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  2002إختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

  :األسئلة 

  :اختر أحد املوضوعني التاليني 

  : املوضوع األول 

يسهر مدير املدرسة االبتدائية على التربية اخللقية للتالميذ وميارس سلطته باستمرار 

  .على كل ما يتعلق بالدروس والنظام

  . الصفةأذكر دور مدير املؤسسة ذه .1

 .أذكر بعض املهام اليت يقوم ا املدير يف اجلانب البيداغوجي .2

للمدرسة االبتدائية مجعيات مكملة تعرف باجلمعيات املكملة للخدمات  .3

 .املدرسية، أذكر أهدافها

  :املوضوع الثاين 

  " املسؤولية تكليف وليس تشريف " 

ى عاتق مدير املدرسة اشرح هذا القول يف شكل مقال مبينا املسؤولية امللقاة عل

  .االبتدائية

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

 :يسهر مدير املدرسة االبتدائية على التربية اخللقية للتالميذ من خالل ما يلي  .1

العمل على توفري الشروط التربوية واملادية اليت من شأا إكمال التربية اليت  -

لى العمل وبث روح متنحها األسرة وتسيري احلياة ضمن اجلماعة والتحفيز ع

  .التعاون واحترام الغري وحب الوطن
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العمل على تنمية الشعور باملسؤولية لدى التالميذ وتقوية الثقة بينهم وبني  -

 .احمليط الداخلي واخلارجي

تشجيع األنشطة الثقافية والرياضية والفنية وكل األعمال املنتجة الفردية  -

 .الئم الزدهار شخصية التلميذواجلماعية، واملساعدة على إجياد احمليط امل

السهر على الصحة اخللقية والبدنية للتالميذ املوجودين باملؤسسة والعناية  -

 .ا

  :املهام املوكلة ملدير املدرسة االبتدائية يف اجلانب البيداغوجي تتمثل فيما يلي  .2

  .تسجيل التالميذ اجلدد يف املدرسة وفق التنظيم املعمول به -

 .علمنيتنظيم وضبط خدمات امل -

 .السهر على تطبيق املواقيت الرمسية وتطبيق برامج التعليم -

 .عقد اجتماعات جمالس التربية وتنشيط أعماهلا -

 . يف عمليات تكوين وتنظيم االمتحاناتةاملسامه -

 .زيارة املعلمني يف أقسامهم واالطالع على الوثائق الرمسية املنظمة ألعماهلم -

 .مراقبة أعمال التالميذ -

عيات املكملة للمدرسة واملتمثلة يف التعاضدية الوالئية للخدمات أهداف اجلم .3

  :املكملة للمدرسة والتعاضدية املدرسية ومجعية أولياء التالميذ هي 

حتسني شروط احلياة يف املدرسة والتخفيف من األعباء املدرسية على  -

  .األولياء، ومساعدة التالميذ احملتاجني واملصابني باحلوادث

 .م املدرسيةتأسيس املطاع -

 .تدعيم الصداقة بني التالميذ عن طريق املراسلة املدرسية -

 .تنظيم رحالت وزيارات تربوية عرب الوطن -

 .إشراك التالميذ يف تسيري شؤوم وشؤون مدرستهم -

 .تربيتهم على التعاون وحتمل املسؤولية وعلى النظام والتنظيم -

 .إعدادهم للحياة العملية -
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  :اجلوانب الثاين 

: د مهام مديري املدارس االبتدائية املتضمن حتدي839 املادة الثالثة من القرار جاء يف

يكون مدير املدرسة األساسية للطورين األول والثاين مسؤوال عن حسن تسيري "

وخيضع لسلطته مجيع . املؤسسة، وعن التأطري التربوي والتسيري اإلداري فيها

  ".املعلمني واملستخدمني العاملني يف املؤسسة

وذه الصفة فإن مسؤولية املدير داخل املدرسة شاملة جلميع األنشطة التربوية 

باإلضافة إىل مسؤوليات خبصوص . اخل...البيداغوجية واإلدارية واملالية واالجتماعية

محاية املؤسسة والتالميذ واملوظفني، وهذه األعباء كلها تدخل يف إطار مهامه اليومية 

  .وص التنظيمية املسرية لقطاع التربيةواحملددة يف خمتلف النص

ومن هذا املنطلق فاملسؤولية تكليف وليس تشريف، لكون هذه املسؤولية كما 

جاءت يف النصوص التشريعية والتنظيمية قد تترتب عنها متابعات إدارية وقضائية 

  .عند اإلخالل ذه املسؤولية

 

