
 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

ة الدًمقراطٌة الشعبٌةا ة الجزائًر لجمهوًر  

ضالح المستشفٌات  وزارة الطحة و السكان و ا 
 

 .........ة ـــــــــــــوالِــ
المؤسسة العمٍمّة 

.................. 
   .........ب

  
 

 القائمة االسمٌة للشبه الطبٌٌن الراغبٌن البقاء في حالة خدمة
حالة على التقاعد  بعد بلوغ السن القاهوهي لال 

 
 

ثارِخ ومكان 
 المّالد 

 الرقم  اللقب واالسم  الرثبة 

      .. 
 
 
 

 :فً... .........                                               

                                                                                                                                                                                                                                                      

 انًذٌـــــــــــش                                                                                       

 

 

 
 
 
 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

ة الدًمقراطٌة الشعبٌةا ة الجزائًر لجمهوًر  
ضالح المستشفٌات  وزارة الطحة و السكان و ا 

 
 .........ة ـــــــــــــوالِــ

المؤسسة العمٍمّة 
.................. 

   .........ــــــب
 

ـــــــــة داًر  شهـــــادة ا 
 

 
سفلي مدِر المؤسسة العمٍمّة                 ها الممضَ ا  ن ......... ب..................   ا 

 
شٌد با ا 

هسة
آ
جرت ثربص ............... ثخصص ......... بصفجٌا طالبة فُ جامعة .............. : اال قد ا 

 الَ غاِة ../../....:ابجداءا من ثارِخ (................................................هٌاِة الدراسة بـ 
. ..../../.. 

مر ال سجخدامٌا فُ خدود ما ِسمح بي القاهٍن
 
.   سلمت ًذى الشٌادة للمعوّة باال

    
 
 

       :فً.........                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

 انًذٌـــــــــــش                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الصحة و السكان و إصالح ادلستشفيات

......... ػػػػة ػػػػػػػػػواليػػػػ
ة ػػػػػػػة العموميػػػػػػػادلؤسس

..................... 
      .........ب

 .  /...    الرقم   

 

 رخصة بأداء عمل إضايف 
 من اجلهة ادلستخدمة األصلية

 
ادلولودة بتاريخ ........،نرخص للسيدة .........  ب.........    حنن مدير ادلؤسسة العمومية        

، أن تباشر التدريس يف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري كأستاذة ...........بصفتها ../../.... 
  ساعات يف األسبوع..حبجم ساعي قدره ..../.... مؤقتة خالل السنة اجلامعية 

 
 

: فػػػػػػػػػػػي                                                     ......... 
                                                                     ادلديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 

  

 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الصحة و السكان و إصالح ادلستشفيات

......... ػػػػة ػػػػػػػػػواليػػػػ
ة ػػػػػػػة العموميػػػػػػػادلؤسس

................... 
      .........ب

 ....  /    الرقم   
              .............مػػػػػدير ادلؤسسػة                                                                              

 إلػػػػػػػػػى               
                                       .............. 

     ............العمومية  ادلؤسسة                           
                                                           ............. 

ادلؤسسة يف حالة خدمة لدى تكم ي  وضعي/  ؼ:تذكريثالث :ادلوضوع   
................                         العمومية  

...جانفي   ..  ادلؤرخ يف ..مقرر رقم :    ادلرجع    . 
 

كم االسراع يف تسوية وضعيتكم قبل بناءا على املقرر املذكور يف املرجع ،يشرفين أن أطلب من               
بابالغنا باملوافقة على طلب النقل من طرف مدير املؤسسة اليت تشتغلون فيها ،يف حالة ../../.... تاريخ 

../../.... عدم استجابتكم نضطر اىل اعادة ادماجكم يف منصبكم األصلي يف مؤسستنا ابتداءا من تاريخ 
. 
 

 تقبلوا منا فائق التقدير واالحرتام
 

يف، .........                                                                    
                ادلديػػػػر                                                                        

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

  

 الجمهىريح الجسائريح الذيمقراطيح الشعثيح

 وزارج الصحح و السكان و إصالح المستشفياخ

 
 .........واليـــــــــــح 

ـــــح ــالمؤسســــــح العمىميــــ

.................. 

.........  ب

 .     /...           الرقم     

   مذير المؤسسح العمىميح                                                                                      

.........        ب..............                                                                                       

 ــــى   ــــانـــــ                                                                                                 

 مذير المؤسسح العمىميح :        السيذ                                                                        

 ..........تــ                                                                                ..................
 إجراء املقابلة  مع املرتشحني للتوظيف يف رتبة ي  /ف: املوضــــوع

  .............................                      
 

