
 

 الترقية في الدرجة  في قطاع الوظيفة العمومية

الترقية في الدرجة تعني انتقال الموظف خالل حياته المهنية من درجة الى الدرجة أعلى حسب النصوص التنظيمية 

 المعمول بها 

التـرقيــة فــي الـدرجــات -1             

يــة .وات خـدمتـه فـي الـوظيفــة العمـومالتـرقـيـة يستـفيــــد منهــا أي مـوظــف نظـيــــر سنــ    

 ويمكـن أن نتطــرق إلى هــذا المـوضــوع مـن خــالل ثـالثــة جـوانـب هـي على التوالـي:  

 

 عامين و نصف ( 02) الــدنـيــــــا                                          

   1- أنــواع المـــدد                 المتـوسطـة   ) 03 سنوات(

                                       سنوات ونصف ( 03) الـطــويـلــة                                             

( النقطة اإلدارية تمنح من طرف المسؤول المباشر)  مــــــــالتقيي                                              

 2- كيفيــات الـتـرقيــة 

  األعضاءرأي اللجنة المتساوية                                           

بالنسبة للنقطة الممنوحة من طرف المسؤول المباشر اللجنة المتساوية األعضاء لها الحق في إعادة النظر ) 

( في النقطة و تطالب المسؤول المباشر بتقديم توضيحات  

  
ث ، بحي صوى() الق ةوالطويلـ،  المتوسطة،  الدنيـاي الـدرجـات  حســب ثــالث مــدد هـي : تحـدد التـرقيـات فـ      

و  الدنـيــان فـي المــدة مـوظفيــن يتـرقــو 4مـن عشـرة موظفيـن ، أي أن  2،  4،  4تكـون العملية الحسابية هـي الطريقة 

 . القصــوىــي المــدة ف( 02)، وإثنيــن  المتـوسطــةفـي المــدة  مـوظفيــن 4

اسـي العـام للـوظيفــة المتضمــن القـانــون األسـ 2006يـوليـــو  15المــؤرخ فـي  06/03وطبقــا لألمـــر رقـــم     

الفـاصـــل الـوحيــد فـي  درجــة 12منـه ، أصبـح سلــم الـدرجــات يتكــون مـن  126إلـى  114العمـوميـة السيمـا المـادة 

 ــى المـوظــف فـيمــا تــرقة كلـليــة التـرقيــة للـدرجــات هـي عـالمة التقييــم السنـويــة حيــث كلمــا كـانــت مـرتفعــعم

 المبــادرة والعمـــل للمـوظــف . وروح انضباطالمــدة الدنيـا ممـا يــدل على 

التـي تجتمـــع فــي  األعضاءـــرور على اللجنـة المتســاويــة اليمـكـــن ألي مـوظــف أن يتــرقــــى بـــدون المـ        

 نهــايــة كـــل سنــة ، للفـصــــل فــي هــــــذه المسـألــة .

 مالحظــــــــة 

ــي ـة ، وفشـاغـلـي المنـاصــب العليــا والـوظـائــف العليـا ، يـتـرقــون فـي الـدرجـات بـدون المـرور على هــذه اللجن   

بقوة القانون المـــدة الدنـيـــا   

    ســلــم الـدرجــات :  القـانـون الجـديـــد للـوظيفــة العمـوميـة ، والمــرســــوم الـرئـاســي رقــــم 07/ 304  المــــؤرخ فــي 29 سبتمـبــــر 
 2008 ، المحـــدد للشبكـة اإلستـداللية لمـرتبـات المـوظفيـن ونظــام دفـع رواتبهــم ، قــد وضــع سلـم الـدرجـات يتكــون مــن 12 درجة .  

 حســب الجـــدول المبيــن أدنـــاه :

 الترقية في الدرجات المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى

أشهــر 6سنـوات و 3 سنــوات 3  أشهــر 6سنتان و   من درجة إلى درجة أعلى 

سنـــة 42 سنــة 36  سنــة 30  درجــة 12المجمـــوع    



 

       



 

 الجمهــوريــة الجــزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة

 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  .............مديريــة الصحـــة و السكــان لواليــــــــة 
 ..........................................المؤسسة العمومية

 ــة الـــفــرعـية للـمـوارد الـبــشــريـــةالــمـديـريـ
 مكتـــب تسييـــر المـــوارد البشرية و المنازعات

 2017/..................الرقم 

 مقــرر ترقيــــــــة 

 إن مديـــر المؤسســة العموميــة للصحــة الجواريـــة بتاوقريـــت   

قوانون والمتضومن ال 2006يوليوو  15الموافق  1427انية عام جمادى الث 19المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقم  -

 األساسي العام للوظيفة العمومية .

   2007سوبتمبر سونة  29الموافوق  1428رمضوان عوام  17الموؤرخ فوي  07/304و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقوم  -

 متمم ، الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم ،المعدل و ال

 1990مووارس سوونة  27الموافووق  1410المووؤرخ فووي أول رمضووان عووام  90/99وبمقتضووى المرسوووم التنفيووذي رقووم  -

 ت والمؤسسوواتالمتعلووق بسلطووـة التعييـووـن و التسوويير اإلداري لموووظفي و أعوووان اإلدارات المركويووة،الواليات و البلووديا

 العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها .

شواء المتضومن إن 2007موايو سونة  19المؤرخ في جمادى األول الموافق  07/140رسوم التنفيذي رقم وبمقتضى الم -

 المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها وسيرها ، المتمم ، 

المتضوومن  2008 ريناااي 19الموافووق  1429محوورم عووام  11المووؤرخ فووي  08/04وبمقتضووى المرسوووم التنفيووذي رقووم  -

 لموتمماة المعدل و القانون األساســـي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات و اإلدارات العموميــــ

. 

 ) تختار السلك( 

                           .........   )ة( :  .السيــد ةــترقي  المتضمن....            في  المؤرخ.....      المقرر رقم و بناءا على  -

   من  ........... ابتداء ............. ، الرقم االستداللي ..............الدرجة ،  ...........الصنف ،    الرتبة..............

لى ــن الموافقــة عالمتضمـ  .........  المؤرخ في  ........ و بنـاء على محضر اجتماع اللجنة المتساوية األعضاء رقم  -

  . باألسالك المشتركة في المؤسسات و اإلدارات العمومية جدول الترقية الخاص 

 يقـــــرر ما يلـــي

           .......     .............ة  الرتبـوووووـ ...............السيـوووووـد)ة(:   ...........دة ــاااااـالميــرقوووووـى علوووووى أسووووواس  :  ادة األولاااااىــاااااـالم

 ...........  الرقم اإلستداللي, ...............نــف الص  ...........ـى  الدرجـــة إل ......ن الدرجة ـم

 2016 /12/ 31 ةـــإلى غاي وميــــــ...  أشهـــر..  سنــة..   ةـــة المتبقيــاألقدمي/ :..................... من داءـــابت  

 و هذا طبقا للجدول اآلتي:

 تاريخ السريان الرقم اإلستداللي رجةالد الصنف
 31/12/2016األقدمية المتبقية إلى غاية 

 اليوم الشهر السنة 

       

 .المقرر تنفيذ هذاوسائل بالمدير الفرعي للموارد البشرية و المدير الفرعي للمالية و اليكلف السادة   المادة الثانية:

 ......................في : .... .............حرر                                                                                      

 المـديـــــــر                                                                                                        



 

 ةــــة الشعبيــــراطيــة الدميقــة اجلـزائريــــوريـاجلمه

 وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات

 ........مديـريـة الصحـــــة و السكـــــان لواليــــــة  
 ... ............املؤسسة العمومية  

2017الرقم : ................./   
 

 مـحضـــر إجـتمـــاع لـجنـــة الترقيــــــــة 

سالك المشتركةالخاص بالموظفين المنتمين أل  

   
، وعلـــى الساعــة ............ر ـــن شهـــي مــوم الثانـــي اليـــر، و فـــة عشــــن و سبعــام ألفيـــفي ع

ة ـــاع للجنــــإجتم ...................ة ـــة العموميـــر إدارة المؤسســـد بمقـــ،إنعق...........( ..............) ............

ـةـــــالك المشتركـــإزاء األســ ء.ـــاة األعضـــة المتساويـــقيالتر  

 

   : الحاضـــــــــرون

 رئيسا مدير المؤسسة ....................

   : ممثلــــــو اإلدارة

 عضوا ....................... ................

 عضوا ....................... ....................

 عضوا ...................... ..............

   :ــال ممثلـــو العمـ

 عضوا .............. ..................

 عضوا ....................... .......................

 عضوا ................... ................

 عضوا  :الكاتــــــــــــب 

 كاتبــــا ....................... .......................

  

 جــدول األعمــــــال:

2016دراســــة جـــــدول الترقيـة فـــي الدرجــة بعنـــوان سنـــة   -   

بعد التأكد من توفر النصاب القانوني النعقاد مجلس اجتماع لجنة الترقية ، رحب رئيس اللجنة بالحضور  

الواجب احترامها في عملية الترقية طبقا للقوانين السارية المفعول،  وشرع في إعطاء توضيحات حول اإلجراءات

الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات  2007سبتمبر  29المؤرخ في :  07/304ال سيما المرسوم الرئاسي رقم : 

 الموظفين  و نظام دفع رواتبهم 

( حالة المعنية بالترقية في ...........) ..........وبعد اإلطالع على ملفات المعنيين ، أحصت اللجنة على 

، حيث أقرت بعد المناقشة على النتائج المبينة بالجدول التالـــــــــي :  2016الدرجة لسنة   



 

 جدول الترقية في الدرجة الخاص بالموظفيـــن المنتميــــــــن ألسالك المشتركة
 

ــــةالرتبــــــــــــــ اإلســـــم و اللقـــــــب الرقم  تاريخ السريان الدرجة الصنف 

 نوع الترقية المفتوحة
األقدمية المحتفظ بها الى 

31/12/2016غاية   
 مالحظــــات

المدة 

 الدنيا

المدة 

 المتوسطة

المدة 

 القصوى
 يوم شهر سنة

01             

02             

03             

04             

. لمذكورين أعـــالهاصباحا من نفس اليوم و الشهر و السنة  11:30ة أشغالهـــا ورفعـــت الجلســـة على الساعـــة وعليه أختتمــت اللجنـــ  

 اإلمضــــــــــاء :
ـةرئيـــــس اللجنـــ                                             لعمال وا اممثلــــ                                                          ممثلــــوا  اإلدارة                                   

 

 

 

 

 

http://www.hopital-dz.com 

 فضاء التسيير اإلستشفائي

http://www.hopital-dz.com/

