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  مـــتقدي
 

 هذا الدليل
 

ٕيسر المجلس الاعلى للغة العربية ان يقدم هذا الدليل لمختلف مستويات الادارة  ٔ ٔ

العمومية في الجزائر، وهو عبارة عن جهد مشترك بين خبراء متمرسين في شؤون التسيير 

ٔوالاشراف في مرافق الدولة، واساتذة مشهود لهم باتقان العربية خاصة، ولغات حية اخرى ومن ٕٔ ها ٕ

 .الفرنسية

ٕلقد استفاد هذا الجهد من التجربة السابقة المتمثلة في معجم المصطلحات الادارية الذي 
ٔقطاعا وزاريا اعقبها ) 12(ٕ، ومن اللقاءات التشاورية مع اثني عشر 2000ٔاصدره المجلس سنة 

ج ٔ، والذي اسفر عن عدد من التوصيات المتعلقة بالمناه2003 سبتمبر 22يوم دراسي بتاريخ 

ٕوالاليات الاكثر جدوى وبساطة، لتمكين مختلف العاملين في سلك الادارة من الاستعمال  ٔ ٓ

 .السليم للمصطلحات باللغة العربية

ٕوارتاينا تقديم نماذج لانواع عديدة من المعاملات داخل اسلاك الادارة، مستندين الى  ٕ ٔ ٔ ٔ ُ

، 2006ٔاسي الاول من سنة ٕالوثائق المعتمدة في ادارتنا العمومية، وسوف تصدر قبل نهاية السد

ٔان شاء الله، اربعة اجزاء تشمل كل مرافق الادارة من راسمالها الاول وهم عمالها ورؤساؤها في  ٔ ٔ ٕٔ ٕ

ٕالى المالية والمحاسبة، والوسائل العامة، والمكتبية، لتكون دليلا : مختلف درجات الوظيفة

ث عليه فخامة رئيس ٕعمليا يساعد على الاسراع في تعميم استعمال اللغة العربية الذي ح

 .الجمهورية في كثير من توجيهاته

ٔنرجو ان يساهم هذا المجهود في توحيد المصطلح على المستويين المغاربي والعربي عن 

 .ٕطريق الاثراء والاقتراح والتصحيح المنتظر داخل الجزائر و خارجها

ٕوهكذا يقدم المجلس الاعلى للغة العربية الدليل الاداري مساهمة منه في  نشر ٔ

ٕالمصطلحات الادارية بلغة الضاد، وتعميمها وتوحيد المصطلح الاداري في بلادنا والتعاون في  ٕ
 .هذا الاتجاه مع المهتمين في البلاد العربية

ٔيتوجه المجلس في الاخير بخالص التقدير والامتنان للاساتذة والخبراء الذين قضوا اياما  ٔ ٔ

ٔوليالي لانجاز هذا العمل، وتطوعوا دون ان ين تظروا جزاء ولا شكورا لتقديم هذا الدليل في ٕ

 .ٔاحسن صورة ممكنة شكلا ومضمونا

ٔرئيس المجلس الاعلى للغة العربية  

 محمد العربي ولد خليفة. د   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ةــــــــــمقدم
 

ٔلقد لقي معجم المصطلحات الادارية الذي اصدره المجلس الاعلى  ٔ       للغة العربيةٕ

ٕ استحسانا كبيرا لدى القراء عامة واعوان الادارة العمومية على وجه الخصوص، 2000سنة  ٔ

ٔمما حفز المجلس لاصدار دليل عملي اخر لمصطلحات الادارة العامة، ياخذ بعين الاعتبار ما  ٕ ٕٓ

استجد من مصطلحات فرضتها التحولات المتسارعة في بلادنا، والتقدم الذي حصل في 

ٕساليب التسيير الاداري، وما تستخدمه الادارة الحالية من وسائل تقنية، تقودها اليوم ٔا ٕ
 .ٕتكنولوجيات الاعلام والاتصال

ٕ المصطلحات الادارية التي ،ٕكانت المرجعية المعتمدة في اثراء محتوى هذا الدليل
ات ٕ المكرسة والمستعملة في الادار،وردت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ٕوالمؤسسات العمومية، الى جانب الاستئناس، بمختلف المعاجم الادارية الحديثة الصادرة في  ٕ

 .العالم العربي

ٔجاءت مصطلحات هذا الاصدار في اربعة اجزاء متكاملة، بحيث احتوى كل جزء على  ٔ ٕ
 :ٕمصطلحات في مجال معين من مجالات الادارة العامة الواسعة وهي

ٕاعتماد وادراج عدد من المصطلحات  لموارد البشرية، تسيير ا ونماذج مصطلحات  -1 ٕ

ٕالادارية وصيغها الاكثر تداولا في الادارة العمومية مرفقة باهم النماذج الرئيسية للاستمارات  ٕ ٕٔ ٔ ّ
 النمطية من قرارات ومقررات ذات الصلة بتسيير الموارد البشرية،

 ،، وعينة من النماذج المستعملة فيهامصطلحات المالية والمحاسبة  -2

 ،وعينة من النماذج المستعملة فيها ،المصطلحات المتداولة في مجال الوسائل العامة  -3

 .المصطلحات المكتبية  -4

ٔويتصف هذا الاصدار الجديد، فضلا عن ذلك، بعدد من الميزات اهمها ٕ: 

 ٕعدد من العبارات والتراكيب الجاهزة التي تستعمل في التحرير الاداري والمراسلات، ٕاضافة - 

 من عينات، بل ذكرت والفرنسية العربيةدم الاكتفاء بذكر المصطلح وما يقابله في اللغتين  ع- 

 السياقات التي تستعمل فيها هذه المصطلحات،

ٕ اضافة نماذج من الاستمارات النمطية، وصيغ المراسلات التي يكثر تداولها في الادارة -  ٕ

 .العامة
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ٔان هذه الادلة موجهة في الاصل للذين اعتاد ٔ ٕوا استعمال المصطلحات الادارية باللغة ٕ
ٔالفرنسية، ويرغبون في معرفة مقابلاتها باللغة العربية، لذا نجد مداخلها مرتبة ترتيبا الفبائيا 

ٕتسهيلا للباحث لايجاد . حسب اللغة الفرنسية، كما زود كل دليل بمسرد للمصطلحات العربية
 .المرادف الفرنسي للمصطلح العربي الذي يطلبه

ٕركت في اعداد هذا الدليل نخبة من الاساتذة والاطارات المشهود لهوشا ٔ  بالكفاءة في إ

ٔميدان التسيير الاداري والمالي واعداد المعاجم، مثلت مختلف الوزارات والهيئات، منها الامانة  ٕ
 ووزارة الداخلية والجماعات ،العامة للحكومة ومصالح رئيس الحكومة، الوظيف العمومي

 .المحلية

ٕالمجلس الاعلى للغة العربية، ان يكون هذا الاصدار الجديد مساهما في تعميم ٔيامل  ٔ ٔ

ٕاستعمال اللغة العربية وترقيتها، من خلال تيسير التوظيف الاحسن للمصطلحات الادارية من  ٔ

ٕقبل اعوان الادارة العمومية والخاصة، بتمكينهم من الحصول على مقابلات عربية سهلة ودقيقة  ٔ