  2002إختبار دورة جويلية 
  

  بتدائية مديرو املدارس اال: النمط 

  :األسئلة 

  :أجب على السؤالني التاليني 

  : السؤال األول 

 حيدد تنظيم اإلدارة 06/09/1994 املؤرخ يف 94-266املرسوم التنفيذي رقم 

املركزية لوزارة التربية الوطنية املتشكلة من ديوان الوزير واملفتشية العامة، وعشر 

  .مديريات

  .أذكر هذه املديريات .1
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 .ة التربية اليت تتبعهاأذكر مصاحل مديري .2

حيدد مقاييس فتح منصب مدير ...../...../..... القرار رقم : أكمل ما يلي  .3

موزعني على األقل ....... بشرط أن يكون عدد : ...... مدرسة ابتدائية، يف املادة 

  ....... على 

 :السؤال الثاين 

  .بعرف حالة االنتدا .1

 .عرف اإلحالة على االستيداع .2

 املترتبة عن االنتداب واالستيداع، فيما خيص حقوق املوظف ما هي اآلثار .3

 :املتعلقة بـ 

  األقدمية ؟  .أ 

 الترقية ؟  .ب 

  التقاعد ؟  .ج 

إلزامية خاصة باملدرسة االبتدائية، مث بني أمهية ) سجالت( دفاتر 05أذكر  .4

  .سجل القيد

 وثائق إلزامية خاصة مبدير املدرسة االبتدائية يطلب تعليقها يف 05أذكر  .5

 .   ارة املدرسةمكتب إد

  :األجوبة 

  : اجلواب األول 

  : املديريات وهي 10 .1

  مديرية التعليم األساسي -

 مديرية التعليم الثانوي العام -

 مديرية التعليم الثانوي التقين -

 مديرية التكوين -

 مديرية املستخدمني -

 مديرية املالية والوسائل -
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 مديرية التقومي والتوجيه واالتصال -

  والرياضية والنشاط االجتماعيمديرية األنشطة الثقافية -

 مديرية التخطيط -

 مديرية الدراسات القانونية والتعاون -

 مصاحل 07مصاحل مديرية التربية أربعة أصناف وأكربها هي اليت تتكون من  .2

  :وهي

  الربجمة واملتابعة  -

  املالية والوسائل -

  التكوين والتفتيش  -

  املوظفون -

  التنظيم التربوي -

  التوجيه واالمتحانات -

  األجور مصلحة  -

 حيدد مقاييس فتح منصب مدير مدرسة 09/04/1990القرار املؤرخ يف  .3

فتح منصب مدير مدرسة ابتدائية عندما يكون معدود : "ابتدائية يف مادته األوىل 

 )".قسمني( تلميذا موزعني على األقل على فوجني 50التالميذ فيها يزيد عن 

  :اجلواب الثاين 

يف منصب ) املثبت(النسبة للعامل املرسم االنتداب يعرب عن وضعية نشاط ب .1

  .عمله الذي يدعى إىل ممارسة وظائف أو نشاط يف هيئة أو غري مؤسسته املستخدمة

اإلحالة على االستيداع هي إيقاف مؤقت لعالقة العمل باملؤسسة ملوظف  .2

 .يف منصب عمله) مثبت(مرسم 

 :اآلثار املترتبة عن االنتداب واالستيداع  .3

 : ة عن االنتداب اآلثار املترتب 1.3

  .يستمر يف االستفادة من حقوقه يف األقدمية  .أ 

 .يستمر يف االستفادة من حقوقه يف الترقية  .ب 
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 . من حقوقه يف التقاعدةيستمر يف االستفاد  .ج 

  :اآلثار املترتبة عن االستيداع  1.3

  .تتوقف حقوقه املتعلقة باألقدمية  .أ 

 .تتوقف حقوقه املتعلقة بالترقية  .ب 

 .تقاعدتتوقف حقوقه املتعلقة بال  .ج 

 – سجل احلضور –) صادر وارد( سجل الربيد – سجل القيد –سجل اجلرد  .4

 سجالت التعاضدية – سجالت مداوالت االس –سجل زيارات املعلمني 

 سجالت – سجالت املطعم املدرسي – سجالت الصحة املدرسية –املدرسية 

  .املكتبة إن وجدت

  : سجل القيد  -

رية من تالميذ مزاولني أو معلمني معينني هو دفتر خاص بتسجيل املوارد البش

باملؤسسة، فيسجل كل تلميذ لدى قبوله باملؤسسة سواء كان جديدا أو انتقل 

إليها من مؤسسة أخرى، ومينح رقما تسلسليا مع تسجيل بعض املعلومات 

  .املطلوبة يف جداول السجل مع املالحظات الالزمة لذلك

 تنظيم – خالصة اإلحصاء الشامل –  قائمة التالميذ–التنظيم البيداغوجي  .5

 تنظيم التربية – رزنامة الندوات التربوية – القانون الداخلي للمؤسسة –الساحة 

  . تنظيم عملية االستدراك–البدنية 

      