                     
           يشرفين أن أرد عليكم باإلجياب من اجل تعيني ممثلني  يف اللجنة إلجراء املقابلة مع املرتشحني املقبولني 

، على أن يتم .................. للمشاركة يف  املسابقة على أساس الشهادة املنظمة على مستوى مؤسستكم رتبة 

:  تبليغنا بتاريخ إجرائها وتسخري هلم وسيلة النقل  املمثلني هم 

 ................. .رتبة : ............ السيد  -

 .......................... .  رتبة : .......... السيد  -

 
 تقبلوا مين فائق االحرتام والتقدير

:، يف .........                                                                                            
                                                                     ادلدير
                                                                                           

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 انجًهىسٌح انجضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشعثٍح

 وصاسج انصذح و انسكاٌ و إصالح انًستشفٍاخ

 .........والٌـــح 

انًؤسسح انعًىيٍح 

 نهصذح انجىاسٌـــح  

 .:       /...انشلى

    يـــــذٌش انـًـؤسسـح  انعًىيٍح                                                                              

......... ب.....................                                                                                      

  إنـــــــــى                                                                                

                  

  انسكاٌ ويذٌش انصذح : انسٍذإنى                                                                             

          نىالٌح                                                                                       

  

 

  نمائًح االسًٍح نًىظفً يصانذناي  ا/ ف:  انًىضىع 

../../...انًؤسر فً .... إسسانكى سلى  :  انًشجع     . 
 

 

 

سدا عهى اسسانكى انًزكىس فً انًشجع أعاله  ، ٌششفنً أٌ أسسم إنٍكى انمائًح                

../../.... .االسًٍح انخاصح تًىظفً يصانذنا إنى غاٌح   

 

 تمثهىا ينا فائك االدتشاو وانتمذٌش

 

 

                                          

 

 

                                                                                                                                                                                ، فً                                                                     .........                                                                                          

 انًذٌـــــــــــــش                                                                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الصحة و السكان و إصالح ادلستشفيات

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواليػػػ ......... 
ة العموميةػػػػػػػػػػػػػػادلؤسس  

 ..................
    /....   :  الرقم

...........مػػػػػدير الػمػؤسسػة  العمومية                                                                              
 .................. ب                                                                    ..........

      إلػػػػػػػػػى                                                        
                                                                           مجيع الشبو الطبيني بادلؤسسة العمومية   

.........  ب                                                                                   ..................  
                     

  على التقاعد    لإلحالةي ترخيص بالبقاء بعد السن القانوين/ادلوضوع ؼ 
           

   بناءا على مراسلة و.         نظرا للنقص يف ادلمرضني جلميع ادلصاحل الصحية واحتياجات ادلؤسسة ذلذه الفئة 
 موظفي ىذه إلبقاءادلتضمنة الرتخيص ../../.... ادلؤرخة يف ...  ادلستشفيات رقم وإصالحوزارة الصحة والسكان 
. على التقاعد لإلحالةالفئة بعد السن القانوين   

يطلب من الشبو الطبيني الراغبني البقاء يف حالة ......... ب.................. مدير ادلؤسسة العموميةإن        
 طلب مواصلة العمل عند بلوغ السن ادلطلوب على التقاعد بإرسال على التقاعد لإلحالةخدمة بعد السن القانوين 

  الوصية دلواصلة التكفل هبذه الفئة اإلدارة إلبالغ ادلؤسسة إدارة إىلالستون سنة  (سنة.. )أي 
 

 مع حتيػػػػػػػػاتنا اخلػػػػػػػػػػػػػػالصة 
:                     يف  .........                                                                             

 ادلديػػػػر                                                                             
 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 
انجًهىسٌح انجضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشعثٍح  

 

ة الدًمقراطٌة الشعبٌةا ة الجزائًر لجمهوًر  
ضالح المستشفٌات  وزارة الطحة و السكان و ا 

 
 .........ة ـــــــــــــوالِــ

المؤسسة العمٍمّة 
.................. 

   .........ب
 .:        /...الرقم 

  
 ترخٌص المشاركة في اجراء مسابقة الدكـتوراه

 
سفلي مدِر المؤسسة العمٍمّة    

 
ها الممضَ ا

 
......... ب..................               ا

 الجراء مسابقة الدكـجٍراى ثخصص اقجصاد الجُ .……………  رثبة ………ارخص ل،
..........  ب..……………ثوظمٌا جامعة 

 
 
 

 

 

 

في،                                                 ......... 
 

                                                                       المديــــــــر
 

 

 

 

 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الصحة و السكان و إصالح ادلستشفيات

 .........ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواليػػػ
ة العمومية ػػػػػػػػػػػػػػادلؤسس

 ..................
    /....   :  الرقم

مػػػػػدير الػمػؤسسػة  العمومية للصحة                                                                            
 .........ب                                                                          …

      إلػػػػػػػػػى                                                        
رئيس اجمللس الشعيب البلدي :السيد                                                                            

………..                                                                
                     

 .      .……:امهال منصب عمل السيدي /ادلوضوع ؼ 
 

ادلنتدب لدى مؤسستنا الذي يشغل منصب عمل سائق .…………: يؤسفين ان اعلمكم بان السيد        
مساءا ..:.. زواال اىل غاية ..:.. من الساعة ../../.... سيارة انو قد امهل منصب عملو يوم 