 .ستعملون التعبير عنها بالفرنسيةلمفاهيم اعتاد الم

ٔكما يهدف هذا العمل الى غرس وتكريس هذه المقابلات العربية في السنة الناس،  ٕ

وتداولها بكيفية عفوية وموحدة في الجزائر خاصة، ولمن يرغب في الاطلاع عليها في البلدان 

ٕالمغاربية والعربية بوجه عام، في افق التوصل الى اعداد منظومة عربية مو ٕ حدة ومنسجمة في ٔ

 .مختلف المجالات

ٔيرجو المجلس الاعلى للغة العربية، ان يلقى هذا العمل لدى كافة المستعملين والباحثين  ٔ

ٕالمتخصصين عناية خاصة، ويكون جد ممنونا بما يقدم له من ملاحظات واقتراحات بهدف اثرائه 

 . عند الاقتضاء
 

 

 

 لجنة الدليل
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ـــد ــــــــــــــ سعيـــ- ــدمــــــــمقـ ،منسق المجموعة : دــالسيـ

ـاش  ـــــــــــــعيــــ-  انــــــسلمــ ،ٔالامانة العامة للحكومة : ـدــالسي

ـال      ــــبورح ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ـنـــــــــ نور الديــ- : دــالسيـ

،ومة المديرية العامة للوظيفة العموميةمصالح رئيس الحك ـــونـــــــــــــــشرنـ - ـرــــــــعمــ : دــالسيـ

ـــفــــــــــــــــشريـ-  خير الدين ،راـــــــــــخبي : دــالسيـ

،خبيـــــــــــرا ــــال ــــــ بوشمـــــــ- بلقاســـــم : السيـــد

،خبيـــــــــــرا ـــــــدات ـــــ حميـــ- ــــحصالــ : السيـــد

،خبيـــــــــــرا ــــــة ـــــــامــــــــبر - عمـــــــــر : السيـــد

،خبيـــــــــــرا ـزواوي ـــــ الــــــــــ- محمــــــــد : السيـــد

،خبيـــــــــــرا : السيـــد ــــةـــ رماضنـــــــــ- التـــارزي

،خبيـــــــــــرا ــــر ــــ طاهــــــــــــــ- ميلـــــــــة   :الدكتور

،خبيـــــــــــرا بلعيـــــــد        ـــــــح ـــ صالــــــــــ- :الدكتور

،ٕاطار بالمجلس ـــد ــــــــــــــــساعــ - ةــرماضن :دــالسيـ

ـة ـــــــــــــزوليخـــ - ـرازــــــخـ ،ٕاطار بالمجلس :السيـدة

ٕسي محند  ايدير  - يـــمزيانـ ،ٕاطار بالمجلس :  دـالسيـ

الدكتور جمال سايس/ المهندس - .خبير في المعلوماتية :  دـالسيـ
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Accueillir                                                                                                                    Abaissement 

  

A  
   

1 Abaissement ،تخفيضتنزيل  

2 ~ d'échelon ~في الدرجة  

3 Abandon ،ٍّك، إهمالتخلتر  

4 ~ de poste de travail ~عن منصب عمل 

5 Abnégation تفاٍن 

6 Abonnement اشتراك 
7 Aborder(une  

question) 
تطرق إلى  تناول،

  )مسألة(
8 Aboutir (à)   إلىأدى،  إلى، انتهى إلىأفضى

9 Abréger ،أوجزاختصر  

10 Abrogation  إلغاء   

11 ~ d'une loi  ~قانون  

12 Absence ،انعدامغياب  

13 ~ autorisée ~بهخّص مر  

14 ~ de preuves أدلّةانعدام  

15 ~ injustifiée ~رغير مبر  

16 ~ pour maladie ~بسبب المرض  

17 Absentéisme بتغي 

18 Absolu  مطْلق 

19 Absolument ،طبعاإطالقا  

20 Abstention امتناع 

21 Abus ،فاستعمال إفراط، سوء تعس

22 ~ d'autorité, de pouvoir ففي استعمال السلطةتعس 

23 ~ de confiance األمانةخيانة  

24 ~ de droit استعمال الحقإساءة  

25 Abusif فيتعس 

26 acte ~ فتصر ~  

27 Accéder بـ، حصل علىالتحق  

28 ~ à une information على معلوماتحصل 

29 Accès التحاق 

30 ~ à un emploi ~بوظيفة  

31 ~ direct ~مباشر  

32 ~ sur concours ~عن طريق المسابقات  

33 ~ sur épreuves ~عن طريق االختبارات  

34 ~ sur titres ~عن طريق الشهادات  

35 Accident de travail ،إصابة عملحادث 

36 Accomplissement ،إنجاز، إتمامأداء  

37 ~ d'une mission ~ةهمم  

38 ~ des opérations ~ العمليات   

39 Accord ،موافقةاتّفاق  

40 ~ additionnel إضافياتّفاق  

41 ~ commun ~مشترك  

42 ~ de principe مبدئيةموافقة  

43 ~ préalable ~بقةسم  

44 Accorder ،منحوافق  

45 Accueil استقبال 

46 Accueillir استقبل 

ا
سي
لمعجم فرن

-
 عربي
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K 

L 
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X 

Y 
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A 
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Administration du territoire                                                                               Accusé de réception 

 

47 Accusé de réception لاستالموص  

48 Acheminer لأوص  

49 ~ le courrier ~البريد  

50 Achever أنهى 

51 Acquérir ،ل علىاكتسبتحص  

52 ~ un droit ~حقًا  

53 ~ une expérience ~رة خب 

54 Acquis مكتسب 

55  droit ~ حق ~  

56 Acquisition ،اقتناءاكتساب  

57 Acte ،فشهادة، سند، وثيقةتصر  

58 ~ abusif فتعسفيتصر  

59 ~ additif تكميليةوثيقة  

60 ~ administratif ~إدارية  

61 ~ bilatéral ثُنائيعمل  

62 ~ constitutif تأسيسيةوثيقة  

63 ~ de naissance ميالدشهادة   

64 ~ multilatéral د األطرافعملمتعد  

65 ~ préparatoires ،أشغال تحضيريةأعمال 

66 ~ unilatéral فانفرادي، أحاديتصر  

67 dont ~ إثباتا لذلك، لذلكإقرارا  

68 Actif (adj.) ،عامل نَِشط   

69 élément ~ نشطعنصر  

70 Action ،عملية، عملدعوى  

71 ~ disciplinaire تأديبيةدعوى  

72 Activité  نشاط   

73 ~ accessoire ~مكمِّل، ثانوي  

74 ~ principale ~ رئيسي 

75 ~ professionnelle ~نيِمه  

76 actualisation تحيين 

77 Adaptation ،فتكييفتكي  

78 Addition ،جمعإضافة  

79 Additionnellement à بـ إلى، إلحاقاإضافة 

80 Adéquat مالئم 

81 Adhérer ،انخرطانضم  

82 Adhésion ،انضمامانخراط  

83 Adjoint ،نائبمساعد  

84 ~ administratif إداريمساعد  

85 ~ économe مقتصدنائب  

86 ~ technique تقنيمساعد  

87 Admettre ،وافققِبل  

88 Administrateur فإداري (متصر(  

89 ~ principal ~  رئيسي 

90 ~ (d'un conseil d'administration) إدارة مجلس عضو 

91 Administratif (adj.) إداري 

92 Administration إدارة 

93 ~ centrale ~مركزية  

94 ~ consultative ~استشارية  

95 ~ contractante ~ متعاقدة   

96 ~ d'origine ~أصلية  

97 ~ de mission ~ذات مهمة  

98 ~ décentralisée ~ال مركزية  

99 ~ déconcentrée ~غير ممركزة  

100 ~ du territoire ~اإلقليم  

ا
سي
رن
م ف
عج
لم

-
بي
عر
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Agent de service                   Administration générale 