  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :ر على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليا

 :املوضوع األول 
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 . املتعلق بعالقة العمل11-90على ضوء دراستك للقانون رقم 

  ؟ ) احلقوق والواجبات( عن عالقة العمل بالنسبة للموظف ةما هي اآلثار املترتب .1

 ما املقصود بالرتاعات املهنية وما هي اإلجراءات القانونية لتسويتها ؟ .2

 :املوضوع الثاين 

 وبني بشرح وجيز أنواعها، مث اذكر ما يترتب عن عرف املسؤولية بصفة عامة

  ؟ بالنسبة ملدير املؤسسة التربويةتممارستها من االنعكاسا

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

قبل التطرق إىل عناصر اإلجابة حول هذا السؤال جيدر بنا أن نشري إىل أن  .1

عنية بأحكام  تبني بوضوح إىل أن فئة املوظفني غري م11-90 من القانون 03املادة 

  .هذا القانون، إال أن الوفاء لروح السؤال جعلنا جنيب عليه

من مجلة اآلثار املترتبة عن عالقة العمل بني العامل واملستخدم قضية احلقوق 

والواجبات اليت حددا املواد الثالث اخلامسة والسادسة والسابعة من القانون 

  :كما يلي  90-11

  :وق األساسية التالية يتمتع العامل باحلق: احلقوق   .أ 

  .ممارسة احلق النقايب -

 .التفاوض اجلماعي -

 .املشاركة يف اهليئة املستخدمة -

 .الضمان االجتماعي والتقاعد -

 .الوقاية الصحية واألمن وطب العمل -

 .الراحة -

 .املسامهة يف الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها -

 .اللجوء إىل اإلضراب حسب النظام اجلاري به العمل -

  :ق للعامل أيضا يف إطار عالقة العمل ما يأيت كما حي

  .التشغيل الفعلي -
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 .احترام السالمة البدنية واملعنوية وكرامتهم -

احلماية من أي متييز لشغل منصب عمل غري املنصب القائم على  -

 .أهليتهم واستحقاقهم

 .التكوين املهين والتربية يف العمل -

 .الدفع املنتظم لألجر املستحق -

 .ماعيةاخلدمات االجت -

 :الواجبات   .ب 

  :كما خيضع العمال يف إطار عالقات العمل للواجبات األساسية التالية 

أن يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات الواجبات املرتبطة مبنصب  -

عملهم ويعملوا بعناية ومواظبة يف إطار تنظيم العمل الذي يضعه 

 .املستخدم

 .ألداءأن يسامهوا يف جمهودات اهليئة املستخدمة لتحسني ا -

 .أن ينفذوا التعليمات اليت تصدرها السلطة السلمية -

أن يراعوا تدابري الوقاية الصحية واألمن اليت يعدها املستخدم وفقا  -

 .للتشريع

أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية واخلارجية اليت يباشرها  -

 .املستخدم يف إطار طب العمل أو مراقبة املواظبة

ل التكوين وحتسني املستوى وجتديد املعارف اليت أن يشاركوا يف أعما -

 .يقوم ا املستخدم يف إطار حتسني التسيري أو فعالية اهليئة املستخدمة

أال تكون هلم مصاحل مباشرة أو غري مباشرة يف مؤسسة أو شركة  -

منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إال إذا كان هناك اتفاق مع 

 .املستخدم

لومات املهنية املتعلقة بالتقنيات وأال يكشفوا مضمون أال يفشوا املع -

 .الوثائق الداخلية اخلاصة باهليئة املستخدمة أي احملافظة على السر املهين
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فالرتاع الفردي يف العمل هو كل . الرتاع املهين إما أن يكون فرديا أو مجاعيا .2

