفة�وعالقاا�فيما�بي

��.،�وهو�القاعدة�األساسية�موع�القوانني�والتنظيمات�اجلاري�ا�العمل�يف�الدولةوواجبام
��:تطبيقات�على�الدستور

������� �لسنة �الدستور �نص�تعديل �رقم�1996إصدار �رئاسي �مرسوم �بواسطة :96/438�
يتعلق�بإصدار�تعديل��1996ديسمرب��07:��ـاملوافق�ل�1417رجب��عام��26:�مؤرخ�يف

�بتاريخ� نوفمرب��28:�املوافق�ل��1417رجب�عام�17الدستور�املصادق�عليه�يف�استفاء��
��.يف�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية��1996

��:إن�رئيس�اجلمهورية�
��.منه�167،�و�9و�7.�74/6بناء�على�الدستور�السيما�املواد��-
غشت�سنة�7:املوافق�ل��1410حمرم�عام��5املؤرخ�يف��89/13ومبقتضى�القانون�رقم��-

��.منه122إىل��119املتضمن�قانون�االنتخابات�السيما�املواد�من��1989
�1:�املوافق�ل��1417املؤرخ�يف�أول�مجادى�الثانية�عام�96/348مبقتضى�املرسوم�الرئاسي�رقم��-

��.الناخبات�لالستفتاء�املتعلق�مبشروع�تعديل�الدستورجمموع�الناخبني�وملتضمن�استدعاء�وا�1996أكتوبر�
ديسمرب��4املوافق�ل�1417رجب�عام��20ومبقتضى�إعالن�الس�الدستوري�املؤرخ�يف��-

��يف�تعديل�الدستور،�1996
��:يرسم�ما�يلي�

�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�نص�تعديل�:��املادة�األوىل يصدر�يف�اجلريدة
��.1996نوفمرب��28:�املوافق�ل��1417رجب�عام��17الدستور�املصادق�عليه�يف�إستفتاء�

��.ينشر�هذا�املرسوم�يف�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�:املادة�الثانية
�1417رجب�عام��26:�باجلزائر�يف��حرر�����������������������������������������

���1996ديسمرب�سنة��07:��ـاملوافق�ل����������������������������������������������
��اإلمضاء������������������������������������������������������������������
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��الدميقراطية�الشعبيةدستور�اجلمهورية�اجلزائرية�

��بسم�اهللا�الرمحن�الرحيم
��الديباجة�

��..........................مصمم�على�البقاء�حرائري�شعب�حر،�والشعب�اجلزا�
وفخر�الشعب�وتضحياته�وإحساسه�باملسؤوليات،�ومتسكه�العريق�باحلرية�والعدالة�

�الدستور�،�متثل�كلها�أحسن�ضمان�الحترام�مبادىاالجتماعية الذي�يصادق�ء�هذا
��.بناة�اتمع�احلر�القادمة�ورثة�رواد�احلرية،�وينقله�إىل�األجيال�عليه�و

��)�69إىل�01املواد�من�()2(املبادىء�العامة�اليت�حتكم�اتمع�اجلزائري:��الباب�األول�������
��)05من�املادة�األوىل�إىل�املادة�:�(�اجلزائر�:��الفصل�األول�-
��)�10إىل��06من�املادة�:�(�الشعب�:��الفصل�الثاين�-
��.)�28إىل�املادة����11من�املادة�:�(�الدولة�:��الفصل�الثالث�-
��.)��59إىل�املادة���29من�املادة�:�(�احلقوق�و�احلريات�:��الفصل�الرابع�-
��.)��69إىل�املادة��60من�املادة��:�(�الواجبات�:��الفصل�اخلامس�-

��)��158إىل�املادة����70املواد�من�(����تنظيم�السلطات�:�الباب�الثاين
��.)��97إىل�املادة���70من�املادة�:�(�السلطة�التنفيذية�:��الفصل�األول�-
��.)137إىل�املادة��98من�املادة�:�(�السلطة�التشريعية�:��الفصل�الثاين�-
��.)��158إىل�املادة��138من�املادة�:�(�السلطة�القضائية�:��الفصل�الثالث�-

��)�173إىل���159املواد�من�(�الرقابة�و�املؤسسات�االستشارية:��الثالثالباب�
��.)��170إىل�املادة���159من�املادة�:�(�الرقابة�:��الفصل�األول�-
��.)173إىل�املادة��171من�املادة�:�(املؤسسات�االستشارية�:��الفصل�الثاين�-
��)��178إىل���174املواد�من�(���التعديل�الدستوري:��الباب�الرابع��
��)��181إىل����179املواد�من�:�(��أحكام�انتقالية�

،�لتعديل�الدستوري�الذي�أقره�الشعبيصدر�رئيس�اجلمهورية�نص�ا:��182املادة�
��.ينفذ�كقانون�أساسي�للجمهورية�و
��
��

                                                 
)2(

نكتفي�يف�هذه�الدراسة�بذكر�األبواب�والفصول�وموادها،�ومن�يريد�التوسع�يف�املعرفة�هذا�املوضوع�بصفة�

��.مفصلة�ومعمقة،�فما�عليه�إال�أن�يراجع�نص�الدستور
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��:��القانون�-��2.4.6
�������� �التشريعية �القواعد �جمموعة �وهو �التشريعية، �السلطة �تقرها �رئيس�اليت يصدرها
�واجلمهور �اتمع، �يف �احلياة �لتنظيم �أية �القانوين �النص �الدولة�يعترب � �تشريعات �كل ساس
ربية�،�القانون�التوجيهي�للتقانون�املالية،�قانون�العقوبات:�ونذكر�على�سبيل�املثال�.وأقواها

��.اخل��...العام�للوظيفة�العمومية�الوطنية،�القانون�األساسي�
��:�تطبيقات�على�القانون����

� �اثنني �بعرض�منوذجني �02(نكتفي �للقا) �لشرحيةبالنسبة �مشوليتهما �اعتبار �على �نون
��.واسعة�من�العمال�واملوظفني

فرباير��06املوافق��1410رجب�عام��10مؤرخ�يف��02-90قانون�رقم�:��النموذج�األول
��.ممارسة�حق�اإلضراب�من�الرتاعات�اجلماعية�يف�العمل�وتسويتها�و،�يتعلق�بالوقاية�1990سنة�

��إن�رئيس�اجلمهورية�،����
��.منه��117و��115و��113و��54و��53و��52بناء�على�الدستور�السيما�املواد��-
يونيو�سنة��08املوافق��1386صفر�عام��18املؤرخ�يف���156-66مبقتضى�األمر�رقم�و�-

��.،�املعدل�و�املتمم�و�املتضمن�قانون�العقوبات��1966
-�� �رقم �األمر �مبقتضى ��74–�71و ��28املؤرخ�يف�� �عام ��1391رمضان �16املوافق

��.و�املتعلق�بالتسيري�االشتراكي�للمؤسسات��1971نوفمرب�سنة�
�29املوافق��1395ربيع�الثاين�عام��17املؤرخ�يف���33–�75و�مبقتضى�األمر�رقم���-

��املتعلق�باختصاصات�مفتشية�العمل�و�الشؤون�االجتماعية�،�و�1975أبريل�سنة�
غشت��5املوافق��1398املؤرخ�يف�أول�رمضان�عام���12-78و�مبقتضى�القانون�رقم��-

��و�املتضمن�القانون�األساسي�العام�للعامل�،�1978سنة�
-�� �رقم �القانون �مبقتضى ��19املؤرخ�يف��05-82و �الثاين�عام ��1402ربيع �13املوافق

��و�املتعلق�باتقاء�اخلالفات�اجلماعية�يف�العمل�و�تسويتها�،��1982ر�فرباي
�27املوافق��1402مجادى�األوىل�عام��3املؤرخ�يف���06–�82و�مبقتضى�القانون�رقم��-

��واملتعلق�بعالقات�العمل�الفردية�،��1982فرباير�سنة�
�28املوافق��1406مجادى�األوىل�عام��18املؤرخ�يف���06–�86و�مبقتضى�القانون�رقم��-

� �سنة �و�1986يناير � �املعدل �رقم �لألمر ���154–�66املتمم �يف � �عام��18املؤرخ صفر
��،�ملتضمن�قانون�اإلجراءات�املدنية�او�1966يونيو�سنة��8املوافق��1986
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�12املوافق��1408مجادى�األوىل�عام��22املؤرخ�يف���01–�88مبقتضى�القانون�رقم�و�-
��املتضمن�القانون�التوجيهي�للمؤسسات�العمومية�االقتصادية�،�و�1988يناير�سنة�

مايو��3املوافق��1408رمضان�عام��16املؤرخ��يف���14–�88و�مبقتضى�القانون�رقم��-
و��1975سبتمرب�سنة���26املؤرخ��يف����58-75املعدل��و�املتمم�لألمر�رقم��1988سنة�

��املتضمن�القانون�املدين�،��������
��ا�أقره�الس�الشعيب�الوطين�،�و�بناء�على�م�-

��:يصدر�القانون�التايل�نصه�
����اهلدف�و�جمال�التطبيق:���الباب�األول

� ��01املادة :� �الوقاية �كيفيات �القانون �هذا �وحيدد �العمل �يف �الرتاعات�اجلماعية �تسويتهامن
��.،�مبفهوم�املادة�الثانية�أدناه�راب�الناتج�عن�الرتاع��اجلماعيكيفيات��ممارسة�حق�االضوشروط�و

� ��02املادة �كل�خال: �القانون �هذا �ألحكام �خاضعا �العمل �يف �مجاعيا �نزاعا ف�يتعلق�يعد
مل�جيد�تسويته�بني�ية�يف�عالقة�العمل�والشروط�العامة�للعمل،�واملهنبالعالقات�االجتماعية�و

��������������������������������.أدناه�5و��4املستخدم�باعتبارمها�طرفني�يف�نطاق�أحكام��املادتني�والعمال�
�القانون�على�مجيع�العمال�تطبق�أحكام�:03املادة� �املستخدمني�األشخاص�الطبيعينيو�هذا
��.العسكريني�التابعني�للدفاع�الوطين�املعنويني�باستثناء�املدنيني�وأو�

��الوقاية�من�الرتاعات�اجلماعية�يف�العمل�و�تسويتها�:�الباب�الثاين�
�ا:األول�الفصل �على �تطبق �اليت �واألحكام �املؤسسات �غري �املستخدمة اإلدارات�هليئات

��العمومية�

��الوقاية�من�الرتاعات�:�القسم�األول�
يعقد�املستخدمون�و�ممثلو�العمال�اجتماعات�دورية�و�يدرسون�فيها�وضعية�:��04املادة

��.العالقات�االجتماعية�و�املهنية�
تدل�عبارة�ممثلي�العمال�،�يف�مفهوم�هذا�القانون�على�املمثلني�النقابيني�للعمال�أو���������

��.املمثلني�الذين�ينتخبهم�العمال�،�يف�حالة�عدم�وجود�املمثلني�النقابيني�
حتدد�كيفيات�تطبيق�هذه�املادة�،�السيما�دورية�االجتماعات�،�يف�االتفاقيات�أو���������

���.العقود�اليت�تربم�بني�املستخدمني�و�ممثلي�العمال�
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إذا�اختلف�الطرفان�يف�كل�املسائل�املدروسة�أو�يف�بعضها�يباشر�املستخدم�و��:�05املادة�
ا�يف�االتفاقيات�أو�العقود�اليت�يكون�كل�من�ممثلو�العمال�إجراءات�املصاحلة�املنصوص�عليه

و�إذا�مل�تكن�هناك�إجراءات�اتفاقية�للمصاحلة�أو�يف�حالة�فشلها�،�يرفع��.اجلانبني�طرفا�فيها�
��.صة��إقليميا�تاملستخدم�أو�ممثلو�العمال�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل�إىل�مفتشية�العمل�املخ

��املصاحلة:�القسم�الثاين�
�:��06املادة� ،�وجوبا�اليت�يرفع�إليها�اخلالف�يف�العملتقوم�مفتشية�العمل�املختصة�إقليما

��.ممثل�العمال�حاولة�املصاحلة��بني�املستخدم�ومب
�الغرض������� �إىل�وهلذا �العمل �يف �اخلالف�اجلماعي �طريف �املعني �العمل �مفتش �يستدعى ،

� �الثمانية �،�خالل�األيام �أوىل�للمصاحلة �لألخ)�8(جلسة � ،�قصد�تسجيل�موقف�طاراملوالية
��.عليها��عكل�واحد�يف�كل�مسألة�من�املسائل�املتناز

جيب�على�طريف�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل�أن��حيضروا�جلسات�املصاحلة�اليت�:��07املادة�
��.ينظمها�مفتش�العمل�

��� ��08املادة �الذي�ال�ميكن�أن�يتجاوز�: �املصاحلة، �إجراء �ابتداء�من��15عند�انقضاء يوما
تاريخ�اجللسة�األوىل،�يعد�مفتش�العمل�حمضرا�يوقعه�الطرفان�و�يدون�فيه�املسائل�املتفق�عليها،�

��.كما�يدون�املسائل�اليت�يستمر�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل�قائما�يف�شأا،�إن�وجدت
�ال�������� �نافذة�من�اليوم�الذي�يودعها طرف�األكثر�تصبح�املسائل�اليت�اتفق�الطرفان�عليها

��.استعجاال�لدى�كتابة�الضبط�باحملكمة�املختصة�إقليميا�
على�كل�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل،�أو�على��يف�حالة�فشل�إجراء�املصاحلة:��09املادة�
��.،�يعد�مفتش�العمل�حمضرا�بعدم��املصاحلة�بعضه

،�كما�التحكيم�وساطة�أو،�ميكن�الطرفني�أن�يتفقا�على�اللجوء�إىل�الويف�هذه�احلالة��������
��.تنص�عليهما�أحكام�هذا�القانون�

��الوساطة�:�القسم�الثالث�
،�مبوجبه،�طرفا�اخلالف�اجلماعي�فيه�على�إسناد�مهمة�الوساطة�هي�إجراء�يتفق:��10املادة�

��.يشتركان�يف�تعيينه�إىل�شخص�من�الغري�يدعى�الوسيط�و�اقتراح�تسوية��ودية��للرتاع�
الطرفني�مجيع�املعلومات�املفيدة�للقيام�مبهمة�و�يتعني�عليه�أن��يتلقى�الوسيط�من:��11املادة�

��.كل�املعلومات�اليت�يكون�قد�اطلع�عليها�أثناء�قيامه�مبهمته��تقيد�بالسر�املهين�إزاء�الغري�يفي
��
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��.،�مفتشية�العمل�املختصة�إقليميا�ساعد�الوسيط�يف�جمال�تشريع�العمل،�بناء�على�طلبهتو�������
� ��12املادة �اقتراحات�لتسوية�يعرض�الوسيط�على�الطرفني: ،�خالل�األجل�الذي�حيددانه

يرسل�نسخة�من�التوصية�املذكورة�إىل�مفتشية�روض�عليه�يف�شكل�توصية�معللة،�والرتاع�املع
��.العمل�املختصة�إقليميا�

��التحكيم�:�القسم�الرابع��
�442،�تطبق�املواد�التحكيمما�على�يف�حالة�اتفاق�الطرفني�على�عرض�خالفه:��13املادة�
��.،�مع�مراعاة�األحكام�اخلاصة�يف�هذا�القانون�من�قانون�اإلجراءات�املدنية�454إىل�

�املوالية�لتعيني�احلكام،�ويصدر�قرار�التحكيم�النهائي�خالل�الثال�������� �القرار�ثني�يوما هذا
��.يفرض�نفسه�على�الطرفني�اللذين�يلزمان�بتنفيذه�

��حكام�اليت�تطبق�على�املؤسسات�و�اإلدارات�العموميةاأل:�الفصل�الثاين�
��التعريف:�القسم�األول�

�القانون،�املؤسسات�واهليئات�:��14املادة� تعد�مؤسسات�وإدارات�عمومية،�يف�مفهوم�هذا
��.العمومية�ذات�الطابع�اإلداري�وكذلك�اإلدارات�املركزية�التابعة�للدولة�والواليات�والبلديات�

��الوقاية�من�الرتاعات�اجلماعية�يف�العمل�:�القسم�الثاين�
اإلدارات�العمومية�يف�درس�وضعية�العالقات�االجتماعية�واملهنية�داخل�املؤسسات�وت:��15املادة�
��.اإلدارات�العمومية�املهنية�تماعات�دورية�بني�ممثلي�العمال�واملمثلني�املخولني�يف�املؤسسات�واج

��املصاحلة:�القسم�الثالث�
،�يرفع�ممثلو�العمال�كل�املسائل�املدروسة�أو�يف�بعضهاإذا�اختلف�الطرفان�يف�:��16املادة�

��:�املسائل�املستمر�فيها�اخلالف�إىل�
�أو��- �املؤسسة �إليها �تنتمي �اليت �الوالية �أو �البلدية �مستوى �يف �املختصة �اإلدارية السلطات

��.اإلدارة�املعنية
�املخولني�- �ممثليهم �أو �والوزراء �املؤسسات �كانت �نطاق��إذا �يف �تدخل �املعنية اإلدارات

��.اختصاصهم�أو�إذا�كان�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل�يكتسي�طابعا�جهويا�أو�وطنيا�
عليها�يف�املادة�السابقة��يف�حالة�عدم�تسوية�املسائل�املقصودة�بالطعن�املنصوص:��17املادة�
�تستدعى �أيام �الثمانية �خالل ،)8� �ألخ) �طريف�هاطاراملوالية �مباشرة �العليا �السلمية �السلطة ،

�بالوظيفة� �املكلفة �السلطة �ممثلي �حبضور �مصاحلة �اجتماع �إىل �العمل �يف �اجلماعي اخلالف
������.العمومية�و�مفتشية�العمل�املختصة�إقليميا�
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إذا�تبني�خالل�اجتماع�املصاحلة�،�أن�اخلالف�يتعلق�بعدم�تطبيق�التزام�قانوين�:��18املادة�

� �ذلك�أو �تطبيق �ضمان �على �أخطرت �اليت �املباشرة �العليا �السلمية �السلطة �تسهر تنظيمي،

��.يوما�من�تاريخ�اإلخطار�)�30(االلتزام�،�يف�أجل�ال�يتعدى�ثالثني�

� ��19املادة �أن�نقاط�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل�تتعلق�: �تبني�خالل�اجتماع�املصاحلة إذا

و�تتعلق�مبسائل�ال�ميكن�التكفل�ا�يف�إطار�األحكام�بتأويل�األحكام�القانونية�أو�التنظيمية�أ

�العليا�القانونية، �السلمية �السلطة �ختطر �ا، �املعمول �التنظيمية �أو �املادة �يف �املذكورة ،16�

�ا �العموميةأعاله، �بالوظيفة �املكلفة �لسلطة �يف�املادة �املنصوص�عليها �حسب�األشكال ،20�

�عرض �قصد �ا�أدناه، �الس �على �اخلالف �العمومية�نقاط �الوظيفة �يف �األعضاء ملتساوي

������������������������.أدناه�23إىل��21املنصوص�عليه�يف�املواد�من�

أعاله�الذي��19إىل��16عند�اية�إجراء�املصاحلة�املنصوص�عليه�يف�املواد�من�:��20املادة�

ة�العليا�السلمي،�تعد�السلطة�ابتداء�من�تاريخ�االجتماع�األول�يوما�15ال�ميكن�أن�يتجاوز�

�و �الطرفان� �يوقعه �تتضمن�املقترحات�حمضرا �اقتضى�األمر، �إذا �النقاط�املتفق�عليها، يتضمن

�إىل�ا �العموميةاملقدمة �بالوظيفة �املكلفة �اليت�تتعلق�بأشكال�التكفل�باملسائللسلطة املستمر��،

��.فيها�اخلالف�و�إجراءاته

��ألعضاء�املتساوي�ا�جملس�الوظيفة�العمومية:�القسم�الرابع�

ممثلي�يفة�العمومية�يتكون�من�اإلدارة�وحيدث�جملس�متساوي�األعضاء�يف�الوظ:��21املادة�

��.العمال�ويوضع�لدى�السلطة�املكلفة�بالوظيفة�العمومية�

،�جهاز�مصاحلة�يف�جمال�اوي�األعضاء�يف�الوظيفة�العموميةيشكل�الس�املتس:��22املادة�

��.اخلالفات�اجلماعية�يف�العمل�داخل�املؤسسات�واإلدارات�العمومية�

التنظيمية�اليت�ختضع�هلا�عالقات�لك،�يف�إعداد�النصوص�التشريعية�و،�زيادة�على�ذويستشار

��.تكييف�هذه�النصوص�املؤسسات�واإلدارات�العمومية�و�العمل�ضمن

� ��23املادة �امل: �الس �تشكيل �تعيني�حيدد �وطرق �العمومية �الوظيفة �يف �األعضاء تساوي

��.تسيريه�عن�طريق�التنظيم�ه�وأعضائه�وكذا�كيفية�تنظيمه�ورئيس

��

��
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��ممارسة�حق�اإلضراب�:��الباب�الثالث
���كيفيات�ممارسة�حق�اإلضراب:��الفصل�األول
��:��الشروط�العامة:�القسم�األول�

�استمر�اخلالف:��24املادة� ها�الوساطة�املنصوص�عليبعد�استنفاذ�إجراءات�املصاحلة�و�إذا
،�ميارس�حق�د�يف�عقد�أو�اتفاقية�بني�الطرفني،�قد�ترأعاله،�ويف�غياب�طرق�أخرى�للتسوية

��.الكيفيات�احملددة�يف�أحكام�هذا�القانون�للجوء�إىل�اإلضراب�وفقا�للشروط�والعمال�يف�ا
يوقف�اإلضراب�الذي�شرع�فيه�مبجرد�اإلضراب،�وكن�اللجوء�إىل�ممارسة�ال�مي:��25املادة�

��.على�التحكيم�جلماعي�يف�العمل�على�عرض�خالفهمااتفاق�الطرفني�يف�اخلالف�ا
� ��26املادة �الناتج�عن�الرتاع�اجلماعي�للعمل�يشكل�التوقف�اجلماعي�عن�العمل: مبفهوم�،

مهنيا�جسيما�يرتكبه�العمال�،�خطأ�ذي�حيدث�خرقا�ألحكام�هذا�القانونالاملادة�الثانية�أعاله،�و
��.يتحمل�املسؤولية�األشخاص�الذين�سامهوا�فيه�بنشاطهم�املباشر�ه�والذين�يشاركون�في

��موافقة�مجاعة�العمال�على�اإلضراب�:�القسم�الثاين��
� ��27املادة �تستدعى: �يف�املادة �يف�احلاالت�املنصوص�عليها �العمال�أعاله�225، �مجاعة ،

إعالمهم�بنقاط��يف�مواقع�العمل�املعتادة�،�بعد�إعالم�املستخدم�،�قصداملعنيني�إىل�مجعية�عامة�
تسمع�مجاعة�و�.البت�يف�احتمال�التوقف�اجلماعي�عن�العمل�املتفق�عليهاخلالف�املستمر�و

��.بناء�على�طلبهم�إلدارية�املعنية،العمال�إىل�ممثلي�املستخدم�أو�السلطة�ا
تكون�املوافقة�عن�طريق�االقتراع�السري،�واإلضراب��يوافق�على�اللجوء�إىل:��28املادة�

�العمال�اتمعني�يف�مجعية�عامة�تضم�نصف�عدد�العمال�الذين�تتكون�منهم مجاعة��بأغلبية
��.العمال�املعنية�على�األقل

��اإلشعار�املسبق�باإلضراب:��القسم�الثالث
يشرع�يف�اإلضراب�املتفق�عليه�،�حسب�الشروط�املنصوص�عليها�يف�املادتني�:��29املادة�
��.،�لدى�انتهاء�أجل�اإلشعار�املسبق�باإلضراب�أعاله�28و�27