 

101 ~ générale ~عامة  

102 ~ locale ~محلية  

103 ~ pérenne ~دائمة  

104 ~ publique ~عمومية  

105 ~ territoriale ~إقليمية  

106 Administrer أدار 

107 Admis ناجحل،مقبو  

108 Admission ،نجاحقبول  

109 Adopter تبنّى، صادق علىاعتمد ، 

110 ~ une loi على قانونصادق  

111 Adoption ،قبولاعتماد ،تبن  

112 Adresse عنوان   

113 ~ personnelle شخصيعنوان  

114 à l' ~ de ،هة إلىباتّجاهموج  

115 Adresser ،هأرسل، بعثوج  

116 Affaire ،مسألة قضية   

117 ~ en instance d'étude ~قيد الدراسة  

118 ~ en souffrance ~معلّقة، معطّلة  

119 Affectation تعيين 

120 ~ d'un travailleur ~عامل  

121 Affecter  نعي 

122 Affecté (adj.) نمعي 

123 Afférant à بـ، خاص بـمتعلّق  

124 Affichage ،قن إعاللص 

125 ~ des résultats ~النتائج  

126 Tableau d' ~ اإلعالناتلوح  

127 Afficher ،أعلنألصق  

128 Affirmation  تأكيد 

129 Affirmer أكّد 

130 Age سن 

131 ~ légal ~قانونية  

132 ~ maximum ~قصوى  

133 ~ minimum ~دنيا  

134 Agence وكالة 

135 Agent عون 

136 ~ administratif ~إداري  

137 ~ comptable ~محاسب  

138 ~ contractuel ~متعاقد  

139 ~ d'accueil ~استقبال  

140 ~ d'administration ~إدارة  
141 ~ d'approvisionnement 

 et de transit 
   في التموين~
 والعبور  

142 ~ d'assurance ~في التأمين  

143 ~ d'entretien ~لصيانة في ا 

144 ~ d'exploitation ~استغالل  

145 ~ d'hygiène et sécurité ~النظافة واألمن 

146 ~ de bureau ~مكتب  

147 ~ de facturation ~مفوتر  

148 ~ de l'Etat ~الدولة  

149 ~ de maîtrise ~تحكّم  

150 ~ de méthodes ~مناهج  

151 ~ de paie ~تسديد الرواتب  

152 ~ de recouvrement ~تحصيل  

153 ~ de service ~مصلحة  
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Ambigu                                                                                                               Agent de statistique 

154 ~ de statistique ~إحصاء  

155 ~ de transit ~عبور  

156 ~ fiscaliste ~جبائي  

157 ~ technique ~تقني  

158 Agir فتصر 

159 ~ en conséquence ~وفقا لذلك  

160 Agréer ،وافقاعتمد  

161 Agrément ،افقة مواعتماد 

162 Aide  مساعدة 

163 Aide  مساعد 

164 ~ Archiviste ~أمين محفوظات  

165 ~ Comptable ~محاسب  

166 ~ Documentaliste ~وثائقي  

167 ~ Etancheur ~مساكة  

168 ~ Ferrailleur ~حدائدي  

169 ~ Laborantin ~مخبري  

170 ~ Machiniste ~ر ماكنةمسي  

171 ~ Maçon ~نّاء ب 

172 ~ Métreur ~متّار  

173 ~ Monteur ~ركِّبم  

174 ~ Peintre ~دهان  

175 ~ Plâtrier ~صمجص  

176 ~ Plombier ~صمرص  

177 ~ Serrurier ~صانع األقفال  

178 ~ Soudeur ~املح  

179 ~ Tireur de Plans ~ساحب التصاميم  

180 ~ Topographe ~طبوغرافي  

181 ~ Tôlier ~مطّال، صفّاح  

182 ~ Tuyauteur ~أنابيبي  

183 Ainsi  ،بالتاليهكذا  

184 ~ que وكذا 

185 Ajournement تأجيل 

186 Ajourner لأج 

187 Ajourné لمؤج 

188 Ajustement ،إحكام، تعديلضبط  

189 ~ structurel هيكليتعديل  

190 Ajuster ،أحكم، عدلضبط  

191 Aléatoire احتمالي 

192 Alignement ترتيب 

193 ~ indiciaire ~استداللي  

194 Aligner رتّب 

195 Alinéa فقرة 

196 Allégeance والء 

197 Allègement تخفيف 

198 ~ de la procédure ~اإلجراء  

199 Allocation منحة 

200 ~ familiale ~عائلية  

201 Allongement تمديد 

202 Allouer منح 

203 ~ une indemnité   عالوة، تعويضا~

204 Alternance تداول 

205 ~ politique ~على السلطة  

206 Alternativement بالتداول 
207 Ambigu ،غامض، ملتبسمبهم  
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  Appréciation                                                     Ambiguïté 

 

208 Ambiguïté ،س، إبهامغموضلُب  

209 Ambitieux طموح 

210 Amende غرامة 

211 Amendement تعديل 

212 Amender عدل 

213 Amélioration ،نتحسينتحس  

214 Améliorer نحس 

215 Aménagement تهيئة 

216 Ampleur ،ضخامةحجم  

217 Ampliation ثانيةنسخة  

218 Analogue ،مماثلمشابه  

219 Analyse تحليل 

220 Analyste محلّل 

221 Analytique تحليلي 

222 Ancienneté أقدمية 

223 Ancrage ،أساسسند  

224 ~ juridique ~قانوني  

225 Animateur Sportif رياضيمنشط  

226 Animation تنشيط 

227 Annexe ،مرفقملحق  

228 Annexer ،أرفقألحق  

229 Année ،عامسنة  

230 ~ civile ~مدنية  

231 ~ de service ~الخدمة  

232 ~ de stage    )التربص( التدريب، التمرين ~

233 ~ financière ~مالية  

234 Annotation ،تعليق بشروح تذييل  

235 Annuaire دليل 

236 Annuité  سنويقسط  

237 Annulation إلغاء 

238 ~ de contrat ~العقد  

239 ~ de procédure ~اإلجراء  

240 Annuler ألغى 

241 Anomalie خلل 

242 Antenne ،فرعملحقة  

243 Antécédents سوابق 

244 ~ professionnels ~مهنية  

245 Antérieur سابق 

246 Antérieurement قبل 

247 Apparaître ،بدا ، ظهراتّضح  

248 Appariteur حاجب 

249 Appartenance انتماء 

250 Appel ،نداء، مكالمةاستئناف  

251 Application تطبيق 

252 ~ d'un texte ~نص  

253 ~ d'une instruction ~تعليمة  

254 ~ de la loi ~القانون  

255 appliqué ،واظب ممجتهد 

256 Elément ~   مجتهدعنصر 

257 Appliquer قطب 

258 Apport ،تقدمةإسهام  

259 Apposer sa signature ،أمضىوقّع  

260 Apprendre تعلّّم 

261 Appréciation تقدير 
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Assimilation                                         Apprécier 

