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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

   
 : /الحياة المهنية للموظف1

 

 02/06/1966لقد أصدرت الحكومة الجزائرية في إطار جزأرة التشريع القانوني  العام للوظيف العمومي فيي  : مدخل الى علم التشريع المدرسي   
ولقد جاء ىذا القانون و المراسيم الموافقة ليو بححكيام عامية مينلم الحيياة المهنيية للموظيف فيي جمييع  1967لكنو لم يدخل حيز التنفيذ إال في بداية 

 جوانبها ،من موظيف و مرسيم و مرقية ،و نضام األجور ،ومحديب وعطل ...الخ .
ع أسالك الموظفين ، بما فيها سلك التربية كما أصدرت الحكومة الجزائرية بعد ذلك بناءا على أحكام ىذا القانون العام قوانين أساسية خاصة بجمي

. ونلرا للفوارق الكبيرة التي كانت موجودة آنذاك في أجور الموظفين بقطاعي الوظيف العمومي ، والشركات الوطنية والتي ال  30/05/1968في 
ومبدأ "مساوي في العمل يستلزم " ، قدرمو مبرر لها عندما يتعلق األمر بمناصب عمل مماثلة في القطاعين ومحسيسا على مبدأ :"لكل واحد حسب

 "مساوي في األجور
 القانون العام للعامل الذي كان يهدف إلى : 05/08/1978أصدرت الحكومة الجزائرية في 

 مجديد التشريع االجتماعي ومحديد سياسة وطنية لألجور 
 مغير عالم الشغل مغير جذري بضمان أحسن اللروف  للعمال 

المؤرخ في  03ي 06ثم المرسوم رقم والمضمن القانون األساسي الخاص بعمال قطاع التربية   06/02/1990مؤرخ في ال 90/49مرسوم رقم ثم صدر بعد ذلك ال
ونلرا لتغيرات االقتصادية واالجتماعية  2008أكتوبر  08/315و المرسوم التنفيذي   2008/يناير 19المؤرخ في  04يي 08ثم المرسوم   2006/يوليو 15

إما بصفة كلية أو جزئية لتحل محلها نصوص قانونية أخرى معيد  التعديلوالسياسية الحالية فإنو يبدو جليا أن النصوص التشريعية والتنليمية السابق ذكرىا آيلة إلى ا
ة والتنليمية السابق ذكرىا واستنادا لهذه النصوص منليم التوظيف العمومي من جديد ، وفي انتلار ىذا التغيير مبقى الحياة المهنية للموظف منلمة بالنصوص التشريعي

 القانونية مشمل الحياة المهنية للموظف الجوانب التالية :
  واجبات وحقوق الموظف 

  التوظيف 

  الفترة التجريبية 

  التثبيت و الترسيم 

  التصنيف واألجر 

  التنقيط 

  الترقية 

  حركة النقل 

  العطل والتغيبات 

  الخدمة الوطنية ( عالفعلية ، االنتداب ، اإلحالة إلى االستيدا حاالت الموظف  ) الخدمة ، 

 سطة اإللغاء القانوني لعقد العمل أو انتهاء مدة التعاقد أو االستقالة ، أو عدم القدرة على العمل أو التسريح التحديبي أو إنهاء عالقة العمل بوا
 و الوفاة التسريح بسبب مخفيض عدد العمال أو حل المؤسسات أو التقاعد أ

  العقوبات التحديبية 

  الموظف المتمرن 

  الموظف المتقاعد 

  لجان الموظفين ولجان الطعن 

 ) الضمان االجتماعي ) التحمينات االجتماعية وحوادث العمل 

 : ي الدستور: و ىو أعلى التشريعات  النصوص التشريعية و مصادرىا
 العامة ال ملغى و ال معدل اال بقانون مثلو )من طرف السلطة التشريعية ...(ي القانون : و ىو التشريع  و ىو مجموعة من القواعد  
 ي األمر أو المرسوم : نص منليمي ذو طابع مشريعي ) نص مشريعي من الدرجة الثانية يصدر عن رئيس الجمهورية( 
 وزاري  . والئي ...(القرار أو المنشور: يحدد كيفية مطبيق القانون أو المرسوم ) يصدر عن سلطة ادارية .  ي  
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إن على كل الموظفين التابعين لقطاع التوظيف العمومي نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق مهم كان جنسهم وسنهم ، إذا كانت  : واجبات وحقوق الموظف

 عملو مماثلة .  بمناص

 إضافية خاصة لموظفي التعليم . ىناك واجبات عامة ،يلتزم بها جميع موظفي القطاع العمومي ، وواجبات واجبات الموظف :1-1

 يجب على الموظف بصفة عامة أن :: الواجبات العملية

 محديبية يقوم بواجبامو المهنية ،ويكون منضبط ، وال يرمكب أخطاء خالل ممارسة مهامو ،ألن ذلك قد يعرضو لعقوبة . 

 .يلتزم بخدمة الدولة 

 ، يحترم سلطة الدولة ويفر احترامها على اآلخرين 

  جميع األفعال والتصرفات التي مسيء إلى حرمة المهنة الموكلة إليو ، ولو كان ذلك خارج الخدمة .يتجنب 

 الخدمة يلتزم بالسر المهني ؛ بحيث ال يفشي محتوى أي وثيقة أو خبر يطلع عليو ما عدى ما ىو ضروري ألداء . 

 . ال يخفي الوثائق وال يتلفها وال يطلع غيره عليها 

 ا مربحا ،الن ىذا يعتبر جمعا بين وظيفتين محجورمين . وال ينطبق ىذا المنع على إنتاج األعمال العلمية ، ال يمارس عمال خاص
 .ساعات اضافية داخل المؤسسة أو خارجها بترخيص 6و كذا بالنسبة لألسامذة فقط  واألدبية  ، و الفنية 

  أو أمواال في أي مؤسسة أو شركة صناعية أو مجارية كانت أو ال يمتلك الموظف مهما كانت رمبتو في الداخل أو في الخارج مصالحا
 زراعية .

 

  يلتحق إذا كان جديد التعيين بالنصب الذي عين فيو وكذالك  األمر النسبة للموظف المنقول نقال إجباريا ألن عدم التحاقهما
 ساعة( 48) خالل بمنصب شغلهما يعتبر خطاء قد يؤدي إلى التسريح .

 ي منصب يكون فيو متصال امصاال سليما بصفة مباشرة في عملو بزوجو أو احد أقاربو غير انو يمكن الترخيص ال يعين الموظف ف
 إذا اقتضت الضرورة ذلك . تلهذا النوع من التعيينا

  ساعة أسبوعيا 40يشتغل الموظف 

 : يجب على موظفي قطاع التربية الواجبات الخاصة لموظفي قطاع التربية: 
  مالحلة: ىناك عرض خاص و مفصيلي للمهام التربوية و البيداغوجية لألستاذ .يلتزموا بقانون الجماعة التربوية الذي يحدد مختلف العالقات والواجبات 

 . يلتزموا بحوامر المسؤولين المباشرين وينفذوىا ويخضعوا لسلطة مدير المؤسسة 

 يلتزموا بالمحافلة على صحة و امن وكرامة التلميذ . 