بط الطرفني إذا خالف قائم بني عامل أجرب مستخدم بشأن تنفيذ عالقة العمل اليت تر

والرتاع اجلماعي يف . مل يتم حله يف إطار عمليات التسوية داخل اهليئات املستخدمة

العمل هو كل خالف يتعلق بالعالقات االجتماعية واملهنية وعالقة العمل والشروط 

 .العامة للعمل ومل جيد تسويته بني العمال واملستخدم باعتبارمها طرفني يف الرتاع

  :انونية لتسوية الرتاع الفردي يف العمل اإلجراءات الق  .أ 

تتم الوقاية من الرتاع الفردي يف العمل حسب اإلجراءات التالية املنصوص 

  .1990 فرباير 06 املؤرخ يف 04-90عليها يف القانون 

املعاجلة الداخلية للرتاع بني العامل واملستخدم عن طريق احلوار مع  -

  .املسؤول املباشر

ة املكلفة بتسيري املستخدمني يف حالة عدم رضا رفع األمر إىل اهليئ -

 .العامل مبضمون رد مسؤوله املباشر

إخطار مفتش العمل مبوضوع اخلالف حسب اإلجراءات املنصوص  -

 .عليها يف التنظيم

 .عرض القضية أمام مكتب املصاحلة قبل مباشرة أي دعوى قضائية -

 .تنفيذ اتفاق املصاحلة -

م تنفيذ اتفاق املصاحلة من قبل أحد اللجوء إىل العدالة يف حالة عد -

 .األطراف

 :اإلجراءات القانونية لتسوية الرتاع اجلماعي يف العمل   .ب 

كما ميكن الوقاية من الرتاع اجلماعي يف العمل حسب اإلجراءات التالية 

  .1990 فرباير 06 املؤرخ يف 02-90املنصوص عليها يف القانون 

نية داخل املؤسسات واإلدارات دراسة وضعية العالقات االجتماعية وامله -

العمومية يف اجتماعات دورية بني ممثلي العمال واملمثلني املخولني يف املؤسسات 

  .واإلدارات العمومية واملهنية
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اللجوء إىل املصاحلة وذلك حني خيتلف الطرفان يف كل املسائل املدروسة أو  -

اخلالف إىل يف بعضها حيث يرفع ممثلو العمال املسائل اليت يستمر فيها 

 .السلطات اإلدارية املختصة إقليميا أو وطنيا

ويف حالة عدم فض الرتاع باإلجراءات السابقة تلجأ السلطة السلمية العليا  -

إىل االجتماع بطريف الرتاع بغرض عقد صلح بينهما حبضور مفتشية العمل 

 .والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية

ف على جملس الوظيفة العمومية عرض املسائل اليت يستمر فيها اخلال -

 .املتساوي األعضاء

وإذا استمر اخلالف بعد استنفاذ إجراءات املصاحلة ويف غياب طرق أخرى  -

للتسوية ميارس العمال حقهم يف اللجوء إىل اإلضراب وفقا للشروط الدقيقة 

  .املنصوص عليها يف التنظيم

  :اجلواب الثاين 

خص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤوال إن كلمة مسؤولية يقصد ا لغة قيام ش

عن نتائجها، أما اصطالحا فهي تعين تلك التقنية القانونية اليت تكون أساسا من 

تداخل إرادي ينقل مبقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشرة بفعل 

قوانني الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانني االجتماعية إىل  شخص 

وتنقسم املسؤولية . ر إليه على أنه هو الشخص الذي يتحمل هذا العبءآخر ينظ

  :إىل عدة أنواع هي 

 :املسؤولية األخالقية أو األدبية   .أ 

هي املسؤولية اليت تنشأ عن خمالفة قاعدة من القواعد االجتماعية املتمثلة يف 

أوامر الدين ونواهيه، أو يف العادات والتقاليد أو يف األخالق واآلداب 

اامالت املتبعة من طرف معظم أفراد اتمع وتتميز هذه املسؤولية عن غريها و

 :مبا يلي 

 .أا مسؤولية أمام اهللا والضمري -

 .جزاؤها معنوي يقتصر على نقد الناس واستنكارهم لفعل الفاعل -
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أا تشمل عالقة اإلنسان بربه وواجبه حنو نفسه والروابط اليت تربطه مع  -