 

262 Apprécier رقد 

263 Approbation ،مصادقة موافقة    

264 condition d' ~ الموافقةشرط  

265 Approprié ،مناسبمالئم  

266 Approuver ،صادقوافق  

267 Approuvé عليهصودق  

268 lu et ~ و قُرئ ~  

269 Approximatif تقريبي 

270 appui  سند 

271 à l' ~ de على، استنادا إلىاعتمادا  

272 Après avis de la commission رأي اللجنةبعد 

273 Apte لمؤه 

274 Aptitude  ،كفاءة أهلية    

275 ~ professionnelles التمهنيةمؤه  

276 Arbitrage تحكيم 

277 Arbitraire فيتعس 

278 Architecte معماريمهندس  

279 Archivage الوثائقحفظ  

280 Archiviste محفوظاتأمين  

281 Argument رمبر 

282 Argumentation تبرير 

283 Argumenter ربر 

284 Arrangement ،تصالح، تسويةتوافق  

285 Arrêt ،حكمتوقف  

286 ~ juridique قضائيحكم  

287 Arrêter ،رأوقفقر  

288 Arrêté قرار 

289 ~ complétant ~مل، متمكمم  

290 ~ d'avancement ~ترقية  

291 ~ d'intégration ~إدماج  

292 ~ de confirmation ~التثبيت  

293 ~ de détachement ~االنتداب  

294 ~ de fin de mission ~إنهاء المهمة  

295 ~ de mise à la retraite ~ لتقاعدا اإلحالة على 

296 ~ de nomination ~تعيين  

297 ~ de réintégration ~إعادة إدماج  

298 ~ de titularisation ~ترسيم  

299 ~ fixant ~دمحد  

300 ~ interministériel ~وزاري مشترك  

301 ~ ministériel ~وزاري  

302 ~ portant ~نيتضم  

303 ~ relatif à ~يتعلّق بـ  

304 Arrivée ،حلولوصول  

305 Arriver إلى، حّلوصل  

306 ~ à terme األجلحّل  

307 Arrondissement حضريةةدائر  

308 Article مادة 

309 ~ additionnel ~إضافية  

310 ~ unique ~وحيدة  

311 Aspect ،مظهرجانب  
312 Aspiration  ،أملطموح  
313 Assiduité مواظبة 

314 Assiette de cotisation وعاء( االشتراك أساس(

315 Assimilation ،تماثلتشبيه  
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Autorité(s) de surveillance    Assimilé 

 

316 Assimilé ،مماثلشبيه  

317 personnel ~ مستخدم ~   

318 Assistance مساعدة 

319 ~ de proximité ~ جوارية 

320 Assistant مساعد 

321 ~ principal ~رئيسي  

322 ~ urbaniste ~معماري  

323 Assurer  ،نىأمضمن، أد  

324 Astreindre ألزم 

325 Astreinte إلزام   

326 Atelier ورشة 

327 Attaché حقمل 

328 ~ culturel ~ثقافي  

329 ~ de cabinet ~بالديوان  

330 ~ militaire ~عسكري  

331 Attestation ،إثباتشهادة  

332 ~ d'équivalence ~معادلة  

333 ~ d'inscription ~تسجيل  

334 ~ de fin de stage ~ ،نهاية التدريب 
  )التربص(التمرين

335 ~ de fonction, de travail ~عمل  

336 ~ de non salarié ~غير مأجور 

337 ~ de présalaire ~شبه راتب  

338 ~ de salaire راتبكشف  

339 ~ de service fait ~ المنجز الخدمة المؤداة، العمل

340 ~ de succès ~نجاح  

341 Atteste ،أثبت، أكّدشهد  

342 Attribution (s) ،إعطاء، صالحياتمنح  

343 ~ (s) de puissance       
publique 

  السلطة صالحيات
 العمومية 

344 Audit تدقيق 

345 Auditeur مدقّق 

346 Audition ،استماع إلىسماع 

347 Augmentation ،إضافةزيادة  

348 Auparavant قَبلمن  

349 Authenticité ،صدقصحة  

350 ~ de la signature التوقيع صحة 

351 Authentification   مصادقة علىتصديق،

352 Authentifier علىصادق  

353 Authentique ،صحيح، حقيقيأصلي  

354 Autonomie استقالل   

355 ~ de la gestion  ~ التسيير     

356 ~ des pouvoirs  ~ السلطات   

357 ~ financière ~مالي  

358 Autorisation ،ترخيص رخصة   

359 ~ d'absence ~بالتغيب  

360 ~ d'inscription ~بالتسجيل  

361 ~ paternelle ~أبوي  

362 ~ préalable ~مسبق  

363 Autorité (s) سلطة   

364 ~ compétente ~مختصة  

365 ~ de l’Etat ~ الدولة   

366 ~ de régulation ~الضبط  

367 ~ de surveillance ~المراقبة  

ا
لمعجم فرنسي

-
 عربي

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

A 

19 



Bilan des activités  Autorité (s) délégataire 

 

368 ~ délégataire ~المفوضة  

369 Auxiliaire ،معاونمساعد  

370 Aval موافقة 

371 Avaliser ،قبلوافق  

372 Avancement ،ترفيعترقية  

373 Avant ~ projet تمهيديمشروع  

374 Avant ~ propos تمهيد 

375 Avantage (s)  امتيازات) ج (امتياز 

376 ~ familiaux ~عائلية  

377 ~ sociaux ~  اجتماعية 

378 Avenant ملحق 

379 ~ d'un contrat ~عقد  

380 Avertir ،نبهأنذر  

381 Avertissement ،تنبيهإنذار  

382 ~ écrit ~مكتوب  

383 ~ verbal ~شفهي، شفوي  

384 Avis ،رأيإشعار،إعالن  

385 ~ conforme مطابقرأي  

386 ~ d'arrivée بالوصولإشعار  

387 ~ préalable ،مسبق إشعار رأي   

388 Aviser ،أعلم، أخطرأشعر  

389 Avoir ،رصيدمستحق  

390 ~ force de loi قوة القانونله  

391 Axe محور 

392 Axer ،محورركز  

393 Ayant (s) droit الحقوق) ذوو( ذو 

  

  

394 Barème سلّم 
395 ~ de notation ~التنقيط  

396 ~ de rémunérations ~األجور  

397 Base ،أساسقاعدة  
398 ~ de données ~معلوماتية، معطيات 

399 Bénéfice ،ربحفائدة  
400 Bénéficiaire مستفيد 
401 Bénéficier استفاد 
402 Bénéfique مفيد 
403 Bibliothécaire مكتبةأمين  
404 Bibliothèque مكتبة   

405 Biais ( par le)  طريقعن  
406 Biennal ين سنتكل 
407 Bien ،جيدحسن  
408 Bien-fondé مؤسس 
409 Bien ،أمالك، موادأموال  
410 ~s consommables قابلة لالستهالك مواد  

411 ~s immeubles عقاريةأمالك  

412 ~s meubles ~ منقولة   

413 ~s wakfs ~وقفية  

414 Bilan حصيلة 
415 ~ annuel ~سنوية  

416 ~ de l'emploi ~الشغل  

417 ~ des activités ~النشاطات  
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Caractère confidentiel            Bimensuel 