 ية التكوين ومحسين المستوى يلتزموا بالمشاركة في منليم االمتحانات ، و المسابقات ، ومصحيحها والمشاركة في لجانها وفي عمل
 الذي

 مثمنة ساعات 6 التتجاوز إضافية بساعات يكلف أن يمكن و  التدريس قاعات داخل فعلية ساعة 81 األستاذ يشتغل 
 

   2008ـ   04ــ 08القـانون التوجيهي    من 80: المادة  ـ حقوق الموظف2ـ 1
اىضشٗسٝخ إلػطبء ٍغزخذٍٜ اىزشثٞخ اى٘طْٞخ ٍْضىخ ٍؼْ٘ٝخ ٗ اخزَبػٞخ  رضَِ اىذٗىخ ر٘فٞش اىَ٘اسد ٗ اى٘عبئو

ٗاقزصبدٝخ رَنٌْٖ ٍِ اىؼٞش اىنشٌٝ ٗ اىقٞبً ثََٖزٌٖ فٜ ظشٗف الئقخ ٗ فٜ ٕزا االطبس ٝدت أُ رجشص اىق٘اِّٞ 

   األعبعٞخ ىَغزخذٍٜ اىزشثٞخ خص٘صٞبرٌٖ ٗ رثَِ ٍ٘قؼٌٖ فٜ أعالك اى٘ظٞفخ اىؼٍَ٘ٞخ ....
 اليزال القـانون األساسي قيد الدراسة و االثراء بين الشركاء   مالحظة:

 2006ـــــ     06/03من األمر رقم   
 الموظف وحقوق الضمانات:  األول الفصل
 .علٌه المفروض التحفظ واجب احترام حدود فً للموظف مضمونة الرأي حرٌة:  62 المادة
 .االجتماعٌة أو الشخصٌة ظروفهم من ظرف أي بسبب أو أصلهم أو جنسهم أو آرائهم بسبب الموظفٌن بٌن التمٌٌز ٌجوز ال:  62 المادة
 .للموظف المهنٌة الحٌاة على تأثٌر أي جمعٌة أو نقـابـً تنظٌـم إلى االنتماء على ٌترتب أن ٌمكن ال:  62 المادة
 على سٌاسً حزب إلى الموظف انتماء عدم أو انتماء ٌؤثر أن حال بأي ٌمكن ال به، المعمول التشرٌع فً علٌها المنصوص المنع حاالت مراعاة مع

 .المهنٌة حٌاته
 

 تلك أثناء أو قبل عنها ٌعبر التً باآلراء نقابٌة، أو سٌاسٌة انتخابٌة عهدة إلى المترشح للموظف المهنٌة الحٌاة تتأثر أن حال بأٌة ٌمكن ال:  62 المادة

 .العهدة
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 ممارسة أثناء كانت، طبٌعة أي من اعتداء، أو قذف أو شتم أو إهانة أو تهـدٌـد مـن له ٌتعرض قد مما الموظف حماٌة الدولة على ٌجب:  03 المادة

 .به ٌلحق قد الذي الضرر عن لفائدته تعوٌض ضمان علٌها وٌجب بمناسبتها، أو وظٌفـته
 .األفعال تلك مرتكب من التعوٌض على للحصول الموظف محل   الظروف هذه فً الدولة وتحل  
 .المختصة القضائٌة الجهة أمام مدنً كطرف التأسٌس طرٌق عن القضاء أمام مباشرة دعوى برفع القٌام حق الغرض، لنفس الدولة، تملك كما

 تحمٌه أن إلٌها ٌنتمً التً العمومٌة اإلدارة أو المؤسسة على وٌجب الخدمة، فً خطأ بسبب الغٌر، من قضائٌة لمتابعة الموظف تعرض إذا:  03 المادة

 .له الموكلة المهام عن منفصال ٌعتبر شخصً خطأ الموظف هذا إلى ٌنسب لم ما علٌه تســلط التً المدنٌة العقوبات من
 .راتب فً الخدمة، أداء بعد الحق، للموظف:  06 المادة
 .به المعمول التشرٌع إطار فً والتقاعد االجتماعٌة الحماٌة فً الحق للموظف:  00 المادة
 .به المعمول إطـارالتشـرٌع فً االجتماعـٌة الخدمات من الموظف ٌستفـٌد:  03 المادة
 .به المعمول التشرٌع إطار فً النقابً الحق الموظف ٌمارس:  03 المادة
 .بهما المعمول والتنظٌم التشرٌع إطار فً اإلضراب حق الموظف ٌمارس:  02 المادة
 .والمعنوٌة البدنٌة والسالمة والصحة الكرامة له تضمن عمل ظروف فً مهامه ممارسة فً الحق للموظف:  02 المادة
 .المهنٌة حٌاته خالل الرتبة فً والترقٌة المستوى وتحسٌن التكوٌن فً الحق للموظف:  02 المادة
 األمر هذا فً علٌها المنصوص العطل فً الحق للموظف:  02 المادة
      

 ) قانون الوظيف العمومي( 2006المؤرخ في  03ي06مصنيف األخطاء في المرسوم ) يمكن االطالع على  )خاص بالموظف (العقوبات التأديبية ـ 3ـ 1
) لجنة متساوية  السلطة التي لها صالحية التعيين ىي المختصة عادة في محديب الموظفين الذين قد يرمكبون مخالفات ، وىذا بعد استشارة لجنة الموظفين 

 محديبي .التي مجتمع كمجلس االعضاء(
 درجات : أربعمصنف العقوبات التحديبية حسب خطورة األخطاء المرمكبة من طرف بعض الموظفين في 

 عقوبات من الدرجة األولى :-1
 .)منبيو(اإلنذار الشفوي  -

 اإلنذار الكتابي . -

 التوبيخ . -

 عقوبات من الدرجة الثانية :-2    
 أيام 03اإليقاف عن العمل من يوم إلىـــــــ  

- . 

 .و التحىيل الشطب من جدول الترقية  -

 عقوبات من الدرجة الثالثة :-3    
 النقل اإلجباري  -

 أيام 08إلى  04اإليقاف عن العمل من  . -

 التنزيل من درجة إلى أخرى -

 ييي عقوبة من الدرجة الرابعة : 4   

 التنزيل من الرمبة . -

 التسريح  -

 في مقرر العقوبة .الطعن  مطبق عقوبات الدرجة األولى على الموظف خالل الفترة التدريبية وال يمكن في ىذه الحالة  
 يمكن للموظف الطعن في مقرر العقوبة من الدرجة الثانية خالل الشهر الموالي ،لصدور المقرر أمام لجنة الموظفين . 

يوما من ماريخ إعالم الموظف بمقرر  15فين ، ويمكن للموظف الطعن في مقرر عقوبة الدرجة الثالثة  أمام لجنة الطعن خالل مقرر الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظ
 ىذه العقوبة .

 2006يييييي 06/03من األمر :       مصنيف األخطاء المهنية
ف:  322 المادة  .النص هذا بأحكام المهنٌة األخطاء تعر 
 : ٌأتً كما الجزائً بتكٌٌفها المساس دون المهنٌة األخطاء تصنف

 األولى، الدرجة من أخطاء -
 الثانٌة، الدرجة من أخطاء -
 الثالثة، الدرجة من أخطاء -
 .الرابعة الدرجة من أخطاء -

 .للمصالح الحسن بالسٌر ٌمس أن ٌمكن العام باالنضباط إخالل كل األولى الدرجة من أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،:  322 المادة
 : ٌأتً بما الموظف خاللها من ٌقوم التً األعمال الثانٌة الدرجة من أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،:  322 المادة
 اإلدارة، أمالك أو/و المستخدمٌن بأمن إهماال أو سهوا المساس، - 1