من�تاريخ�إيداعه�لدى�املستخدم�حتسب�مدة�اإلشعار�املسبق�باإلضراب�ابتداء�:�30املادة�
ال�ميكن�أن�تقل�طريق�املفاوضة�و�دد�هذه�املدة�عنإعالم�مفتشية�العمل�املختصة�إقليميا،�حتو

��.أيام�ابتداء�من�تاريخ�إيداعه)�08(عن�مثانية�
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،�باختاذ�د�إيداع�اإلشعار�املسبق�باإلضراب،�مبجريلتزم�املستخدم�وممثلو�العمال�:�31املادة�
يعني�الطرفان�العمال�مة�لضمان�احملافظة�على�املنشآت�واألمالك�وضمان�أمنها�والتدابري�الالز
��.فلون�ذه�املهام�الذين�يتك

��محاية�حق�اإلضراب�:��القسم�الرابع
و�ال��.حيمي�القانون�حق�اإلضراب�الذي�ميارس�مع�احترام�احكام�هذا�القانون:��32املادة�

و�يوقف�اإلضراب��.يقطع�اإلضراب�،الذي�شرع�فيه�،�حسب�هذه�الشروط�عالقة�العمل�
�طرفا� �عليه �اتفق �فيما � �عدا �ما �العمل �عن �التوقف�اجلماعي �مدة �طوال �العمل �عالقة آثار

���.اخلالف�بواسطة�اتفاقيات�و�عقود�يوقعاا�
�مينع�أي�تعيني�للعمال�عن�طريق�التوظيف�أوغريه�قصد�استخالف�العمال�املضربني،�:�33املادة�

�االلتزامات� �تنفيذ �رفض�العمال� �إذا �أو �السلطات�اإلدارية �به �حاالت�التسخري�الذي�تأمر ماعدا
��.أدناه��40و��39النامجة�عن�ضمان�القدر�األدىن�من�اخلدمة�املنصوص�عليه�يف�املادتني�

كما�أنه�ال�ميكن�تسليط�أية�عقوبة�على�العمال�بسبب�مشاركتهم�يف�إضراب�قانوين�شرع�
��������.وط�املنصوص�عليها�يف�هذا�القانون�للشر�فيه�وفقا

��عرقلة�حرية�العمل�:�القسم�اخلامس�
يعد�عرقلة�حلرية�العمل،�كل�فعل�من�شأنه�القانون�على�عرقلة�حرية�العمل�و�يعاقب:��34املادة��

أن�مينع�العامل�أو�املستخدم�أو�ممثليه�من�االلتحاق��مبكان�عمله�املعتاد�أو�مينعهم�من�استئناف�ممارسة�
��.نشاطهم�املهين�أو�من�مواصلته�بالتهديد�أو�املناورات�االحتيالية�أو�العنف�أو�االعتداء�

،�عندما�يستهدف�حتالل�احملالت�املهنية�للمستخدمامينع�العمال�املضربون�عن�:��35املادة�
،�ميكن�إصدار�أمر�قضائي�بإخالء�احملالت�ويف�هذه�احلالة�.رقلة�حرية�العملهذا�االحتالل�ع

��.بناء�على�طلب�املستخدم�
تشكل�عرقلة�حرية�العمل�كما�يشكل�رفض�االمتثال�لتنفيذ�أمر�قضائي�بإخالء�:��36املادة�

��.،�دون�املساس�بالعقوبات�اجلزائية�مهنيا�جسيمااحملالت�املهنية�خطأ�
��حتديد�ممارسة�حق�اإلضراب�:�الفصل�الثاين�
��القدر�األدىن�من�اخلدمة�:�القسم�األول�

� �استمرار��:�37املادة �التام �انقطاعها �يضر �أن �اليت�ميكن �اإلضراب�ميس�األنظمة �كان إذا
احليوية�أو�متوين�املواطنني�أو�احملافظة��املرافق�العمومية�األساسية�،�أو�ميس�األنشطة�االقتصادية

�املنشآت �فيتعنياألمو�على �املوجودة، �قدر�الك �يف�شكل �الضرورية �األنشطة �مواصلة �تنظيم
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أدىن�من�اخلدمة�إجباري�أو�ناتج�عن�مفاوضات�أو�اتفاقيات�أو�عقود،�كما�نصت�على�ذلك�
��.أدناه��39و�38املادتان�

��:�ة�اإلجبارية�ااالت�التالية�ينظم�قدر�أدىن�من�اخلدم:��38املادة��
��.توزيع�األدوية�،�املناوبة�ومصاحل�االستعجاالت�و�املصاحل�االستشفائية�-�1
��.والتلفزةبكة�الوطنية�للمواصالت�السلكية�والالسلكية��اإلذاعة�املصاحل�املرتبطة�بسري�الش�-2
��.وتوزيعهانقلها�واملاء�واز�واملواد�البترولية�الغصاحل�املرتبطة�بإنتاج�الكهرباء�وامل�-�3
�لرفع�-�4 �و�املصاحل�البلدية �واملساخل�، �من�اهلياكل�الصحية �االقمامة �مبا�مصاحل�املراقبة لطبية

�و �واملوانئ �واملطارات �احلدود �يف �واحليوانية �النباتية �الصحة �العامة�املصافيها �البيطرية حل
��.التطهريكذا�مصاحل�،�وواخلاصة

�بإن�-�5 �مباشرة �املرتبطة �املوااملصاحل �شبكة �لتزويد � �املخصصة �الطاقة �السلكية�تاج صالت
�و �السلكية�والالسلكية، �املواصالت �يف �العبور �مراكز �لسري �الضرورية �املصاحل كذلك

��.لإلشارةوالالسلكية�الوطنية�و�صيانة�الشبكة�الوطنية�
��.املصاحل�املكلفة�بالعالقات�املالية�مع�اخلارج�يف�البنك�و�البنوك�العمومية��-�6
��.النقل�البحري�قلها�عرب�قنوات�الشحن�ونو�،ملصاحل�املكلفة�بإنتاج�احملروقاتا�-7
��.نقل�احملروقات�بني�السواحل�الوطنية��-�8
نقل�املنتوجات�املعترف�خبطورا�والسريعة�لتفريغ�املينائية��واملطارية��وامصاحل�الشحن�و�-�9

��.التلف�أو�املرتبطة�حباجيات�الدفاع�الوطين�
شارة�البحرية��السكة�اإلرصاد�اجلوي�واأل(املرتبطة�بأمن�وسائل�النقل�احل�املص�-�10

��)�منها�حراس�حواجز�املقاطعاحلديدية�و
سلكية�املرتبطة�حبماية�األرواح�وعمليات�الالمصاحل�النقل�واملواصالت�السلكية�و�-�11

��.إنقاذ�السفن�مباشرة�الشحن�و
��.مصاحل�الدفن�و�املقابر��-�12
��االستعداد�للرتولراكز�املراقبة�اجلوية�وم(املكلفة�مبراقبة�املرور�اجلوي��املصاحل�-�13
��.)وأبراج�املراقبة�

��.احملاكم�مصاحل�كتابة�الضبط�يف�االس�و�-�14
أو��حيدد�القدر�األدىن�من�اخلدمة�يف�ميادين�النشاط�املنصوص�عليها�يف�اتفاقية:���39املادة��

��.أعاله��38،�دون�املساس�باإلحكام�الوارد�يف�املادة�عقد�مجاعي
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و�إذا�مل�يكن�ذلك�،�حيدد�املستخدم�أو�السلطة�اإلدارية�املعنية�،�بعد�استشارة�ممثلي�������
��.العمال�ميادين�النشاط�اليت�تتطلب�القدر�األدىن�من�اخلدمة�و�العمال�الضروريني�للتكفل�به�

در�األدىن�من�اخلدمة�املفروض�عليه�خطأ�قالقيام�باليعد�رفض�العامل�املعين�:��40املادة�
��.مهنيا�جسيما�
��التسخري�:�القسم�الثاين�

ري�العمال�املضربني�الذين�،�ميكن�أن�يؤمر�بتسخالساري�املفعول�عمال�بالتشريع:��41املادة�
�أيشغلون �هيئات �يف �املؤسسات، �أو �العمومية �اإلدارات �و �عمل �مناصب �ألمن�، ضرورية

� �واألمالكاألشخاص �توفري�واملنشآت �يف �األساسية �العمومية �املصاحل �استمرار �لضمان ،
��.ارسون�أنشطة�الزمة�لتمويل�السكاناحلاجيات�احليوية�للبالد�أو�الذين�مي

يعد�عدم�االمتثال�ألمر�التسخري�خطأ�جسيما�دون�املساس�بالعقوبات�املنصوص�:��42املادة�
��.عليها�يف�القانون�اجلزائي

��موانع�اللجوء�إىل�اإلضراب�:�الفصل�الثالث�
يف�ميادين�األنشطة�األساسية�اليت�قد�تعرض�توقفها�حياة��أو�وء�إىل�اإلضراب�اللج�مينع:��43املادة�

��:�،�مينع�اللجوء�إىل�اإلضراب�على�أو�االقتصاد�الوطين�للخطر�وذه�الصفة�أمن�أو�صحة�املواطنني
��
��.القضاة��-1
��.ني�الذين�يشغلون�مناصب�يف�اخلارجمبرسوم�أو�املوظف�املوظفني�املعينني�-2
��.مصاحل�األمنأعوان��-3
��.عاملني�يف�مصاحل�احلماية�املدنيةاألعوان�امليدانيني�ال�-4
��.الشؤون�اخلارجية�رة�الوطنية�يف�وزاريت�الداخلية�وأعوان�مصاحل�استغالل�شبكات�اإلشا�-5
��.األعوان�امليدانيني�العاملني�يف�اجلمارك��-6
��.عمال�املصاحل�اخلارجية�إلدارة�السجون��-7

اخلاضعون�ألحكام�املادة�ختضع�اخلالفات�اجلماعية�يف�العمل�اليت�يكون�العمال�:��44املادة�
� �السابقة �من �املواد �يف �املنصوص�عليها �إلجراءات�املصاحلة �فيها، أعاله��20إىل��16طرفا

ر،�كما�ينص�عليها�الباب�اخلامس�،�إن�اقتضى�األماسة�من�طرف�جلنة�التحكيم�الوطنيةللدرو
�����.من�هذا��القانون�

������
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��اإلضراب��تسوية:��الباب�الرابع�
بعد�لعمل�خالل�فترة�اإلشعار�املسبق�وجيب�على�طريف�اخلالف�اجلماعي�يف�ا:��45املادة�

��.الشروع��يف�اإلضراب�أن�يواصلوا�مفاوضام�لتسوية�اخلالف�الواقع��بينهما�
ميكن�للوزير�املكلف��بالقطاع�أو�الوايل�أو�رئيس��الس�الشعيب�البلدي�أن�:��46املادة�

� �يعرض�على�طريف� �كفئا �بدت�من�يعني�وسيطا �إذا �اقتراحات�لتسوية�خالفهما، اخلالف�
���.يف�املفاوضات�املباشرة�مواقفهما�صعوبات

��.كما�ميكن�األطراف�املعنية�الوسيط�أن�حتدد�له��مدة��زمنية��لتقدمي�اقتراحاته������
���.ميكن�نشر�تقرير�الوسيط�بطلب�من�أحد�طريف�اخلالف�اجلماعي�يف�العمل�:�47املادة�
� ��48املادة :� �يف�املادة �املنصوص�عليها �اإلضراب�بعد�فشل�الوساطة �استمر ميكن��46إذا

العمل�إن��لبلدي�أن�حييل�اخلالف�اجلماعي�يفيل�أو�رئيس�الس�الشعيب�االوزير�املعين�أو�الوا
اقتضت�ذلك�ضرورات�اقتصادية�واجتماعية�قاهرة،�على�اللجنة�الوطنية��للتحكيم�املنصوص�

��.عليها�يف�الباب�اخلامس�من�هذا�القانون،�بعد�استشارة��املستخدم��و�ممثلي�العمال
��اللجنة�الوطنية�للتحكيم�:�الباب�اخلامس�
��اختصاصها��و�تكوينها�:�القسم�األول�

��:�ختتص�اللجنة��الوطنية��للتحكيم��باخلالفات�اجلماعية��يف�العمل�اآلتية�:��49املادة�
��.اخلالفات�اليت�تعين�املستخدمني�الذين��مينعون�اللجوء��إىل�اإلضراب��-
��من�هذا�القانون��48لشروط�املنصوص�عليها�يف�املادة�اخلالفات�اليت�تعرض�عليها�حسب�ا�-
،�اليت�حييلها�م�يف�اخلالفات�اجلماعية�يف�العملتبت�اللجنة�الوطنية��للتحكي:��50املادة��

��:�عليها�
��.أعاله��48الوزير�املعين�أو�الوايل�أو�رئيس�الس�الشعيب�البلدي�حسب�الشروط�احملددة�يف�املادة��-
��.أعاله���43يف�املادة��ممثلو�العمال�فيما�خيص�املستخدمني�املنصوص�عليهمالوزير�املعين�أو��-
باخلالفات�اجلماعية�يف�تتلقى�اللجنة��الوطنية��للتحكيم�مجيع�املعلومات�اليت�هلا�صلة������

��.الوساطة�املنصوص�عليهما�أعدت�يف�إطار�إجراء�املصاحلة��و�كذا��أية��وثيقة�العمل،��و
� ��51املادة :� �ليرأس �الوطنية �واللجنة �العليا، �احملكمة �قاض�من �عدد�لتحكيم �من تتكون

��.عدد�ممثلي�العمال�املمثلني�الذين�تعينهم�الدولة��ويتساوى�فيه�عدد�
�و �اللجنة �تكوين�هذه �تنظيمهاكيفيات�إجراءات�تحيدد �وطريقة �عن��عيني�أعضائها تسيريها

��.طريق�التنظيم�
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��قرارات�التحكيم:�القسم�الثاين�
� �52املادة �ويبلغ�: �العليا �للمحكمة �الرئيس�األول �من �بأمر �نافذة �قرارات�التحكيم تصبح

��.رئيس�اللجنة�الوطنية�للتحكيم�هذه�القرارات�إىل�الطرفني�خالل�األيام�الثالثة�املوالية�لتارخيها
��أحكام�جزائية:�الباب�السادس�

�بني��:53املادة� �تتراوح�ما �مالية كل�من�دج�2.000.00دج�و500.00يعاقب�بغرامة
�املصاحلة� �جلسات �عن �عي �سبب�شر �دون �العمل �يف �اخلالف�اجلماعي �طريف يتغيب�من

��.واجتماعاا،�اليت�تنظم�طبقا�ألحكام�هذا�القانون
��دج�يف�حالة�العود�5.000.00وميكن�أن�ترفع�هذه�الغرامة�املالية�إىل��������
� �54املادة �مالي: �بغرامة ��ةيعاقب �بني �ما �و5.000.00تتراوح دج�20.000.00دج

�واحلكام� �الوسطاء �زود �من �إحدى�هاتني�العقوبتني�كل �أو �حبسا �أشهر �ستة �أو وبشهرين
املذكورين�يف�أحكام�هذا�القانون�مبعلومات�غري�صحيحة�أو�وثائق�مزورة�أو�مارس�مناورات�

��.احتيالية�تستهدف�الضغط�على�أعضاء�هذين�اجلهازين�بغية�توجيه�قرارمها�أو�توصيتهما
� �55املادة �بني�يع: �ما �تتراوح �مالية �وبغرامة �شهر �إىل �أيام �مثانية �من �باحلبس اقب

�و500.00 �التوقف�2.000.00دج �تسبب�يف �من �العقوبتني�كل �هاتني �بإحدى �أو دج
التشاوري�اجلماعي�عن�العمل�املخالف�ألحكام�هذا�القانون�أو�حاول�أن�يتسبب�يف�ذلك�أو�

��.عمل�على�استمراره�أو�حاول�من�أجل�استمراره
��

� �ومن �إىل�ثالث�سنوات�حبسا �أشهر �ستة �من �العقوبتان �هاتان �إىل�2.000.00ترفع دج
�ترفع�إح50.000.00 �أو �مالية �صاحب�التوقف�التشاوريدج�غرامة �إذا اجلماعي��دامها،

��.عن�العمل�عنف�أو�اعتداء�على�األشخاص�أو�املمتلكات
يوما��15دج�و2.000.00دج�و�500.00يعاقب�بغرامة�مالية�تتراوح�ما�بني�:�56املادة�

�أو� �أو�ديدا �احتيالية �بإحدى�هاتني�العقوبتني�كل�من�مارس�مناورة �أو إىل�شهرين�حبسا
��.أو�اعتداء�واستهدف�بذلك�عرقلة�حرية�العمل�يف�مفهوم�هذا�القانون/عنفا�و
� �57املادة �بني�: �ما �تتراوح �مالية �وبغرامة �شهرين �إىل �أيام �مثانية �من �باحلبس يعاقب

دج�أو�بإحدى�هاتني�العقوبتني�كل�شخص�ميس�أو�حياول�أن�2000.00دج�و500.00
�أو� �آخرين �عماال �بتوظيفه �القانون �هذا �أحكام �احترام �ظل �اإلضراب�يف �حق ميس�ممارسة

��.تعيينهم
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أو�اعتداء�ترفع�هاتان�العقوبتان�من�ستة�أشهر�/وإذا�صاحب�مس�ممارسة�حق�اإلضراب�ديد�أو�عنف�و
��.دج�أو�إحد�ى�هاتني�العقوبتني50.000.00دج�إىل�2.000.00إىل�ثالث�سنوات�حبسا�ومن

��أحكام�ائية:�الباب�السابع�
� �58املادة :� �املادة �ال�سيما �القانون، �هذا �ألحكام �املخالفة �األحكام من��171تلغى�مجيع
��.املعدل�واملتمم�واملتضمن�قانون�العقوبات�1966يونيو��08املؤرخ�يف��156-66األمر�

� �رقم �القانون �أحكام �تلغى ��13املؤرخ�يف��05-82كما واملتعلق��1982فرباير
��.بالوقاية�من�اخلالفات�اجلماعية�يف�العمل�وتسويتها

��.ينشر�هذا�القانون�يف�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية:�59املادة�

��.1990فرباير��6املوافق�ل��ـه1410رجب��10حرر�باجلزائر�يف������������������
��الشاذيل�بن�جديد������������������������������������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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��:لنموذج�الثاينا
يناير�سنة��23املوافق�ل��1429حمرم�عام��15مؤرخ�يف��04-08قانون�رقم�

��.يتضمن�القانون�التوجيهي�للتربية�الوطنية�2008
��إن�رئيس�اجلمهورية،�

��ومنه�126و122/16و�2-120/1و�119و�56و�53بناء�على�الدستور�السيما�املواد��-����
يونيو��8املوافق�ل��1386صفر�عام��18املؤرخ�يف��156-66ومبقتضى�االمر�رقم��-����
��.و�املتضمن�قانون�العقوبات�املعدل�واملتمم�1966سنة�
�26:�املوافق�ل�1395رمضان�عام��20املؤرخ�يف��58-75ومبقتضى�األمر�رقم��-����

��.واملتضمن�القانون�املدين�املعدل�واملتمم�1975سبتمرب�سنة�
أبريل��16املوافق��1396ربيع�الثاين�عام��16املؤرخ�يف��35-�76ومبقتضى�األمر�رقم��-���
��.واملتعلق�بتنظيم�التربية�والتكوين�املعدل�واملتمم�1976سنة�
املوافق�ل��1405دى�األوىل�عام�مجا�26املؤرخ�يف��05-85ومبقتضى�القانون�رقم��-���
��.واملتعلق�حبماية�الصحة�وترقيتها،�املعدل�واملتمم�1985فرباير�سنة��16
أبريل��07املوافق�ل��1410رمضان��12املؤرخ�يف��08-90ومبقتضى�القانون�رقم���-��

��.واملتعلق�بالبلدية�،املتمم�1990سنة�
أبريل��7املوافق�ل��1410رمضان�عام��12املؤرخ�يف��09-90ومبقتضى�القانون�رقم��-��

��.واملتعلق�بالوالية�املتمم�1990سنة�
غشت�15املوافق�ل��1411حمرم�عام��24املؤرخ�يف��21-90ومبقتضى�القانون�رقم�-��

��.واملتعلق�باحملاسبة�العمومية�1990سنة�
�16املوافق�ل��1411مجادى�الثانية�عام��30املؤرخ�يف��05-91ومبقتضى�القانون�رقم��-����

��.منه�15واملتضمن�تعميم�استعمال�اللغة�العربية،�املعدل�واملتمم،�السيما�املادة��1991يناير�سنة�
يوليو��17املوافق�ل��1416صفر�عام��19املؤرخ�يف��20-95ومبقتضى�األمر�رقم��-���
��.واملتعلق�مبجلس�احملاسبة�1995سنة�
�25املوافق�ل��1416ربيع�الثاين�عام��30املؤرخ�يف��24-95ومبقتضى�األمر�رقم��-����

��.واملتعلق�حبماية�األمالك�العمومية�وأمن�األشخاص�فيها�1995سبتمرب�سنة�
�4املوافق�ل�1419ذي�احلجة�عام��18املؤرخ�يف��05-99ومبقتضى�القانون�رقم��-����
��.واملتضمن�القانون�التوجيهي�للتعليم�العايل،�املعدل�1999بريل�سنة�أ
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مايو�سنة��8املوافق�ل��1423صفر��25املؤرخ�يف��09-02ومبقتضى�القانون�رقم��-���
��.واملتعلق�حبماية�األشخاص�املعوقني�وترقيتهم�2002

�14املوافق�ل��1425مجادى�الثانية�عام��27املؤرخ�يف��10-�04ومبقتضى�القانون��-���
��.واملتعلق�بالتربية�البدنية�والرياضة��2004غشت�سنة

غشت�سنة��23املوافق��1426رجب�عام��18املؤرخ�يف��07-05ومبقتضى�األمر�رقم��-��
��.الذي�حيدد�القواعد�العامة�اليت�حتكم�التعليم�يف�مؤسسات�التربية�والتعليم�اخلاصة�2005

��وبعد�رأي�جملس�الدولة�-��
��وبعد�مصادقة�الربملان�-��

��)3:(يصدر�القانون�اآليت�نصه

��)18إىل��01املواد�من��(�اجلزائريةأسس�املدرسة�:�الباب�األول
��)02إىل��01من�املادة�(غايات�التربية:�الفصل�األول�������
��)06إىل��03من�املادة�(مهام�املدرسة�:�الفصل�الثاين�������
��)18إىل��07من�املادة�(املبادئ�األساسية�للتربية�الوطنية:�الفصل�الثالث�������

��)26إىل��19د�من�املوا(�اجلماعة�التربوية:�الباب�الثاين
��)72إىل��27من�املادة�(تنظيم�التمدرس:�الباب�الثالث

��)37إىل��28املواد�من�(�أحكام�مشتركة�:الفصل�األول
��)43إىل��38املواد�من�(التربية�التحضريية�:�الفصل�الثاين

��)52إىل��44املواد�من�(التعليم�األساسي:�الفصل�الثالث
��)56إىل��53املواد�من�(التعليم�الثانوي�العام�والتكنولوجي:�الفصل�الرابع

��)�65إىل��57املواد�من�(�األحكام�املتعلقة�مبؤسسات�التربية�والتعليم�اخلاصة�:الفصل�اخلامس
��)68إىل��66املواد�من�(اإلرشاد�املدرسي:�الفصل�السادس

��)72إىل��69املواد�من�(التقييم��:الفصل�السابع
��)75إىل��73املواد�من�(تعليم�الكبار�:الباب�الرابع

��)80إىل��76املواد�من�(املستخدمون�:�الباب�اخلامس

                                                 
وى�مواد�هذا�القانون�إال�أن�يرجع�إىل�العدد�نكتفي�بذكر�عناوين�األبواب�والفصول�وما�على�الراغب�يف�فح�-)3(�

�2008يناير�سنة��27من�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�املؤرخة�يف��04
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ونشاطات�الدعم�واألجهزة��ربية�والتعليم�العمومية�وهياكلمؤسسات�الت:�الباب�السادس

