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  2002إختبار دورة جويلية 

  

   مديرو اإلكماليات:النمط

  

  :األسئلة

   : األولالموضوع

  .تختلف النصوص القانونية من حيث القوة والتدرج في التطبيق

 .رتبها حسب درجة قوتها .1

 :أذكر الجهات المختصة بإصدار كل من .2

  النص التشريعي �

 النص التنفيذي �

لعمل بصفة نهائية بين العامل ما هي الحاالت التي بموجبها تنقطع عالقة ا .3

 ؟والهيئة المستخدمة

  :الثانيالموضوع 

تعتبر كل من الوالية والبلدية مؤسستين دستوريتين تتجسد فيهما صفة الدولة 

   على ضوء هذا حدد بدقة :والتمثيل الشعبي

  ؟مركزهما القانوني من حيث التشريع ودرجته .1

 ؟أهم عناصر التشابه واالختالف الهيكلي والوظيفي .2

  ؟دور البلدية في التنمية التربوية محليا .3

  

  :األجوبة

  :الجواب األول

القواعد التشريعية ليست متساوية من حيث القوة بل هي متدرجة بحسب أهميتها  .1

درها التشريع األساسي أي الدستور ثم المعاهدات الدولية ثم التشريع  ويتص،القانونية

لترتيب دورا بالغ األهمية إذ ال يمكن  ويكتسي هذا ا،العادي وأخيرا التشريع الفرعي
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 وفيما ،لتشريع أدنى أن يلغي تشريعا أعلى منه أو يناقضه في المحتوى والمضمون

  .يلي ترتيب القواعد القانونية بحسب أهميتها وقوتها

 .الدستور أو التشريع األساسي �

 .المعاهدات الدولية �

 القانون �

 األمر �

 المرسوم �

 القرار �

 المقرر �

 المنشور �

فقة البرلمان بغرفتيه على محتوى النصوص التشريعية يصدرها رئيس بعد موا .2

 126 وذلك طبقا للمادة إياهاالجمهورية في أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه 

 .من الدستور

أما النصوص التنفيذية فهي تشرع بغرض تنفيذ التشريع العادي الصادر من السلطة 

 التي تتولى تنفيذ القانون فهي األقدر على معرفة التشريعية ألن السلطة التنفيذية هي

التفصيالت الالزمة لتطبيق القوانين ورئيس الحكومة هو المختص بوضع هذه 

  . من الدستور125النصوص طبقا للفقرة الثانية من المادة 

الحاالت التي بموجبها تنقطع عالقة العمل بصفة نهائية بين العامل والهيئة  .3

 :المستخدمة هي

 عدالتقا �

 الوفاة �

 االستقالة �

 اإللغاء القانوني �

 انتهاء عالقة العمل عند انتهاء عقد العمل ذي المدة المحددة �

 التسريح ذو الطابع التأديبي �

 العجز عن العمل كما ورد تحديده في التنظيم �
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  :الجواب الثاني

 :هو من حيث التشريع لكل من البلدية والوالية المركز القانوني .1

وهي في الواقع الخلية األساسية في تنظيم البلد وهي  إن البلدية :البلدية  .أ 

قريبة جدا من المواطنين في حياتهم االجتماعية وفي أعمالهم بحيث تشكل 

القاعدة النموذجية للهيكل اإلداري لبلدنا وتكون بهذه الصفة قادرة على القيام 

 .باإلنجازات التي يجب أن تلبي الحاجات األساسية للسكان

دمجة في الدولة ومن ناعتبارها الخلية األساسية لألمة هي وحدة مفالبلدية إذا ب

واجبها بهذا االعتبار أن تكون في خدمتها وهي مع ذلك وحدة ال مركزية مكلفة 

  .بالقيام مباشرة بأعمال التنمية التي تخصصها وحدها

عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل جماعة  الوالية هي :الوالية  .ب 

 اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتتكون من عدة مالي ولها

 لرئيس الجمهورية دوائر وبلديات تخضع في تسييرها لسلطة والي الوالية تمثيال

 .على مستوى إقليم الوالية

تشكل الوالية المقاطعة اإلدارية للدولة وتنشأ بمقتضى قانون يحدد لها إقليمها و

 .واسمها ومقرها

  :التشابه واالختالفأهم عناصر  .2

  عناصر االختالف  عناصر التشابه

 يحدث كل منهما بموجب قانون �

 لكل منهما مجلس منتخب يسير شؤونها �

 ينتخب مجلساهما لمدة خمس سنوات �

 المعنوية واالستقالل ةالتمتع بالشخصي �

 المالي 

اعتمادهما معا على المداوالت في اتخاذ  �

 مختلف القرارات

 لمواطنينخدمة المصالح المرسلة ل �

  لكل منهما هيئة تنفيذية �

 اتساع المساحة اإلقليمية �

 مجال الصالحيات واالختصاصات �

 طريقة انتخاب األعضاء �

 اختالف الوصاية اإلدارية �

الهيكلة التنظيمية مثل وجود الديوان  �

 بالوالية
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  : محلياالتربويةدور البلدية في التنمية  .3

  :يتمثل دورها فيما يلي

 ية التي تتعلق بالتربية والتكوينتنفيذ المخططات البلد �

 المشاركة في إعداد الخريطة التربوية �

 تسيير وصيانة المؤسسات التربوية التابعة لكفالتها �

تطوير النشاطات الثقافية والرياضية المدرسية وتشجيع كل مبادرة لصالح  �

  المدرسياالجتماعيالعمل 

 تشجيع كل األنشطة المتعلقة بتربية الطفولة �

 . المدرسية وصيانتها وحمايتها وتجهيزها الهياكل زنجاإي المساهمة ف �
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  3200إختبار دورة جويلية 

  

  اإلكماليات مديرو :النمط

  

  :األسئلة

  :السؤال األول

 المتضمن القانون 90 فيفري 06 المؤرخ في 49-90لقد أحال المرسوم التنفيذي  .1

عة في مجال حقوق وواجبات موظفي األساسي الخاص بعمال التربية في مادته الراب

 05/08/78 المؤرخ في 12-78القطاع إلى القانون األساسي العام للعامل 

 .23/03/85 المؤرخ في 59-85والمرسوم 

  ؟ما هي هذه الحقوق  .أ 

 ؟ما هي هذه الواجبات  .ب 

 وما هي 06/02/90 المؤرخ في 49-90ما مجال تطبيق المرسوم التنفيذي  .2

 وما هي فئات الموظفين التي تعمل بالمؤسسات األسالك التي تخضع ألحكامه

 .التربوية وتخضع ألحكام أخرى

  :السؤال الثاني

تفرز الحياة اليومية في المؤسسات التربوية تغيرها من المؤسسات األخرى 

  .نزاعات فردية ونزاعات جماعية

  ؟عرف كال من النزاع الفردي والنزاع الجماعي  .أ 

  ؟يةمهنبين كيف نتفادى هذه النزاعات ال  .ب 

  

  :األجوبة

  :الجواب األول

 :طبقا للنصوص المشار إليها أعاله .1

  :ا بالحق فيما يليميتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم المعمول به  .أ 

 . من الدستور55الحق في العمل كما هو وارد في المادة  �
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تقاضي األجور المتماثلة عن العمل الواحد إذا تساووا في التأهيل  �

 .والمردود

لعامل أثناء ممارسة عمله ومهامه من كل أشكال اإلهانة والقذف حماية ا �

 .والتهديد والضغط

 .الحماية االجتماعية من آثار الشيخوخة والمرض وحوادث العمل والوفاة �

 .االستقرار واألمن في العمل �

حماية حقوق المرأة في العمل حسب مقتضيات النصوص السارية  �

 .المفعول

 .الوقاية الصحية واألمن �

 .دمات االجتماعية المنصوص عليها في التنظيمالخ �

 .الحق في الراحة والتقاعد واألجر �

 57 و56حق اإلضراب والممارسة النقابية كما هو وارد في المادتين  �

 .من الدستور

 .التكوين وتحسين المستوى والترقية �

  :واجبات العامل هي  .ب 

 .القيام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل بوعي وفعالية �

 .جهد الجماعي الهادف إلى دعم االقتصاد الوطنيتعزيز ال �

 .التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه في إطار نشاط المؤسسة المستخدمة �

الحفاظ على وسائل العمل وممتلكات المؤسسة المستخدمة أو الممتلكات  �

 .الوطنية

 .االنضباط في العمل واحترام القانون �

 .سيب في العملمحاربة كل أشكال التغيب والتبذير أو الت �

 .المساهمة في إنشاء العالقات المهنية السليمة �

 .المحافظة على السر المهني �

عدم استعمال أماكن العمل أو تجهيزاته ألغراض شخصية خارجة عن  �

 .الخدمة
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أن يكون العامل قدوة حسنة في سلوكه للحفاظ على سمعة المؤسسة  �

  .المستخدمة

 أنه يبين األحكام 1990 فبراير 06المؤرخ في  49-90مجال تطبيق المرسوم   .2

الخاصة المطبقة على أسالك التربية والتكوين ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط 

 الرابعة المادةااللتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه األسالك وذلك عمال بمقتضى 

  .23/03/85 المؤرخ في 59-85من المرسوم 

 األسالك 1990براير  ف06 المؤرخ في 49-90يخضع ألحكام المرسوم  -

  :التالية

  :الموظفون المعلمون

  سلك معلمي المدرسة األساسية �

  سلك معلمي األقسام المكيفة �

  سلك أساتذة التعليم األساسي �

  سلك األساتذة التقنيين في الثانويات �

  سلك أساتذة التعليم الثانوي �

  سلك األساتذة المهندسين �

  سلك األساتذة المبرزين �

  سلك األساتذة المجازين �

  :موظفو إدارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجية للتربية

  سلك مديري المدارس االبتدائية �

  سلك مديري اإلكماليات �

  سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي �

  سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي �

  :موظفو الحراسة

  سلك مساعدي التربية �

  سلك المستشارين في التربية �
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  :موظفو المصالح االقتصادية

  سلك المقتصدين �

  سلك نواب المقتصدين �

  سلك مساعدي المصالح االقتصادية �

  :موظفو التفتيش والمراقبة

  سلك مفتش التربية والتكوين �

  سلك مفتشي التعليم األساسي �

  :موظفو التوجيه المدرسي

  صائيين النفسيين التقنيينخسلك األ �

  ك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهنيسل �

  سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني �

  :موظفو التغذية المدرسية

  سلك المستشارين في التغذية المدرسية �

  سلك مفتشي التغذية المدرسية �

  :الموظفون العاملون في المؤسسات التربوية ويخضعون ألحكام أخرى هم -

 العمال المهنيون بمختلف أصنافهم �

 وان المخابرأع �

 سائقو السيارات والحجاب �

 أعوان التمريض �

أعوان اإلدارة والسكرتارية بمختلف رتبهم ودرجاتهم مثل العون  �

  اإلداري والكاتب اإلداري والراقن وغيرهم

  :الجواب الثاني

  :تعريف النزاع الفردي والجماعي  .أ 

النزاع الفردي في العمل هو كل خالف في العمل قائم بين عامل أجير  -

 عالقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في تنفيذتخدم بشأن ومس

 .إطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة
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والنزاع الجماعي في العمل هو كل خالف يتعلق بالعالقات االجتماعية   -

والمهنية في عالقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسوية بين العمال 