 تؼط ٍ٘اظٍغ اىرششٌغ اىَذسسً:خَغ ٗ ذشذٍة ً.خ.ٗ ٕ٘اسي ػطاهللا                                                                                   

 4 

 .أدناه 323و 323 المادتٌن فً علٌها المنصوص تلك غٌر األساسٌة القانونٌة بالواجبات اإلخالل - 2
 : ٌأتً بما الموظف خاللها من ٌقوم التً األعمال الـثالثة الدرجة من أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،:  323 المادة
 اإلدارٌة، للوثائق قانونً غٌر تحوٌل - 1
 مهامه، تأدٌة خالل تقدٌمها واجبه من التً المهنً الطابع ذات المعلومات إخفاء - 2
 مقبول، مبرر دون بوظٌفته المرتبطة المهام تأدٌة إطار فً السلمٌة السلطة تعلٌمات تنفٌذ رفض - 3
 المهنٌة، األسرار إفشاء محاولة أو إفشاء - 4
 .المصلحة عن خارجة ألغراض أو شخصٌة ألغراض اإلدارة أمالك أو تجهٌزات استعمال - 5
 : ٌأتً بما الموظف قام إذا الرابعة الدرجة من مهنٌة أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،:  323 المادة

 
 وظٌفته، ممارسة إطار فً خدمة تأدٌتــه مقابــل معنــوي أو طبٌعً شخــص له ٌقدمها كانت، طبٌعة أٌة من امتٌازات، من االستفادة - 1
 العمل، مكان فً شخص أي على عنف أعمال ارتكاب - 2
 للمصلحة، الحسن بالسٌر اإلخالل شأنها من التً العمومٌة اإلدارة أو المؤسسة وأمالك بتجهٌزات جسٌمة مادٌة أضرار فً عمدا التسبب - 3
 للمصلحة، الحسن السٌر إلى اإلساءة قصد إدارٌة وثائق إتالف - 4
 بالترقٌة، أو بالتوظٌف له سمحت وثٌقة كل أو المؤهالت أو الشهادات تزوٌر - 5
 .األمر هذا من 33و 30 المادتٌن فً علٌها المنصوص تلك غٌر آخر، مربح ونشاط ٌشغلها التً الوظٌفة بٌن الجمع - 6
ح:  326 المادة  المنصوص المهنٌة األخطاء مختلف األسالك، بعض لخصوصٌات وتبعا ذلك، إلى الحاجة دعت كلما الخاصة، األساسٌة القوانٌن توض 

 أعاله 323 إلى 322 المواد فً علٌها
 
 

 ملخص ييي  ييييو استثنائية  العطل الرسمية 
 2006ــــ 06/03األٍش  ٗ مزا  اىَؼذه ٗ اىَحذد ىقبئَخ االػٞبد اىشعَٞخ 13/06/66ثزبسٝخ  66/153االٍش 

 

 )ٍذف٘ػخ االخش(اىؼطو اىشعَٞخ اىؼبدٝخ 

 

 : أــ أػٞبد ٗطْٞخ  سعَٞخ ٗ ٕٜ  

 أٗه ْٝبٝش سأط اىغْخ اىَٞالدٝخ      ًٝ٘ ٗاحذـ 1                        

 ٍبٛ ػٞذ اىؼَبه                   ًٝ٘ ٗاحذ ــ أٗه2

 خ٘ٝيٞخ ػٞذ االعزقاله             ًٝ٘ ٗاحذ 5ــ 3

 ــ أٗه ّ٘فَجش ػٞذ اىث٘سح              ًٝ٘ ٗاحذ4

 

 :ة ـ أػٞبد دْٝٞخ  سعَٞخ ٗ ٕٜ 

 

 ــ أٗه ٍحشً سأط اىغْخ اىٖدشٝخ   ًٝ٘ ٗاحذ1

 ٗاحذ ــ ػبش٘ساء                             2ً٘ٝ

 ٍٝ٘بُ                            ــ ػٞذ اىفطش 3

 ٍٝ٘بُ                       ـ ػٞذ األضح4ٚ

 ــ اىَ٘ىذ اىْج٘ٛ اىششٝف             ًٝ٘ ٗاحذ5

 (2008أمز٘ثش  08/315)ٍِ اىَشعً٘ اىزْفٞزٛ سقٌ  10: اىَبدح خـ ـ اىؼطيخ اىغْ٘ٝخ 

ٝغزفٞذ اىَ٘ظفُ٘ اىخبضؼُ٘ ىٖزا اىقبُّ٘ األعبعٜ اىزِٝ ٝؼَيُ٘ فٜ اىَؤعغبد اىزشثٞخ ٗ اىزؼيٌٞ ٍِ ػطيزٌٖ اىغْ٘ٝخ                        

 ٞخ اىصٞفٞخ ٗ فقب ىشصّبٍخ اىؼطو اىَذسعٞخأثْبء فزشح اىؼطيخ اىَذسع

 ٗ اىَشبسمخ فٜ االٍزحبّبد ٗ اىَغبثقبد ٗ اىذٗساد اىزنْ٘ٝٞخ اىزْبٗةثضَبُ اىَذاٍٗخ ػيٚ أعبط غٞش أٌّٖ ٝيضٍُ٘ أثْبء ٕزٓ اىؼطو 

 

 )ٍذف٘ػخ االخش( اىؼطو االعزثْبئٞخ:

 

 أٝبً 3ـ صٗاج اىؼبٍو                         1

 (2006ــ 06/03أٝبً          ) 3ـ إصدٝبد ٍ٘ى٘د  أٗ خزبّٔ                       2

 أٝبً 3        ـ صٗاج ٗىذ اىؼبٍو            3

 أٝبً 3ـ ٗفبح أحذ األص٘ه أٗ اىفشٗع  أٗ اىح٘اشٜ اىَجبششح ىيَ٘ظف أٗ صٗخٔ     4

 أٝب3ًـ ٗفبح صٗج اىؼبٍو                     5

 شٖش ) ٍشح ٗاحذح فٜ اىحٞبح اىَْٖٞخ( ـ رأدٝخ فشٝضخ اىحح6

 ِ طشف اىضَبُ االخزَبػٜ(ٍٝ٘ب ) ٝزٌ اىزؼ٘ٝض ٍ 98أعج٘ػب 14ـ أٍٍ٘خ )ٗالدح(                 7

 ) ىنو  حَو ثؼذ  ّٖبٝخ اىشٖش اىغبدط ٍِ رنِ٘ٝ اىدِْٞ ٗ ى٘ ىٌ ٝيذ اىطفو حٞب(
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 أٝبً 10َٝنِ ألٛ ػبٍو أُ ٝغزفٞذ ٍِ غٞبثبد خبصخ  غٞش ٍذف٘ػخ األخش ألعجبة قبٕشح  ال رزدبٗص :1ٍالحظخ 

 ( 2008ـــ 08/315)فٜ اىغْخ ػْذٍب رغَح ضشٗساد اىؼَو ثزىل .  