��)104إىل�81املواد�من�(�االستشارية

��)86إىل��81املواد�من�(مؤسسات�التربية�والتعليم�العمومية�:الفصل�األول
��)88إىل��87املواد�من�(هياكل�الدعم�:�الفصل�الثاين

��)95إىل��89املواد�من�(البحث�التربوي�والوسائل�التعليمية�:الفصل�الثالث
��)98إىل��96املواد�من�(النشاط�االجتماعي�:الفصل�الرابع

��)101إىل��99املواد�من�(�اخلريطة�املدرسية�:الفصل�اخلامس
��)104اىل��102املواد�من�(�ألجهزة�االستشاريةا:�الفصل�السادس

��)106إىل��105املواد�من�(�أحكام�ختامية:�الباب�السابع
���2008يناير�سنة��23املوافق�ل��1429حمرم�عام��15حرر�باجلزائر�يف����������������

� ��اإلمضاء����������������������������������������������������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��:األمر�-�3.4.6
هو�نص�تشريعي،�يصدره�رئيس�اجلمهورية�يف�القضايا�االستعجالية�أو�يف�حالة�عدم������������

�برملان �الكوارث��أو�يف�حاالت�الضرورة،�وجود �مثل�احلروب�أو أو�يف�احلاالت�االستثنائية

من�الدستور،�أو�ما�بني�الدورات�التشريعية،�على�أن�يعرض��93الطبيعية،�وذلك�طبقا�للمادة�

األمر�على�اهليئة�التشريعية�عند�انعقاد�دورا�املقبلة�للمصادقة�وإضفاء�صيغة�قوة�القانون�عليه،�

��.124أما�صالحية�استصداره�فهي�خمولة�دستوريا�لرئيس�اجلمهورية�وفقا�للمادة�

��:تطبيقات�على�األمر

� التطبيقات�على�هذا�النص�التشريعي�منوذجني�اثنني�على�سبيل�املثال�نقدم�يف�باب��

�احلصر، �ألمهيته�ال �نظرا �سواء، �حد �على �واملواطن �للمتكون �بالنسبة �فائدة �فيهما ا�منرى

��.ومشوليتهما�من�املنظور�التشريعي

��.يتعلق�بقانون�اجلنسية�اجلزائرية�:النموذج�األول -

��.األساسي�العام�للوظيفة�العموميةفيتعلق�بالقانون�:�النموذج�الثاين -

��:النموذج�األول

،�2005فرباير�سنة��27املوافق�ل��1426حمرم�عام��18مؤرخ�يف��01-05أمر�رقم�����

ديسمرب��15املوافق�ل��1390شوال�عام��17املؤرخ�يف��86-70يعدل�ويتمم�األمر�رقم�

��.،�واملتضمن�قانون�اجلنسية�اجلزائرية1970

��,إن�رئيس�اجلمهورية�

��منه��124و�4-122بناء�على�الدستور،�السيما�املادتان� -

يونيو��8واملوافق�ل��1386صفر�عام��18املؤرخ�يف��154-�66ومبقتضى�األمر�رقم� -

��.واملتضمن�قانون�اإلجراءات�املدنية،�املعدل�واملتمم��1966سنة�

�19املوافق�ل��1389ذي�احلجة�عام��13املؤرخ�يف��20-70ومبقتضى�األمر�رقم� -

��.واملتعلق�باحلالة�املدنية�1970فرباير�سنة�

ديسمرب��15املوافق�ل��1390شوال�عام��17املؤرخ�يف��86-70ومبقتضى�األمر�رقم� -

��.واملتضمن�قانون�اجلنسية�اجلزائرية�1970سنة�

�26املوافق�ل��1395رمضان�عام��20املؤرخ�يف��58-75ومبقتضى�األمر�رقم� -

��.دين،�املعدل�واملتمموالتضمن�القانون�امل�1975سبتمرب�سنة�
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��،وبعد�االستماع�إىل�جملس�الوزراء

��

��:يصدر�األمر�اآليت�نصه�

� �األوىل �املادة :� �رقم �األمر �ويتمم �األمر �هذا �عام��17املؤرخ�يف��86-70يعدل � شوال

��.واملتضمن�قانون�اجلنسية�اجلزائرية�1970ديسمرب�سنة��15املوافق�ل��1390

شوال��17املؤرخ�يف��86-70من�األمر�رقم��8و�7و�6و�5و�4تعدل�املواد��:02املادة�

��:واملذكور�أعاله،�وحترر�كما�يأيت�1970ديسمرب��15املوافق�ل��1390

��"يقصد�بسن�الرشد�يف�مفهوم�هذا�القانون،�سن�الرشد�املدين:��04املادة�"�

� �05املادة" :� �بعبارة �باجلزائر"يقصد �اإلقليمية�" �واملياه �اجلزائري �التراب جمموع

��".والسفن�والطائرات�اجلزائريةاجلزائرية�

��".يعترب�جزائريا�الولد�املولود�من�أب�جزائري�أو�أم�جزائرية�:06املادة�"�

��.يعترب�من�اجلنسية�اجلزائرية�بالوالدة�يف�اجلزائر:�07املادة�"

��.الولد�املولود�يف�اجلزائر�من�أبوين�جمهولني -1

كأنه�مل�يكن�جزائريا�قط�إذا�غري�أن�الولد�املولود�يف�اجلزائر�من�أبوين�جمهولني�يعد�

ثبت�خالل�قصوره،�انتسابه�إىل�أجنيب�أو�أجنبية�وكان�ينتمي�إىل�جنسية�هذا�األجنيب�أو�هذه�

��.األجنبية�وفقا�لقانون�جنسية�أحدمها

��.إن�الولد�احلديث�الوالدة��الذي�عثر�عليه�يف��اجلزائر�يعد�مولودا�فيها�ما�مل�يثبت�خالف�ذلك

ئر�من�أب�جمهول�وأم�مسماة�يف�شهادة�ميالده�دون�بيانات�الولد�املولود�يف�اجلزا -2

��".أخرى�متكن�من�إثبات�جنسيتها

"� �08املادة :� �املادة �مبوجب �اجلزائرية �اجلنسية �املكتسب �الولد �يعترب��07إن أعاله

��.جزائريا�منذ�والدته�ولو�كان�توفر�الشروط�املطلوبة�قانونا�مل�يثبت�إال�بعد�والدته

�التخلي� �أو �الصفة �سحب�هذه �وكذا �الوالدة �منذ �جزائري�اجلنسية �صفة �إعطاء إن

أعاله،�ال�ميس�بصحة�العقود�املربمة�من�قبل�املعين�باألمر�وال��07عنها�مبوجب�أحكام�املادة�

��".بصحة�احلقوق�املكتسبة�من�قبل�الغري�استنادا�إىل�اجلنسية�املكتسبة�سابقا�من�قبل�الولد

� �03املادة �ع: �يعدل �رقم �األمر �الثالث�من �الفصل ��86-70نوان �يف شوال��17املؤرخ

���:�واملذكور�أعاله،�وحيرر�كما�يأيت�1970ديسمرب�سنة��15املوافق�ل��1390
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��:الفصل�الثالث

��اكتساب�اجلنسية�اجلزائرية

��اكتساب�اجلنسية�بالزواج

� �ميت�:04املادة �رقم �األمر ��17املؤرخ�يف��86-70م �عام �ل�1390شوال �15املوافق

��:مكرر،وحترر�كما�يأيت�09واملذكور�أعاله�باملادة��1970ديسمرب�سنة�

� "� �مكرر�09املادة �اجلنسي: �اكتساب �جزائريميكن �من �بالزواج � �اجلزائرية أو��ة

��:جزائرية،�مبوجب�مرسوم�مىت�توفرت�الشروط�اآلتية

��.التجنسأن�يكون�الزواج�قانونيا�وقائما�فعليا�منذ�ثالث�سنوات�على�األقل،�عند�تقدمي�طلب� -

��على�األقل�)�02(املنتظمة�باجلزائر�مدة�عامني�اإلقامة�املعتادة�و -

��التمتع�حبسن�السرية�والسلوك -

��إثبات�الوسائل�الكافية�للمعيشة -

��".ميكن�أال�تؤخذ�بعني�االعتبار�العقوبة�الصادرة�يف�اخلارج

شوال�عام��17املؤرخ�يف��86-�70من�األمر�رقم��13و�12و�11تعدل�املواد�:�05املادة�

��:واملذكور�أعاله،�وحترر�كما�يأيت�1970ديسمرب�سنة��15املوافق�ل��1390

ميكن�لألجنيب�الذي�قدم�خدمات�استثنائية�للجزائر�أو�املصاب�بعاهة�أو�:�11املادة�"

�بغض� �اجلزائرية، �يتجنس�باجلنسية �أن �لفائدا، �أو �للجزائر �خدمة �به �قام �عمل مرض�جراء

��.أعاله�10النظر�عن�أحكام�املادة�

�باجلنسية� �يتجنس �أن �للجزائر �استثنائية �فائدة �جتنسه �يف �يكون �الذي �لألجنيب �أيضا وميكن

��.أعاله�10اجلزائرية،�بغض�النظر�عن�الشروط�املنصوص�عليها�يف�املادة�

إذا�توىف�أجنيب�عن�زوجه�وأوالده�وكان�بإمكانه�أثناء�حياته�أن�يدخل�يف�الصنف�املذكور�يف�الفقرة�

��".،�فيمكن�هؤالء�أن�يطلبوا�جتنسه�بعد�الوفاة�يف�نفس�الوقت�الذي�يطلبون�فيه�جتنسهماألوىل�أعاله

��.مينح�التجنس�مبوجب�مرسوم�رئاسي�:12املادة�"

��..ميكن�أن�يغري�لقب�املعين�وامسه،�بطلب�منه،�يف�مرسوم�التجنس�

املتعلقة�بالتجنس،وعند�يتوىل�ضابط�احلالة�املدنية�التأشري�يف�سجالت�احلالة�املدنية�بالبيانات�

��".االقتضاء،�تغيري�األمساء�واأللقاب�بناء�على�أمر�من�النيابة�العامة
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من�نشر�)�02(ميكن�دائما�سحب�اجلنسية�من�املستفيد�إذا�تبني��خالل�عامني�:��13املادة"

تتوفر�فيه�مرسوم�التجنس�يف�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية،�بأنه�مل�تكن�

��".الشروط�املنصوص�عليها�يف�القانون�أو�أنه�استعمل�وسائل�الغش�يف�احلصول�على�اجلنسية

�منح�التجنس،�بعد�إعالم�املعين�بذلك�قانونا� يتم�سحب�اجلنسية�بنفس�األشكال�اليت�مت�ا

��.لتقدمي�دفوعه)�2(ومنحه�مهلة�شهرين

نسية�متوقفة�على�حيازة�عندما�تكون�صحة�العقود�املربمة�قبل�نشر�قرار�سحب�اجل

املعين�باألمر�صفة�اجلزائري،�فإنه�ال�ميكن�الطعن�يف�صحة�هذه�العقود�حبجة�أن�املعين�باألمر�

��".مل�يكتسب�اجلنسية�اجلزائرية

� �06املادة :� �املواد �رقم��27و26و25و24و22و21و20و�18و�17تعدل �األمر من

واملذكور��1970ديسمرب�سنة��15املوافق�ل��1390شوال�عام��17املؤرخ�يف��70-86

��:أعاله،�وحترر�كما�يأيت

� "� �17املادة �اجلماعية: �اآلثار �اجلنسية�: �اكتسب �لشخص �القصر �األوالد يصبح

��.من�هذا�القانون،�جزائريني�يف�نفس�الوقت�كوالدهم�10اجلزائرية�مبوجب�املادة�

��".بلوغهم�سن�الرشدعلى�أن�هلم�حرية�التنازل�عن�اجلنسية�اجلزائرية�خالل�سنتني�ابتداء�من�

��:يفقد�اجلنسية�اجلزائرية:�18املادة�"�

�مبوجب� -1 �له �وأذن �أجنبية �يف�اخلارج�جنسية اجلزائري�الذي�اكتسب�عن�طواعية

��.مرسوم�يف�التخلي�عن�اجلنسية�اجلزائرية

اجلزائري،�ولو�كان�قاصرا،�الذي�له�جنسية�أجنبية�أصلية�وأذن�له�مبوجب�مرسوم� -�2

��.اجلزائريةيف�التخلي�عن�اجلنسية�
�وأذن�هلا� -3 �املتزوجة�بأجنيب�وتكتسب�جراء�زواجها�جنسية�زوجها املرأة�اجلزائرية

��.مبوجب�مرسوم�يف�التخلي�عن�اجلنسية�اجلزئرية

�يف� -4 �املنصوص�عليها �احلالة �يف �اجلزائرية �اجلنسية �عن �ختليه �يعلن �الذي اجلزائري

��".أعاله�17من�املادة���2الفقرة�

��:فقدان�اجلنسية�اجلزائريةيبدأ�أثر�:�20املادة�"�
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�ابتداء��18من�املادة��3و�2و�1يف�احلاالت�املنصوص�عليها�يف�الفقرات� -1 أعاله،

�يف� �اجلزائرية �اجلنسية �عن �التنازل �يف �باألمر �للمعين �يأذن �الذي �املرسوم �نشر من

��.اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

أعاله،�ابتداء�من�يوم�ثبوت��18من�املادة��4فقرة�يف�احلالة�املنصوص�عليها�يف�ال -2

��.تاريخ�الطلب�املقدم�بصفة�قانونية�من�قبل�املعين�باألمر�واملوجه�إىل�وزير�العدل

� "� �21املادة �يف�: �يف�احلاالت�املنصوص�عليها �اجلزائرية �فقدان�اجلنسية �أثر ال�ميتد

��.أعاله،�إىل�األوالد�القصر�18املادة�

��:اكتسب�اجلنسية�اجلزائرية�ميكن�أن�جيرد�منها�كل�شخص�:�22املادة�"�

��.إذا�صدر�ضده�حكم�من�أجل�فعل�يعد�جناية�أو�جنحة�متس�باملصاحل�احليوية�للجزائر -1

)�5(إذا�صدر�ضده�حكم�يف�اجلزائر�أو�يف�اخلارج�يقضي�بعقوبة�ألكثر�من�مخس� -2

��.سنوات�سجنا�من�أجل�جناية

�بأعمال�تتنايف�مع� -3 �أجنبية �جهة �لفائدة �قام �مبصاحل�إذا صفته�كجزائري�أو�مضرة

��.الدولة�اجلزائرية

�� �إىل�املعين�قد�وقعت�خالل�العشر �كانت�األفعال�املنسوبة �)10(وال�يترتب�التجريد�إال�إذا

��.سنوات�من�تاريخ�اكتساب�اجلنسية�اجلزائرية

�إال�خالل�أجل�مخس�� �من�تاريخ��)5(وال�ميكن�إعالن�التجريد�من�اجلنسية سنوات�اعتبارا

��".ارتكاب�تلك�األفعال

��.ال�ميتد�التجريد�من�اجلنسية�إىل�زوج�املعين�وأوالده�القصر:�24ملادة�ا"�

��".غري�أنه،�جيوز�متديد�التجريد�من�اجلنسية�إىل�األوالد�إذا�كان�شامال�ألبويهم�

أو�استردادها�إىل�ترفع�طلبات�اكتساب�اجلنسية�اجلزائرية�أو�التخلي�عنها�:�25املادة�"�

��"وزير�العدل،�مصحوبة�بالعقود�والوثائق�واملستندات�اليت�تثبت�استيفاء�الشروط�القانونية�

إذا�مل�تتوفر�الشروط�القانونية،�يعلن�وزير�العدل،�عدم�قابلية�الطلب�:�26املادة�"�

��.مبوجب�مقرر�معلل�يبلغ�إىل�املعين

��".أن�يرفض�الطلب�مبوجب�قرار�يبلغ�اىل�املعينوميكن�وزير�العدل،�رغم�توفر�الشروط�القانونية�

��
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"� �27املادة �اكتساب�: �مرسوم �يتضمن �أن �الصريح، �املعين �طلب �على �بناء ميكن

��.مكرر�من�هذا�القانون�تغيري�امسه�ولقبه�09اجلنسية�اجلزائرية�املذكور�يف�املادة�

�باكتساب�� �املتعلقة �بالبيانات �املدنية �احلالة �سجالت �يف �التأشري �املدنية �احلالة �ضابط يتوىل

��".اجلنسية�وعند�االقتضاء،�تغيري�االسم�واللقب�بناء�على�أمر�من�النيابة�العامة

� ��07املادة :� �املادة �تتم �و �32تعدل �رقم �األمر �86-70من �يف �عام��17املؤرخ شوال

��:�و�املذكور�أعاله�و�حترر�كما�يأيت�1970سنة�ديسمرب��15املوافق��1390

عندما�يدعي�شخص�اجلنسية�اجلزائرية�كجنسية�أصلية�ميكن�إثباا�عن�طريق�:��32املادة"�

��.النسب�بوجود�أصلني�ذكرين�من�جهة�األب�اواألم�مولودين�يف�اجلزائر�ومتمتعني�بالشريعة�اإلسالمية

��.طريق�حيازة�احلالة�الظاهرةوميكن�أيضا�إثباا�بكل�الوسائل�وخاصة�عن�

�املشهورة�������� �العلنية �الوقائع �من �جمموعة �عن �اجلزائري �للمواطن �الظاهرة �احلالة وتنجم

��.اردة�من�كل�التباس�واليت�تثبت�أن�املعين�باألمر�وأبويه�كانوا�يتظاهرون

بل��بالصفة�اجلزائرية�وكان�يعترف�هلم�ذه�الصفة�ال�من�طرف�السلطات�العمومية�فحسب

��.وحىت�من�طرف�األفراد

��.إن�األحكام�السابقة�ال�متس�باحلقوق�الناجتة�عن�اكتساب�اجلنسية�اجلزائرية�بالزواج

تثبت�اجلنسية�اجلزائرية�للولد�املولود�يف�اجلزائر�من�أب�جمهول�وأم�مسماة�يف�شهادة�ميالده�

��".اهليئات�املختصةمن�غري�بيانات�أخرى�تثبت�جنسيتها،�بشهادة�ميالده�وشهادة�مسلمة�من�

� �08املادة :� �املواد �وتتمم ��40و39و38و37و35و33تعدل �رقم �األمر �86-70من

��17املؤرخ�يف� �عام �ل��1390شوال ��15املوافق �سنة �أعاله،��1970ديسمرب واملذكور

��:وحترر�كما�يأيت

��.يثبت�اكتساب�اجلنسية�اجلزائرية�بنظري�املرسوم:�33املادة�"�

سية�اجلزائرية�مكتسبة�مبقتضى�معاهدة،�جيب�أن�يتم�اإلثبات�طبقا�يف�حالة�ما�إذا�كانت�اجلن��

��".هلذه�املعاهدة

يثبت�فقدان�اجلنسية�اجلزائرية�يف�احلاالت�املنصوص�عليها�يف�الفقرات�:�35املادة�"�

��.أعاله،�بنظري�املرسوم�18من�املادة��3و2و1
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أعاله،��17وعندما�ينتج�الفقدان�عن�التصريح�بالتخلي�عن�اجلنسية�املنصوص�عليه�يف�املادة���

فإن�إثبات�الفقدان�يتم�باإلدالء�بشهادة�من�وزير�العدل،�تثبت�أن�التصريح�بالتخلي�قد�وقع�

��.عليه�بصورة�قانونية

��".ويثبت�التجريد�من�اجلنسية�اجلزائرية�بنظري�املرسوم��

تم�يف�كل�احلاالت،�إثبات�متتع�الشخص�باجلنسية�اجلزائرية�أو�عدم�ي:�36املادة�"�

��".متتعه�ا�باإلدالء�بنسخة�من�حكم�قضائي�بث�فيه�ائيا�وبصورة�أساسية

��ختتص�احملاكم�وحدها�بالنظر�يف�املنازعات�حول�اجلنسية�اجلزائرية�:�37املادة�"����

��.رامية�إىل�تطبيق�أحكام�هذا�القانونتعد�النيابة�العامة�طرفا�أصليا�يف�مجيع�القضايا�الو

وعندما�تثار�هذه�املنازعات�عن�طريق�الدفع�أمام�احملاكم�األخرى�تؤجل�هذه�األخرية�الفصل�

فيها�حىت�يبت�فيها�من�قبل�احملكمة�املختصة�حمليا،�اليت�جيب�أن�يرفع�إليها�األمر�خالل�شهر�

��.إال�أمهل�الدفعمن�قرار�التأجيل�من�قبل�الطرف�الذي�ينازع�يف�اجلنسية�و

��.وتكون�األحكام�املتعلقة�بالرتاعات�حول�اجلنسية�اجلزائرية�قابلة�لالستئناف

وعندما�يقتضي�األمر�تفسري�أحكام�االتفاقيات�الدولية�املتعلقة�باجلنسية�مبناسبة�نزاع،�تطلب�

��".وتلتزم�احملاكم�ذا�التفسري�.النيابة�العامة�هذا�التفسري�من�وزارة�الشؤون�اخلارجية

لكل�شخص�احلق�يف�إقامة�دعوى�يكون�موضوعها�األصلي�استصدار�:�38املادة�"�

�العامة� حكم�بتمتعه�أو�عدم�متتعه�باجلنسية�اجلزائرية�ويرفع�املعين�باألمر�الدعوى�ضد�النيابة

��.مع�عدم�اإلضرار�حبق�تدخل�الغري

�يكون� �دعوى �كان �شخص �أي �ضد �ترفع �أن �يف �احلق �وحدها �العامة وللنيابة

ها�األصلي�إثبات�متتع�املدعى�عليه�باجلنسية�اجلزائرية�أو�عدم�متتعه�ا،�وهي�ملزمة�موضوع

��".بإقامة�الدعوى�يف�حالة�ما�إذا�طلبت�منها�ذلك�إحدى�السلطات�العمومية

� "� �39املادة �وفقا�: �اجلزائرية �اجلنسية �حول �الرتاعات �يف �واحلكم �التحقيق جيري

��.لقواعد�اإلجراءات�العادية

دم�العريضة�من�قبل�أحد�األشخاص�يتعني�على�النيابة�العامة�أن�تبلغ�نسخة�منها�وعندما�تق��

��".إىل�وزير�العدل
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� "� �:40املادة �اجلنسية�� �قضايا �يف �الصادرة �النهائية �والقرارات �األحكام تنشر

أعاله،�بإحدى�اجلرائد�اليومية�الوطنية،�وتعلق�بلوحة��39و38و37املنصوص�عليها�يف�املواد�

��.اإلعالنات�باحملكمة�املختصة�
�17املؤرخ�يف��86-70من�األمر�رقم��30و28و19و16و9و3تلغى�املواد�:�09املادة�

��.واملذكور�أعاله�1970ديسمرب�سنة��15املوافق�ل��1390شوال�عام�

��.للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبيةينشر�هذا�األمر�يف�اجلريدة�الرمسية��:10املادة�

�2005فرباير�سنة�27املوافق�ل��1426حمرم�عام��18حرر�باجلزائر�يف�

��عبد�العزيز�بوتفليقة�������������������������������������������������������������������

��

��

��
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املوافق�ل��1427مجادي�الثانية�عام��19مؤرخ�يف��03-06أمر�رقم�:�النموذج�الثاين�-