 .غريه من الناس

 :املسؤولية القانونية   .ب 

هي املسؤولية اليت ينظمها القانون وحيدد جزاءها يف نطاق عالقة اإلنسان بغريه 

  :تمع وتتفرع هذه املسؤولية إىلمن أفراد ا

  :املسؤولية املدنية  -

ودف إىل محاية مصاحل األفراد يف اتمع وتنشأ عن فعل غري مشروع 

  .سبب ضررا للغري

  :ة املسؤولية اجلنائي -

دف هذه املسؤولية إىل محاية مصاحل اتمع ومعاقبة كل من خيل بأمنه 

  .واستقراره وتنشأ عن خمالفة قاعدة من قواعد القانون اجلنائي

  :املسؤولية اإلدارية  -

هي نوع من املسؤولية اليت تنشأ عن خرق قاعدة من قواعد القانون 

ع يف جمموعة واحدة اإلداري، والقانون اإلداري غري مقنن أي غري جممو

مثل القانون املدين أو التجاري، لكن هناك بعض الفروع منه مقننة مثل 

قانون الوظيفة العمومية وقانون الوالية والبلدية، واملسؤوليات القانونية 

  .تتنوع بتنوع القانون أي يصل عددها إىل عدد الفروع القانونية

  :ملسؤولية من انعكاسات بالنسبة ملدير املؤسسة التربوية ما يترتب عن ممارسة ا

إن مدير املؤسسة مسؤول مسؤولية كاملة عن سري املؤسسة التربوية مبن فيها وما 

فيها كما تشري إىل ذلك جمموعة من املواد القانونية الواردة يف النصوص الرمسية 

  :ه ما يلي  الذي جاء في91-839والقرارات الوزارية سيما منها القرار 

يكون مدير املدرسة األساسية للطورين األول والثاين مسؤوال عن حسن  -

سري املؤسسة وعن التأطري التربوي والتسيري اإلداري فيها وخيضع لسلطته مجيع 

 .املعلمني واملستخدمني العاملني باملؤسسة
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يقوم مدير املدرسة األساسية للطورين األول والثاين باحلضور الدائم يف  -

 .ؤسسة وذه الصفة ميكن أن يستحضر يف أي وقت من الليل أو النهارامل

يتعني على مدير املدرسة األساسية للطورين األول والثاين ضبط كافة  -

اإلجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن األشخاص وسالمة 

التجهيزات داخل املؤسسة والسهر على إقامة التدابري الالزمة يف جمال حفظ 

 .لصحة والنظافةا

ولعل استعراض هذه املواد وما شاها يف النصوص الرمسية األخرى املتعلقة بتنظيم 

القطاع يطرح بوضوح حجم املسؤولية الثقيلة امللقاة على عاتق املدير باعتباره 

يشرف على املؤسسة إشرافا كامال من مجيع النواحي اإلدارية والتربوية 

 املادية والبشرية كما أسلفنا بل هو مطالب بالتسيري والبيداغوجية أي على الناحية

احلسن وإسداء التعليمات وإعطاء األوامر باإلضافة إىل املتابعة واملراقبة وهذا يعين 

أن للمدير سلطة فعلية على املؤسسة وعلى من فيها من عمال وتالميذ ومعلمني كما 

لتحصيل التربوي، وعليه يعين أيضا أن له مسؤولية كربى على النتائج الدراسية وا

فإن مسؤولياته كثرية متعددة اجلوانب تقتضي منه القيام جبميع اإلجراءات والتدابري 

الضرورية حىت ال يقع حتت طائلة املسؤولية التقصريية اليت تشري إليها بعض مواد 

  :القانون املدين اجلزائري الذي جاء فيها ما يلي 

بني وأرباب احلرف مسؤولون عن كما أن املعلمني واملر : 153املادة  �

الضرر الذي يسببه تالمذم واملتمرنون يف الوقت الذي يكونون فيه حتت 

  .رقابتهم غري أن مسؤولية الدولة حتل حمل مسؤولية املعلمني واملربني

ويستطيع املكلف بالرقابة أن يتخلص من املسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب 

بد من حدوثه ولو قام ذا الواجب مبا ينبغي الرقابة أم أثبت الضرر كان ال

  .من العناية

يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري  : 136املادة  �

املشروع مىت كان واقعا منه يف حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة 
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لطة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه مىت كانت له عليه س

  .فعلية يف رقابته ويف توجيهه

كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال  : 138املادة  �

  .والتسيري والرقابة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك املعين

وهكذا يتجلى لنا بوضوح أن أي تقصري يف أداء املسؤوليات من طرف املدير 

ال أو اون أو تراخ يف أداء املهام وفق تنجر عنه عواقب جزائية وخيمة بسبب إمه

  .مقتضى التنظيم

  

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

أذكر حسب األمهية خمتلف النصوص اليت تقنن الوظيفة العمومية، مع  -

 .التمثيلالشرح و

 :املوضوع الثاين 

  ما هي اللجنة املتساوية األعضاء ؟ -

  .أذكر تشكيلها وتنظيمها ومهامها -

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

  : النصوص اليت تقنن الوظيفة العمومية حسب أمهيتها هي 

 املتضمن القانون 23/03/1985 املؤرخ يف 59-85: املرسوم رقم  -1

  .العموميةاألساسي النموذجي لعمال اإلدارات 
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 املتضمن 06/02/1990 املؤرخ يف 49-90املرسوم التنفيذي رقم  -2