 :2ٍالحظخ 
 : : ٌمكـن الموظــف، شرٌـطة تقدٌــم مبــرر مسبــق، االستفــادة من رخــص للتغٌــب دون فقدان الراتــب فً الحاالت اآلتٌة 632المادة 

 للمشاركة فً االمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التً تستغرقها، -

 عهدة انتخابٌة إذا لم ٌكن فً وضعٌة انتداب،للمشاركة فً دورات المجالس التً ٌمارس فٌها  -

 .للمشاركة فً التظاهرات الدولٌة الرٌاضٌة أو الثقافٌة -
: ٌمكن الموظف أٌضا االستفادة من تراخٌص للغٌاب، دون فقدان الراتب، للمشاركة فً المؤتمرات والملتقٌات ذات الطابع الوطنً أو  632المادة 

 .بنشاطاته المهنٌةالدولً، التً لها عالقة 

 

 

 : اىؼطو اىَشضٞخ اىَجشسح  ٝزٌ رؼ٘ٝضٖب ٍِ طشف اىضَبُ االخزَبػٜ  ــ ٗفق اىششٗط اىزٜ ٝحذدٕب اىقبُّ٘ ــ اىؼطو اىَشضٞخ

 

 ــ اىؼطو اىَشضٞخ اىؼبدٝخ:1

 

 فٜ رؼ٘ٝضٔ حغت اىحبالد:اىزٛ َْٝؼٔ ػدض ثذّٜ أٗ ػقيٜ )ٍثجذ طجٞب( ػِ ٍ٘اصيخ ػَئ أٗ اعزئْبفٔ ىٔ اىحق  وٝغزفٞذ ٍْٖب اىؼبٍ

 ٍِ األخش %50اىَ٘اىٞخ ىز٘قفٔ  15أ ـــ ٍِ اىًٞ٘ األٗه  اىٚ اىًٞ٘  

 ٍِ األخش  %100ىز٘قفٔ  16ة ـــ  اػزجبسا ٍِ اىًٞ٘ 

 ٍِ األخش %100ج ــ فٜ حبىخ دخ٘ه ىيَغزشفٚ 

 

 عْ٘اد(3ــ اىؼطو ط٘ٝيخ اىَذٙ : ) ٍِ عزخ أشٖش ــ  2

عْ٘اد اثزذاءا ٍِ ربسٝخ اىز٘قف  ٗ فٜ حبىخ ر٘قف ٝزجؼٔ اعزئْبف اىؼَو  ) ٍذرٔ ال رقو ػِ 3ٍذح أقصبٕب  رذفغ اىزؼ٘ٝضبد اىٍٞ٘ٞخ ط٘اه

 عْ٘اد أخشٙ 3عْخ ( َْٝح أخو خذٝذ ٍذرٔ 

 

 خبصخ ثبىزالٍٞز ) َٝنِ اعزذػبء اىَ٘ظف  ىزأطٞش أٗ اىزنِ٘ٝ () ػطيخ اىشزبء ـ اىشثٞغ ـ ...( االعزشاحبد اىجٞذاغ٘خٞخ  :3ٍالحظخ

 
يمكن منحها   عطلة التحرك المهني( على استحداث عطلة جديدة مدفوعة األجر مسمي 2008نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية الجديد ) :4ٍالحظخ

ية يي محدد كيفيامها و لمستخدمي التعليم قصد معميق معارفهم في مجال مخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية أو قطاع اخر مابع للوظيفة العموم
 حتى االن( ءشروطها عن طريق التنليم ي     ) لم يصدر بشحنها اي شي

 
 
 

 التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
 

  49/90طبقا للمرسوم 
 يمكن ألي أحد أن يوظف ما لم متوفر فيو الشروط التالية : ال أوال : التييوظيف :  

 التمتع بالجنسية الجزائرية  .1

 التمتع بالحقوق المدنية واألخالق الحسنة  .2

 إثبات مستوى التحىيل الذي يتطلبو منصب العمل  .3

 موفر السن وشرط اللياقة البدنية  .4

 موضيح الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور  .5

 أنو : ىمال قطاع التربية علوالمتضمن القانون األساسي الخاص بع 06/02/1990الصادر في  49/90منص المادة الخامسة من المرسوم 
 ال يمكن موظيف أيا كان بصفة معلم ما لم يكين حسين األخيالق ومتيوفر فييو شيروط الصيالحية البدنيية المطلوبية للقييام بالوظيفية التعليميية وإال -

 صدر ضده منع التعليم .

 : * ويجب على كل مترشح لمنصب عمل أن يقدم قبل موظيفو ملفا يشتمل على                 

 طلب خطي  .1

 نسخة من مؤىالمو وشهادامو العلمية مصادق على مطابقتها لألصل  .2

 شهادة ميالد  .3

 شهادة الجنسية الجزائرية  .4
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 نسخة من سجل السوابق العدلية  .5

 متنافى وممارسة نشاطو أو مرض  شهادة طبية مثبت أن المترشح غير مصاب بحي عاىة  .6

 نية للتوظيف يعين المترشح كمتمرن ويجب أن يبين مقرر التوظيف الذي يخصو بشكل دقيق ما يلي :في حال موفر الشروط القانو                   
 منصب العمل  -

 ذكور مالرمبة والصنف والقسم للمنصب ال -

 الرامب  -

 المصلحة التي عين فيها  -

 :التوظيف في رمبة أستاذ معليم ثانوي خاصة ب شروط 
 الحاصلين على شهادة أ ت ث ييي) حسب التخصص(ييي خريجي المدارس العليا لألسامذة و 1
 313ص ييي شهادة ماستر )حسب التخصصات ( بعض االختصاصات في شهادة  مهندس دولة  ييي يمكن االطالع على الجدول المحدد لذالك يي كتاب التشريع 2
ي التعلييم العيالي أو شيهادة مهنيدس ) بصيفة مؤقتة(حسيب التخصصيات ييي عين طرييق المسيابقة عليى أسياس االختبيارات مين بين المترشيحين الحيائزين شيهادة ليسيانس في3

 المطلوبة  
 2011/2012يي كاستثناء األسامذة المدمجين الموسم الدراسي 4

 ثانيا : الفترة التجريبية : 
سينة وم ىيذه الفتيرة بالنسيبة لميوظفي وزارة التربيية الوطنيية  يقضى الموظف المتمرن فترة مجريبية محدد مدمها في القوانين األساسية الخاصة ، ومد                          

 ) التحجيل  مرة واحدة من طرف لجنة الكفاءة .يسرح عند اخفاقو مرة ثانية دون اشعار مسبق أو معويض ( إن ىذه الفترة التجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط واحدة
  1ي الطعن في ع االنتداب ي  ظف المثبت في منصب عملو ، كما يتمتع بنفس الحقوق ما عدا البعض منها كحق ، ويخضع المتمرن لنفس الواجبات التي يخضع لها المو 

 (20المادة   08/315(  ييي  )المرسوم 6المادة 08/04(  يييي  )المرسوم 85المادة  06/03)األمر 
 
 
 

 ثالثا : التثبيت أو الترسيم :
 بعد انتهاء الفترة التجريبية يحق للموظف المتمرن أن يثبت فيي منصيب عمليو ، ويتوقيف ىيذا التثبييت عليى التسيجيل فيي قائمية التحىييل للوظيفية                           

مهنية أو على أساس ىذين العنصرين معا بعد أخذ رأى بناءا على مقرير الرئيس السلمي أو المسؤول المباشر على الموظف أو بناء على نتيجة االمتحانات واالختبارات ال
)لهيا التي مجتمع كلجنية مثبييت  التثبيت ) مفتش  المادة + أستاذين  نفس مخصص المترشح ذا خبرة و أقدمية  أعلى أو مساوي رمبة المترشح : بالنسبة لألسامذة(لجنة 

، ثيم ييتم مثبييت الموظيف بقيرار مين السيلطة التيي لهيا صيالحية معيينيو ، ويجيب أن يؤشير عليى ىيذا القيرار (  حق القرارات التاليية ي مثبييت ي يييي محجييل ميرة واحيدة ييي  اليرفض
 المراقب المالي للوظيف العمومي.    