��.ة�العموميةظيف،�يتضمن�القانون�األساسي�العام�للو2006يوليو�سنة��15

��.إن�رئيس�اجلمهورية�����

��منه،�124و��26-122و�51بناء�على�الدستور،�السيما�املواد� -

�15املوافق�ل��1394املؤرخ�يف�أول�ذي�القعدة�عام��103-74ومبقتضى�األمر�رقم� -

��واملتضمن�قانون�اخلدمة�الوطنية�املعدل�واملتمم�،�1974نوفمرب�سنة�

�عام��17املؤرخ�يف��111-76ومبقتضي�األمر�رقم� - �9املوافق�ل��1396ذي�احلجة

��واملتضمن�مهام�االحتياط�وتنظيمه،�1976ديسمرب�سنة�

- � �القانون �رومبقتضي ��12-78قم �عام �رمضان �أول �يف ��1398املؤرخ �ل �5املوافق

�املواد�من��1978غشت�سنة� �180واملتعلق�بالقانون�األساسي�العام�للعامل،�السيما

��منه�،�186إىل�

يوليو��2املوافق�ل��1403رمضان�عام��21املؤرخ�يف��11-83ومبقتضى�القانون�رقم� -

��واملتعلق�بالتأمينات�االجتماعية،�املعدل�واملتمم،�1983سنة�

يوليو��2املوافق�ل���1403رمضان�عام�21املؤرخ�يف��12-83ومبقتضى�القانون�رقم� -

��واملتعلق�بالتقاعد،�املعدل�واملتمم�،��1983سنة�

يوليو��2املوافق�ل��1403رمضان�عام��21املؤرخ�يف��13-83ومبقتضي�القانون�رقم� -

��واملتعلق�حبوادث�العمل�واألمراض�املهنية،�املعدل�واملتمم�،�1983سنة�

يوليو�سنة��2املوافق�ل��1403رمضان��21املؤرخ�يف��14-83ومبقتضى�القانون�رقم� -

��واملتعلق�بالتزامات�املكلفني�يف�جمال�الضمان�االجتماعي،�املعدل�واملتمم�،�1983

�عام��07املؤرخ�يف��07-88ومبقتضى�القانون�رقم� - املوافق�ل��1408مجادي�الثانية

��واملتعلق�بالوقاية�الصحية�واألمن�وطب�العمل�،�1988يناير�سنة��26

�رقم - �القانون ��02-�90ومبقتضى �يف ��10املؤرخ ��1410رجب�عام �ل �06املوافق

واملتعلق�بالوقاية�من�الرتاعات�اجلماعية�يف�العمل�وتسويتها�وممارسة��1990فرباير�سنة�

��حق�اإلضراب،�املعدل�واملتمم�،
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- � �رقم �القانون ��26املؤرخ�يف��11-90ومبقتضى �عام �ل��1410رمضان �21املوافق

��منه�،�03العمل،�املعدل�واملتمم،السيما�املادة�واملتعلق��بعالقات��1990أبريل�سنة�

�عام��09املؤرخ�يف��14-90ومبقتضى�القانون�رقم� - �2املوافق�ل��1410ذي�القعدة

��واملتعلق�بكيفية�ممارسة�احلق�النقايب،�املعدل�واملتمم�،�1990يونيو�سنة�

يناير��11املوافق�ل�1417رمضان�عام��02املؤرخ�يف��03-97ومبقتضى�األمر�رقم� -

��الذي�حيدد�املدة�القانونية�للعمل�،�1997سنة�

�05املوافق�ل��1419ذي�احلجة�عام��19املؤرخ�يف��07-99ومبقتضى�القانون�رقم� -

��واملتعلق�بااهد�والشهيد�،�1999أبريل�سنة�

��وبعد�االستماع�إىل�جملس�الوزراء�، -

��:)�4(يصدر�األمر�اآليت�نصه

��)25إىل��01من�املاد�(�������������������������������������������أحكام�عامة:�األولالباب�

��)03إىل��02املواد�من(��������������������������جمال�التطبيق�����:الفصل�األول�-

��)09إىل�04املواد�من�(�������������العالقة�القانونية�األساسية�����:�الفصل�الثاين�-

��)18إىل10املواد�من(�����العليا�والوظائف�العليا�للدولة�املناصب:�الفصل�الثالث�-��������

��)25إىل�19املواد�من�(���������األنظمة�القانونية�األخرى�للعمل����:الفصل�الرابع�-�������

��)54إىل��26املادة�من�(��������������الضمانات�وحقوق�املوظف�وواجباته:�الباب�الثاين�-

��)39إىل�26املواد�من(���������ق�املوظف��������الضمانات�وحقو:�الفصل�األول�-������

��)54إىل40املواد�من�(�������������������واجبات�املوظف�����������:الفصل�الثاين�-������

��)73إىل55املواد�من�(������اهليكل�املركزي�وهيئات�الوظيفة�العمومية�:�الباب�الثالث�-

��)57إىل56املواد�من�(����اهليكل�املركزي�للوظيفة�العمومية����:الفصل�األول�-

��)61إىل�58املواد�من(��������الس�األعلى�للوظيفة�العمومية��:�الفصل�الثاين�-

                                                 

�على�الراغب�يف�االطالع�على�مضامني��-)4(� �ما �الفصول�و �النموذج�على�عناوين�األبواب�و �هذا �يف� تقتصر

من�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الصادرة�يف��46أحكام�هذا�األمر�بالتفصيل�،�إال�أن�يرجع�إىل�العدد�

�2006يوليو��16



 الفصل�السادس�:�النصوص�التشريعية������������������������������������������������������������
 

217 
 

��)73إىل62املواد�من�(����������هيئات�املشاركة�والطعن������:�الفصل�الثالث�-

��)113إىل74من�املادة(������������������������������������تنظيم�املسار�املهين:�الباب�الرابع

��)82إىل74املواد�من�(�������������التوظيف���������������������:الفصل�األول�-

��)92إىل83املواد�من�(��������������التربص���������������������:�الفصل�الثاين�-

��)96إىل93من�املواد(��اإلداري�ملسار�املهين�للموظف�التسيري�:الفصل�الثالث�-

��)103إىل97املواد�من(����������������تقييم�املوظف�����������:�الفصل�الرابع�-

��)105إىل104املواد�من�(��������������التكوين����������������:�الفصل�اخلامس�-

��)111إىل106املواد�من(�ة�يف�الدرجات�والترقية�يف�الرتبالترقي�:الفصل�السادس�-�������

��)113إىل112املواد�من�(�������األومسة�الشرفية�واملكافآت�����:�السابعالفصل��-

)��������������126إىل��114املواد�من�(�����������������������������الراتب�-التصنيف�:�الباب�اخلامس

��)159إىل127من�املادة�(��الوضعيات�القانونية�األساسية�للموظف�وحركات�نقله:�الباب�السادس

��)132إىل�128املواد�من�(��������وضعية�القيام�باخلدمة���������:�األولالفصل��-

��)139إىل��133املواد�من(���������������وضعية�االنتداب��������:�الفصل�الثاين�-

��)�144إىل�140املواد�من(�����������وضعية�خارج�اإلطار�������:الفصل�الثالث�-

��)153إىل145املواد�من�(�������تيداع�وضعية�اإلحالة�على�االس�:الفصل�الرابع�-

��)155إىل154املواد�من(������وضعية�اخلدمة�الوطنية���������:�الفصل�اخلامس�-

��)159إىل156املواد�من�(�������حركات�نقل�املوظفني�������:�الفصل�السادس�-

��)185إىل�160من�املواد�(�������������������������������������النظام�التأدييب:�الباب�السابع

��)162إىل�160املواد�من�(���������������������املبادئ�العامة����:�الفصل�األول�-

��)176إىل�163املواد�من�(������������������العقوبات�التأديبية�����:الفصل�الثاين�-

�)185إىل177املواد�من�(������������������األخطاء�املهنية�������:الفصل�الثالث�- ���

��)193إىل186من�املادة�(�������أيام�الراحة�القانونية��-املدة�القانونية�للعمل:الباب�الثامن

��)190إىل186املواد�من�(��������املدة�القانونية�للعمل������������:�الفصل�األول�-���

��
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��)193إىل191املواد�من�(�������������أيام�الراحة�القانونية���������:�الفصل�الثاين�-���

��)215إى�194من�املادة�(���������������������������������الغيابات�-العطل:�الباب�التاسع

��)206إىل194املواد�من�(���������������العطل�������������������:�الفصل�األول�-���

��)215إىل�207املواد�من(������������������الغيابات���������������:�الفصل�الثاين�-���

��)220إىل216املواد�من�(����������������������������������������إاء�اخلدمة:�العاشرالباب�

��)224إىل221املواد�من�(�����������������������أحكام�انتقالية�وائية:�الباب�احلادي�عشر

��

�2006يوليو�سنة��15املوافق�ل��1427مجادي�الثانية�عام��19حرر�باجلزائر�يف����

� ��اإلمضاء��������

�)االسم�واللقب(����������������������������
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���النص�التنظيمي��-7

��:تعريفه�-�1.7

�والوزير��������� �اجلمهورية، �رئيس �يف �ممثلة �الدولة �يف �التنفيذية �السلطة �عن �صادر �نص هو

روحه�من�األول،�لتبيان�إجراءات�وكيفيات�تطبيق�وتنفيذ�النصوص�التشريعية،�حيث�يستمد�

القانون�وال�ميكنه�خمالفة�أحكامه،�وهو�أقل�درجة�من�النص�التشريعي�حيث�يفترض�إعداده�

��.إجراءات�أقل�تعقيدا�من�إجراءات�إعداد�النصوص�التشريعية

�التنظيم������ �بني �جيمع �إذ �أساسا، �اجلمهورية �رئيس �إىل �بالدنا �يف �التنظيمي �العمل ويرجع

��.1996من�دستور��125،�وذلك�طبقا�للمادة�)م�رئاسيةمراسي(املستقل،�والتنظيم�التنفيذي

مبراسيم�تنفيذية�وذلك�)الوزير�األول(ويندرج�تنفيذ�التنظيم�يف�مهام�رئيس�احلكومة

�للمادة ��85/4:طبقا �دستور �من��1996من �كان �وإن �التنظيمي، �العمل �فإن �الواقع ويف

طرف�الوزراء،�كل��اختصاص�رئيس�اجلمهورية�والوزير�األول،�فإن�إعداد�مشروعه�يتم�من

ومن��مي�من�كل�وزير�على�مستوى�وزارته،يف�جمال�قطاعه،�وميكن�أن�يصدر�النص�التنظي

�البلدي �الشعيب �الس �رئيس �ومن �قرار...الوايل، �شكل �يف �وإخل، �ومقررات �أو�ات مناشري

��.إخل...تعليمات

��:أنواعها��-�2.7

��:وهي�على�النحو�التايل�)1(قسم�النصوص�التنظيمية�حسب�درجة�قوا�إىل�ثالث�أنواع،ت

��املرسوم�-1.2.7

��القرار�-2.2.7

��املقرر�-3.2.7

��:�)شكلها(عناصر�تقدميها�املادي���-�3.7

��:تتضمن�النصوص�التنظيمية�املذكورة�أعاله�العناصر�التالية���������

��:ويتضمن�النقاط�التالية:�عنوان�النص��-�1.3.7

                                                 
� تناولناها�يف�الفصل�الرابع�املعنون�بوثائق�إدارية�غري�الرسالة�ميكن�اعتبار�بعض�النصوص�اليت�سبق�أن��-)1(�

لكوا�ختتلف�عن�هذه�النصوص�املذكورة�أعاله�من�حيث�)�التعليمة�واملنشور�واملذكرة:(نصوصا�تنظيمية�مثل
��ندرجها�يف�هذا�الفصل�اخلاص�بالنصوص�التنظيمية�وهلذا�،�مل)شكلها(تقدميها�املادي�

��
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��)مرسوم،�قرار،�مقرر:�(نوعية�النص�-

��)ندون�فيه�السنة�والرقم�التسلسلي:(الرقمبيان��–

��بيان�التاريخ�-�

��املضمون�-�

��صاحب�النص�-�2.3.7

��.)أي�التأشريات�اليت�يرجع�إليها:�(احليثيات��-�3.3.7

��صيغة�النص�-�4.3.7

��حمتوى�النص�-�5.3.7

��والتاريخ�املكان��-�6.3.7

��اإلمضاء�-�7.3.7

��:تطبيقات�على�النصوص�التنظيمية��-�4.7

��:�على�املرسوم�تطبيقات�-1.4.7
الرئاسة،�(لتنفيذية�،�فإن�النصوص�التنظيمية�تصدر�عن�السلطة�اإلدارية�اكما�هو�معلوم�����

�و �احلكومة، �العمومية �اإلدارات �مراسي) �شكل �مقرراتيف �أو �وقرارات �حسب�م �ندرجها ،

��:�ترتيبها�كما�يلي�

��املرسوم �و: �يشرح �تنظيمي، �نص �تطهو �كيفيات �النصوص�حيدد �من �ما �نص بيق

،�)مرسوم�تنفيذي(أو�الوزير�األول�)�مرسوم�رئاسي(إما�رئيس�اجلمهورية�يصدره�القانونية�و

حيث�تتيح�له�توضيح�كيفية�تنظيم�خمتلف�املصاحل�حسب�النصوص�القانونية�األخرى�أو�تبني�

���.كيفية�تطبيق�هذه�القوانني�أو�تكييف�تطبيقها

�املراسيم�الفردية،ىل�ذلك�إباإلضافة�و اليت�ختص�تعيني�او�ترقية�أو�و�فإننا�جند�أيضا

�املوظفني�ال �وتوقيف�مهام �وتغيري�مهامهم، �يف�سامني�للدولة �للقوانني�املعمول�ا ذلك�طبقا

��.هذا�اال�

��:النموذج�األول

�06املوافق�ل��1430شوال�عام��17مؤرخ�يف��318-09مرسوم�تنفيذي�رقم�

��.التربية�الوطنية�يتضمن�تنظيم�اإلدارة�املركزية�يف�وزارة�.2009أكتوبر�سنة

��
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��إن�الوزير�األول�،�������������

��بناء�على�تقرير�وزير�التربية�الوطنية�، -

��منه�،�125/2و�85/3اء�على�الدستور،�السيما�املادتانو�بن -

- � �رقم �الرئاسي �املرسوم ��129-09ومبقتضى �يف �عام��2املؤرخ �األوىل مجادى

��.واملتضمن�جتديد�مهام�أعضاء�احلكومة�2009إبريل�سنة��27املوافق�ل��1430

- � �رقم �التنفيذي �املرسوم �عام��188-90ومبقتضى �احلجة �ذي �أول �يف املؤرخ

1410�� �ل ��23املوافق �سنة �املركزية��1990يونيو �اإلدارة �هيكل �حيدد الذي

��وأجهزا�يف�الوزارات،

�التنفيذي� - �املرسوم �يف��265-94مبقتضى �بير�29املؤرخ �عام �األول� �1415ع

��.الذي�حيدد�صالحيات�وزير�التربية�الوطنية��1994سبتمرب�سنة��06املوافق�ل

- � �رقم �التنفيذي �املرسوم ��266-94ومبقتضى �يف �عام��29املؤرخ �األول ربيع

واملتضمن�تنظيم�اإلدارة�املركزية�يف�وزارة��1994سبتمرب��06املوافق�ل��1415

��التربية�الوطنية�املعدل،

�رق - �التنفيذي �املرسوم �ومبقتضى ��82-95م �يف ��14املؤرخ �عام �1415شوال

�ل ��15املوافق �سنة �التربية��1995مارس �بوزارة �عامة �مفتشية �إنشاء واملتضمن

��الوطنية�،

��وبعد�موافقة�رئيس�اجلمهورية�،� -

��)2(يرسم�ما�يأيت�

�األوىل �سلطة��:املادة �حتت �املوضوعة �الوطنية، �التربية �وزارة �يف �املركزية �اإلدارة تشتمل

��:يأيت�الوزير،�على�ما

مديرين�للدراسات،�ويلحق�به�مكتب�الربيد�)�03(األمني�العام،�ويساعده�ثالثة -1

��.واالتصال�و�املكتب��الوزاري�لألمن�الداخلي�يف�املؤسسة

��.مكلفني�بالدراسات�والتلخيص)�08(رئيس�الديوان،�ويساعده�مثانية -2

                                                 
� ة�اهليكل�التنظيمي�لوزارة�التربية�الوطنية�مثلما�ورد�يف�املرسوم�حيث�نكتفي�بذكر�نعرض�بصفة�خمتصر�-)�2(�

تسميات�املديريات�املركزية�وكذا�املديريات�الفرعية�التابعة�هلا�وملن�يرغب�يف�معرفة�املهام�والصالحيات�فما�
�11/10/2009من�اجلريدة�السمية�للجمهورية�اجلزائرية�الصادر�يف�85عليه�إال�أن�يرجع�إىل�العدد�
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��.تنفيذياملفتشية�العامة�للبيداغوجيا�اليت�حيدد�تنظيمها�وسريها�مبرسوم� -3

��.املفتشية�العامة�اليت�حيدد�تنظيمها�وسريها�مبرسوم�تنفيذي -4

��:اهلياكل�اآلتية���-�5
��.مديرية�التعليم�األساسي�-�

��.مديرية�التعليم�الثانوي�العام�و�التكنولوجي�-

��.مديرية�تطوير�املوارد�البيداغوجية�والتعليمية�-

��.مديرية�التكوين�-

��.مديرية�التقومي�واالستشراف�-

��.ية�األنشطة�الثقافية�والرياضية�والنشاط�االجتماعيمدير�-

��.مديرية�اهلياكل�و�التجهيزات�-

��.مديرية�تسيري�املوارد�البشرية�-

��.مديرية�تسيري�املوارد�املالية�واملادية�-

��.مديرية�الدراسات�القانونية�والتعاون�-

��:مديرية�التعليم�األساسي:�02املادة�

��:مديريات�فرعية)�4(وتضم�أربع

��.املديرية�الفرعية�للتنظيم�املدرسي -1

��.املديرية�الفرعية�للتربية�التحضريية�والتعليم�املتخصص -2

��.املديرية�الفرعية�للتقييم�البيداغوجي�واإلرشاد�املدرسي -3

��.املديرية�الفرعية�للربامج�التعليمية -4

��مديرية�التعليم�الثانوي�العام�والتكنولوجي:�03املادة�

��:ات�فرعيةمديري)�4(وتضم�أربع���������

��.املديرية�الفرعية�للتنظيم�املدرسي -1

��املديرية�الفرعية�للتعليم�املتخصص�والتعليم�اخلاص -2

��.املديرية�الفرعية�للتقييم�البيداغوجي�والتوجيه�املدرسي -3

��املديرية�الفرعية�للربامج�التعليمية -4

��
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��:مديرية�تطوير�املوارد�البيداغوجية�والتعليمية:�04املادة�
��:مديريات�فرعية)�3(وتضم�ثالث
املديرية�الفرعية�للتعليمية�والتجهيزات�التقنية�والبيداغوجية،�وإدماج� -1

��.تكنولوجيات�اإلعالم�واالتصال�يف�التربية
��.املديرية�الفرعية�للتوثيق�التربوي -2
��.املديرية�الفرعية�لترقية�النخبة�املدرسية�ومتابعتها -3

��:مديرية�التكوين:��05املادة�
��.فرعيتني)�02(وتضم�مديريتني

��.املديرية�الفرعية�للتكوين�املتخصص -1
��.املديرية�الفرعية�للتكوين�إثناء�اخلدمة -2

��.مديرية�التقومي�واالستشراف:�06املادة�
��:مديريات�فرعية)�3(وتضم�ثالث
��.املديرية�الفرعية�للمعطيات�اإلحصائية -1
��.املديرية�الفرعية�لتقومي�املنظومات -2
��.املديرية�الفرعية�لالستشراف -3

��:مديرية�األنشطة�الثقافية�و�الرياضية�والنشاط�االجتماعي:�07املادة�
��:فرعيتني)�02(وتضم�مديريتني�

��.املديرية�الفرعية�لألنشطة�الثقافية�والرياضية -1
��.املديرية�الفرعية�لألنشطة�االجتماعية�والصحية -�2

��:مديرية�اهلياكل�والتجهيزات:�08املادة�
��:مديريات�فرعية)�03(وتضم�ثالث
��.الفرعية�ملتابعة�برامج�االستثمار�وتقييمهااملديرية� -1
��.املديرية�الفرعية�للخريطة�املدرسية -2
��.املديرية�الفرعية�لبنك�املعطيات -3

��:مديرية�تسيري�املوارد�البشرية:�09املادة�
��:مديريات�فرعية)�03(وتضم�ثالث
��.املديرية�الفرعية�ملوظفي�اإلدارة�املركزية�والتأطري -1
��.تسيري�موظفي�املصاحل�الالمركزيةاملديرية�الفرعية�ملتابعة� -2
��.املديرية�الفرعية�لتنظيم�تسيري�املسارات�املهنية -3

��
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��:مديرية��تسيري�املوارد�املالية�واملادية:�10املادة�
��:مديريات�فرعية)�04(وتضم�أربع
��.املديرية�الفرعية�لتقديرات�امليزانية -1
��.املديرية�الفرعية�للمحاسبة�والصفقات�العمومية -2
��.الفرعية�للوسائل�العامة�واملمتلكاتاملديرية� -3
��.املديرية�الفرعية�ملراقبة�تسيري�املؤسسات�العمومية�حتت�الوصاية -�4

��:مديرية�الدراسات�القانونية�والتعاون:�11املادة�
��:مديريات�فرعية)�03(وتضم�ثالث
��.املديرية�الفرعية�للدراسات�القانونية -1
��.املديرية�الفرعية�للتعاون�والعالقات�الدولية -2
��.ديرية�الفرعية�للمنازعاتامل -3

��:�12املادة�
حيدد�تنظيم�مكاتب�اإلدارة�املركزية�لوزارة�التربية�الوطنية�بقرار�مشترك،�بني�وزير�

إىل�)�02(التربية�الوطنية�ووزير�املالية�والسلطة�املكلفة�بالوظيفة�العمومية،�يف�حدود�مكتبني
��.مكاتب�يف�كل�مديرية�فرعية�)�04(أربعة
��:13املادة�

متارس�هياكل�اإلدارة�املركزية�لوزارة�التربية�الوطنية�على�مؤسسات�وهيئات�
القطاع،�كل�فيما�خيصها،�صالحيات�الوصاية�واملهام�املسندة�إليها�يف�إطار�األحكام�

��التشريعية�والتنظيمية�املعمول�ا
��:�14املادة�

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �أحكام ��266-94تلغى �يف �عام��29املؤرخ �األول ربيع
واملتضمن�تنظيم�اإلدارة�املركزية�يف�وزارة�التربية��1994سبتمرب�سنة��06املوافق�ل��1415

��.الوطنية،�املعدل
��:�15املادة�

��.ينشر�هذا�املرسوم�يف�اجلريدة�الرمسية�للجمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��2009ر�سنة�أكتوب�06املوافق�ل��1430شوال�عام��17حرر�باجلزائر�يف�

��اإلمضاء�������������������
 )االسم�واللقب(��������������������
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��:��النموذج�الثاين

سبتمرب��29املوافق��1428رمضان��17مؤرخ�يف����308-07مرسوم�رئاسي�رقم�������

� �كي2007سنة �حيدد �و، �وحقوقهم �املتعاقدين �األعوان �توظيف �والعناصر�واجبافيات م

��.كذا�النظام�التأدييب�املطبق�عليهم�والقواعد�املتعلقة�بتسيريهم�واملشكلة�لرواتبهم�

��إن�رئيس�اجلمهورية�،�������������
��منه،�)�الفقرة�األوىل�(��125و��6–�77بناء�على�الدستور�،�السيما�املادتان��-�

�15املوافق��1427مجادى�الثانية�عام��19املؤرخ�يف����03–�06و�مبقتضى�األمر�رقم��-

�19املتضمن�القانون�األساسي�العام�للوظيفة�العمومية�السيما�املواد�من�و�2006يوليو�سنة�

��منه�،��24إىل�

املوافق��1428رمضان�عام��17املؤرخ�يف���304–�07و�مبقتضى�املرسوم�الرئاسي�رقم��-

،�الذي�حيدد�الشبكة�االستداللية��ملرتبات�املوظفني�و�نظام�دفع��2007سبتمرب��سنة��29

��.رواتبهم

��:�يرسم�ما�يأيت����������������������
�19املؤرخ�يف���03-�06ر�رقم�ألممن�ا�24إىل��19تطبيقا�ألحكام�املواد�:��املادة�األوىل