 .القانون األساسي لعمال قطاع التربية

 12-78هذه النصوص يف جممل موادها استمدت من القانون العام للعامل رقم 

  .06/08/1978الصادر يف 

  :الشرح 

بق على العمال  فهو حيدد القواعد القانونية اليت تنط59-85بالنسبة للمرسوم 

الذين ميارسون عملهم يف املؤسسات واإلدارات العمومية، ويف املصاحل التابعة 

للدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة هلا 

ومصاحل الس الشعيب الوطين والس األعلى للمحاسبة وكذا اهليئات العمومية 

  ). من املرسوم املذكور أعاله2 و1املادة (اسبة العمومية اليت ختضع لقواعد احمل

  : مادة مقسمة على عشرة أبواب هي 150يشتمل هذا املرسوم على 

  أحكام عامة: الباب األول  -

 احلقوق والواجبات: الباب الثاين  -

 عالقة العمل: الباب الثالث  -

 التكوين والترقية: الباب الرابع  -

 التصنيف واألجر: الباب اخلامس  -

 حاالت العمل وحركات تنقلهم: الباب السادس  -

 العقوبات التأديبية: الباب السابع  -

 انتهاء عالقة العمل: الباب الثامن  -

 أحكام انتقالية: الباب التاسع  -

 أحكام ختامية: الباب العاشر  -

وفيما يتعلق باألمثلة نكتفي باألساتذة إىل الباب الثالث املتعلق بعالقة العمل الفصل 

  .منه ويتعلق باملدة التجريبيةالثاين 
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يتم تثبيت املتمرنني يف مناصب عملهم إثر انقضاء املدة التجريبية اليت ميكن حتديدها 

عند االقتضاء وال يسمح هلم باالنتداب أو االستيداع وال باالنتخابات يف جلان 

  .املوظفني كمترشحني إال بعد التثبيت

 املتضمن القانون 06/02/1990  املؤرخ يف49-90أما املرسوم التنفيذي رقم 

األساسي لعمال قطاع التربية فهو يهدف إىل بيان األحكام اخلاصة املطبقة على 

أسالك التربية والتكوين وحيدد قائمة مناصب العمل وشروط االلتحاق ا، 

  :والوظائف املطابقة هلذه األسالك وخيضع هلذا املرسوم 

  املوظفون املعلمون -

 ات املدرسية واملعاهد التكنولوجية للتربيةموظفو إدارة املؤسس -

 موظفو احلراسة -

 موظفو التفتيش واملراقبة -

 موظفو املصاحل االقتصادية -

 موظفو التوجيه املدرسي واملهين -

 موظفو التغذية املدرسية -

  : مادة موزعة على مخسة أبواب هي 192يشتمل املرسوم على 

  أحكام عامة: الباب األول  -

 أسالك املوظفنيقائمة : الباب الثاين  -

 املناصب العليا: الباب الثالث  -

 التصنيف: الباب الرابع  -

 أحكام خاصة وختامية: الباب اخلامس  -

 .وكمثال نذكر فترة التجربة والتثبيت الفصل الثالث من الباب األول

خيضع مساعد التربية وأعوان املصاحل االقتصادية ونواب املقتصدين غري املسريين 

. د بستة أشهر، تكون قابلة للتجديد مرة واحدة عند الضرورةلفترة جتريبية حتد

وخيضع بقية املوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية لفترة جتريبية حتدد بتسعة 

  .أشهر تكون قابلة للتجديد مرة واحدة عند الضرورة
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  :اجلواب الثاين 

 :تعريف اللجنة متساوية األعضاء /  .أ 

اوي، من ممثلي اإلدارة وممثلي العمال الذين هي هيئة استشارية تتشكل بالتس

  .ينتخبون ملدة ثالث سنوات، قابلة للتجديد

 :التشكيلة /  .ب 

ويكون  تتشكل اللجنة املتساوية األعضاء من طرفني مها ممثلو العمال بالتساوي

عدد األعضاء حسب تعداد العمال يف املؤسسة أو اهليئة على أن تشتمل القائمة 

  .دد مساو له من األعضاء اإلضافيني من كال الطرفنيعلى أعضاء رمسيني وع

 :تنظيمها /  .ج 

تنشأ اللجنة املتساوية األعضاء بقرار وزاري أو بقرار والئي مخسة عشر 

  .يوما بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات اخلاصة مبمثلي العمال