 

 في الدرجات الترقيةالخبرة المهنية: 
 

 القصوى)معدل(ي بطيئة يالمدة  المدة المتوسطة )معدل(ي متوسطة ي المدة الدنيا)معدل( ي سريعة ي الترقية في الدرجة
 أشهر 6سنوات و  3 سنوات 3 أشهر 6سنتان و  من درجة الى درجة أعلى منها مباشرة

 42 سنة 36 سنة 30 درجة12المجموع: 
 

 جدول الترقية وسلم التنقيط  
 )المعدل( 28/11/89الصادر في  677/89طبقا للمنشور الوزاري رقم 

 جدول الترقية 
 المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنيا الترقية

 الترقية البطيئة الترقية المتوسطة الترقية السريعة 
 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 1من التوظيف إلى الدرجة  

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنتان 2إلى الدرجة   1من الدرجة 
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 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنتان 3إلى الدرجة   2من الدرجة    

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنتان 4إلى الدرجة   3من الدرجة    

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنتان 5إلى الدرجة   4من الدرجة    

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنتان 6إلى الدرجة    5من الدرجة   

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنتان 7إلى الدرجة     6من الدرجة  

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنوات 3 8إلى الدرجة   7من الدرجة  

 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنوات 3 9إلى الدرجة  8من الدرجة   

 ونصف سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 10إلى الدرجة   9من الدرجة  
 سنوات ونصف 3 سنوات 3 سنوات 3 11إلى الدرجة  10من الدرجة     
 سنوات 4 سنوات3 سنوات 3 12الى الدرجة  11من الدرجة     

 سنة 42 سنة 36 سنة 30 مجموع السنوات
 5/10/1972المؤرخ في  199/72أشهر عن كل سنة / المنصوص عليها في المرسوم رقم / 3: يستفيد موظفو الجنوب بمنحة زمنية مقدرة بي  مالحلة  
 
 
 

 سلم التنقيط المعمول بو
 في التفتيش التربوي

 
 الدرجات 

 األصنييييييييييياف 

 ممتاز  جدا  حسن  حسن متوسط   المتوسطدون 
 13.5 ← 13 12.5   ←   12 11.5   ←11 10.5   ←   10 09.5   ←   9 1الدرجة  
 14 ← 13.5 13   ←   12.5 12   ←  11.5 11   ←   10.5 10   ←   09.5 2الدرجة  
 14.5 ← 14 13.5   ←13 12.5   ←   12 11.5   ←11 10.5   ←   10 3الدرجة 
 15 ← 14.5 14   ←   13.5 13   ←   12.5 12   ←   11.5 11  ←   10.5 4الدرجة 
 15.5 ← 15 14.5   ←14 13.5   ←13 12.5   ←12 11.5   ←11 5الدرجة 
 16 ← 15.5 15  ←   14.5 14  ←   13.5 13   ←12.5 12   ←   11.5 6الدرجة 
 16.5   ←16 15.5   ←15 14.5   ←14 13.5   ←13 12.5   ←12 7الدرجة 
 17← 16.5 16   ←   .15.5 15   ←14.5 14   ←   13.5 13   ←   12.5 8الدرجة 
 17.5  ←17 16.5   ←16 15.5   ←15 14.5   ←14 13.5   ←13 9الدرجة 
 18  ←   17.5 17   ←   16.5 16   ←   15.5 15   ← 14.5 14   ←   13.5 10الدرجة 
 18.5 ← 18 17.5 ← 17 16.5 ← 16 15.5 ← 15 14.5 ← 14 11الدرجة 
 19.5 ← 19 18 ← 17.5 17 ← 16.5 16 ← 15.5 15 ← 14.5 12اىذسخخ 

                             

 )بالنسبة ألستاذ التعليم الثانوي( الترقية في المنصب و شروطهامجاالت  
 األستاذ المنسق لتعليم الثانوي: بعنوان المادة أو القسمي 1

 بناءا على اقتراح مدير المؤسسة و حسب االولوية وفق معايير الكفاءة المعمول بها ) ......(األسامذة المرسمون الذين يثبتون سنتين :ي شروط التعيين
 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 

و االدارة  يشرفون على التكوين و يشاركون فيو )بين أسامذة القسم الواحد و مالمذمو  يكلف بالتنسيق بين أسامذة المادةزيادة على مهام أ ت ث  :ي المهام
 و االدارة (

 نقطة استداللية مضاف الى الرامب الشهري 35: ي االمتياز
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 التعيين في منصب االستاد المنسق اال في حالة عدم وجود األستاذ الرئيسي ب( ال يج08/04من ) 149مالحلة: المادة 

  ظر ثانوية :ي نا 2
 سنوات فعلية ... 5التعليم الثانوي الذين يثبتون  من المناصب المطلوب شغلها أسامذة  %80في حدود عن طريق المسابقة   ي شروط التعيين         

 سنوات فعلية... 10التعليم الثانوي الذين يثبتون  من المناصب المطلوب شغلها أسامذة  %20حدود عن طريق التحىيل في                               
  08/315من القانون  93: المادة ي المهام         
 ويحتفظ بالدرجة 14: الصنف ي االمتياز         

 ي األستاذ الرئيسي لتعليم الثانوي: 3
 سنوات بهذه الصفة5االسامذة الذين يثبتون  من المناصب المطلوب شغلها  %50ي عن طريق االمتحان المهني في حدود  :ي شروط التعيين

 سنوات بهذه الصفة 10االسامذة الذين يثبتون  %50ي و على سبيل االختيار بعد التسجيل على قوائم التحىيل في حدود  
)بين أسامذة القسم الواحد و مالمذمو زيادة على مهام أ ت ث يكلف بالتنسيق بين أسامذة المادة و االدارة  يشرفون على التكوين و يشاركون فيو  :ي المهام

 و االدارة ( و يمارسون أنشطتهم في الثانويات و خصوصا في أقسام االمتحان
 و يحتفظ بالدرجة 14: الصنف ي االمتياز

المتممة للمادة  24المادة سنوات بهذه الصفة ) 10الذين يثبتون  المرسمونيدمج في رمبة أستاذ رئيسي االسامذة ) أحكام انتقالية( بصفة استثنائية  مالحلة:
 (2008ي   08/315القانون 74

 (2011) عدد المدمجين و ضع على أساس االحصائيات ديسمبر         

  ي مدير ثانوية : 4
 على اساس االختبارات و بعد مكوين يمتد سنة  ي شروط التعيين: يرقي بصفة مدير الثانوية و في حدود المناصب المطلوب شغلها و عن طريق المسابقة

 سنوات ... 5سنوات ... , نلار الثانويات الذين يثبتون  5أسامذة التعليم الثانوي الرئيسيون الذين يثبتون                
 العامين بالثانوية ي المهام : التحطير البيداغوجي ي  التسيير االداري ي االمر بالصرف ي يمارس سلطتو وفق القانون على جميع

 و يحتفظ بالدرجة 16ي االمتياز: صنف 
 
 

 األستاذ المكون لتعليم الثانوي : ي 5
 سنوات من الخدمة  5الرئيسون الذين يثبتون  من المناصب المطلوب شغلها االسامذة  %50: ي عن طريق االمتحان المهني في حدود ي شروط التعيين    
 الفعلية بهذه الصفة 
 سنوات .... 10الرئيسون الذين يثبتون  االسامذة %50في حدود ي على سبيل االختيار عن طريق التسجيل في قوائم التحىيل  
 زيادة على مهام أ ت ث الرئيسي يكلف االستاذ المكون حسب التخصص بضمان التكوين المتخصص و التكوين التكميلي و النلري  :ي المهام  

 ألسامذة )نمط أ يت ث(و التطبيقي بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية  و محطير و متابعة الطلبة االسامذة الذين يزاولون مكوينهم بالمدارس العليا ل                 
مة في محضير الندوات التكوينية داخل   كما يكلفون بالتنسيق مع مفتش المادة و المساىكما يشاركون في محطير عمليات التكوين أثناء الخدمة   

 يما ألقسام االمتحان.المؤسسة و خارجها والعمل على مجسيد و متابعة التوصيات المنبثقة عنها و كذا ضمان انجاز أنشطة الدعم و االستدراك لصالح التالميذ الس
 يحتفظ بالدرجة. 16: الصنف ي االمتياز 