األساسي�العام��املتضمن�القانونو�2006يوليو�سنة��15املوافق��1427مجادى�الثانية�عام�

�العمومية �كيللوظيفة �حتديد �إىل �املرسوم �هذا �يهدف ،� �توظيف �املتعاقدين�فيات األعوان

�وو �وحقوقهم � �بتسيريهم �املتعلقة �والقواعد �لرواتبهم �املشكلة �والعناصر �النظام�واجبام كذا

���.التأدييب�املطبق�عليهم

���عقد�العمل:��الفصل�األول
ر�رقم�ممن�األ�21و�20و�19ميكن�املؤسسات�واإلدارات�العمومية�يف�إطار�املواد��:2املادة�

06–�03�� �يف ��19املؤرخ �عام �الثانية ��1427مجادى ��15املوافق �سنة � �2006يوليو

�ملدة� �متعاقدين �أعوان �بتوظيف �احلاجات، �ووفق �احلالة �حسب �تقوم، �أن �أعاله، واملذكور

حمددة�أو�غري�حمددة�بالتوقيت�الكامل�أو�بالتوقيت�اجلزئي�طبقا�للكيفيات�املنصوص�عليها�يف�

��.هذا�املرسوم

��.،�مبوجب�عقد�مكتوب��2ص�عليهم�يف�املادة�يوظف�األعوان�املنصو:��3املادة�

��:�جيب�أن�يوضح�العقد�،�على�اخلصوص�،�ما�يأيت�

�������
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��.تسمية�منصب�الشغل��-���������

��.طبيعة�و�مدة�عقد�العمل��-���������

��تاريخ�بداية�السريان��-���������

��)توقيت�كامل�أو�جزئي�(�احلجم�الساعي��-���������

��.الفترة�التجريبية�عند�االقتضاء��-��������

��.تصنيف�منصب�الشغل�و�عناصر�الراتب��-��������

��مكان�التعيني�-��������

��.اليت�ميكن�أن�ترتبط�مبنصب�الشغل�،�الواجبات�اخلاصةويوضح�العقد،�زيادة�على�ذلك

��:�يعترب�عقدا�حمدد�املدة�كل�عقد�خمصص�:��4املادة�

��.لشغل�منصب�شغل�مؤقت��-��������

��لتعويض�الشغور�املؤقت�ملنصب�شغل�،��-�������

��.يف�انتظار�تنظيم�مسابقة�أو�إنشاء�سلك�جديد�للموظفني��-�������

��.للتكفل�بعملية�تكتسي�طابعا�مؤقتا�-�������

،�عندما�عقد�موجه�إىل�شغل�منصب�شغل�دائم�يعترب�عقدا�غري�حمدد�املدة�كل:��5املادة�

���.ربر�ذلك�طبيعة�النشاطات�أو�ضرورات�اخلدمة�ت

��.يؤدي�األعوان�املتعاقدون�الذين�يوظفون�بالتوقيت�الكامل�مدة�العمل�القانونية�:��6املادة�

غري�أن�املؤسسات�و�اإلدارات�العمومية�ميكنها�أن�تلجأ�اىل�توظيف�أعوان�متعاقدين�ميارسون�

��.ساعات�يف�اليوم�)�5(عملهم�بالتوقيت�اجلزئي�ملدة�

ال�جيوز�لألعوان�املتعاقدين�الذين�يؤدون�مدة�العمل�القانونية�ممارسة�أي�نشاط�:��7املادة�

��.مربح�يف�إطار�خاص�،�مهما�تكن�طبيعته�

� ��8املادة �يف�: �اخلدمات �أو �الصيانة �أو �احلفظ �لنشاطات �املطابقة �الشغل �مناصب تشغل

�هو�منصوؤسسات�وامل �اإلدارات�العمومية�كما -�06من�األمر�رقم��19ص�عليه�يف�املادة

��.واملذكور�أعاله،�بعقد�حمدد�أو�غري�حمدد�املدة�2006يوليو�سنة�15املؤرخ�يف�03

�واحدةال�جيوز� �واحدة�حسب�األشكال�أن�يتعدى�العقد�احملدد�سنة ،�وميكن�أن�جيدد�مرة

��.نفسها�ملدة�سنة�واحدة�على�األكثر�
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�و �العقد�بالنسبة�لكل�قطاع�على�مستوى�اإلدارة�حيدد�تعداد�مناصب�الشغل�وتصنيفها مدة

�أو�الالمركزية�واملركزية�أو�املصا رك�املؤسسات�العمومية�مبوجب�قرار�مشتحل�غري�املمركزة

��.الوزير�املعين�والسلطة�املكلفة�بالوظيفة�العمومية�بني�الوزير�املكلف�باملالية�و

اخلدمات�يف��لصيانة�أواحلفظ�أو�ا�تشتمل�قائمة�مناصب�الشغل�املطابقة�لنشطات:��9املادة�

��:�اإلدارات�العمومية�على�ما�يأيت�املؤسسات�و

��العمال�املهنيون��-��������

��أعوان�اخلدمة��-��������

��سائقو�السيارات�و�رؤساء�احلظائر��-�������

��أعوان�الوقاية�و�احلراس��-�������

يوظف�األعوان�اخلاضعون�إىل��نظام�التعاقد�كما�هو�منصوص�عليه�يف�املادة�:��10املادة�

20�� �رقم �األمر ��03-06من �يف ��15املؤرخ �سنة �بصفة��2006يوليو �أعاله �املذكور و

��.استثنائية�،�مبوجب�عقد�حمدد�املدة�و�بالتوقيت�الكامل�

��.فة�العمومية�حتدد�كيفيات�تطبيق�هذه�املادة�مبوجب�قرار�من�السلطة�املكلفة�بالوظي

�21يوظف�األعوان�اخلاضعون�إىل�نظام�التعاقد�كما�هو�منصوص�عليه�يف�املادة�:�11املادة�

،�واملذكورة�أعاله،�بصفة�استثنائية�2006يوليو�سنة��15املؤرخ�يف��03-06من�األمر�رقم�

��.مبوجب�عقد�حمدد��املدة�يف�حدود�أجال�إجناز�العمليات�اليت�تكتسي�طابعا�مؤقتا

تعداد�مناصب�الشغل�و�مدة�العقود�مبوجب�قرار�مشترك�بني�الوزير�املكلف�باملالية�و�حيدد�

��.�الوزير�املعين�و�السلطة�املكلفة�بالوظيفة�العمومية
،�صوصيات�املرتبطة�مبتطلبات�اخلدمةنظرا�إىل�طبيعة�بعض�مناصب�الشغل�أو�اخل:�12املادة�

،�القيام�قد�الذين�وظفوا�بالتوقيت�الكاملاميكن�أن�يطلب�من�األعوان�اخلاضعني�إىل�نظام�التع

��.لساعات�اإلضافية�طبقا�للتشريع�والتنظيم�املعمول�مابالعمل�ليال�أو�عمل�ا

��احلقوق�و�الواجبات�:��الفصل�الثاين�
يف�إطار�التشريع�و�التنظيم�املعمول�ما،�فإن�األعوان�اخلاضعني�إىل�نظام��:��13املادة�

��:�التعاقد�هلم�احلق�على�اخلصوص�فيما�يأيت�

��راتب�بعد�أداء�اخلدمة��-�������

��احلماية�االجتماعية�و�التقاعد��-�������

��.��العطل�و�الغيابات�املرخص�ا�و�أيام�الراحة�القانونية�-�������
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��.االستفادة�من�اخلدمات�االجتماعية��-�������

��ممارسة�احلق�النقايب��-�������

��ممارسة�حق�اإلضراب��-�������

أو�االعتداء�،�من�أي�طبيعة��احلماية�من�التهديد�أو�اإلهانة�أو�الشتم�أو�القذف�-�������

��.اليت�قد�يتعرضون�هلا�أثناء�ممارسة�نشاطهم�أو�مبناسبتها��،كانت

��.الكفيلة�حبفظ�كرامتهم�و�صحتهم�وسالمتهم�البدنية��واملعنوية�ظروف�العمل�-�����

يتعني�على�األعوان�اخلاضعني�إىل�نظام�التعاقد،�يف�إطار�التشريع�و�التنظيم�:��14املادة�

��:�املعمول�ما�،�احترام��واجبام�،�السيما�ما�يأيت�

��.ممارسة�نشاطهم�بكل�إخالص�و�دون�حتيز��-���������

��.دمة،�حىت�خارج�اخلاالمتناع�عن�كل�فعل�ال�يتماشى�وطبيعة�منصب�شغلهم�-������

���.التحلي�،�يف�كل�الظروف،�بسلوك�الئق�و�حمترم��-������

��.تنفيذ�تعليمات�اهليئة�السلمية��-������

��.مراعاة�تدابري�النظافة�و�األمن�اليت��تقررها�اإلدارة��-������

عدم�إفشاء�أي�حدث�علموا�به�أو�أي�وثيقة��أو�معلومة��حيوزوا�أو�يطلعون��عليها��-�����

��.،�باستثناء�ضرورات�اخلدمة�و�ميكنوا�الغري�من�اإلطالع�عليها،�أسبة�ممارسة�نشاطهممبنا

��.السهر�على�محاية�الوثائق�اإلدارية�و�أمنها��-������

��.احلفاظ�على�ممتلكات�اإلدارة��-������

ميكن�أن�يستفيد�األعوان�اخلاضعون�إىل�نظام�التعاقد�من�عمليات�حتسني�:��15املادة�

��.املستوى�أو�جتديد�املعارف�اليت�تبادر�ا�اإلدارة�

��شروط�التوظيف�و�كيفياته�:���الفصل�الثالث���
��:ال�ميكن�ألي�كان�أن�يوظف�بصفة�عون�متعاقد�إذا�مل�تتوفر�فيه�الشروط�اآلتية�:16املادة�

��.أن�يكون�جزائري�اجلنسية��-������

��.سنة�على�األقل�عند�تاريخ�التوظيف�)�18(أن�يبلغ�من�العمر�مثانية�عشر��-�����

مبنصب��كذا�املؤهالت�اليت�يقتضيها�االلتحاق�ن�تتوفر�فيه�األهلية��البدنية��والعقلية�وأ�-����

��.الشغل�املطلوب�

��.أن�يكون�يف�وضعية�قانونية�إزاء�اخلدمة�الوطنية��-�����������

��.أن�يتمتع�حبقوقه�املدنية�و�أن�يكون�على�خلق�حسن��-�����������
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��أال�حتمل�صحيفته�سوابقه�القضائية�مالحظات�تتناىف�و�ممارسة�منصب�-����������

��.الشغل�املطلوب������������

شغل�خاضع�إىل�نظام�التعاقد�أن�يقدم�ملفا��جيب�على�كل�مترشح��ملنصب:��17املادة�

��.قبل�توظيفه� إداريا

��:�يتم�توظيف�األعوان�املتعاقدين�،�حسب�احلالة�،�عن�طريق�:��18املادة�

عقد� االنتقاء�بناء�على�دراسة�امللف�فيما�خيص�مناصب�الشغل�املطلوب�شغلها�مبوجب�-����

��.حمدد�املدة�

��.غل�املطلوب�شغلها�مبوجب�عقد�غري�حمدد�املدة�اختبار�مهين�فيما�خيص�مناصب�الش�-���

��.خيضع�توظيف�األعوان�املتعاقدين�إىل�إجراء�اإلعالن�:��19املادة�

�ملقتضيات�اخلدمة�أو�طبيعة� غري�أنه�ميكن�القيام�بالتوظيف�املباشر�لألعوان�املتعاقدين�اعتبارا

��.النشاطات�املرتبطة�ببعض�مناصب�الشغل�

كذا�إجراءات�اإلعالن�امللف�اإلداري�وكيفيات�تنظيم�التوظيف�وحيدد�تشكيل�:��20املادة�

،�مبوجب�قرار�من�السلطة�املكلفة�بالوظيفة�أعاله�19و�18و�17املنصوص�عليها�يف�املواد�

��.العمومية�

��الفترة�التجريبية:��الفصل�الرابع
���:خيضع�كل�عون�يوظف�مبوجب�عقد�إىل�فترة�جتريبية�مدا��:�21املادة�

��.أشهر�فيما�خيص�العقد�غري�احملدد�املدة�)�06(ستة��-����

��.واحدة�أو�تفوقها�)�01(فيما�خيص�العقد�الذي�تساوي�مدته�سنة)�02(شهران�-����

سنة�أشهر�و)�06(واحد�فيما�خيص�العقد�الذي�تتراوح�مدته�بني�ستة)�01(شهر�-����

��.واحدة�)�01(

يستفيد�من�نفس�لنفس�الواجبات�و�خيضع�العون�املتعاقد�،�خالل�الفترة�التجريبيةو�����

��.احلقوق�اليت�يتمتع�ا�األعوان�املتعاقدون�املثبتون�

��.يثبت�العون�املتعاقد�إذا�كانت�الفترة�التجريبية�جمدية�:��22املادة�

��.و�يف�حالة�العكس�،�يفسخ�العقد�دون�إشعار�مسبق�أو�تعويض�

���الراتب:���الفصل�اخلامس
�التعاقد�و�تدفع�رواتبهميصنف�األعوان�اخلاضعون�:���23املادة� ،�حسب�احلالة�إىل�نظام

��:�على�أساس�مستوى�تأهيلهم�،�يف�إحدى�الشبكتني�اآلتيتني�و
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أدناه�،�فيما�خيص�األعوان���45الشبكة�االستداللية�ملناصب�الشغل�احملددة�يف�املادة��-�����

�مناصب�الشغل�امل �توظيفهم�يف� �أو�املتعاقدين�الذين�يتم� �الصيانة �بنشطات�احلفظ�أو رتبطة

� �املادتني �إطار �يف ��21و�19اخلدمات �رقم �األمر ��03-06من �يف �سنة��15املؤرخ يوليو

��.و�املذكور�أعاله��2006

�������-�� �رقم �الرئاسي �املرسوم �مبوجب �احملددة �للمرتبات �االستداللية �304-07الشبكة

��17املؤرخ�يف� �فيما��2007سبتمرب��29املوافق��1428رمضان�عام ،� �أعاله �املذكور و

من�األمر��21أو��20خيص�األعوان�املتعاقدين�األخرين�الذين�يتم�توظيفهم�يف�إطار�املادتني�

��.املذكور�أعاله�و�2006يوليو�سنة��15املؤرخ�يف��03-06رقم�

��:��يشتمل�راتب�األعوان�اخلاضعني�إىل�نظام�التعاقد�على�العناصر�اآلتية�:��24املادة�

�املطبق��-�������� �القاعدي �االستداليل �الرقم �ضرب �حاصل �عن �الناتج �األساسي الراتب

لصنف�تصنيف�منصب�الشغل�يف�قيمة�النقطة�االستداللية�احملددة��مبوجب�املرسوم��الرئاسي��

��17املؤرخ�يف��304-07رقم� ��29املوافق��1428رمضان�عام و��2007سبتمرب�سنة

��املذكور�أعاله�

كل��من�الراتب�األساسي�عن%�1.40اخلربة�املهنية�اليت�حتتسب�بنسبة��تعويض�-��������

�و �العمومية �واإلدارات �املؤسسات �يف �النشاط �من �سنة �0.70نسبة �من�% �سنة �كل عن

��.من�الراتب�األساسي�%�60املمارسة�يف�قطاعات�النشاط�األخرى�يف�حدود�أقصاها�

��.ان�عن�طريق�التنظيم�و�عند�االقتضاء�،�كل�عالوة�أو�تعويض�حيدد��-���������

يستفيد�األعوان�اخلاضعون�إىل�نظام�التعاقد�،�يف�إطار�التشريع�و�التنظيم�:��25املادة�

��:�املعمول�ما�من�

��.تعويضات�مقابل�املصاريف�اليت�ينفقوا�مبناسبة�ممارسة�نشاطهم��-

��.املنح�ذات�الطابع�العائلي��-

�كان�العون�املتعاقد�ميارس�حيتسب�الراتب�بنسبة�ساعات�العمل�:��26املادة� املنجزة�،�إذا

،�يدفع�راتب�هذه�دة�العقد�تشتمل�على�جزء�من�الشهرإذا�كانت�مو�.عمله�بالتوقيت�اجلزئي

��.الفترة�بالتناسب�مع�عدد�أيام�العمل�

أعاله�،�إىل�عدة�مستويات��09تنقسم�مناصب�الشغل�املنصوص�عليها�يف�املادة�:��27املادة�

��.طلوب�حسب�مستوى�التأهيل�امل

��:�مستويات�)�4(ينقسم�منصب�شغل�العمال�املهنيني�إىل�أربعة�:��28املادة�
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��.عمال�مهنيون�من�املستوى�األول��-������������

��.عمال�مهنيون�من�املستوى�الثاين��-������������

��.عمال�مهنيون�من�املستوى�الثالث��-�����������

��.عمال�مهنيون�من�املستوى�الرابع��-�����������

يوظف�العمال�املهنيون�من�املستوى�األول�من�ضمن�املرشحني�الذين�يثبتون�:��29املادة�

��.لياقة�بدنية�تتماشى�و�النشاط�الواجب�ممارسته�

يوظف�العمال�املهنيون�من�املستوى�الثاين�من�ضمن�املرشحني�الذين�يثبتون�:��30املادة�

��.شهادة�التكوين�املهين�املتخصص�

مال�املهنيون�من�املستوى�الثالث�من�ضمن�املرشحني�الذين�يثبتون�يوظف�الع:��31املادة�

سنوات�)�5(شهادة�الكفاءة�املهنية�أو�شهادة�التكوين�املهين�املتخصص�و�خربة�مهنية�مدا�

��.على�األقل�يف�نفس�التخصص�

يوظف�العمال�املهنيون�من�املستوى�الرابع�من�ضمن�املرشحني�الذين�يثبتون�:��32املادة�

سنوات�على�)�5(لتحكم�املهين�أو�شهادة�الكفاءة�املهنية�و�خربة�مهنية�مدا�مخس�شهادة�ا

��.األقل�،�يف�نفس�التخصص�

��:�مستويات�)�3(ينقسم�منصب�شغل�أعوان�اخلدمة�إىل�ثالثة:��33املادة�

��.أعوان�اخلدمة�من�املستوى�األول��-�������������

��.أعوان�اخلدمة�من�املستوى�الثاين��-������������

��.أعوان�اخلدمة�من�املستوى�الثالث��-������������

يوظف�أعوان�اخلدمة�من�املستوى�األول�من�ضمن�املرشحني�الذين�يثبتون�:��34املادة�

��.مستوى�السنة�السادسة�من�التعليم�األساسي�

� ��35املادة �يثبتون�: �الذين �املرشحني �ضمن �من �الثاين �املستوى �من �اخلدمة �أعوان يوظف

تاسعة�من�التعليم�األساسي�أو�شهادة�التكوين�املهين�املتخصص�ذات�الصلة�مستوى�السنة�ال

��.باملهام�املرتبطة�مبنصب�الشغل�املطلوب�

� ��36املادة �يثبتون�: �من�املستوى�الثالث�من�ضمن�املرشحني�الذين يوظف�أعوان�اخلدمة

باملهام�املرتبطة�مستوى�السنة�األوىل�من�التعليم�الثانوي�أو�شهادة�الكفاءة�املهنية�ذات�الصلة�

سنوات�)�5(مبنصب�الشغل�املطلوب�أو�شهادة�التكوين�املتخصص�و�خربة�مهنية�مدا�مخس

��.على�األقل،�يف�نفس�التخصص�
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��:مستويات�)��3(رؤساء�احلظائر�إىل�ثالث�ينقسم�منصب�سائقي�السيارات�و:��37املادة�

��.سائقو�السيارات�من�املستوى�األول��-������������

��.سائقو�السيارات�من�املستوى�الثاين��-������������

��.سائقو�السيارات�من�املستوى�الثالث�و�رؤساء�حظائر��-������������

�يوظف�سائقو�السيارات�من�املستوى�األول�ضمن�املرشحني�الذين�هلم�رخصة:��38املادة�

��.)�الصنف�ب�(�سياقة�

يوظف�سائقو�السيارات�من�املستوى�الثاين�ضمن�املرشحني�الذين�هلم�رخصة��:��39املادة�

��.)�نقل�عمومي�(�أو�رخصة�سياقة�)�وزن�ثقيل�(�سياقة�

� ��40املادة �ضمن: �من �احلظائر �رؤساء �و �الثالث �املستوى �من �السيارات �سائقو �يوظف

ة�التعليم�املتوسط�يثبتون�شهادة�التعليم�األساسي�أو�شهاداملرشحني�الذين�هلم�رخصة�سياقة�و

��.سنوات�على�األقل�،�بصفة�سائق�سيارة�)�5(و�خربة�مهنية�مدا�مخس�

��:�ينقسم�منصب�شغل�أعوان�الوقاية�و�احلراس�إىل�ثالث�مستويات�:��41املادة�

��.احلراس��-���������

��.أعوان�الوقاية�من�املستوى�األول��-���������

��.أعوان�الوقاية�من�املستوى�الثاين��-���������

يوظف�يف�منصب�شغل�احلارس�املرشحون�الذين�يثبتون�لياقة�بدنية�تتماشى�و�:��42املادة�

��.النشاط�الواجب�ممارسته�

� ��43املادة �يثبتون�: �الدين �املرشحني �ضمن �من �األول �املستوى �من �الوقاية �أعوان يوظف

مستوى�السنة�األوىل�من�التعليم�الثانوي�و�تكوينا�يف�امليدان�أو�خربة�مهنية�مدا�سنة�واحدة�

��.على�األقل�،�يف�منصب�شغل�عون�الوقاية�

ين�يثبتون�مستوى�يوظف�أعوان�الوقاية�من�املستوى�الثاين�ضمن�املرشحني�الذ:��44املادة�

�سنتان� �مدا �مهنية �يف�امليدان�أو�خربة �الثانوي�و�تكوينا �من�التعليم �الثالثة �2(السنة على�)

����.األقل�،�يف�منصب�شغل�عون�الوقاية�

� ��45املادة �أو�اخلدمات�يف�: �الصيانة �لنشاطات�احلفظ�أو تصنف�مناصب�الشغل�املطابقة

�روات � �وتدفع � �العمومية �واإلدارات �املطلوببهااملؤسسات �التأهيل �مستوى �حسب �طبقا�، ،

��:�للشبكة��االستداللية�أدناه�

���
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��

���أيام�الراحة�القانونية��و�العطل�و�الغيابات:��الفصل�السادس�

� ��46املادة �املنصوص�: �القانونية �الراحة �أيام �يف �احلق �التعاقد �نظام �إىل �اخلاضعني لألعوان

�يف�املواد�من� يوليو�سنة��15املؤرخ�يف����03–06من�األمر�رقم��193إىل��191عليها

،�يف�عطلة�سنوية��مدفوعة�األجر�كما�واملذكورة�أعاله،�وهلم�احلق،�زيادة�على�ذلك�2006

�15املؤرخ�يف���03-06من�األمر�رقم��205إىل��194هو�منصوص�عليه�يف�املواد�من�

��.و�املذكور�أعاله��2006يوليو�سنة�

� ��47املادة :� �تأجيل �أخرىمينع �إىل �سنة �من �منها �جزء �أو �السنوية �ميكن��.العطلة �أنه غري

�امل �األعوان �خيص �فيما �ضرورات�اإلدارة �اقتضت �إذا �املدة، �حمدد �غري �عقد �مبوجب وظفني

��.)�2(،�أن�ترتب�العطلة�السنوية�أو�تؤجلها�أو�جتزئها�يف�حدود�أقصاها�سنتان�املصلحة�ذلك