 
 مع حتيػػػػػػػػاتنا اخلػػػػػػػػػػػػػػالصة 

 
 .........      يف

 ادلديػػػػػر                                                                               
 
 
 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 انجًهىسٌح انجضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشعثٍح

 وصاسج انصذح و انسكاٌ و إصالح انًستشفٍاخ

 .........والٌـــح 

انًؤسسح انعًىيٍح 

 نهصذح انجىاسٌـــح  

. :        /...انشلى

 

 

يـــــذٌش انـًـؤسسـح  انعًىيٍح                                                                               

......... ب.................. نم                                                                                     

إنـــــــــى                                                                                        

                  

  .……:انى انسٍذ                                                                                

………                                                                                       

                  .……                                                                                         يصهذح 

 

دعػػػػػػػػػػػػػػػػػوة  :ادلوضوع
 

على الساعة الثانية زواال حلضور اجتماع اللجنة ....  مارس ..ادعوكم يوم            
 بصفتها طبيبة عامة من اجل ..……………:ادلتساوية االعضاء اخلاصة بالسيدة

. احالتها على االستيداع
 
 
 
 

                                                                                   ، فً                                                           .........                                             

                                          

 انًذٌـــــــــــــش                                                                             

 

 

 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 

 انجًهىسٌح انجضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشعثٍح

انجًهىسٌح انجضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشعثٍح 

 وصاسج انصذح و انسكاٌ و إصالح انًستشفٍاخ

 .........والٌـــح 

انًؤسسح انعًىيٍح 

 نهصذح انجىاسٌـــح  

. :        /...انشلى

 

 

  يـــــذٌش انـًـؤسسـح  انعًىيٍح                                                                                 

           .........ب.................. نم                                                                                    

إنـــــــــى                                                                                

                  

                 انسكاٌويذٌش انصذح :انى انسٍذ                                                                            

 .........    نىالٌح                                                                                      

 

 

 

ي  انتعٍٍٍ فً انًناصة انعهٍا راخ انطاتع انىظٍفً / ف:  انًىضىع   
 

                 يشرفىي أن أرسل اليكم القىائم االسميح للتعييه في المىاصة العليا حسة جلسح اللجىح 

، في الرتة التاليح  ../../.... األعضاء المىعقذج تتاريخ  المتساويح 

 

 رتثح مىسق الىشاطاخ الشثه الطثيح  -

 رتثح إطار شثه طثي  -

 رتثح قاتلح مىسقح  -

رتثح وفساوي عيادي مىسق للصحح العمىميح   -

                   
 

  
 
 

 

                                                                                   ، فً                                                           .........                                     

 انًذٌـــــــــــــش                                                       

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 

 

 انجًهىسٌح انجضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشعثٍح

 وصاسج انصذح و انسكاٌ و إصالح انًستشفٍاخ

 .........والٌـــح 

انًؤسسح انعًىيٍح 

 نهصذح انجىاسٌـــح  

. :        /...انشلى

 

       يـــــذٌش انـًـؤسسـح  انعًىيٍح                                                                      

 .........ب..................                                                                     

 

 إنـــــــــى                                                                      

  ………   : انى انسٍذ                                                              

                                                                            …………………. 

 

ي اإلدانح عهى انتماعذ /  ف:انًىضىع

 

               تناءا عهى دساسح ولثىل يهفكى نإلدانح عهى انتماعذ يٍ طشف يصانخ انصنذوق 

:../../.... . ،أعهًكى تىضعٍح إدانتكى عهى انتماعذ اتتذاءا يٍ تاسٌز ......... نهتماعذ ب انىطنً 

 

 

 

 

 

،فً                                                    ......... 

                                                                    انًذٌش 

 

 

 

 

 



 تعض المراسالخ الخاصح تتسيير المىارد الثشريح 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الصحة و السكان و إصالح ادلستشفيات

......... ػػػػة ػػػػػػػػػواليػػػػ
ة ػػػػػػػة العموميػػػػػػػادلؤسس
 ػػػػةػػػػػػػػة اجلواريػػػػللصحػػػػ

      .........ب
 .  /...    الرقم   

 مػػػػػدير ادلؤسسػة  العمومية للصحة   
.........           اجلوارية ب  

 إلػػػػػػػػػى               
مدير ادلؤسة العمومية                  :السيد                                                                             

 .........ب……االستشفائية                                                                      
 
   .………:الغياب الغري شرعي للسيدةي  /  ؼ:تذكري :ادلوضوع 
 

 رتبة مدلكة للصحة العمومية ادلنتدبة لدى .……:      يشرفين ان اعلمكم بان السيدة
دون ان تقدم لنا أي ترخيص ../../.... و.. مؤسستنا اهنا قد امهلت منصب عملها دلدة يومني 

. مسبق
 
 

 تقبلوا منا فائق االحترام و التقدير

 

 

                                                                                   ، فً                                                           .........                                     

 انًذٌـــــــــــــش                                                       

 
  ادلديػػػػر