تتوىل رئاسة اللجان السلطة السلمية املؤسسة هلا، غري أن الرئيس يف حالة 

  .عذر ينب عنه ممثل اإلدارة األكثر أقدمية يف الوظيفة واألعلى سلمياالت

كل جلنة تقوم بإعداد قانوا الداخلي الذي يعرض على الوزير أو الوايل 

  .للمصادقة عليه

أما األمانة فتضمن من طرف ممثل اإلدارة على أن ال يكون عضوا من أعضاء 

جان متساوية األعضاء باستدعاء حيرر احملضر بعد كل جلسة وجتتمع الل. اللجنة

ويف كل . من رئيسها أو بطلب مكتوب لثلث أعضائها الرمسيني على األقل

  .حال مرتني على األقل يف السنة

كما خيضع . جلسات اللجان متساوية األعضاء ليست مفتوحة للجمهور

أعضاء اللجان املتساوية األعضاء على إجبارية السر املهين على كل ما ميكن 

ه أو االطالع عليه عن طريق الوثائق أثناء االجتماعات اخلاصة مبمارسة مساع

  .مهامهم داخل اللجان

-89ميكن للمزيد من املعلومات واإليضاحات الرجوع إىل املرسوم : مالحظة 

 .14/01/1984 املؤرخ يف 10
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 :مهامها /  .د 

  :ختتص اللجان املتساوية األعضاء باألمور التالية 

  متديد فترة التربص -

 ترفيه يف السلم أو اإلطارال -

 االنتداب أو النقل اإلجباري -

  لغرض شخصيعاالستيدا -

 اقتراح عقوبات من الدرجة الثانية والثالثة -

 دراسة اجلدول السنوي حلركات املوظفني -

 اإلدماج يف سلك االنتداب  -

 فإن آراء 14/01/1984 املؤرخ يف 10-84وطبقا للمادة العاشرة من املرسوم 

ن ذات طابع استشاري ما عدا يف احلاالت التالية حيث تكون هذه اللجان تكو

  .إلزامية

  .االنتداب أو النقل اإلجباري، عند معارضة املوظف -

 .رفض قبول االستقالة -

 .الترقية يف الدرجة أو السلك -

 .الترتيل، اإلحالة اإلجبارية على التقاعد -

 .العزل بالتعويض أو بدون تعويض -

  

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: نمط ال

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 
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يتمتع املوظف يف إطار التشريع والتنظيم املعمول ما حبقوق وعليه أن يؤدي 

  .واجبات

  .حقوق وثالثة واجبات) 03(أذكر ثالثة  .1

 .تهعرف اإلحالة على االستيداع وبني حاال .2

  .واشرح واحدة منها... أذكر حاالت إاء عالقة العمل  .3

 :املوضوع الثاين 

تقتضي عالقة العمل التزام العامل بالقيام مبجموعة من التصرفات واالمتناع  .1

 ما هي هذه االلتزامات بالتفصيل ؟. عن اإلتيان ببعض األعمال احملضورة عليه

  ؟كيف ميارس حق اإلضراب ؟ وكيف حيمي هذا احلق  .2

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

يف إطار التشريع والتنظيم املعمول ما، يتمتع املوظف مبجموعة من احلقوق  .1

 :والواجبات، نذكر منها ثالثة لكل منهما 

 :احلقوق /  .أ 

  .يف التأهيل واملردودتساوى تقاضي األجر املتمثلة عن العمل الواحد إذ  -

 أشكال اإلهانة والقذف محاية العامل أثناء ممارسة عمله ومهامه من كل -

 .والتهديد والضغط

  .احلماية االجتماعية من أثار الشيخوخة واملرض وحوادث العمل والوفاة -

 :الواجبات /  .ب 

  .القيام باملهام املرتبطة مبنصب العمل بوعي وفعالية -

احلفاظ على وسائل العمل وممتلكات املؤسسة املستخدمة أو املمتلكات  -

 .الوطنية

  .املهيناحملافظة على السر  -

-78 من القانون العام للعامل رقم 51اإلحالة على االستيداع حسب املادة  .2

 : هي 05/08/1978 املؤرخ يف 12
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التوقيف املؤقت لعالقة عمل العامل املثبت يف منصب عمله وتنجر عليها توقيف "