�مناصب�الشغل �األصناف� �األرقام�االستداللية� �

��عامل�مهين�من�املستوى�األول�-

��عون�خدمة�من�املستوى�األول�-

�حارس�- �

1�200�

�سائق�السيارة�من�املستوى�األول��- �2�219�

��عامل�مهين�من�املستوى�الثاين��-

��سائق�السيارة�من�املستوى�الثاين��-

�.عون�اخلدمة�من�املستوى�الثاين��- �

3�240�

�رئيس�حظرية�ائق�السيارة�من�املستوى�الثالث�وس�- �4�263�

��عامل�مهين�من�املستوى�الثالث��-

��عون�اخلدمة�من�املستوى�الثالث��-

�عون�الوقاية�من�املستوى�األول��- �

5�288�

�عامل�مهين�من�املستوى�الرابع��- �6�315�

�عون�الوقاية�من�املستوى�الثاين��- �7�348�
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التعاقد�احلق�يف�غياب�خاص�مدفوع�األجر�كما�لألعوان��اخلاضعني�إىل�نظام�:��48املادة�

�2006يوليو�سنة��15املؤرخ�يف��03-06من�األمر��212هو�منصوص�عليه�مبوجب�املادة�

،�من�وميكن�أن�يستفيدوا،�زيادة�على�ذلك،�شريطة�تقدمي�املربرات�املسبقة�.و�املذكور�أعاله�

��:�رخص�الغياب�دون�فقدان�راتبهم�

��.د�دورات�االس�اليت�ميارسون�فيها�عهدة�عمومية�انتخابيةأثناء�مدة�انعقا�-��������

��.ألداء�مهمة�تتصل�بتمثيل��نقايب�طبقا�للتشريع�املعمول�به���-��������

��.للمشاركة�يف�تظاهرات�دولية�ذات�طابع�رياضي�أو�ثقايف��-��������

� ��49املادة �اس: �رخص �من �التعاقد �نظام �إىل �اخلاضعون �األعوان �يستفيد �أن تثنائية�ميكن

)�10(،�يف�حدود�عشرة�ب�الضرورة�القصوى�املربرة�قانونا،�ألسباللغياب�غري�مدفوعة�األجر

��.أيام�يف�السنة�

� ��50املادة �توظ: �مت �الذين �األعوان �يستفيد �أن �املدة�ميكن �حمدد �غري �عقد �مبوجب يفهم

�للعملو �القانونية �املدة �راتبهماملزاولون �فقدان �دون �غياب �رخص �من ،� �ملتابعة �يف�، الدراسة

��.ساعات�يف�األسبوع�)�4(حدود�حجم�الساعي�ال�يتجاوز�أربع�

� ��51املادة �احلق�يف�عطلة�: �املدة، �مبوجب�عقد�غري�حمدد �الذي�مت�توظيفه �املتعاقد للعون

���.يوما�متتالية�ألداء�مناسك�احلج�يف�البقاع�املقدسة�)�30(خاصة�مدفوعة�األجر�ملدة�ثالثني�

حمدد�املدة�،�خالل�فترة��مت�توظيفها�مبوجب�عقد�حمدد�أو�غريتستفيد�املرأة�اليت�:��52املادة�

��.ة�أمومة�وفقا�للتشريع�املعمول�بهالوالدة�من�عطلاحلمل�و

،�يف�التغيب�اء�من�تاريخ�انتهاء�عطلة�األمومة،�وملدة�سنة،�ابتدلألم�املرضعة�احلق:��53املادة�

ساعة��واحدة�مدفوعة�األجر�أشهر�األوىل�و)�6(ساعتني�مدفوعيت�األجر�كل�يوم�خالل�الستة

��.أشهر�املوالية�)�6(كل�يوم�خالل�الستة�

��.ميكن�توزيع�هذه�الغيابات�على�مدار�اليوم�حسبما�يناسب�املعنية�

��:�تعترب�فترة�عمل�:��54املادة�

��.فترة�العمل�الفعلي��-�������

��.فترة�العطلة�السنوية�و�عطلة�األمومة��-�������
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��الرخص�االستثنائية�للغيابات�املنصوص�عليها�يف�املادتنيالراحات�القانونية��و�-�������

��.�أعاله�49و��������������48

�ميكن�العون�املتعاقد�الذي�مت�توظيفه�ملدة�غري�حمددة�و�العامل�بالتوقيت�الكامل:��55املادة��

غري��االستفادة��من�عطلةمن�اخلدمة،�)��02(بعد�سنتني�أو�بالتوقيت�اجلزئي،�بناء�على�طلبه�و

�تع �اثر �على �الراتب �أحدمدفوعة �أو � �الزوج �أو �األصول �أحد �م��رض �املتكفل � األطفال

��.سنوات�)�5(حلادث��أو�مرض�خطري�أو�لتربية�طفل�يقل�عمره�عن�مخس

� ��56املادة :� �ال �ملدة �الراتب �املدفوعة �غري �العطلة �ميمتنح �سنة �تتجاوز �أن �1(كن �واحدة�)

��.سنوات�)�3(أقصاها�ثالث�يف�حدود��و�جتدد

�ا:��57املادة� �العطلة�غري�املدفوعة �فترة �إدماج�العون�املتعاقدبعد�انقضاء �بناءلراتب�يعاد ،�

��.،�يف�منصب�شغله�األصلي�على�طلبه

�ال�ميكن�إعادة�إدماج�العون�املتعاقد�الذي�استفاد�من�عطلة�غري�مدفوعة��الراتب:��58املادة�

��.يف�حالة�إلغاء�منصب�الشغل�

��النظام�التأدييب�:��الفصل�السابع
،�التعاقدية،�وكل�مساس�باالنضباط�يشكل�كل�ختل�عن�الواجبات�التنظيمية�أو:��59املادة�

يعرض�،��خطأ�مهنيا�وأو�خطأ�أو�خمالفة�يرتكبها�العون�املتعاقد�أثناء�أو�مبناسبة�ممارسة�نشاطه

��.،عند�اإلقتضاء��باملتابعات��اجلزائية�به�إىل�عقوبة�تأديبية�دون�املساسمرتك

� ��60املادة �ا: �التأديبية �العقوبات �املتعاقدتتمثل �العون �هلا �يتعرض �قد �درجة�ليت �حسب ،

��:�جسامة�اخلطأ�املرتكب�فيما�يأيت�

��.اإلنذار�الكتايب��-����������

��التوبيخ��-����������

��.أيام�)�8(إىل�مثانية�)�4(التوقيف�عن�العمل�من�أربعة�-����������

��.فسخ�العقد�دون�إشعار�مسبق�أو�تعويض��-����������

حتدد�العقوبة�التأديبية�املطبقة�على�األعوان�املتعاقدين�حسب�درجة�جسامة�اخلطأ��:61املادة�

الضرر�و�أثار�اخلطأ�على�سري�املصلحةرتكابه�ومسؤولية�العون�املعين�والظروف�اليت�مت�فيها�او

��.الذي�حلق�ا�
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�60تصدر�السلطة�اإلدارية�املختصة�العقوبات�التأديبية�املنصوص�عليها�يف�املادة�:��62املادة�

��.تبلغ�إىل�املعين�باألمر�أعاله�،�وجيب�أن�تربر�و

� ��63املادة �مثانية�: �يتعدى �ال �أجل �يف �التأديبية �العقوبة �املتضمن �بالقرار �املعين �العون يبلغ

��.حيفظ�يف�ملفه�اإلداري�اء�من�تاريخ�اختاذ�هذا�القرار،�وأيام�ابتد)�08(

يف�حالة�ارتكاب��،العقد�بدون�إشعار�مسبق�أو�تعويض�ال�ميكن��اختاذ�قرار�فسخ:�64املادة�

��.،�إال�بعد�مثول�العون�املعين�أمام�جلنة�تأديبية�استشارية�متساوية�األعضاء�خطأ�مهين�جسيم

،�عليه�فسخ�عقدهييب�ميكن�أن�يترتب�لكل�عون�متعاقد�صدر�يف�حقه�إجراء�تأد:��65املادة�

��.احلق�يف�االطالع�على�ملفه�التأدييب�كما�جيوز�له�أن�يستعني�مبدافع�خيتاره�بنفسه�

�األعضاء�و�كيفيات�تعيني�:��66املادة� �املتساوية �االستشارية �التأديبية �اللجنة حتدد�تشكيلة

��.أعضائها�،�بقرار�من�السلطة�املكلفة�بالوظيفة�العمومية�

يف��ملتعاقد��فورا�عندما�يكون�حمل�متابعات�جزائية�ال�تسمح�ببقائهيوقف�العون�ا:��67املادة�

�امل�منصبه، �على �املترتب �احلكم �يصبح �أن �بعد �إال �اإلدارية �وضعيته �اجلزائية�والتسوى تابعات

��.ما�عدا�املنح�ذات�الطابع�العائليال�يتقاضى�العون�املهين�أثناء�مدة�التوقيف�أي�راتب�و�.ائيا

،�تتخذ�أيام�متتالية�دون�مربر�مقبول)�10(تغيب�العون�املتعاقد�مدة�عشرة�إذا�:��68املادة�

ب،�دون�إشعار�مسبق�أو�السلطة�اإلدارية�املختصة�إجراء�فسخ�عقد�العمل�بسبب�إمهال�املنص

��.،�بعد�اعذاره��مرتني�تعويض

��اية�النشاط�:��الفصل�الثامن

��:��بفعلتنتهي�عالقة�العمل�بعنوان�نظام�التعاقد�:��69املادة�
��.انتهاء�العقد��-����������

��.االستقالة�املقبولة�بصفة�قانونية��-����������

��.فسخ�العقد�دون�إشعار�مسبق�أو�تعويض��-���������

��.التسريح�مع�اإلشعار�املسبق�و�التعويض��-���������

��.التقاعد��-���������

��.الوفاة��-���������



 الفصل�السابع�:�النصوص�التنظيمية���������������������������������������������������������������
 

239 
 

االستقالة�يف�أي�وقت�شريطة��تقدميه�إلشعار�مسبق�مدته�ميكن�العون�املتعاقد�:��70املادة�

� �10(عشرة �و�.أيام) �املهام �أداء �العون �على �يتعني �الفترة، �هذه �املرتبطة�وخالل الواجبات

��.مبنصب�شغله�بصفة�عادية�

ميكن�تسريح�األعوان�املتعاقدين�بسبب�إلغاء�منصب�الشغل�،�بعد�إشعار�مسبق�:��71املادة�

��.مدته�شهر�واحد�

�احلالة������� �راتب�شهري�ويف�هذه �يساوي�أخر �مببلغ �العون�من�تعويض�التسريح �يستفيد ،

��.ة�نشاط�يف�حدود�أقصاها�سنة�واحدةخالص�من�اشتراكات�الضمان�االجتماعي�عن�كل�سن

� ��72املادة �النشاط: �اية �عند �املستخدمة، �اهليئة �التوظيف��،تعد �تاريخ �تبني �عمل شهادة

��.الفترات�املوافقة�هلاأو�مناصب�الشغل�اليت�مت�شغلها�و�عمل�وكذا�منصبتاريخ�اية�عالقة�الو

��أحكام�انتقالية�و�ختامية�:�الفصل�التاسع�

� ��73املادة �و: �املؤقتون �األعوان �وامليصنف �املؤسسات �يف �العاملون اإلدارات�تعاقدون

�ب �تاريخ �عند �والعمومية، �املرسوم، �هذا �مفعول �سريان �مستوى�داية �وفق ،� �رواتبهم تدفع

��.تأهليهم،�و�حسب�احلالة�

��.أعاله��45نصوص�عليها�يف�املادة�إما�ضمن�الشبكة�االستداللية�ملناصب�الشغل�امل-��

��-07أما�ضمن�الشبكة�االستداللية�للرواتب�املنصوص�عليها�مبوجب�املرسوم�الرئاسي�رقمو-��

��.واملذكور�أعاله����2007سبتمرب�29املوافق��1428رمضان�عام17يف�املؤرخ�304

�املهنية�اليت�حتسب�ضمن�الشروط�املنصوص�عليها�يف���� �يستفيدون�من�تعويض�اخلربة كما

��.أعاله��24املادة�

يت�حتكم��األنظمة�التعويضية،�حيتفظ�األعوان�يف�انتظار�صدور�النصوص�التنظيمية�ال:�74دة�املا

�من�املنح�وااملؤقتون�و التعويضات�اليت�كانت�تدفع�هلم�عند�تاريخ�بداية�ملتعاقدون�باالستفادة

�باستث �املرسوم، �الدخل�وسريان�مفعول�هذا �التكميلي�عن �التعويض �أو�كل�ناء تعويض�التبعة

�304-07من�املرسوم�الرئاسي�رقم��19تعويض�من�نفس�الطبيعة،�كما�هو�حمدد�يف�املادة�

��.املذكور�أعاله�و�2007سبتمرب�سنة��29املوافق��1428رمضان�عام�17املؤرخ�يف�
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�للتنظيم�املطبق�عند�تاريخ�بداية�سريان�و������� يبقى�احتساب�العالوات�والتعويضات�طبقا

��.مفعول�هذا�املرسوم�

أعاله،�مع��73يتم�تنفيذ�نظام�دفع�رواتب�األعوان�املنصوص�عليهم�يف�املادة�:��75املادة�

��.احترام�احلقوق�املكتسبة�

��������� �العون �كان�راتب �عند�إذا �له �يدفع �كان �الذي �الراتب �عن �يقل �املؤقت �أو املتعاقد

�املرسوم�أو�يساويه،�فانه�مينح�فارقا�يف�الدخل�يساوي�م �الفرق�تاريخ�بداية�سريان�هذا بلغه

�بني�الراتبني �يف�تعويض�اخلربة�ويستفيد�العون�املعين�.املوجود �من�زيادة �على�ذلك، �زيادة ،

��.سي�من�الراتب�األسا%�10املهنية�نسبتها�

الزيادة�يف�تعويض�اخلربة�املهنية�مببلغني�ثابتني�إىل�غاية�اية�نشاط�ويدفع�فارق�الدخل�و�����

��.العون�

� ��76املادة �تعاقدي�خاضعني�للتنظيم�: �يف�إطار يبقى�املستخدمون�األجانب�الذين�وظفوا

��.املطبق�عليهم�

��.�2008يسري�مفعول�هذا�املرسوم�ابتداء�من�أول�يناير�سنة�:��77املادة�

��.ينشر�هذا�املرسوم�يف�اجلريدة�الرمسية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية�:��78املادة�

��
�2007سبتمرب��29املوافق�1428رمضان�عام��17حرر�باجلزائر�يف����������������

��عبد�العزيز�بوتفليقة���������������������������������������������������

��

��

��

��

��

��
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��:القرارتطبيقات�على��-2.4.7

�القرار������� �مستوياا،�: �مجيع �يف �التنفيذية �السلطة �عن �يصدر �وتطبيقي �تنظيمي �نص هو

�أية� �عن �يصدر �أن �وميكن �مرسوم، �أو �قانون �تطبيق �كيفية �توضيح �يستهدف �ما �غالبا وهو

�مشتركة� �وزارات �عدة �عن �يصدر �أن �ميكن �كما �بامسها، �ويسمى �خمتصة �إدارية سلطة

��.وزاريا�مشتركاويسمى،�حينئذ�قرارا�

وباإلضافة�إىل�ذلك�فإن�القرار�ميكن�أن�يكون�فرديا�أو�مجاعيا�خيص�تعيني�أو�تثبيت�أو�����

��.اخل...ترقية�أو�نقل�أو�توقيف�املوظفني

�على�سبيل������ �منها �بالقرارات�نذكر �النماذج�اخلاصة �من �نقدم�جمموعة �لذلك، وتوضيحا

��:املثال�ما�يأيت

��)ن�إنشاء�مؤسسة�التربية�والتعليم�اخلاصةقرار�يتضم:�(النموذج�األول

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��.يتضمن�إنشاء�مؤسسة�التربية�والتعليم�اخلاصة�.....املوافق.....مؤرخ�يف....:رقم�قرار�

��:إن�وزير�التربية�الوطنية��������������������

�عام��15املؤرخ�يف���04-�08مبقتضى�القانون�رقم� - �23املوافق�ل�1429حمرم

��.يتضمن�القانون�التوجيهي�للتربية�الوطنية�2008يناير�سنة�

�1415ربيع�األول�عام��29املؤرخ�يف��265-94مبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم� -

��.احملدد�لصالحيات�وزير�التربية�الوطنية�1994سبتمرب�سنة��06املوافق�ل

املوافق�ل��1425صفر�عام��3املؤرخ�يف��90-04مبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم� -

24�� �سنة �التربية��2004مارس �مؤسسات �ومراقبة �وفتح �إنشاء �لشروط احملدد

��.والتعليم�اخلاصة

�23املوافق�ل��1425رمضان�عام��9املؤرخ�يف......مبقتضى�القرار�الوزاري�رقم -

املتعلق�بإنشاء�وفتح�ومراقبة�مؤسسات�احملدد�لدفتر�الشروط��2004أكتوبر�سنة�

��.التربية�والتعليم�اخلاصة

املكلفة�بدراسة�طلبات�إنشاء�.........بناء�على�رأي�اللجنة�الوالئية�اخلاصة�بوالية� -

��.مؤسسات�التربية�والتعليم�اخلاصة



 الفصل�السابع�:�النصوص�التنظيمية���������������������������������������������������������������
 

242 
 

��:يقرر�ما�يلي

��...........................تنشأ�مؤسسة�التربية�والتعليم�اخلاصة�املسماة:�01املادة�

��..................والية................بلدية................رقم.............ـبالكائنة

��.)ها(باعتبارها�مؤسسة�له�............................)ة(حتت�املسؤولية�الكاملة�للسيد�

��:التعليم�التاليةتستقبل�املؤسسة�املذكورة�يف�املادة�األوىل�أعاله،�مراحل�:�02املادة�

��....................................................................:التعليم -

��....................................................................:التعليم -

��..........ب�.............بتاريخ)�ة(املولود...............)ة(يتوىل�السيد�:03املادة�
��.هلا)�ة(مدير)�ها(اإلشراف�على�تسيري�إدارة�املؤسسة�املذكورة�يف�املادة�األوىل�أعاله�بصفته

خيضع�فتح�املؤسسة�واستقباهلا�للتالميذ�إىل�زيارة�ميدانية�ملعاينة�مرافقها�من�طرف�:��04املادة

�املؤهلة، �التقنية ��املصاحل �للمادة ��22طبقا �املرسوم �تسلم��90-04من �وال �أعاله، املذكور

��.رخصة�الفتح�إال�بعد�رفع�مجيع�التحفظات

ختضع�املؤسسة�للمراقبة�البيداغوجية�واإلدارية�من�طرف�املفتشني�التابعني�لوزارة��:05املادة�

��.التربية�الوطنية

� �06املادة �أقصاها�: �مدة �يف �تعديله �إىل �القرار �هذا �مواد �جماالت �يف �تغيري �كل خيضع

��.ايوم)�90(تسعون

��.ينشر�هذا�القرار�يف�النشرة�الرمسية�لوزارة�التربية�الوطنية:�07املادة�

��...................حرر�باجلزائر�يف��������������������������������������������������

��.وزير�التربية�الوطنية

��االسم�واللقب���

��

��

��

��
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��)الثانوي�العام�والتكنولوجيتعليم�قرار�وزاري�يتضمن�حتديد�هيكلة�ال:(ج�الثاين�النموذ

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��.وزارة�التربية�الوطنية

يتضمن�حتديد�هيكلة�التعليم��2005ماي��14مؤرخ�يف��16قرار�وزاري�رقم�

��الثانوي�العام�و�التكنولوجي

� ��إن�وزير�التربية�الوطنية��

أفريل��16املوافق��1396ربيع�الثاين��16املؤرخ�يف��35-76مبقتضى�األمر�رقم� -

��.املتضمن�تنظيم�التربية�والتكوين�املعدل�واملتمم�1976سنة�

- � �رقم �التنفيذي �املرسوم ��265-94ومبقتضى �يف �عام��29املؤرخ �األول ربيع

��.احملدد�لصالحيات�وزير�التربية�الوطنية�1994سبتمرب�سنة��6املوافق��1415

�املنعقد�يف� - �على�قرار�جملس�الوزراء �أفر�30وبناء واملتعلق�بتنفيذ��2002يل�سنة

��.إصالح�املنظومة�التربوية

�املشتركة - �الوزارية �اللجنة �اقتراح �على �والبحث�(وبناء �العايل �الوطنية،التعليم التربية

��.)العلمي،التعليم�والتكوين�املهنيني

� ��:يقرر�ما�يلي�

��.حيدد�هذا�القرار�هيكلة�التعليم�الثانوي�العام�والتكنولوجي��:01املادة�

يهدف�التعليم�الثانوي�العام�والتكنولوجي�إىل�حتضري�التالميذ�ملتابعة�دراستهم�يف��:02ملادة�ا

��.التعليم�اجلامعي

��.سنوات)�03(تدوم�الدراسة�يف�مرحلة�التعليم�الثانوي�العام�والتكنولوجي�ثالث:03املادة�

��.السنة�األوىل�يهيكل�التعليم�الثانوي�العام�والتكنولوجي�يف�جذعني�مشتركني�يف:�04املادة�

��.الذي�يتفرع�إىل�شعبتني�يف�السنتني�الثانية�والثالثة،�اجلذع�املشترك�آداب�-

��.شعبة�اآلداب�والفلسفة �

��.شعبة�اللغات�األجنبية �
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��اجلذع�املشترك�علوم�وتكنولوجيا�-

��:الذي�يتفرع�إىل�أربع�شعب�يف�السنتني�الثانية�والثالثة��������������

��.شعبة�الرياضيات �

��.التسيري�واالقتصادشعبة� �

��.شعبة�العلوم�التجريبية �

��:شعبة�تقين�رياضي،�اليت�تتضمن�أربع�خيارات�ممكنة �

��.اهلندسة�امليكانيكية •

��.اهلندسة�الكهربائية •

��اهلندسة�املدنية •

��.هندسة�الطرائق •

� �بكالوريا��تتوج�الدراسة�:05املادة �والتكنولوجي�بشهادة �الثانوي�العام �التعليم يف�مرحلة

��.التعليم�الثانوي

� �والتكنولوجي�يف�ثانويات�للتعليم��:06املادة �الثانوي�العام �التعليم �يف�مرحلة �الدراسة تتم

��.العام�،�وثانويات�للتعليم�التكنولوجي�وثانويات�متعددة�االختصاصات

لة�املنصوص�عليها�يف�املادة�الرابعة�أعاله،�ابتداء�من�السنة�يشرع�يف�تطبيق�اهليك:�07املادة�

�2006-2005الدراسية�

��.ينشر�هذا�القرار�يف�النشرة�الرمسية�للتربية�الوطنية�:08املادة�
�2005ماي��14اجلزائر�يف�

��وزير�التربية�الوطنية��

��.بو�بكر�بن�بوزيد���

��

��

��

��
��
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��)املدرسة�االبتدائيةقرار�يتضمن�إنشاء�جملس�:�(النموذج�الثالث�-�
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��.يتضمن�إنشاء�جملس�املدرسة�االبتدائية��2006جوان�17مؤرخ�يف��296قرار�رقم�

��إن�وزير�التربية�الوطنية�،��
�األمر − ��35-�76مبقتضى �يف ��16املؤرخ �التربية��1976أفريل �تنظيم واملتضمن

��والتكوين،املعدل�واملتمم
واملتضمن�تنظيم�املدرسة��1976أفريل��16املؤرخ�يف��71-76و�مبقتضى�املرسوم�رقم� −

��.األساسية�وسريها
− � �رقم �التنفيذي �املرسوم ��256-94ومبقتضى �يف احملدد���1994سبتمرب�6املؤرخ

��.لصالحيات�وزير�التربية�الوطنية
واملتعلق�بنظام�اجلماعة�التربوية���1991أكتوبر�26املؤرخ�يف��778ومبقتضى�القرار�رقم� −