 سنة ...... 20رمية استاذ مكون أسامذة التعليم الثانوي  المرسمون الذين يثبتون أحكام انتقالية ي يدمج في  مالحلة:
 (2011) عدد المدمجين و ضع على أساس االحصائيات ديسمبر  

 لتعليم الثانوي : المبرزي األستاذ  6
 سنوات ... 5غلها ي أسامذة التعليم الثانوي الرئيسيون الذين يثبتون ي شروط التعيين: عن طريق  النجاح في مسابقة التبريز  في حدود المناصب المطلوب ش              

 سنوات ... 10ي أسامذة التعليم الثانوي الذين يثبتون   
 ) نفس مهام االستاذ المكون مقريبا( 08/315من  76المادة : ي المهام 
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 ساعة عمل فعلية فقط 15و يحتفظ بالدرجة مع  16: الصنف ي االمتياز 

  ي مفتش التربية الوطنية بعنوان المادة: 7
 مكوين يمتد سنة ي شروط التعيين: يرقي بصفة مفتش التربية الوطنية  و في حدود المناصب المطلوب شغلها و عن طريق المسابقة على اساس االختبارات و بعد    

 ...5الذين يثبيون سنوات ... األسامذة المبرزون  5أسامذة التعليم الثانوي المكونون الذين يثبتون                
 08/315من  174المادة  ي المهام :  
  و يحتفظ بالدرجة 17ي االمتياز: صنف  

  
 
 
 

 حالـــــــة الموظــف
 

 األساسيالمتضمن القانون  1985-03-23في  59/85طبقا للمرسوم 
 النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية

 2008أكتوبر 08/315 المرسوم التنفيذي و كذلك  
 إن أي موظف كان يمكن أن يوجد في إحدى الحاالت األربعة التالية :

  : الخدمة الفعلية.1

 عين فيو . يكون الموظف في الخدمة الفعلية عندما يمارس فعال الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي
 يحق للموظف عندما يكون في الخدمة الفعلية ،أن يستفيد من العطل القانونية و التغيبات الخاصة مدفوعة األجر .

 () االستفادة منها بطلب من الموظف(08/315من المرسوم التنفيذي  26المادة  %3)النسبة القصوى  لالستفادة  : االنتداب-2
 غير المؤسسة المستخدمة األصلية . في ىيئة أو مؤسسةاالنتداب ىو نشاط للموظف المثبت في منصب عملو و يدعى لممارسة وظيفة 

 وقد يكون االنتداب أيضا لمتابعة فترة مكوينية متجاوز مدمها الست أشهر .   
 . حقوقو في األقدمية و الترقية و التقاعد نيبقى الموظف المنتدب يستفيد م   
 للضرورة لفترة متساوية . اسنوات ، إال انو يمكن مجديدى 5ال يجوز أن متجاوز مدة االنتداب    
 .العدد عن زائدا كان ولو القانون بقوة انتدابه، مدة انقضاء عند األصلً، سلكه فً الموظف إدماج ٌعاد:  302 المادة

 
 (08/315من المرسوم التنفيذي  26المادة  %3النسبة القصوى  لالستفادة ) اإلحالة على االستيداع :-3

قية و التقاعد ويبقى ىي حالة اإليقاف المؤقت لعالقة العمل لموظف مرسم ، ويترمب عنها عدم دفع األجر وعدم االستفادة من الحقوق المتعلقة باألقدمية و التر 
 محتفلا برمبتو إلى حين رجوعو . 

 ثم امخاذ مقرر من المؤسسة بعد اخذ رأي لجنة الموظفين المختصة .يتم اإلحالة إلى االستدعاء بطلب من الموظف 
 يحق للموظف طلب اإلحالة على االستيداع في الحاالت التالية    

 حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد األوالد .-أ

 متواصال .مربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات )خاص بالموظفة ( أو ولد مصاب بعاىة متطلب عالجا -ب

 القيام بدراسات أو أبحاث ذات فائدة عامة .-ج

 حالة الموظفة التي مطلب االلتحاق بزوجها الذي اضطر إلى مغيير إلى مغيير إقامتو بحكم العمل الموكل إليو . -د

 ألغراض شخصية ، إال أنو في ىذه الحالة ال يمكن للموظف طلبها إال بعد سنتين من الخدمة .-ه

 على االستيداع حقا للموظف في الحاالت أ و ب و د . معتبر اإلحالة
 أما في الحالتين  ج و ه فإنها ليست حقا ألنها متوقف على قرار المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين المختصة .
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، ب ، ج ، د . أما بنسبة للحالة ه فيمكن مجديدىا مرمين على ممنح اإلحالة على االستيداع لمد ال متجاوز سنة واحدة قابلة لتجديد أربع مرات بنسبة للحاالت أ     
 أن ال يطلب التجديد قبل خمس سنوات .

 .طبٌعته كانت مهما مربح نشاط ممارسة من االستٌداع على أحٌل الذي الموظف ٌمنع:  333 المادة
  هذه على الموظف أجلها من أحٌل التً األسباب مع االستٌداع على اإلحالة تطابق من للتأكد بتحقٌق القٌام وقت أي فً اإلدارة ٌمكن:  333 المادة

 .الوضعٌة
 .اىؼذد ػِ صائذا ماُ ٗى٘ اىقاُّ٘ تق٘ج األصيٍح سذثرٔ فً االسرٍذاع ػيى ئزاىرٔ فرشج اّقعاء تؼذ اىَ٘ظف ئدٍاج ٌؼاد:  152 اىَادج

 إجباري:  الخدمة الوطنية -4

ويحق لو أن يعاد إدراجو في منصب عملو بعد إنهاء و يحتفظ بحقو في الترقية في الدرجات  يعتبر الموظف الذي استدعي ألداء الخدمة الوطنية في حالة انتداب        
 مدة الخدمة الوطنية ويبقى لو الحق طيلة شهرين على األكثر من نهاية الخدمة الوطنية .  

 .العدد عن زائدا كان ولو القانون بقوة الوطنٌة الخدمة فترة انقضاء عند األصلٌة رتبته فً الموظف إدماج ٌعاد:  333 المادة
 .له معادل منصب فً أو شاغرا المنصب كان إذا تجنٌده قبل ٌشغله كان الذي المنصب فً التعٌٌن فً األولوٌة وله
  %1النسبة القصوى  : يي خارج اإلطار5

 القانون هذا ال ٌحكمها وظٌفة فً االنتداب، فً حقوقـه استنفاد بعــد منه، بطلب الموظف فٌها ٌوضع أن ٌمكن التً الحالة هً اإلطار خارج وضعٌة
 .األساسً

 ي ال يستفيد الموظف من الترقية في الدرجات و يتقاضى الرامب و يقييم من طرف الجهة المستقبلة
 .العدد على زائدا كان ولو القانون بقوة األصلٌة رتبته فً اإلطار خارج وضعٌة فترة انقضاء عند الموظف إدماج ٌعاد:  330 المادة

 
  (ٍِ غشف اىَرنٍِّ٘  )ىإلخاتح ػِ تؼط اىرساؤالخ: ٗ رزَبد  ٍالحظبد 

 بتوقٌفه التعٌٌن صالحٌات لها التً السلطة تقوم الرابعة، الدرجة من عقوبة إلى ٌؤدي أن ٌمكن جسٌما، خطأ الموظف ارتكاب حالة فً:  320 المادة