 .رها طرفين في النزاعوالمستخدم باعتبا

 حسب اإلجراءات التالية العملتتم الوقاية من النزاع الفردي في   - .ب 

  :1990 نوفمبر 06 المؤرخ في 04-90المنصوص عليها في القانون 

المعالجة الداخلية للنزاع بين العامل والمستخدم عن طريق الحوار مع  �

  .المسؤول المباشر

ر المستخدمين في حالة عدم رضى رفع األمر إلى الهيئة المكلفة بتسيي �

 .العامل بمضمون مسؤوله المباشر

 مفتش العمل بموضوع الخالف حسب اإلجراءات المنصوص إخطار �

 .عليها في التنظيم

 .عرض القضية أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية �

 .تنفيذ اتفاق المعالجة �

الحة من قبل أحد اللجوء إلى العدالة في حالة عدم تنفيذ اتفاق المص �

 .األطراف

كما يمكن الوقاية من النزاع الجماعي في العمل حسب اإلجراءات التالية  -

  :1990 فبراير 06 المؤرخ في 90/02المنصوص عليها في القانون 

دراسة وضعية العالقات االجتماعية والمهنية داخل المؤسسات  �

 والممثلين واإلدارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال

 .المخولين في المؤسسات واإلدارات العمومية المهنية

اللجوء إلى المصالحة وذلك حين يختلف الطرفان في كل المسائل التي  �

 .يستمر فيها الخالف إلى السلطات اإلدارية المختصة إقليميا أو وطنيا

وفي حالة عدم فض النزاع باإلجراءات السابقة تلجأ السلطة السلمية  �

إلى االجتماع بطرفي النزاع بغرض عقد صلح بينهما بحضور مفتشية العليا 

 .العمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
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عرض المسائل التي يستمر فيها الخالف على مجلس الوظيفة العمومية  �

 .المتساوي األعضاء

وإذا استمر الخالف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة وفي غياب طرق  �

س العمال حقهم في اللجوء إلى اإلضراب وفقا للشروط أخرى للتسوية يمار

  .الدقيقة المنصوص عليها في التنظيم
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  4200إختبار دورة جويلية 

  

  اإلكماليات مديرو :النمط

  

  :األسئلة

  : األولموضوعال

 49-90ذي الموظفون الذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفييخضع

والمتضمن القانون األساسي الخاص بعمال التربية للحقوق  90.02.06المؤرخ في 

 المؤرخ في 12-78 رقم والواجبات المنصوص عليها في القانون العام للعمال

  .23/03/85 المؤرخ في 59-85 وكذلك المرسوم رقم 05/08/78

  ؟ما هي حقوق وواجبات الموظف .1

 ؟ما هي شروط التوظيف .2

  ؟كور المذ49-90ومما هي األسالك التي تخضع ألحكام المرس .3

   : الثانيعالموضو

  .عرف حادث العمل .1

 :تشرف على إدارتها وقع حادث عمل لعامل بالمؤسسة التي .2

  ؟ما هي اإلجراءات التي تقوم بها  .أ 

 ؟ما هي اإلجراءات التي تقوم بها لحماية العمال من هذه الحوادث .ب 

  

  :األجوبة

  :الموضوع األول

 الحقوق التي يتمتع بها 12-78ون  من القان26 إلى 6 المواد من تلقد حدد. ا .1

  :ناء ممارستهم لمهامهم في ما يليالعمال أث

  . من الدستور55هو حق مكفول بمقتضى المادة  والحق في العمل �

  .حماية العمال من كل شكل اإلهانة والقذف والتهديد �
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 العمل الموحد إذا تساووا في التأهيل مع المتماثلة األجورتقاضي  �

  .والمردود

  . من آثار الشيخوخة والمرض وحوادث العمل والوفاةالجتماعيةاالحماية  �

  . وطب العملواألمنالوقاية الصحية  �

 في العمل بحسب ما تمليه النصوص السارية المرأةحماية حقوق  �

  .المفعول

  .مختلف الخدمات االجتماعية �

  . الخدمةأداء بعد واألجرالحق في الراحة والتقاعد  �

 المؤرخ 90/02 بمقتضى القانون  كما هو منصوص عليهاإلضرابحق  �

  .90 فبراير06في 

نصوص عليها في القانون م الاإلجراءاتحق الممارسة النقابية وفق  �

  .90 جوان 02المؤرخ في 

  .التكوين وتحسين المستوى والترقية الصنفية �

 من نفس القانون واجبات العامل في 43 إلى 27كما حددت المواد من . ب

  :االلتزامات التالية

  . المهام المرتبطة بمنصب العمل بوعي وجدية وفعاليةأداء �

 .تهتعزيز الجهد الجماعي الهادف إلى دعم االقتصاد الوطني وتنمي �

  .التنفيذ السليم لمختلف المهام في إطار نشاط المؤسسة المستخدمة �

سائل العمل وممتلكات المؤسسة المستخدمة أو والحفاظ على تجهيزات و �

 .الممتلكات الوطنية

 . القانون وااللتزام بضوابطهواحترامضباط الدائم في العمل االن �

 .والتبذيرمحاربة كل أشكال التسيب والغياب  �

 واالحترامالمساهمة في إنشاء وإرساء العالقات المهنية المبنية على الثقة  �

 .المتبادل

 . على السر المهنيالمحافظة �

 .الخدمة خارجية عن ألغراض تجهيزاته أو أماكن العمل استعمالعدم  �
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 . على سمعة المؤسسةللمحافظةوالقدوة المثلى التحلي بحسن الخلق  �

 . التي ينتمي إليهااإلدارةالمساهمة في دعم وحدة  �

 :شروط التوظيف .2

ال يحق ألحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية إال إذا توفرت فيه 

  :الشروط القانونية  التالية

  .أن يكون جزائري الجنسية �

 .ا بحقوقه المدنية وذا أخالق حسنةأن يكون متمتع �

 .أن يثبت مستوى التأهيل الذي يقتضيه منصب العمل �

 .أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة �

 .أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية �

كما تنص القوانين األساسية الخاصة عند االقتضاء على شروط األقدمية  �

 .لجنسية الجزائرية للتعيين في بعض أسالك الموظفينفي اكتساب ا

  : هي90/49األسالك التي تخضع ألحكام المرسوم  .3

 .علمونمالموظفون ال �

 .موظفو إدارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجية للتربية �

  .موظفو الحراسة �

 .موظفو التفتيش والرقابة �

 .موظفو المصالح االقتصادية �

 . والمهنيموظفو التوجيه المدرسي �

 .موظفو التغذية المدرسية �

  . المذكور90/49 من المسوم 29 المادة إلىو للزيادة والتوضيح يمكن الرجوع 

  :الموضوع الثاني

  :تعريف حادث العمل .1

 في أ عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وطرانجرتهو كل حادث 

  .إطار عالقة العمل داخل المؤسسة أو خارجها
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دارة المؤسسة التي وقع فيها حادث إتي يقوم بها المشرف على  الاإلجراءات.  ا .2

 :العمل هي

  .إسعاف المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى �

 ساعة وال تحسب ضمنها 48ار هيئة الضمان االجتماعي في ظرف خطإ �

 .أيام العطل

إعداد التقرير والملف الضروري المتعلق بحادث العمل بالتنسيق مع  �

 .صالح الضمان االجتماعيالمصاب قصد تحويله إلى م

 .لمية صاحبة التعيينسلالسلطة اإخطار  �

 التي يقوم بها رئيس المؤسسة لحماية العمال من هذه الحوادث جراءاتاإل  .أ 

   :هي

تهيئة وصيانة المؤسسات والمحالت المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها  �

  .بصفة تضمن أمن العمال والموظفين

ل كو لغازات السامةا الخطيرة وألبخرةواضمان حماية العمال من الدخان  �

 .األخرى األخطار

 . واالكتظاظمتجنب االزدحا �

 تشغيل التجهيزات الموجودة ضمان أمن الموظفين أثناء تنقلهم وكذا أثناء �

 .في المؤسسات

ضمان الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء كل أسباب الحرائق بصفة سريعة  �

 .وناجعة

 السريع للعمال في حالة اإلجالءان  التدخل السريع لضممخططإنجاز  �

 . الكوارث الطبيعيةأوالخطر 

 الواجبة لألشغالآلالت وكل وسائل العمل مناسبة اأن تكون التجهيزات و �

    .إنجازها

 االختصاص في إسناد المهام للموظفين حيث ال يمكن مثال تسخير احترام �

 . سيارة المؤسسةةبسياقعامل عادي للصيانة 
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بة الدائمة لشبكات المياه والكهرباء والغاز وإصالح أي الصيانة والمراق �

 .خلل يحدث بها في الحال

الفردية ذات الفعالية المعدات  الخاصة والتجهيزات واأللبسةتوفير  �

 .بها من أجل الحماية وذلك حسب النشاطالمعترف 