 

418 Bimensuel شهرينصف  

419 Bimestriel شهرينكل  

420 Blâme توبيخ 

421 Blâmer خوب 

422 Bobineur ابكب 

423 Boiseur مخشّب 

424 Bon ،حسنسند  

425 Bonne Gouvernance راشدحكم  

426 Bordereau  d'envoi إرسال، جدول إرسال حافظة

427 Bourse منحة 

428 Branche ،شعبةفرع  

429 Brevet ،براءةشهادة  

430 ~ d'invention ~اختراع  

431 Briqueteur َأجوري 

432 Brochure كتيب 

433 Brut ،خامإجمالي  

434 Budget ميزانية 

435 Bulletin ،كشف، استمارة، ورقةنشرة  

436 ~ de vote ويت تصورقة 

437 Bureau مكتب 

438 ~ d'études ~الدراسات  

439 ~ d'ordre général ~التنظيم العام  

440 Bureaucratie بيروقراطية 

441 phénomène ~tique  ظاهرة ~  

442 Bureautique مكتبية 

443 But هدف 

444 avoir pour ~ بهدف 

  

   
445 Câbleur حبالي 
446 Cachet ،طابعختم  
447 ~ sec ~جاف  
448 ~ humide ~ندي  
449 Cadre إطار 
450 ~ juridique ~قانوني  
451 ~ réglementaire ~تنظيمي  
452 ~ supérieur ~عال، سام  

453 ~ vital ~معيشي  
454 Caduc باطل 
455 Cahier de charges شروطدفتر  
456 Caissier صندوقأمين  
457 Calculateur حاسب 
458 ~ enquêteur ~محقق  

459 Calibreur قولبم 
460 Candidat مترشح 
461 Candidature ترشيح 
462 Canevas ،نموذجتصميم  
463 Capacité (s) ،كفاءة قدرة   

464 ~ manageriales ~ واإلدارة على حسن التسيير 

465 Capital décès الوفاةمنحة  
466 Caractéristiques مميزات 
467 Caractère ،ميزة، طابعصفة  

468 ~ confidentiel سريطابع  
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Chef de chantier   Carreleur 

 

469 Carreleur بالّط 

470 Carrière professionnelle مهنيةحياة  

471 Carte ،بطاقةخريطة  

472 Cartographe خرائطرسام  

473 Cas حالة 

474 ~ de force majeure ~القوة القاهرة  

475 ~ général ~عامة  

476 ~ litigieux ~متنازع فيها  

477 ~ particulier ~خاصة  

478 en ~ de في ~  

479 en aucun ~ أي حال من األحوالفي  

480 Casier judiciaire القضائيةالصحيفة    
) القضائيةالسوابقصحيفة (  

481 Catégorie ،فئةصنف  

482 Catégorique ،ّفاصل، قاطعبات  

483 Causalité سببية 

484 lien de ~ عالقة ~  

485 Cause ،قضيةسبب  

486 Caution كفالة 

487 Cellule خلية 

488 Censé être أنهيفترض  

489 Centralisation مركزية 

490 Centre ،مصدرمركز  

491 ~ de décision ~اتخاذ القرار  

492 ~ de recherche  ~ بحث   

493 ~ urbain ~حضري  

494 Centré ممركز 

495 Cerner ،أحاط، حصرألم  

496 Certain ،ثابتأكيد  

497 Certainement بالتأكيد 

498 Certificat شهادة 

499 Certification ،تصديقتأكيد  

500 Certifier ،قشهدصد  

501 Certifié conforme 
 à l'original 

  على مصدق
 مطابقته لألصل 

502 Certitude ،تأكّد، تأكيديقين  

503 Cessation ،توقيف إنهاء 

504 ~ de fonction المهامإنهاء  

505 ~ de paiement الراتبتوقيف  

506 Cesser ،أوقفأنهى  

507 Cession تنازل 

508 Célérité ،تعجيلسرعة  

509 Célibataire عازب 

510 Champ ،مجال، ميدانحقل  

511 Changement ،لرتحوتغي  

512 Chapitre فصل 

513 Charge (s) أعباء) ج (عبء 

514 Chef رئيس 

515 ~ d'atelier ~ورشة  

516 ~ d'entretien ~صيانة  

517 ~ d'exploitation ~استغالل  

518 ~ d'équipe ~فرقة  

519 ~ de bureau ~مكتب  

520 ~ de chantier ~ورشة  
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Collaboration          Chef de département 

 

521 ~ de département ~قسم  

522 ~ de groupe ~مجموعة  

523 ~ de laboratoire ~مخبر  

524 ~ de parc  ~ حظيرة   

525 ~ de poste de garde ~مركز الحراسة  

526 ~ de production ~إنتاج  

527 ~ de projet ~مشروع  

528 ~ de section ~فرع  

529 ~ de service ~مصلحة  

530 ~ département  
ressources humaines 

 قسم الموارد البشرية~

531 ~ magasinier ~مخزني  

532 Cheminement ،مسارمسلك  

533 Chimiste كيميائي 

534 Choix اختيار 

535 Chômage ِبطالة 

536 Chronologie زمنيتسلسل  

537 Chronologique ،متسلسل زمنيامرتب 

538 Ci-après بعد، فيما يليفيما  

539 Ci-dessous أدناه 

540 Ci-dessus فوقه،أعال  

541 Ci-joint مرفق 

542 Circonscription Administrative إدارية دائرة

543 Circonstance ظرف 

544 Circulaire منشور 

545 ~ à caractère réglementaire ~ذو طابع تنظيمي 

546 ~ interministérielle ~وزاري مشترك  

547 Circulation ،نقل، سيرتداول  

548 mettre en ~ للتداولعرض  

549 Citoyen مواطن 

550 Citoyenneté مواطنة 

551 Clair واضح 

552 Clarté وضوح 

553 Classe ،فئة، صنفقسم  

554 Classement ،تصنيفترتيب  

555 Classer ،صنّفرتّب  

556 Classeur حافظة 

557 Classification تصنيف 

558 ~ des postes de travail ~لعمل مناصب ا 

559 Classifier صنّف 

560 Clause شرط 

561 Clos ،مقفلمغلق  

562 Code  ،رمزقانون  

563 ~ du travail العملقانون  

564 Coder زرم 

565 Codification ،تدوين تقنين   

566 ~ d'un ouvrage ،ترقيم مؤلفترميز 

567 Coefficient معامل 

568 Cohérence انسجام 

569 Cohérent منسجم 

570 Cohésion ،انسجامتماسك  

571 Coïncidence ،تصادف، صدفةمصادفة  

572 Coïncider تزامن 

573 Collaboration تعاون   

ا
لمعجم فرنسي

-
 عربي

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

 

23 

C 



Comptable   Collaborer 

 