 .فورا مهامه عن
 .العائلً الطابع ذات المنح مجمل وكذا الرئٌسً راتبه نصف أعاله، الفقرة فً علٌها المنصوص التوقٌف فترة خالل المعنً ٌتقاضى

 اإلدارٌة اللجنة تبت لم إذا أو إلٌه المنسوبة األعمال من تبرئته تمت إذا أو الرابعة، الدرجة عقوبات من أقل عقوبة الموقوف الموظف حق فً اتخذت إذا

 .راتبه من خصم الذي والجزء حقوقه كامل الموظف ٌسترجع ،ٌوم(  33)المحددة اآلجال فً األعضاء المتساوٌة
 .منصبه فً ببقائه تسمح ال جزائٌة متابعات محل كان الذي الموظف فورا ٌوقف:  323 المادة
 .النصف ٌتعدى ال الراتب من جزء على اإلبقاء من التوقٌف تارٌخ من ابتداء أشهر،( 2) ستة تتجاوز ال مدة خالل ٌستفٌد أن وٌمكن
 .العائلٌة المنح مجمل تقاضً فً الموظف وٌستمر

ى ال األحوال، كل وفً  .نهائٌا الجزائٌة المتابعات على المترتب الحكم ٌصبح أن بعد إال اإلدارٌة وضعٌته تسو 

 

 

                             

 

 

 

 الحركة التنقلية

 6332ـــ 32/033المرسوم التنفٌذي رقم 

تنظم دورٌا كل سنة دراسٌة بصفة عادٌة بعد استطالع راي اللجنة  االدارٌة متساوٌة االعضاء المختصة على  تنظٌمها:

 أساس :) قائمة المناصب الشاغرة ـ و القابلة للشغور( ـ التسجٌل فً القائمة ٌكون بطلب من الموظف 

 ئمة المشاركٌن ٌتم ترتٌبها وفق معاٌٌرقا

سنوات ـ المثبتون الذٌن استوفوا  0المثبتون بعد فترة تربص لمدة ـ الموظفون الذٌن ٌحق لهم المشاركة هم  شروطها:

سنوات فً المنصب على االقل ـ الموظفون المجبرون على المشاركة ـ المثبتون والمعٌنون بصفة مؤقتة فً 0مدة 

 المنصب

ـ المعٌنون فً مناصب ال تناسب مهامهم ـ المدمجون فً رتب او أسالك جدٌدة ـ المدمجون بعد انقضاء حالة خاصة 

 كاإلحالة على االستٌداع او االنتداب او الخدمة الوطنٌة أو تحت التصرف . 

 عتبر المنصب شاغراـ قد تمنح مناصب خارج الحركة العادٌة بصفة استثنائٌة و تحمل الصبغة المؤقتة و ٌ  مالحظة:
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 ٌجبر صاحبه على المشاركة فً الحركة المقبلة 

ـ  ٌمكن نقل الموظف اجبارٌا عندما تستدعً ضرورة المصلحة ذلك مع أخذ رأي اللجنة متساوٌة األعضاء) ٌستفٌد   

 من المشاركة فً الحركة لسنة المقبلة(

 معاٌٌر التأهٌل المعمول بها ) التنقٌط , األقدمٌة , الحالة االجتماعٌة ,...( المعاٌٌر:

 

 

 عالقة المؤسسة و الموظف بالضمان االجتماعً: 
 ٌقغ دفغ اشرشاك اىعَاُ االخرَاػً ػيى رٍح صازة اىؼَو )ٍذٌشٌح اىرشتٍح( اىزي ٌْثغً ػيٍٖاـ دفغ االشزشاك: 1

 ٍِ مو ٍنّ٘اخ  %9اقرطاع ّسثح االشرشاك اىَسرسقح ػيى اىؼاٍو ػْذ ذصفٍح اىشٗاذة ٗ اىَقذسج تـ  

 االخش تاسرثْاء ـ اىَْر اىؼائيٍح ـ ذؼٌ٘ط اىسنِ ـ ذؼٌ٘عاخ اىرْقو فً اىََٖاخ ـ ذؼٌ٘عاخ ئ ط ش 

  %25ٗ اىقسػ اىَسرسق ػيى صازة اىؼَو                           

 %111ــ 81فً ٍداه اىعَاُ االخرَاػً ىرغطٍح اىرؼٌ٘عاخ ىيَ٘ظفٍِ : ذناىٍف اىؼالج ٗ األدٌٗح ٍِ  اىرأٍٍْاخ ٖذفذ

 األٍٍ٘ح ـ  اىؼطو اىَشظٍح ـ اىؼدض ـ اى٘فاج .

 ٌؼرثش زادز ػَو مو زادز ٌرؼشض ىٔ اىؼاٍو أثْاء أداء اىَٖاً اىَ٘ميح ىٔ قاّّ٘ا  ـ ح٘ادس اىؼَو :2

 ساػح اترذاء ٍِ ًٌ٘ اىسادز ٗ ال ذسسة اٌاً اىؼطو 48صازة اىؼَو  فً ظشف ٌرٌ اىرصشٌر تاىسادز ٍِ غشف 

 ٌرشذة ػيى رىل ذؼٌ٘ط اىَرعشس زسة دسخح اىعشس ٗ ٍذج اىؼالج ٗ ّسثح اىؼدض ٗفق اىقاُّ٘ اىَؼَ٘ه تٔ . 

 

 اّٖبء ػالقخ اىؼَو ث٘اعطخ :
 السرقاىح  ٍَعً ٍِ غشفٔ ٍغ رمش االسثاب ٌَنِ ىيَ٘ظف غية االسرقاىح ٍِ ٍْصة ػَئ ترسشٌش ّص ا: ـ االعزقبىخ1

 ٌقذً اىى اىدٖح اىرً ىٖا صالزٍح اىرؼٍٍِ  ٗ ال ٌَنْٔ اىرخيً ػِ اىَْصة اال تؼذ زص٘ىٔ ػيى اىَ٘افقح. 

 ) زفاظا ػيى زق٘قٔ اىَادٌح ٗ األدتٍح ( 

 سْح ىإلّاز(55ىزم٘س )  61سْح أٗ تي٘ؽ سِ  32: ـ تؼذ اسرفاء ٍذج اىؼَو اىفؼيٍح  ـ اىزقبػذ2

 سْح ىإلّاز( 45) 51سْح ٍغ تي٘ؽ سِ  21ـ اىرقاػذ اىَسثق تؼذ اسرفاء ٍذج اىؼَو اىفؼيٍح  

 

 ٗفق اىؼق٘تح ٍِ اىذسخح اىشاتؼح :ـ اىزغشٝح اىزأدٝج3ٜ

 

 ... ـ اى٘فبح:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْٕبك ٍيف خبص ثٖزا اىَ٘ض٘ع اىَْشأح ثبىَؤعغبد اىزؼيَٞٞخ:اىَدبىظ 
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  ٍخزيف اىيدبُ االداسٝخ:
 مو صْف( ُٜ اىؼذد قيٞو فبما )أٗ ٍدَ٘ع أصْبف إر:ـ اىدْخ ٍزغبٗٝخ األػضبء اىخبصخ ثنو صْف ٍِ اىَ٘ظف1ِٞ 

 الخاصة بي : األعضاء ةلمتساويمتشكل على مستو الوزارة لجنة ا
 لإلدارة المركزية .الموظفين التابعين  -

 الموظفين التابعين للمؤسسات الوطنية . -

 : مديرية التربيةمشكل أيضا لجنة على مستوى 
 صنف ال حسب الموظفين العاملين بالمؤسسات الوالئية  -

 تشكيلة هذه اللجان :
 ممثلين عن الموظفين . 7ممثلين عن اإلدارة و  7متشكل من : لجنة الوزاريا -1