��.يف�املؤسسات�التعليمية�والتكوينية
واملتعلق�بتحديد�مهام�مديري���1991نوفمرب�13املؤرخ�يف��839ومبقتضى�القرار�رقم� −

��.)االبتدائيات(املدارس�األساسية�للطورين�األول�والثاين
��:يقرر�ما�يلي

��."جملس�املدرسة"يدعىينشأ�يف�كل�مدرسة�ابتدائية�جملس�:�01املادة�

��:يتشكل�جملس�املدرسة�االبتدائية�من�:02املادة�

��مدير�املدرسة�االبتدائية -
��هيئة�التدريس -
��مجعية�أولياء�التالميذ�رئيس -

��:يتوىل�جملس�املدرسة�االبتدائية�على�وجه�اخلصوص�ما�يلي�:03املادة�
��اعتماد�مشروع�املؤسسة -
��.وتقدمي�مقترحات�لتحسني�ظروف�العملإبداء�الرأي�يف�التنظيم�العام�للمؤسسة� -

� �النشرة��:04املادة �يف �يصدر �الذي �القرار �هذا �أحكام �احلاجة �عند �الحقة �مناشري توضح

��.الرمسية�لوزارة�التربية�الوطنية
�2006جوان��17حرر�باجلزائر�يف������������������������������������������������������

�����مني�العام�لوزارة�التربية�الوطين�األ��������������������������������������������������
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���.خالدي�.ب:�إمضاء��������������������������������������������������������

��.)قرار�فردي(قرار�ترقية�موظف�:�النموذج�الرابع�

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

���..................مديرية�التربية�لوالية

��............................:مصلحة

���20......./........../.......:رقم
��

��قرار�ترقية
� ��:إن�مدير�التربية�

��

واملتضمن�القانون�األساسي��2006يوليو��15املؤرخ�يف��03-06مبقتضى�األمر�رقم� -

��.العام�للوظيفة�العمومية

- � �رقم �التنفيذي �املرسوم ��04-08ومبقتضى �يف ��19املؤرخ املتضمن��2008يناير

��.القانون�األساسي�اخلاص�باملوظفني�لألسالك�املشتركة�يف�املؤسسات�واإلدارات�العمومية

�التنفيذي�رقم� - املتعلق�بسلطة��27/03/1990املؤرخ�يف��99-90ومبقتضى�املرسوم

فني�وأعوان�اإلدارات�املركزية�والواليات�واملؤسسات�التعيني،�التسيري�اإلداري�بالنسبة�للموظ

��.العمومية�ذات�الطابع�اإلداري

�رقم - �القرار �يف/............/...........:ومبوجب �تعيني�...........:املؤرخ املتضمن

��.........................ابتداء�من�.............:يف�رتبة...............)ة(السيد

�رقم� - �على�التعليمة �يف��02وبناء �لتطبيق��07/02/1990املؤرخة �بالكيفيات�املشتركة واملتعلقة

� �املرسوم �ألحكام �طبقا �املأخوذة �األساسية �للقوانني �الدائمة �يف��59-85األحكام املؤرخ

23/03/1985.��

��وبعد�اإلطالع�على�حمضر�اجتماع�اللجنة�اإلدارية�املتساوية�األعضاء -

� ���
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��

��:يقرر�ما�يلي

��:كما�يلي.................يف�رتبة)�ة(املثبت�............)ة(يرقى�السيد:�املادة�األوىل

��

�الصنف �

الرقم�

االستداليل�

�األدىن �

وترية�

�الترقية �

�20.../�31�/12الوضعية�إىل�غاية�
تاريخ�سريان�

�الترقية � �الدرجة �
الرقم�

�االستداليل �

�األقدمية�احملتفظ�ا� �

�سنة �شهر� �يوم� �

� �� �� �� �� �� �� �� �� �

��.بتنفيذ�هذا�القرار�الذي�سينشر�يف�سجل�القرارات�اإلدارية�للمديرية........يكلف�السيد�:املادة�الثانية
��.................حرر�باجلزائر�يف������������������������

��.التربية�مدير�������������������������
��االسم�و�اللقب����������������������
��اإلمضاء�و�اخلتم�����������������������
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��

��)���������������قرار�مجاعي�يتعلق�بإدماج�املوظفني�وإعادة�ترتيبهم:�(لنموذج�اخلامس�ا
��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��.......مديرية�التربية�لوالية�

��.املوظفني�وإعادة�ترتيبهمقرار�مجاعي�يتعلق�بإدماج�

��.إن�مدير�التربية

يوليو��15املوافق��1427مجادي�الثانية�عام��19املؤرخ�يف��03-06مبقتضى�األمر�رقم��-

��.واملتضمن�القانون�األساسي�العام�للوظيفة�العمومية�2006سنة�

�الرئاسي�رقم��- املوافق��1428رمضان�عام��17املؤرخ�يف��304-07ومبقتضى�املرسوم

29�� �سنة �دفع��2007سبتمرب �ونظام �املوظفني �ملرتبات �االستداللية �الشبكة �حيدد الذي

��.رواتبهم

�11املوافق��1429شوال�عام��11املؤرخ�يف�315-08ومبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم��-

� �اخلاصة��2008أكتوبر �لألسالك �املنتمني �باملوظفني �اخلاص �األساسي �القانون واملتضمن

��.بالتربية�الوطنية

�رقم�- �يف�..............................ومبقتضى�التعليمة �بتطبيق�النظام�املؤرخة واملتعلقة

���....................................................وبناء�على�اقتراح�مناجلديد�

��:يقرر�ما�يلي

إن�أساتذة�التعليم�األساسي�املذكورة�أمساؤهم�وألقام�يف�اجلدول�امللحق�ذا��:املادة�األوىل

القرار�يدجمون�ويرمسون�ويعاد�ترتيبهم�يف�رتبة�أستاذ�التعليم�املتوسط�ابتداء�من�أول�يناير�سنة�

2008.��

��.القرارهذا�بتنفيذ�.............................يكلف�السيد:��02املادة�
��....................يف................حرر�ب�����������������������������������������

��مدير�التربية

��االسم�واللقب

��اإلمضاء�و�اخلتم�
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��:تطبيقات�على�املقرر��-2.4.7-�

�املقرر �مستوى�: �أي �يف �إدارية �سلطة �أي �عن �يصدر �وتطبيقي �تنظيمي �نص هو

�القرار�يف� كانت�لتنفيذ�مأمورية�معينة،�ولضبط�وحتديد�كيفيات�تطبيق�نص�ما،�وهو�يشبه

شكله�ووظيفته�وصيغته،�إال�أنه�أقل�منه�درجة،�وميكن�أن�يكون�املقرر�فرديا�أو�مجاعيا�خيص�

�توق �نقل�أو �أو �ترقية �تثبيت�أو �مثل�تعيني�أو �أو�وضعية �من�امتياز �استفادة يف�املوظفني�أو

��.اخل............مقرر�منح�سكن�

�سبيل������� �على �منها �نذكر �باملقررات، �اخلاصة �النماذج �من �جمموعة �نقدم �ذلك ولتوضيح

��:املثال�ال�احلصر�ما�يلي

��)مقرر�يتضمن�إنشاء�جلنة:�(النموذج�األول

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

�رقم�مقرر :.....� �يف �مبلف�....مؤرخ �تكلف �جلنة �إنشاء ��يتضمن �وأنشطة�املفتشية العامة

��.التفتيش

��إن�وزير�التربية�الوطنية،����������������

املوافق��1410رجب�عام��10املؤرخ�يف��49/90مبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم� -

��.واملتضمن�القانون�األساسي�اخلاص�بعمال�قطاع�التربية�1990فرباير�سنة��06

�1410ذي�القعدة�عام��16املؤرخ�يف�90/174:�ومبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم -

� ��09املوافق �سنة �على��1990يونيو �التربية �مصاحل �تنظيم �كيفيات �حيدد الذي

��.مستوى�الوالية�وسريها

�رقم - �التنفيذي �املرسوم �ومبقتضى :94/265�� �يف �عام��29املؤرخ �األول ربيع

1415�� ��06املوافق �سنة �التربية��1994سبتمرب �وزير �صالحيات �حيدد الذي

��.الوطنية

�رقم - �التنفيذي �املرسوم ��94/266:ومبقتضى �يف �عام��29املؤرخ �األول ربيع

1415�� ��06املوافق �سنة �يف��1994سبتمرب �املركزية �اإلدارة �تنظيم �حيدد الذي

��.وزارة�التربية�الوطنية
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�التنفيذي�رقمومبقتضى�امل - املوافق��1415شوال��14املؤرخ�يف��95/82:�رسوم

��.واملتضمن�إنشاء�مفتشية�عامة�يف�وزارة�التربية�الوطنية�1995مارس�سنة��15

املوافق��1411ربيع�األول�عام��10ومبقتضى�القرار�الوزاري�املشترك�املؤرخ�يف� -

وى�الوالية�الذي�حيدد�مصاحل�مديريات�التربية�على�مست�1990أكتوبر�سنة��29

��.ومفتشية�أكادميية�اجلزائر�ومكاتبها

والذي�حيدد��1994جانفي�سنة��25املؤرخ�يف��94/177:ومبقتضى�القرار�رقم -

��.مهام�مفتشي�التربية�والتكوين�وصالحيام

الذي�حيدد��1994جانفي�سنة��25املؤرخ�يف��94/176:�ومبقتضى�القرار�رقم -

��.مهام�مفتشي�التربية�والتعليم�األساسي�وصالحيام

��:يقرر�ما�يلي�������������������������

�املقرر�إىل�إنشاء�جلنة�تكلف�مبعاجلة�ملف�املفتشية�العامة�وأنشطة�:�املادة�األوىل يهدف�هذا

��.واإلدارية�واملاليةالتفتيش�من�حيث�اجلوانب�البيداغوجية�والتربوية�والقانونية�والتنظيمية�

��:تتشكل�اللجنة�برئاسة�املفتش�العام�من�األعضاء�املذكورين�فيما�يلي:�02املادة�

��:بعنوان�املفتشية�العامة�-أ-
�������������-�...........................��

�������������-�...........................��

�������������-�...........................��

�������������-�...........................��

��:بعنوان�اهلياكل�املركزية�-�ب�-
������������-�...........................��

������������-�...........................��

������������-�...........................��

������������-�...........................��

������������-�...........................��

��

��
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��:بعنوان�سلك�املفتشني�-ج-
�����������-�...........................��

������������-�...........................��
������������-�...........................��

������������-�...........................��

������������-�...........................��

ميكن�اللجنة�وفقا�ملقتضيات�العمل�أن�تنشئ�فروعا�وإن�تستعني�يف�أشغاهلا��:03املادة�

��.ته�يف�موضوع�مهمتهاءبأي�شخص�بالنظر�إىل�كفا

� �دورية��:04املادة �خاصة، �ويتضمن �تضعه �داخلي �لنظام �طبقا �اللجنة �أشغال جترى

��.لساتاالجتماعات،�وجدول�األعمال�وحماضر�اجل

��.تعد�اللجنة�حصيلة�ائية�عن�أشغاهلا�وحتل�بانتهاء�مهمتها�:05املادة�

��.ينشر�هذا�املقرر�يف�النشرة�الرمسية�للتربية�الوطنية:�06املادة�

�2000جوان��05اجلزائر�يف�

��وزير�التربية�الوطنية

��االسم�واللقب���������������������

��اإلمضاء�و�اخلتم
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��)يتضمن�تعيني�رئيس�جلنةمقرر�:�(النموذج�الثاين

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��مديرية�التقومي�والتوجيه�واالتصال

تعيني�رئيس�اللجنة�املكلفة�:�يتضمن�2004مارس��14املؤرخ�يف���34/04:مقرر�رقم�

��.ببناء�اختبار�املكتسبات�الدراسية�يف�مادة�اللغة�العربية�للسنة�األوىل�ابتدائي

��إن�وزير�التربية�الوطنية

املتضمن�حتديد�صالحيات��1994سبتمرب��06املؤرخ�يف��94/265:مبقتضى�املرسوم�رقم��-

��.وزير�التربية�الوطنية

التضمن�تنظيم�اإلدارة��1994سبتمرب��06املؤرخ�يف���94/266:�ومبقتضى�املرسوم�رقم�-

��.املركزية�يف�وزارة�التربية�الوطنية

��.املتضمن�إنشاء�اللجنة�الوطنية�للمناهج�2002نوفمرب��11ومبقتضى�القرار�املؤرخ�يف��-

املتضمن�تركيبة�جلنة�اختبار��2004مارس��14املؤرخ�يف��20/04:ومبقتضى�املقرر�رقم��-

��.املكتسبات�الدراسية�يف�مادة�اللغة�العربية�للسنة�األوىل�متوسط�

��:يقرر�ما�يلي���

�األوىل �املادة �السيد: �واالسم(يعني �اللقب �للجنة�) �األساسي،كرئيس �والتعليم �التربية مفتش

��.األوىل�ابتدائياملكلفة�ببناء�اختبار�املكتسبات�الدراسية�يف�مادة�اللغة�العربية�للسنة�

�املنشأة�مبوجب�املقرر�)�االسم�واللقب(يكلف�السيد�:02املادة� بوضع�برنامج�عمل�اللجنة

��.وفقا�لتعليمات�السيد�مدير�التقومي�والتوجيه�واالتصال،�2004مارس14املؤرخ�يف04/24:رقم

��.للتربية�الوطنية�ةينشر�هذا�املقرر�يف�النشرة�الرمسي�:03املادة�
�2004مارس��14اجلزائر�يف�����������������������������������������������������������

��وزير�وبتفويض�منهعن�����
��مدير�التقومي�والتوجيه�واالتصال

��االسم�واللقب������

��.اإلمضاء�و�اخلتم�������
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��)�)قرار�فردي(مقرر�يتضمن�إلغاء�استفادة�من�سكن�وظيفي�(:�النموذج�الثالث

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية

��وزارة�التربية�الوطنية

��............مديرية�التربية�لوالية

��مصلحة�الربجمة�واملتابعة

��مكتب�النشاط�االجتماعي

��وحفظ�الصحة�املدرسية

��09/م.ص.ح.أ.ن.م/م.ب.م......:رقم

��مقر�يتضمن�إلغاء�استفادة�من�سكن�وظيفي�إلزامي

� �إن�مدير�التربية���� ���

- � �رقم �التنفيذي �املرسوم ��89/10مبقتضى �يف �حتديد�07/02/1989املؤرخ املتضمن

كيفيات�شغل�السكنات�الوظيفية�لضرورة�اخلدمة�امللحة�أو�لصاحل�اخلدمة�وشروط�قابلية�منح�

��.هذه�السكنات

املوافق��1429شوال�عام��11املؤرخ�يف��315-08:�ومبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم -

11�� �سنة �لألسالك��2008أكتوبر �املنتمني �باملوظفني �اخلاص �األساسي �القانون يتضمن

��.اخلاصة�بالتربية�الوطنية

- � �رقم �التنفيذي �املرسوم ��94/265ومبقتضى �يف ��29املؤرخ �عام �األول �1415ربيع

��.الذي�حيدد�صالحيات�وزير�التربية�الوطنية�1994سبتمرب�سنة��06املوافق�ل�

- � �التنفيذي�رقم ��17ملؤرخ�يف�ا�09/318ومبقتضى�املرسوم املوافق��1430شوال�عام

��.يتضمن�تنظيم�اإلدارة�املركزية�يف�وزارة�التربية�الوطنية�2009أكتوبر�سنة��06

�- � �يف �املؤرخ �املشترك �الوزاري �القرار �قائمة�07/05/1989ومبقتضى �حتديد املتضمن

�أ �امللحة �اخلدمة �ضرورة �حبكم �السكنات، �يف �االمتياز �حق �ختول �اليت �واملناصب و�الوظائف

��.لصاحل�اخلدمة،�وشروط�قابلية�منح�هذه�السكنات
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املتعلق�بالسكنات�الوظيفية��24/11/1991املؤرخ�يف��2614وبناء�على�املنشور�رقم� -

��.التعليمية�والتكوينية

واملتعلق��16/07/1994املؤرخ�يف��94/م�م�و/283:�ومبقتضى�املنشور�الوزاري�رقم-

��.بالتدابري�اخلاصة�تتضمن�وضعيات�السكنات�الوظيفية�اإللزامية�

�رقم- �الوزاري �املنشور �على ��548/10.0.0/95:وبناء �يف �10/12/1995املؤرخ

��.املتضمن�تسيري�السكنات�الوظيفية�اإللزامية

املتضمنة�تصفية�وضعية��........املؤرخة�يف........:وبناء�على�الربقية�الوزارية�رقم

��.السكنات�اإللزامية

��.وبناء�على�نقلكم�إىل�والية�أخرى -

��:يقرر�ما�يلي

املتضمن�وضع�.................يف�املؤرخ......:تلغى�أحكام�املقرر�رقم:�املادة�األوىل

��................................................................السكن�الكائن�بثانوية

��............................................................)ة(تصرف�السيدحتت�

��.مدير�ثانوية�لضرورة�اخلدمة�امللحة:�الوظيفة

يكلف�السيد�رئيس�مصلحة�الربجمة�و�املتابعة�ومدير�املؤسسة�بتنفيذ�هذا��:02املادة�

��.املقرركل�يف�حدود�اختصاصه

��...............يف..............حرر�ب�������������������������������������������

��مدير�التربية���������

��االسم�واللقب��������
��.اإلمضاء�واخلتم�������



 الفصل�السابع�:�النصوص�التنظيمية���������������������������������������������������������������
 

256 
 

��))مقرر�فردي(مقرر�تعيني��(�:النموذج�الرابع

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��احملليةوزارة�الداخلية�واجلماعات�

��........................:والية
��.مديرية�اإلدارة�احمللية

��.........../م،أ،م/......:رقم
��مقرر�تعيني

��..........................................................إن�وايل�والية���������
��.املتضمن�قانون�الوالية��1990أفريل��07املؤرخ�يف��09-90:ومبقتضى�القانون�رقم -
�رقم - ��19املؤرخ�يف��06/03:ومبقتضى�األمر �عام �15املوافق��1427مجادي�الثانية

��.يتضمن�القانون�األساسي�العام�للوظيفة�العمومية�2006يوليو�سنة�
�رقم - �التنفيذي �املرسوم �ومبقتضى :08/04�� �يف ��11املؤرخ �عام املوافق��1429حمرم

19�� �سنة �لألسالك��2008يناير �املنتمني �باملوظفني �اخلاص �األساسي �القانون يتضمن
��.املشتركة�يف�املؤسسات�و�اإلدارات�العمومية

املتعلق�بسلطة��1990مارس��27املؤرخ�يف��90/99ومبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم� -
�والبلديات� �والواليات �املركزية �اإلدارات �وأعوان �للموظفني �اإلداري �والتسيري التعيني

��.ات�العموميةواملؤسس
��..........)ة(املتعلق�بتسمية�السيد�.......املؤرخ�يف.........:وبناء�على�املقرر�رقم -
��.األعوان�اإلداريني:�يف�سلك��
��وباقتراح�من�السيد�مدير�اإلدارة�احمللية، -

��:يقرر�ما�يلي
��.عونا�إداريا�مبصلحة�الوسائل�العامة......................):ة(يعني�السيد:�01املادة�
يكلف�السيد�رئيس�مصلحة�املوظفني�والسيد�رئيس�مصلحة�الوسائل�العامة�:�02املادة�

��.بتنفيذ�هذا�املقرر،�كل�يف�حدود�اختصاصه
��...........يف�..................�حرر�ب������������������������������������������

��عن�وايل�الوالية�وبتفويض�منه����
��مدير�اإلدارة�احمللية�������������

��االسم�واللقب��������������

��.اإلمضاء�واخلتم��������������
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��)وإعادة�ترتيبهم�وظفنيمقرر�مجاعي�يتعلق�بإدماج�امل:(النموذج�اخلامس

��اجلمهورية�اجلزائرية�الدميقراطية�الشعبية
��.وزارة�التربية�الوطنية

��.......مديرية�التربية�لوالية
��املوظفنيمصلحة�

��......../م،م/�.........:رقم
��.مقرر�مجاعي�يتعلق�بإدماج�املوظفني�وإعادة�ترتيبهم

��)العمال�املهنيون�وسائقو�السيارات�واحلجاب(
��:إن�مدير�التربية

�15املوافق��1427مجادي�الثانية�عام��19املؤرخ�يف��06/03مبقتضى�األمر�رقم� -

��.واملتضمن�القانون�األساسي�العام�للوظيفة�العمومية�2006يوليو�سنة�

املوافق��1428رمضان��17املؤرخ�يف��07/304ومبقتضى�املرسوم�الرئاسي�رقم� -

الذي�حيدد�الشبكة�االستداللية�ملرتبات�املوظفني�ونظام��2007سبتمرب�سنة��29

��دفع�رواتبهم؟

��..........عام...........املؤرخ�يف...........:ومبقتضى�املرسوم�التنفيذي�رقم -

��............واملتضمن�القانون�األساسي�اخلاص.........سنة..............املوافق�ل

واملتعلقة�بتطبيق�.................:املؤرخة�يف..........:ومبقتضى�التعليمة�رقم -

��.النظام�اجلديد�لتصنيف�املوظفني�ودفع�رواتبهم

��..............................................و�بناء�على�اقتراح�من� -

��:يقرر�ما�يأيت
املذكورة�.....................)الرتبة�حتديد(......................إن�:�املادة�األوىل

أمساؤهم�وألقام�يف�اجلدول�امللحق�ذا�املقرر�يدجمون�ويرمسون�ويعاد�ترتيبهم�ابتداء�
��.2008من�أول�يناير�سنة�

��)ذكر�السلطة�املكلفة�بتنفيذ�هذا�املقرر(.................يكلف�السيد�:02املادة�

��............يف...............حرر�ب�����������������������������������������������

��مدير�التربية����

��االسم�واللقب���
��اإلمضاء�واخلتم��
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��.........................الرتبة
��.............التصنيف�احلايل�

��..............القسم�/الصنف
��

��جدول�إعادة�ترتيب�املتربصني

��)العمال�املهنيني�وسائقي�السيارات�واحلجاب(

��
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�التسلسلي �
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التصنيف�اجلديد�بعد�
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��االستداليل
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��مناذج�ملراسالت�ادارية�بالفرنسية�

Modèles de Correspondances Administratives en Français 
��

��.رمسيمناذج�لرسالة�ادارية�ذات�طابع��-��01

Modèles de Lettre Administrative à Caractère Officiel 
 

�����.شخصيمناذج�لرسالة�ادارية�ذات�طابع��-�02

Modèles de Lettre Administrative à Caractère Personnel 
�

����� ��������Modèles de Bordereau�d’envoiمناذج�جلدول�ارسال���������-��03

 
��

��������������Modèles de�Télégramme officielمناذج�لربقية�رمسية�������-�04

��

���������������������������������Modèles de Convocationالستدعاءمناذج��-�05

��

�������������������Modèles�de Note de Serviceمناذج�ملذكرة�ادارية�������-�06
��

��������������Modèles de Procès-Verbalمناذج�حملضر����������������������-�07

��

�

�

�

�

�

��

�

�
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01-lettre administrative à caractère officiel 
Modèle N° 01 (Demande de transfert de dossier administratif) 
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

 
 
Direction de l'éducation  
De la wilaya de ………………. 
lycée ………………………… 
N° ……/………/………. 
 

                                               Le proviseur du lycée, 

                                                                                      A 

                                                                  Mr le proviseur d u lycée 

                                                                  ………………………… 

 

Objet : Demande de transfert de dossier administratif  

Référence : affectation  N° …………en date du …………………… 

                  Suite à l’affectation ci-dessus référenciée, 

       J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire parvenir le 

dossier administratif de (Mme, Melle, Mr)…… P.E.S de français, ayant 

exercé au sein de votre établissement pendant l’année scolaire 20../20.. 

 
                                                                 Fait à …………le………. 
 