574 Collaborer مع، عاون فيتعاون  

575 Collecte ،عجملم  

576 Collecter عجم 

577 Collectif جماعي 

578 Collection ،سلسلةمجموعة  

579 Collectivité (s) ،جماعات)ج( جماعة  

580 ~ décentralisée ~ال مركزية  

581 ~ déconcentrée  ~غير ممركزة  

582 ~ locale ~محلية  

583 Combinaison ،تركيبتظافر  

584 ~ des efforts الجهودتظافر  

585 Comité لجنة 

586 ~ de suivi ~المتابعة  

587 Commenter علق 

588 Commission لجنة 

589 ~ ad hoc ~خاصة  

590 ~ des personnels ~ المستخدمين   

591 ~ disciplinaire ~التأديب  

592 ~ interministérielle ~وزارية مشتركة  

593 ~ médicale ~طبية  

594 ~ mixte ~مختلطة، مشتركة  

595 ~ nationale ~وطنية  

596 ~ paritaire ~اء متساوية األعض 

597 sous ~ ~فرعية  

598 Commun مشترك 

599 Communauté ،طائفة، جاليةجماعة  

600 Communication ،مكالمةاتصال  

601 Communiqué ،بيانبالغ  

602 Comparable للمقارنةقابل  

603 Comparaison مقارنة 

604 Comparer قارن 

605 Compatibilité ،تالؤمتوافق  

606 Compatible متالئم 

607 Compensation تعويض   

608 Compétence (s) ،صالحيةكفاءة  

609 ~ locale محليةصالحية  

610 Compétent كفء 

611 Compétitif تنافسي 

612 Compétition ،منافسةتنافس  

613 Complet ،تامكامل  

614 Complexe ،ب، مركبمعقدمتشع  

615 Complexité ،بتعقدتشع  

616 Complément ،تتمةتكملة  

617 Compléter ،أكملأتم  

618 Complications مضاعفات) ج (مضاعفة

619 Complice ،شريكمتواطئ  

620 Complicité تواطؤ 

621 Comportement ،تصرفسلوك  

622 Composante تركيبة 

623 Composer ركّب 

624 Composition تركيب 

625 Compression d'effectifs عدد العمالتقليص 

626 Compréhension ،فهمتفهم  

627 Comptable محاسب 
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Congé de maladie   Comptabilité 

 

628 Comptabilité محاسبة 

629 ~ analytique ~تحليلية  

630 ~ matières ~المواد  

631 Compte rendu حالعرض  

632 Compter de (à) منابتداء  

633 Concentration ،تمركزتركيز  

634 Concept مفهوم 

635 Conception تصميم 

636 Concernant بـ، فيما يخصيتعلق 

637 Concerné معني 

638 Concertation تشاور 

639 Concerter شاور 

640 Concession  ،امتيازتنازل  

641 Conclu مبرم 

642 Concluant ،مقنعقاطع  

643 Conclure ،عقد، استخلصأبرم 

644 Conclusion ،خاتمةخالصة  

645 en ~ النهاية، ختاما في   

646 Concordance تطابق 

647 Concourant ،راٍم إلىمساهم  

648 Concours مسابقة 

649 ~ d'accès ~االلتحاق  

650 ~ externe ~خارجية  

651 ~ interne ~داخلية  

652 ~ sur épreuve ~عن طريق االختبار  

653 ~ sur titre ~عن طريق الشهادة 

654 Concret ملموس 

655 Condition (s) شروط) ج (شرط 

656 ~ d'accès ~االلتحاق  

657 ~ d'ancienneté ~األقدمية  

658 ~ d'aptitude physique ~اللياقة البدنية  

659 ~ d'âge ~السن  

660 ~ de recrutement ~التوظيف  

661 ~ de titre ~ل، الشهادةالمؤه  

662 ~ requise ~وب مطل 

663 à ~  ،شريطةبشرط  

664 Conditionnel ،بشرطشرطي  

665 Conducteur ،سائقمسير  

666 Confiance ثقة 

667 Confidentiel سري 

668 Confier إلى، كلّفعهد  

669 Confirmation ،تأكيد تثبيت   

670 Confirmer ،تأكّدثب  

671 conflictuel تنازعي 

672 Conflit ،تنازعنزاع  

673 Conforme ،موافقمطابق  

674 pour copie ~ طبق األصلنسخة  

675 Conformément ،طبقاوفقا  

676 Conformité مطابقة 

677 certificat de ~ شهادة ~  

678 Confusion ،خلط، التباس، إبهامغموض 

679 Congé عطلة 

680 ~ annuel ~سنوية  

681 ~ de maladie ~مرضية  
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Contractualisation   Congé de maternité 

 

682 ~ de maternité ~أمومة  

683 ~ exceptionnel ~استثنائية  

684 ~ payé ~مدفوعة األجر  

685 Conjoint ،مشتركزوج  

686 le ~  ة (الزوج(  

687 travail ~ مشتركعمل  

688 Conjointement باالشتراك 

689 Consacrer سكر 

690 Conscience ،ضميروعي  

691 Conscient واع 

692 Conseil ،استشارةمجلس  

693 ~ consultatif استشاريمجلس  

694 ~ d'administration ~اإلدارة  

695 ~ d’orientation ~توجيهي  

696 ~ de coordination ~التنسيق  

697 ~ de discipline ~التأديب  

698 Conseiller  مستشار 

699 Consensus إجماع 

700 Consentement ،رضىقبول  

701 Consentir ،قِبلرضي  

702 Conservateur محافظ 

703 Conservation ،حفظمحافظة  

704 Conserver حفظ 

705 consécutif ،متتاٍلمتتابع  

706 Conséquence نتيجة 

707 en ~  لذلك، بالتالينتيجة  

708 Considérable معتبر 

709 Considérant que بما أنحيث ،إن  

710 Considération تباراع 

711 en ~ de إلى بالنظر 

712 Consigne تعليمة 

713 Consistant ،متينقوي  

714 Consolider دعم 

715 Constant ثابت 

716 Constat  حالة إثبات   

717 procès-verbal de ~ محضر ~  

718 constatation معاينة 

719 Constater ،عاينالحظ  

720 Constituer ،نشكّلكو  

721 Constitution ،تشكيل، دستورتكوين  

722 Consultant مستشار 

723 Consultatif استشاري 

724 Consultation استشارة 

725 Consulter ،استشارشاور  

726 Contenir ،تضمناحتوى  

727 Contentieux منازعة 

728 Contexte ،إطارسياق  

729 Contextuel ،نصيظرفي  

730 Contenu محتوى 

731 Continu مستمر 

732 Continuité ،استمراريةاستمرار 

733 Contourner اجتنب 

734 Contractant  متعاقد 

735 Contractualisation تعاقد 
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Correspondant    Contractuel 

 