 )منتخبين(ممثلين عن الموظفين . 5ممثلين عن اإلدارة و  5متشكل من : لجنة الوالئيةا -1
 ) لجنة استشارية  ي  لجنة متابعة ي لجنة محديب ...( بموظفي ىذا الصنف قشريك أساسي في كل ما يتعل مهامها:

 

 
 ـ لجنة الطعن :2

 متشكل على مستو الوزارة لجنة الطعن الخاصة بي :
 المركزية .الموظفين التابعين لإلدارة  -

 الموظفين التابعين للمؤسسات الوطنية . -

 مشكل أيضا لجنة على مستوى الوالية بي :
 الموظفين العاملين بالمؤسسات الوالئية. -

 ومشكل لجنة الطعن بقرار من الوزير أو الوالي بعد استشارت المديرية العامة للوظيف العمومي .
 تشكيلة هذه اللجان :

 ممثلين عن الموظفين . 7ممثلين عن اإلدارة و  7متشكل من : لجنة الطعن الوزاري -1

 ممثلين عن الموظفين . 5ممثلين عن اإلدارة و  5متشكل من : لجنة الطعن الوالئية -2
 

 :ىؼَاه قطاع اىرشتٍح اىخذٍاخ االخرَاػٍحذسٍٍشـ ىدْح 3

 ـ اىدْح اى٘غٍْح:

 ـ اىدْح اى٘الئٍح:

 

 

 :.... (, اىزغٞٞش اىَبىٜ ,  ىألعزبرٝخ ) اىزشعٌٞ( ) ـ ىدْخ اٍزحبُ اىنفبءح4
 ذشنٍو اىيدْح: 

 ٍٖاٍٖا :

 ـ ىدبُ اىزحقٞق:5
 :ـ ىداُ ٗصاسٌح 

 ـ ىداُ ٍسيٍح : 
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 األػَاه اىَنَيح ىيَذسسح

ذشذقً اىَذسسح فً اداء سساىرٖا اذدآ االخٍاه اىصاػذج اىرً ذششف ػيى ذشتٍرٖا ٗ ذؼيٍَٖا التذ اُ  ىزر ٍقذٍح:

 سساىرٖا ٍِ ّقص )س٘اء فً صاىر اىريٍَز ٗ اٗ ػَاه اىقطاع(  بذر٘اخذ فً ٍسٍػ ذسفٍضي ٌنَو ٍا شا

ِ ظَِ ٕزٓ اىرْظٍَاخ اىرً ّص ذؼْى تٖزا اىداّة  ٗ ٍ حىٖزا اىغشض ّشاخ خَؼٍاخ ٗ ذؼاظذٌاخ ٗ ذْظٍَاخ ٍخريف 

 ػيٍٖا اىقاُّ٘ اىر٘خًٍٖ :

 ) ذخعغ اىى ذشخٍص ٗ اػرَاد ٍِ غشف ٍصاىر اى٘الٌح(: ذْشأ ػيى ٍسر٘ مو ٍإسسح ذؼيٍٍَح ـ خَؼٍح أٗىٍاء اىرالٍٍز1 

 ) ذَثو ٕزٓ اىدَؼٍاخ ػيى ٍسر٘ اى٘الئً ٗ اى٘غًْ (      

 األٕذاف: ـ اقاٍح ػالقاخ ذؼاُٗ دائَح ٍغ اىَؼيٍَِ ٗ االساذزج ٗاىَشتٍِ ٗ سؤساء اىَإسساخ               

 ٗ اىَسإَح فً ذسسٍِ  ظشٗف ذَذسط  أتْائٌٖ    

 اقرشازاخ اىى  ٍذٌش اىَإسسح  , ٍذٌش اىرشتٍح , ٗصٌش اىرشتٍح ـ ذقذٌٌ 

 ـ ذقذٌٌ اىذػٌ اىَؼْ٘ي ٗ اىَادي ىيَإسسح 

 

 :  ٍؼرَذ أصال ٍِ غشف ٗصاسج اىرشتٍح ٗ ذرفشع اىى اىدَؼٍاخ اىراىٍحـ اذسادٌح االػَاه اىَنَيح ىيَذسسح2  

 : ٌسَر اّشاء ٕزٓ اىدَؼٍاخ ترقذٌٌ االّشطح اىَرَثيح فً ٗ اىْ٘ادي اىؼيٍَح  ـ اىدَؼٍاخ اىثقافٍح ٗ اىشٌاظٍحأ       

 ـ اىَديح اىَذسسٍح ـ اىَديح اىسائطٍح ) تاىقسٌ أٗ اىَإسسح( : اىَنرثح اىَذسسٍحـ اىْشاغاخ االدتٍح            

 ّادي االّراج األدتً)شؼش ـ قصح ..ص( ــ ّادي اىثس٘ز ـ ّادي اىَسعشاخ  ٗ اىيقاءاخ                                     

 ّادي اىَساتقاخ األدتٍح ...  

 ي اىفُْ٘ اىرشنٍيٍح ـ ّادي ذدٍَو اىَإسسح ٗ االسقاًّادي اىَسشذ ـ ّاد ـ اىْشاغاخ راخ اىطاتغ اىفًْ اىدَاىً:

 

 : ـ اىدَغ ٗ اىرصٍْف  ـ اىرداسب اىؼيٍَح ـ ّادي اىرصٌ٘شـ اىْشاغاخ راخ اىطاتغ اىؼيًَ ٗ اىرنْي٘خً

 ... ـ ّادي االػالً االىً ٗ االّرشّد 

 ٗ خاسج اىَإسسح ـ اىشزالخ ـ اىَشاسيح ـ اىسَالخ اىرؼاٍّٗح داخو ـ اىْشاغاخ اىرثاده االمرشاف:

 

 : اىدَاػٍح ٗ اىفشدٌحـ اىْشاغاخ اىشٌاظٍح

 :  ًٕ خَؼٍح ٍذسسٍح  خاصح تاىرالٍٍز ذَاسط ّشاغٖا داخو اىَإسسح فقػ ذؼَو ىخذٍرٌٖـ اىرؼاظذٌح اىَذسسٍحتـ        

 اىَثاششج . ذرنُ٘ تَثادسج ٍِ ٌتأٍ٘اىٌٖ اىخاصح اىْاذح ػِ اشرشاماذٌٖ ٗ ٍسإَاذٖ                                       

 ٍذٌش اىَإسسح ٗ ال ذرطية اػرَاد 

 إٔذافٖا: ـ اششاك اىرالٍٍز فً ذسٍٍش شإٌّٖٗ         

 ـ ذشتٍرٌٖ ػيى اىرؼاُٗ ٗ ذسَو اىَسإٗىٍح ٗ اىْظاً  ٗ اىرْظٌٍ 

 .ـ اػذادٌٕ ىيسٍاج اىؼَيٍح 

 ٍالزظح : زفاظا ػيى اىسٍش اىسسِ ىيذسٗط ذْظٌ مو االػَاه اىَنَيح خاسج اٗقاخ اىذساسح ٗ ال ٌرداٗص اىْشاغ اىؼيًَ 

 تاىْسثح ىنو ذيٍَز ساغة فً االّخشاغ أسث٘ػٍا فٍٖا ساػرٍِ 

 

 ىداُ ٗ ذْظٍَاخ ذسإٌ فً األػَاه اىَنَيح: ذرَح  

 

 ـ ىدْح اىخذٍاخ االخرَاػٍح3  

 

 اىرشتٍحـ ّقاتاخ 4  

        

 ـ اىرؼاظذٌح اى٘غٍْح ىؼَاه اىرشتٍح 5  

  

 