 من 52وحسب املادة . األجر واالستفادة من حقوق األقدمية والترقية والتقاعد

  .ون تكون بطلب من العاملنفس القان

  :وحاالت اإلحالة على االستيداع هي 

  .يف حالة املرض اخلطري أو وقوع حادث للزوج أو الطفل -

 . للقيام بدراسات أو أحباث، ذات املنفعة العامة -

للسماح للعامل مبرافقة زوجته إذا كان هذا األخري، مضطر بسبب عمله  -

 . املعينعلى اإلقامة يف مكان يبعد عن مكان العامل

للسماح للعامل واملرأة يف العمل على وجه اخلصوص برعاية طفل يقل سنه  -

 .عن مخس سنوات أو مصاب بعاهة تستلزم العالج املستمر

 .ألغراض شخصية بعد سنتني من األقدمية -

  :حاالت إاء عالقة العمل هي  .3

  االستقالة -

 التسريح ذو الطابع التأدييب -

 العجز الكامل عن العمل -

 التقاعد -

 الوفاة -

وإليكم الشرح حلالة واحدة من احلاالت املذكورة وهي التسريح ذي الطابع 

التأدييب، ويكون ذلك باقتراح من اللجنة املتساوية األعضاء يف جلستها التأديبية إثر 

  .ارتكاب املوظف خلطأ من الدرجة الثالثة

  :اجلواب الثاين 

قة العمل اليت تربطه يئة تتمثل االلتزامات اليت يقوم ا العامل يف إطار عال .1

 :املستخدمة فيما يلي 

 .القيام باملهام املرتبطة مبنصب العمل بوعي وفعالية -

 .تعزيز اجلهد اجلماعي اهلادف إىل دعم االقتصاد الوطين -
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 .التنفيذ السليم للمهام املسندة إليه يف إطار نشاط املؤسسة املستخدمة -

 ت املستخدمة أو املمتلكااحلفاظ على وسائل العمل وممتلكات املؤسسة -

 .الوطنية

 .االنضباط يف العمل واحترام القانون -

 .حماربة كل أشكال التغيب والتبذير أو التسيب يف العمل -

 .املسامهة يف إنشاء العالقات املهنية السليمة -

 .احملافظة على السر املهين -

عدم استعمال أماكن العمل أو جتهيزاته ألغراض شخصية خارجة عن  -

 .اخلدمة

أن يكون العامل قدوة حسنة يف سلوكه للحفاظ على مسعة املؤسسة  -

 .املستخدمة

  :كيفية ممارسة حق اإلضراب ومحايته  .2

 املؤرخ يف 02-90 من القانون 24ميارس حق اإلضراب طبقا ملا ورد يف املادة 

  : حيث تنص هذه املادة على ما يلي 06/02/1990

صاحلة والوساطة املنصوص عليها إذا استمر اخلالف بعد استنفاء إجراءات امل"

أعاله، ويف غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد يف عقد أو اتفاقية بني الطرفني، 

ميارس حق العمال يف اللجوء إىل اإلضراب وفقا للشروط والكيفيات احملددة يف 

  ."أحكام هذا القانون

 عن طريق يوافق على اللجوء إىل اإلضراب" من نفس القانون أنه 28وتنص املادة 

 وتكون املوافقة بأغلبية العمال اتمعني يف مجعية عامة تضم نصف السرياالقتراع 

  ".عدد العمال الذين تتكون منهم مجاعة العمال املعنية على األقل

وال يشرع يف اإلضراب إال بعد انتهاء األجل املسبق لإلضراب حيث حتسب مدته 

إعالم مفتشية العمل املختصة إقليميا، ابتداء من تارخيه إيداعه لدى املستخدم و

  .وحتدد هذه املدة عن طريق املفاوضة، وال ميكن أن تقل عن مثانية أيام
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ويلتزم املستخدم وممثل العمال مبجرد إيداع اإلعالن املسبق لإلضراب، باختاذ 

املواد من (التدابري الالزمة لضمان احملافظة على املنشآت واألمالك وضمان أمنها 

  ).02-90 من القانون 31  إىل24

  :وعن محاية حق اإلضراب ينص نفس القانون على ما يلي 

 .عند احترام أحكام هذه القانون فهو حيمي حق اإلضراب -

ال يقطع اإلضراب الذي شرع فيه، حسب الشروط املنصوص عليها يف هذا  -

 .القانون عالقة العمل

ستخالف العمال مينع أي تعيني للعمال عن طريق التوظيف أو غريه قصد ا -

املضربني، ماعدا حاالت التسخري الذي تأمر به السلطات اإلدارية أو إذا رفض 

العمال تنفيذ االلتزامات النامجة عن ضمان القدر األدىن من اخلدمة املنصوص 

 .عليه

مينع تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم يف إضراب قانوين  -

 من 33 و32املادتني ( يف هذا القانون شرع فيه وفقا للشروط املنصوص عليها

 ).02-90القانون 

 