736 Contractuel ،تعاقديمتعاقد  

737 Contractuellement تعاقديا 

738 Contradiction تناقض 

739 Contradictoire حضورىتناقضي ، 

740 Contrainte ،إجبارإكراه  

741 Contraire ،نقيض، ضدمعاكس 

742 Contrairement لـخالفا  

743 Contrat عقد 

744 ~ d'engagement ~التزام  

745 ~ type ~نموذجي  

746 Contravention مخالفة 

747 Contremaître  عمالرئيس  

748 Contrôle رقابة 

749 ~ à posteriori ~الحقة  

750 ~ à priori ~سابقة  

751 ~ de l'Etat ~الدولة  

752 ~ financier ~مالية  

753 ~ normatif ~نمطية  

754 ~ technique  ~تقنية  

755 Contrôler راقب 

756 Contrôleur مراقب 

757 ~ de chantier ~ورشة  

758 ~ des données ~معطيات  

759 ~ des travaux ~األشغال  

760 Convenable ،الئق، مالئممناسب 

761 Convention اتفاقية 

762 Convergence ،تظافرتقارب  

763 ~ de efforts الجهود تظافر 

764 ~ des idées األفكارتقارب  

765 Convergent متقارب 

766 converger ،تظافرتقارب  

767 Conversation محادثة 

768 Conversion تحويل 

769 Convertir لحو 

770 Conviction قناعة 

771 Convocation استدعاء 

772 Convoyeur مواكب 

773 Coopération تعاون 

774 ~ décentralisée ~ال مركزي  

775 ~ intercommunale ~بين البلديات  

776 ~ interrégionale ~بين المناطق، الجهات  

777 ~ interwilaya ~بين الواليات  

778 Coordination تنسيق 

779 ~ horizontale ~أفقي  

780 Coordonner قنس 

781 Copie نسخة   

782 ~ conforme ~طبق األصل  

783 Corporation ،تنظيم مهنيفئة  

784 Corps سلك 

785 ~ interministériel ~وزاري مشترك  

786 ~ ministériel ~وزاري  

787 Correction تصحيح 

788 Correspondance (s) مراسالت) ج (مراسلة 

789 Correspondant ،موافقمراسل  
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Demande d'absance   Correspondant à 

 

790 ~ à موافق   

791 Correspondre ،وافقراسل  

792 Cotation  ترقيم 

793 ~ des postes de travail ~مناصب العمل  

794 Cotisation اشتراك 

795 Courant جاٍر 

796 Courrier بريد 

797 ~ arrivée ~وارد  

798 ~ départ ~صادر  

799 ~ électronique ~إلكتروني  

800 Coursier ساعي 

801 Coût (s) تكاليف، أسعار) ج (تكلفة 

802 Création ،إحداثإنشاء  

803 ~ d'un poste de travail ~ عمل، شغل منصب  

804 Crédibilité مصداقية 

805 Crédible مصداقيةذو  

806 Cribleur مغربل 

807 Critère ،مقياسمعيار  

808 Critique ،صعب، حرجنقد  

809  Situation ~ حرجةوضعية  

810 Croissance نمو   

811 Cuisinier طباخ 

812 Cumul جمع 

813 ~ d'emplois ~بين الوظائف  

814 Curriculum vitae ذاتيةسيرة  
815 Cursus مسار 
816 ~ de formation ~تكوين  
817 ~ scolaire ~ دراسي 

818 Cycle ،طوردورة  

819 ~ de formation تكوينيةدورة  
  

   
820 Dactylographe راقن 

821 Dans داخلفي  

822 ~ ce cadre هذا اإلطارفي  

823 ~ ce cas هذه الحالةفي  

824 ~ ce contexte هذا الظرففي  

825 ~ cet esprit هذا القصدفي  

826 ~ cet ordre d'idées هذا السياقيف  

827 ~ cette optique هذا المنظورفي  

828 ~ cette perspective هذا التوجهفي  

829 ~ peu, sous peu قريب، عما قريبعن 

830 ~ sa globalité مجملهفي  

831 Datation تاريخ، تأريختعيين 

832 Date تاريخ 

833 ~ d'arrivée ~الوصول  

834 ~ d'effet ~مفعول سريان ال

835 ~ d'envoi ~اإلرسال  

836 Dateur التاريخختم  

837 Degré درجة   

838 Demande ،الِْتماسطلب  

839 ~ d'audience ~مقابلة  

840 ~ d'absence  ~ تغيب   
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Délai de recours   Demande d'exécution 

 

841 ~ d'exécution  ~ تنفيذ   

842 ~ de confirmation ~تثبيت  

843 ~ de justification ~تبرير  

844 ~ de mutation ~نقل  

845 ~ de pension de retraite ~معاش التقاعد  

846 ~ de reprise de travail ~استئناف العمل  

847 ~ de réintégration ~إعادة اإلدماج  

848 ~ de réparation ~إصالح، تعويض 

849 ~ de transfert ~تحويل  

850 Dense كثيف 

851 Densité كثافة 

852 Dentiste أسنانطبيب  

853 Dernier ،أخيرآِخر  

854 ~ avis إشعارآِخر  

855 Descendants فروع 

856 Descriptif وصفي 

857 Description وصف 

858 Dessinateur رسام 

859 ~ Calqueur ~نساخ  

860 ~ cartographe ~خرائط  

861 ~ Projeteur ~إسقاطي  

862 ~ Topographe ~طبوغرافي  

863 Destinataire إليهمرسل  

864 Destination ،وجهةاتجاه  

865 Décennie ،عقدعشرية  

866 Décentralisation المركزية 

867 Décentralisé المركزي 

868 Décédé متوفى 

869 Décider قرر 

870 Décision مقرر 

871 ~ exécutoire ~نافذ  

872 Déclarant en douane جمركيمصرح  

873 Déclaration تصريح 

874 ~ sur l'honneur  ~شرفي  

875 Décompte حساب 

876 Déconcentration التمركزعدم  

877 Déconcentré ممركزغير  

878 Décorateur مزخرف 

879 Découpage تقسيم 

880 Décret مرسوم 

881 De cujus    (lat ..) الهالك 

882 Défaillance تقصير 

883 Défaut(s) خلل، نقص)ج عيوب ( عيب ،

884 Défense دفاع 

885 Déficit عجز 

886 Défini ،فدمعرمحد  

887 Définir ،فدعرحد  

888 Définition ،تحديدتعريف  

889 Défunt ،فقيدمتوفى  

890 Dégâts أضرار) ج(ضرر 

891 Dégradation ،تقهقرتدهور  

892 Délai ،ميعاد، مهلةأجل 

893 ~ de prescription التقادممهلة  

894 ~ de recours الطعنأجل  
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Directement    Délai de rigueur 

 

895 ~ de rigueur أجلآخر  

896 ~ expiré منقضيأجل  

897 Délégant فِوضم 

898 Délégataire ضفولهم  

899 Délégation تفويض 

900 ~ de compétence ~االختصاص  

901 ~ de pouvoir ~السلطة  

902 ~ de signature ~إلمضاء ا 

903 Déléguer ،انتدبفوض  

904 Délégué ،ضمندوب مفو   

905 Délibération مداولة 

906 Délimitation تحديد 

907 Délivrance تسليم 

908 Démarche مسعى 

909 Démarcheur Acheteur ،شاٍرساٍع  

910 Démission استقالة 

911 Dénominateur commun مشتركقاسم  

912 Dénomination تسمية 

913 Dépanneur  مصلِّح 

914 Déontologie  المهنةآداب  

915 Dépassement تجاوز 

916 Dépendant تابع 

917 Déplacement تنقل 

918 Dépôt légal قانونيإيداع  

919 Dérogation استثناء 

920 Déroger استثنى 

921 Déroulement ،تسلسل، مسار، سيربسط 

922 Dérouler ،طسير،عرضبس  

923 Désaccord خالف 

924 Désignation تعيين 

925 Détachement انتداب 

926 Détacher ،فصل انتدب   

927 Détail تفصيل 

928 en ~ بالتفصيل 

929 Détailler لفص 

930 Détermination ،عزمتحديد  

931 Développement   تطور، نمو، تنمية،
 انتشارتوسع، 

932 ~ durable ~مستدامة  

933 Développer ،رلطوع، فصنشر، وس 

934 Déviation انحراف 

935 Dévouement ،تفاٍنإخالص  

936 Dès ،منذابتداء  

937 ~ à présent ~ ا من اآلن، من اآلنفصاعد 

938 Diagnostic تشخيص 

939 Diffamation قذف 

940 Différence ،تبايناختالف  

941 Différent ،مغايرمختلف  

942 Difficile صعب 

943 Difficulté صعوبة 

944 Diffusion توزيع 

945 Diplôme ،شهادة دبلوم   

946 Direct مباشر 
947 Directement مباشرة 
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Dossier incomplet   Directeur 