                                                                 Le proviseur 
                                                                Nom et prénom 

                                                     Signature 
                           Cachet de l’établissement 
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Modèle N° 02 (Demande de modification de la carte scolaire 
administrative) 

  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
 

Direction de l'éducation  
De la wilaya de ………………. 
C E M ………………………… 
N° ……/………/………. 

                                                                                   A ……le………… 
                                                                               Mr le directeur du CEM 
                                                                                               A       
                                                                      Mr le directeur de l'éducation 
                                                                           De la wilaya de ………… 
 
Objet : Demande de modification de la carte scolaire administrative 
Référence : Décision d'ouverture de l'internat N° …..en date du …… 
 
       Compte-tenu, de la décision d'ouverture de l'internat du CEM …… 
Citée en référence, 
              J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la 
modification de la carte scolaire administrative actuelle, en vue d'une 
prise en charge effective des élèves internes et demi-pensionnaires 
inscrits pour la prochaine rentrée scolaire  20../20.. 
              Je vous propose, à cet effet, la création des postes budgétaires 
suivants :  
                     - Chef Cuisinier              (01) poste  
                     - Aide Cuisinier              (02) postes 
                     -Adjoint d'éducation       (02) postes 
                     - Magasinier                     (01) poste   
 
                                                                                Le Directeur 
                                                                             Nom et prénom 
                                                                         Cachet et signature 
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Modèle N° 03 (Report d'une journée d'étude) 
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

 
Inspection Générale 
Inspection de l'éducation 
Nationale d'administration 
Circonscription N°…..……. 
N° ……/………/…….. 
 
                                                                                        L'inspecteur 
                                                                                                A 
                                                                  Mr le directeur de l'éducation  
                                                                   De la wilaya de …………… 
                                                                (Service de la formation et d'inspection)   
 
Objet : Report d'une journée d'étude  
Référence : Calendrier des opérations de formation pour l'année 
………… 
 
                 Suite au Calendrier des opérations de formation  ci-dessus  
référencié, 
       J’ai l’honneur de porter à votre  connaissance que la journée d'étude 
programmée au profit des censeurs des lycées de la wilaya le :  
………………… sera reportée à la date du: ……..… au lycée ……………., 
et ce conséquemment à ma désignation par l'inspection générale pour 
effectuer une mission urgente pendant cette même période . 
       En conséquence, je vous prie de bien vouloir informer les chefs 
d'établissements concernés à propos de ce report, et aussi de la nouvelle 
date retenue pour cette opération de formation. 
                                                                  A ……………le……… 
 

                                                    L’inspecteur de l'éducation nationale 
                                                                              Nom et Prénom 
                                                                                  Cachet et signature 
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Modèle N° 04 (Authentification de certificat de scolarité) 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA CULTURE 

 
 
Direction des  personnels 
N° ……/………/……….                                                                
 
                                                                      Le Directeur des personnels  
                                                                                         A 
                                                                       Mr le proviseur du lycée        
                                                                     ……………………………… 
                                                                                            
 
Objet : Authentification de certificat de scolarité 

 
             Dans le cadre des préparatifs d'organisation d'un concours de 
recrutement d'agents d'administration par notre département ministériel, 
              J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vérifier 
l'authenticité du certificat de scolarité N° ………. En date du …………… 
Etabli par votre institution précisant que Mr …………………A suivi les 

cours de 3ème  AS pendant l'année scolaire  20../20.. (Photocopie du 
certificat de scolarité ci-jointe). 
                  Je vous prie de me faire parvenir par retour du courrier le 
résultat des vos investigations dans les plus brefs délais, afin de prendre 
les mesures nécessaires. 
 

                                                              A ……………le……… 
 

                                                                 P/Le Ministre et par délégation 
                                                                    Le directeur des personnels 
                                                                                   Nom et Prénom 
                                                                                            Cachet et signature 
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Modèle N° 05 (Réponse à la demande d’authentification de certificat 
de scolarité) 

  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
 
 
Direction de l'éducation  
De la wilaya de ………. 
lycée …………….…… 
N° ……/………/…….. 
 
                                                                                      Le proviseur, 
                                                                                              A 
                                                                  Mr le directeur des personnels  
                                                               Auprès du ministère de la culture   
 
 
Objet : Réponse à la demande d’authentification de certificat de scolarité 
Référence : Votre correspondance  N° ….……en date du ……….…… 
 
           Suite à votre correspondance  ci-dessus  référenciée, 
           J’ai l’honneur de vous  informer que Mr ………………………..   
Né le …………..……..A ……..……….. A poursuivi effectivement ses 
études au lycée pendant l’année scolaire 20..20..  en classe de 3ème AS  
lettres, et était régulièrement inscrit sous le N° ………...…… sur le 
registre des entrées et sorties de l’établissement. 
 
 
                                                                Fait à ………..……le……..……. 

 
                                                                            Nom et prénom 
                                                                          Cachet et signature 
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02-lettre administrative à caractère personnel 
Modèle N° 01 (Demande d’emploi) 
 
Nom et Prénom …………………………..                              
A…………le……………. 
Adresse : …………………………………. 
 
 

                                                                                                   A  
                                                         Monsieur le directeur de l’éducation  
                                                         de la wilaya de ………………… 

 
Objet : Demande d’emploi   
 
                                    Monsieur le Directeur,  
                    J'ai l’honneur  de solliciter de votre bienveillance, l’octroi 
d’un poste de travail en qualité d’adjoint d’éducation. 
Vous trouveriez ci-joints à ma demande :  
- mon curriculum vitae  
- un dossier complet me concernant. 
 
                   Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, veuillez 
croire monsieur le directeur de l’éducation, à l’expression de mon 
profond respect. 
 
 
 

                                                                        L’intéressé(e) 
                                                                      Signature 
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Modèle N° 02 (Réponse à une Demande d'emploi) 
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

 
 
Direction de l'éducation  
De la wilaya de …………….……. 
Service de la scolarité et des examens   
N° ……/………/……….                                                     

               
…………le…………… 

                                                                                               A 
                                                                          Le Directeur de l’éducation  
                                                                          Mr ……………………… 
                                                                                                     
 
 
 Objet :   A/S de votre Demande d'emploi 
 
               Suite a votre demande d'emploi en qualité d'adjoint d'éducation 
datée du  …………………………………………………… …………….  
               J’ai l’honneur de vous informer, que votre dossier a été déposé 
auprès de la commission de wilaya pour étude, qui a retenu votre  
candidature au concours de recrutement des adjoints d'éducation qui aura 
lieu au mois de décembre prochain. 
              Par ailleurs, une convocation en bonne et dûe forme, pour subir 
les épreuves du concours, vous sera adressée par mes services, en temps 
opportun. 
 
                                   P/Le directeur de l'Education et par délégation  
                                   Le chef de service de la scolarité et des examens   
                                                          Nom et Prénom 
                                                       Cachet et signature 
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Modèle N° 03 (Lettre de démission) 
 
  
Nom et Prénom ………………                         A…………le……………. 
Adresse : ……………………… 
                                           
                                                                                                A  
                                                        Monsieur le directeur de l’éducation  

                                           De la wilaya de …………..………               
S/C de Monsieur le directeur C E M 

                                                              ……………………………...… 
 
Objet :    Démission 
 
                                    Monsieur,  
                     J'ai l’honneur  de porter à votre connaissance mon intention 
de démissionner du poste de travail en qualité de ………………Que 
j'occupe au CEM ………………….Depuis le …………………. Pour des 
raisons purement personnelles.  
                 Je cesserai tout activité dans cet établissement, à compter du 
………………………………….………. Et ce, conformément au délai 
de préavis fixé par la réglementation en vigueur. 
                   Veuillez agréer, Monsieur le Directeur l’expression de ma 
parfaite considération. 
 
                                                                                             L’intéressé(e) 
                                                                                                 Signature 
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Modèle N° 04 (Demande de mise en disponibilité) 
  
                                                               A………… le ………….... 
 
Madame …………………..…. 
Professeur d’enseignement Moyen 
De ……………C E M …………… 
 
                                                                       A        
                                          Monsieur le directeur de l’éducation 
                                           De la wilaya de …………………… 
                                          S/C de Monsieur le directeur du CEM 
                                                                                                                                     
                                                                                                           
 
Objet : Demande de mise en disponibilité 
Référence : Ordonnance N° 06-03 du 15/07/2006 portant statut général 
de la fonction publique  
 
                               Monsieur le Directeur, 
              J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir 
m’accorder une mise en disponibilité, et ce conformément à l’article 146 
de l’ordonnance citée en référence, pour une durée d’un an, à compter du 
………au……….pour bien m’occuper de mon enfant en bas âge, dont 
l’état de santé nécessite ma présence en permanence auprès de lui, afin de 
suivre de très près son traitement. 
                         Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de l’éducation 
l’expression de ma parfaite considération. 
 
 

                                                                                   L’intéressée 
                                                                                 Signature 
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Modèle N° 05 (Avis d’évacuation d’un logement d’astreinte) 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

 
 
Direction de l'éducation  
De la wilaya de …………….……. 
Service des finances et des moyens  
N° ……/………/……….                             …………le……………… 
 
                                                                       Le Directeur de l’éducation 

                                                                     A 
                                                   Monsieur ……….…………… 
                                                   Conseiller principal de l’éducation 
                                                   Au lycée ………………..………… 
                                                  S/C de Monsieur le proviseur du lycée  
 
 
 Objet : Avis d’évacuation du logement d’astreinte 
 
               Suit a votre mutation au lycée ………………, dans le cadre du 
mouvement annuel des personnels, et compte-tenu de votre installation 
dans vos fonction depuis le début de l’année scolaire 20../20.. 
             J’ai l’honneur de vous demande d’évacuer le logement 
d’astreinte que vous occupez à ce jour, dans un délai de 30 jours au plus 
tard, afin de me permettre de loger le fonctionnaire désigné pour 
nécessité de service. 
                                                     Le directeur de l’éducation  
                                                               Nom et Prénom   
                                                           Cachet et signature 
 
 
copie transmise à :  
-Mr proviseur du lycée 
- Dossier de l’intéressé(e) 
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03-BORDEREAUX D’ENVOI  
Modèle N° 01 : (Envoi d’un Procès-verbal de Réunion )  

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Education Nationale 

 
Direction de l’Education  
De la Wilaya de ………..……              Le Directeur du C.E.M 
C.E.M ……………………….                             A 
N° ……/………/……                    Monsieur le Directeur de l’Education  
                                                        De la Wilaya de…….… …………… 
 

BORDEREAU  D’ENVOI 
 

Observations  Nombre  Désignation des documents  
 
Pour  approbation  

 
1x2 
 

Veuillez-trouver ci-joint :  
   - procès –Verbal de Réunion du 
Conseil d’Education et de gestion relatif 
au projet du budget de l’exercice 20…. 
 
 
                                                                                Fait à ………le …… 
 
                                                                                       Le Directeur  
                                                                                   Nom  et Prénom  
                                                                                Cachet  et Signature         
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Modèle N° : 02  ( Transfert  de dossier Administratif )  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Education Nationale 
Direction de l’Education  
De la wilaya de ……….                             Le Proviseur du Lycée, 
Lycée…………………..                                         A 
N° …./…/…….                                Monsieur Le Proviseur du lycée…… 
                                                          ……………………………….…….. 
                                                      
                                             

BORDEREAU  D’ENVOI 
 

Observations Nombre Désignation des documents 
En réponse à votre 
correspondance N°… 
En date du ……… 

 
01 
 

Veuillez-trouver ci-joint :  
  - Dossier Administratif de     
M………………………… 
Adjoint des services Economiques. 
 
Accusé Réception                                                      Fait à …….le ……… 
( Mentionner  le N° et la Date d’enregistrement,                 Le Proviseur 
Opposer cachet et signature)                                              Nom et Prénom 
N.B : une copie de ce bordereau d’envoi                       cachet et signature                
Doit être renvoyée à l’expéditeur  
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04- Télégrammes  Officiels  
Modèle N° 01 : (Télégramme Destiné à Un Fonctionnaire n’ayant 
                                  pas rejoint Son Poste De Travail)     

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Education Nationale 

Direction de la Gestion 
Des Ressources Humaines 
N° …/……/…                                                             A……… le …….  
Expéditeur : M.E.N / D.G.R.H 
Destinataire : M ………………….. Fonction …………………………. 
Adresse : ………………………….………………………………..….. 
 

TELEGRAMME    OFFICIEL 
 

Objet :  Votre Installation sur le Poste de …………………………… 
Texte :  Suite à votre Mutation au …………..………de………….…… 
Dans cadre Mouvement des personnels STOP/ Honneur vous demander 
STOP/ Prendre attache avec Mr ………………….D.E.W……………… 
Dés réception présent T.O STOP/ pour votre installation dans vos 
fonctions STOP/Sous peine de prendre mesures administratives prévues 
par réglementation en vigueur dans pareils cas – Stop et Fin . 
 
 
                                                  P/ Le Ministre et Par Délégation            
                             Le Directeur de la Gestion des ressources Humaines  
                                                         Signé : Nom et Prénom  
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Modèle N°02 : (Télégramme Officiel Relatif à Une Convocation   Pour 
Participer à Un Concours Organisé Par L’O.N.E.C)  

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Education Nationale 

Office National Des  
Examens Et Concours  
N° …/……/…                                                           
Expéditeur : Directeur de l’O.N.E.C 
Destinataire : M ………….. ………...………………… 
P.E.S au  Lycée…..……………………………….…….. 
 

TELEGRAMME    OFFICIEL 
Mentions 
Du Service 

Origine Nombre 
de Mots 

Date et Heure 
d’Envoi 

Numéro d’Envoi 

     
 
Objet : CONVOCATION 
Texte :        Honneur Vous Informer STOP/ Vous êtes Convoqué Au 
Lycée ………………………A Alger STOP/ Le………………...…….. 
à 07 H 30 STOP/ Pour Subir épreuves Concours Recrutement Inspecteurs 
Education Nationale STOP/ Vous Munir Du Présent T-O et Pièce 
d’identité STOP  et FIN. 
 
                                                                         Le Directeur De L’ONEC 
                                                                           Signé : Nom et Prénom  
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05- CONVOCATIONS 
Modèle N° 01 : (Convocation Au Conseil d’orientation et de Gestion)  

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Education Nationale 

Direction de l’Education  
De la Wilaya de …………                        Alger, Le …….………… 
Lycée ………….                                        Le Proviseur du lycée, 
                                                                                      A                                             
                                                                               Monsieur …… 
                                       Membre du conseil d’orientation et de Gestion  
                                                                          
        Objet :    CONVOCATION  
        Référence :       -  Arrêté  N° 151 en date du 26/02/1991 portant  
                          organisation et Fonctionnement du Conseil d’orientation  
                          et de Gestion dans les Etablissements d’Enseignement  
                          Secondaire. 
 
                                   Conformément à l’Arrêté ci-dessus référenciée  
                           compte-tenu de votre qualité de membre du conseil  
                          d’orientation et de Gestion ;  
                                   J’ai l’honneur de vous informer, que vous êtes  
                          Convoqué pour assister à la réunion qui aura lieu  
                          le ………………à ………….. heures au lycée . 
Votre présence est indispensable  
 
Ordre Du Jour : 1-………………                           le Proviseur , 

             2- ……………...                       Nom   et   Prénom                            
            3- ……………                        cachet et signature 
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Modèle N° 02  : (Convocation à un  Service  de l’Etablissement )  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Education Nationale 
Direction de l’Education  
De la Wilaya de ………………                                   
Lycée …………………………                   Le Proviseur du lycée     
                                                                                               A   
                                                                    Mme /Mlle/Mr ………….… 
                                                                   ………………………………                  
Objet :    CONVOCATION 
                    
                                         J’ai l’honneur de vous demander de vous  
                           présenter au  lycée le …………….à ….….H……....  
                                  - au Secrétariat du Proviseur .  
                                  - au Bureau du Censeur . 
                                  - au Bureau d’intendance . 
                                  - au Bureau  du Conseiller Principal d’Education  
                             Et Ce, pour ……………………..……………..… …… 
                             ………………………………………………………… 
 
                                                  Fait à …..…le………..…….. 
 
                                                                    le Proviseur   
                                                                 Nom  et  Prénom  
                                                              Cachet  et  Signature       
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06- NOTES   DE  SERVICE  

Modèle N° 01 :  (Note de Service Relative aux horaires de Travail  
                                       Pendant le Mois du Ramadhan)     

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Education Nationale 

Direction de l’Education  
De la wilaya de ……….….                                                  
C.E.M …………….……..                                                                  
N° …./…/…….                

          NOTE DE SERVICE 
(DESTINEE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT) 
 
       Objet :  Horaires des Cours Pendant Le Mois Du RAMADAN. 
 
                     Il est porté à la connaissance de tout le personnel 
enseignant, que les HORAIRES  des cours pendant le mois sacré du 
Ramadan, 
       Seront appliqués comme suit :  
       MATIN : 
                    - 1er  Heure      de     09H00     à    09H45 
                    - 2eme Heure     de     09H45     à    10H25 
                       Recréation :   de     10H25     à    10H35  (soit 10mn) 
                    - 3eme Heure      de    10H35     à    11H15 
                    - 4eme Heure      de    11H15     à    12H00 
        N.B :  Un détente d’une durée d’une heure sera retenue de 12H00 
                 à 13H00  pendant les journées du  Dimanche, Lundi, Mercredi  
                et Jeudi séparant les deux  périodes à savoir matin et après-midi  
   Après - midi : 
                    - 1er  Heure      de     13H00     à    13H45 
                    - 2eme Heure     de     13H45     à    14H25 
                       Recréation :   de     14H25     à    14H35  (soit 10mn) 
                    - 3eme Heure      de    14H35     à    15H15 
  
            d’après ces nouveaux  horaires, on constate que chaque heure de 
cours en temps normal, a été réduite à 45 mn pendant le mois sacré du 
Ramadhan ; soit une diminution d’un quart d’heure, ce qui nécessite une 
maitrise judicieuse de la situation, de la part de tous les collègues, afin de 
mieux exploiter le volume horaire dans l’intérêt des élèves dont on a la 
charge . 
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              je rappelle en  conclusion , que les nouveaux  horaires prendront 
effet à  compter du premier jour du  mois sacré  du  Ramadhan,  et que je 
demeure à l’écoute de vos propositions et suggestions pour mieux gérer 
notre institution . 
 
                                             Fait à …………… le ……… 
 
                                                   Le chef d’Etablissement             
                                                         Nom  et  Prénoms 
                                                      Cachet  et  Signature   
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Modèle N° 02 : (Note à l’intention des fonctionnaires désireux  
                             de bénéficier de la table commune)  

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Education Nationale 

Direction de l’Education  
De la Wilaya de ………..……                                    
Lycée …………….……………….                                                                             
N° …/……/…                                                   
                                                              

NOTE 
                                                                          
  Objet :   Admission à  la Table Commune 
 
          Les Fonctionnaires du Lycée désireux d’être admis à la table 
commune, sont invités à déposer leurs demandes  dans le courant de cette 
semaine, en  prenant soins de préciser les journées pendant  lesquelles ils 
désirent être servis. 
            Pour plus amples renseignements, Veuillez prendre attache avec 
Monsieur  l’intendant  du lycée.   
 
 
                                                    Fait à …………..,le…………..   
 

                                                 Le Proviseur , 
                                                                       Nom  et  Prénom  
                                                                    Cachet  et signature  
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07- PROCES –VERBAUX 

Modèle N° 01 : ( Procès-verbal  d’installation) 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Education Nationale 
Direction de l’Education  
De la wilaya de ……….….                                                  
…………………………… 
 

Procès-verbal  d’installation 
 

                      De Mme Mlle Mr …………………………… 
                     Dans les fonctions …………………………… 
 
                                    Directrice  
          Nous soussigné directeur      du………………………………….. 
                                    Proviseur  
Vu l’avis d’affectation …………..en date du ………………….par lequel 
Mme Mlle Mr ………………………..a été affecté(e) au ……………….. 
Mme Mlle Mr ……………….s’étant présenté(e) devant nous, l’avons 
installé(e) dans ses fonctions à la date de ce jour. 
 
 
                                                                   A …………..,le…………..   
 

         Signature                                                             La directrice  
du fonctionnaire installé                                   Le directeur  
                                                                                     Le proviseur  
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Modèle N° 02 :  ( Procès-verbal  De Réunion )  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Education Nationale 
Direction de l’Education  
De la wilaya de ……….….                                                  
Service du Personnel 
N° …./…/…….                

 
Procès-verbal  De Réunion 

De la Commission  Administrative Paritaire 
 

 
             L’an …………………….le, ………………à …..heure………...    
S’est réunie la commission administrative paritaire du corps 
……….…………  sous la présidence de M……………….…………… 
Directeur de l’Education.  
Etaient présents, les Membres dont les noms  suivent :  
 
01- Representants de l’Administration :  
 

Emargement Qualité Noms  et  Prénoms 
……………… 
……………… 
……………… 

………… 
………��� 
………���� 

- …………….………... 
- …………….………... 
- …………….………... 

02-Representants  des  fonctionnaires : 
 

……………… 
……………… 
……………… 

………… 
…………
………… 

- …………….………... 
- …………….………... 
- …………….………... 

 
ORDRE DU JOUR :      1- Promotion d’un échelon à un autre . 

                                  2- Confirmation de certains fonctionnaires  
                 stagiaires  dans leur corps. 

                                          3- Mise en disponibilité . 
                                          4- Divers. 
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Délibération :  
          Après l’ouverture de la séance, le président de la commission a 
rappelé aux membres présents, l’objet de cette réunion, ainsi que les 
points inscrits à son ordre du jour, tout en souhaitant plein succès aux 
travaux de cette commission paritaire qui doit statuer dans la 
transparence et en toute objectivité. 
 
01- promotion d’un échelon à un autre :  
      Après étude des dossiers des fonctionnaires promouvables à la date 
du 31/12/2009 ; la commission a décidé l’avancement à l’échelon 
supérieur au profit des fonctionnaires dont les noms suivent :  
 
 

Situation au 
31/12/2009 Date 

d’effet 

Promotion à 
l’échelon 
supérieur 

Date 
d’effet 

du 
dernier 
échelon 

Durée corps 
Noms et 
Prénoms 

N° 

J MANS 

         01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 
02- Confirmation de certains fonctionnaires stagiaires : 
         La commission a étudié les dossiers des fonctionnaires proposés 
pour la confirmation dans le corps et a arrêté la liste suivante :  
 
 

Observations 
Date d’effet du 
dernier échelon 

corps Noms et Prénoms N° 

    01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
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03- Mise en disponibilité :  
           Les demandes de mise en disponibilité soumises à l’approbation 
de la commission ont été étudiées cas par cas ; les fonctionnaires retenus 
dans le cadre de la mise en disponibilité pour une durée d’un an, sont les 
suivants :  
 

Observations 
Mise en  disponibilité Dernier  

échelon 
Corps 

Noms  et  
Prénoms N° 

Au : Du : 

      01 
02 
03 
04 
05 
06 

 
04- Divers :     Néant.  
 
        En conclusion : et après étude et discussion des points inscrits à 
l’ordre du jour, la séance a été levée à , ……………….   Heures 
………… 
 
 
                                Fait à …..……..,le…………..      
                                                                                                                                     
Le Secrétaire de la Séance                          le Président de la Commission  
             Nom  et  Prénom                                       Nom  et  Prénom  
                   signature                                            Cachet  et signature  

�

�

�

�

�
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��
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��.�1996ديسمرب�سنة��07املوافق�1417رجب�عام��26:�مؤرخ�يف��438
��
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��
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��
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Etablissement el Maaref. R.A.E . 


	page de garde
	page-inter
	livre_tahrir.pdf
	01 SOMMAIRE
	02 Introduction
	03 Chapitre INTRO
	04 chapitre 01
	05 chapitre 02
	06 chapitre 03
	07chapitre 04
	08 chapitre 05
	09 chapitre 06
	10 chapitre 07
	11  annexes
	12 liste des annexes