 

948 Directeur مدير 

949 ~ Général ~عام  

950 ~ Régional ~جهوي  

951 ~ adjoint ~مساعد  

952 Direction مديرية 

953 ~ des moyens généraux ~الوسائل العامة  

954 ~ des ressources humaines ~الموارد البشرية 

955 ~ générale ~عامة  

956 Directive (s) توجيهات) ج (توجيه 

957 Disciplinaire تأديبي 

958 Discipline تأديب 

959 Dispense إعفاء 

960 Dispenser أعفى 

961 Disponible ،جاهز متفرغ، متوفر، مستعد 

962 Disponibilité ،توفر، استيداعاستعداد  

963 Mise en ~ على االستيداعإحالة  

964 Dispositif (s) تدابير) ج (تدبير 

965 ~ réglementaires ~تنظيمية  

966 Disposition (s) نصوص،) ج( نص 
 أحكام) ج( حكم 

967 ~ législative (s) ~تشريعية  

968 ~ statutaire (s) ~قانونية  

969 ~ transitoire (s) ~انتقالية  

970 Dissolution حّل 

971 District مقاطعة 

972 Divergence ،اختالفتباعد  

973 Divergent ،متباينمتباعد  

974 Divers ،متعدد، مختلفمتنوع 

975 Division ،تقسيمقسمة  

976 Document ،مستندوثيقة  

977 Documentaire وثائقي 

978 fonds ~ رصيد ~  

979 Documentaliste وثائقي 

980 Documentation وثائق 

981 Domaine ،ميدانمجال  

982 ~ de compétence ~اختصاص  

983 Domiciliation ،مكان التواجدمحل  

984 Dommage ضرر 

985 ~s et intérêts تعويضات 

986 Données  ،انات بيمعطيات 

987 ~ d'un problème ~مسألة  

988 ~ préliminaires ~أولية  

989 ~ statistiques ~إحصائية  

990 Don  ،موهبةهبة  

991 Dont la teneur suit نصهاآلتي  

992 Dorénavant من اآلن، من اآلن فصاعداابتداء 

993 Dossier ملف 

994 ~ administratif ~إداري  

995 ~ de candidature ~الترشيح  

996 ~ de recrutement ~التوظيف  

997 ~ de retraite ~التقاعد  

998 ~ du fonctionnaire ~الموظف  

999 ~ du personnel ~المستخدمين  

1000 ~ en instance ~قيد الدراسة  

1001 ~ incomplet ~ناقص  
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Eléctromécanicien   Dossier médical 

 

1002 ~ médical ~طبي   

1003 Dotation ،تجهيزد، منح،  تزوياعتماد 

1004 ~ Budgétaire ميزانيةمنح  

1005 Droit ،قانونحق  

1006 ~ acquis مكتسبحق  

1007 ~ administratif اإلداريالقانون  

1008 ~ de recours ~الطعن  

1009 ~ de réponse ~الرد  

1010 ~s et obligations 
 du fonctionnaire

 الموظف وواجباتهحقوق

1011 ce que de ~ يخوله القانونما  

1012 Duplicata األصل ثانية، صورة طبق نسخة

1013 Durable ،مستدامدائم  

1014 Durée مدة 

1015 ~ de stage ~ التربص( التمرين(  

1016 ~ de validité ~ية الصالح 

1017 Dû à لـمستحق  
 
  

   
1018 Echelle ،مقياسسلم  

1019 Echelon ،درجةمستوى  

1020 à l'~ communal المستوى البلديعلى  

1021 ~ institutionnel ~المؤسساتي  

1022 premier ~ أولىدرجة  

1023 Echéance ،أمدأجل  

1024 Echéancier أجل   

1025 Echéant (le cas) االقتضاءعند  

1026 Econome مقتصد 

1027 Economie اقتصاد  

1028 ~ de marché ~السوق  

1029 Economiste اقتصادي 

1030 Effectif (adj.) فعلي 

1031 effectif (s) المستخدمينتعداد  

1032 Effet ،أثر، نتيجةمفعول  

1033 à cet ~ ذلكألجل  

1034 ~ rétroactif رجعيأثر  

1035 Efficace الفع 

1036 Efficacité فعالية 

1037 Efficience نجاعة 

1038 Egalement ،لك كذأيضا 

1039 Egalité ،مساواةتساٍو  

1040 Egard ،احتراماعتبار  

1041 à cet ~ الصددبهذا  

1042 Eu ~ à … ،نظرااعتبارا  

1043 Elaboration ،تحضير، وضعإعداد 

1044 Elaborer ،رأعدوضع، حض  

1045 ~ un texte نصاأعد  

1046 Eléctricien كهربائي 

1047 ~ Auto ~سيارات  

1048 ~ en Bâtiment ~في العمارات  

1049 ~ d'entretien ~في الصيانة  

1050 Eléctrobobineur كهروكباب 

1051 Eléctromécanicien ميكانيكيكهرو  
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Enregistrer                               Eléctromécanique 

 

1052 Eléctromécanique كهروميكانيك 

1053 Elément عنصر 

1054 Elite نخبة 

1055 Emaner ،انبثق، وردصدر  

1056 Emargement ي الهامش فتوقيع 

1057 Emergent ،منبثقبارز  

1058 Emerger ،انبثقبرز  

1059 Emission إصدار 

1060 Emploi ،شغل، عملوظيفة  

1061 ~ réservé مخصصةوظيفة  

1062 ~ spécifique نوعيةوظيفة  

1063 ~ supérieur علياوظيفة  

1064  mode d' ~  االستعمالطريقة  

1065 Employer استخدم 

1066 Employeur ستخِدمم 

1067 Employé ممستخد 

1068 En application de لـتطبيقا  

1069 En bonne et due  forme لألصول الواجبةطبقا 

1070 En cas de besoin الحاجةعند  

1071 En cas de force majeure حالة القوة القاهرةفي 

1072 En deçà دون 

1073 En effet ،لفعل بافعال 

1074 En faveur de ،لفائدةلصالح  

1075 En foi de quoi لذلكإثباتًا  

1076 En général عامةبصفة  

1077 En matière de مجالفي  

1078 En outre ،زيادةعالوة   

1079 En partie جزئيا 

1080 En permanence ،بال انقطاعدوما  

1081 En perspective ق المستقبل، في األففي 

1082 En position de وضعيةفي  

1083 En pratique الواقعفي  

1084 En présence de بحضور 

1085 En prévision de ،توقعاتحسبا  

1086 En temps utile الوقت المناسبفي  

1087 En-tête عنوان 

1088 papier à ~ معنونةورقة  

1089  enveloppe à ~ معنونظرف  

1090  lettres à ~ معنونةرسائل  

1091 En tout état de cause أي حالعلى  

1092 En vertu de ،بمقتضىبموجب  

1093 En vigueur المفعول، معمول بهساري 

1094 Encadrement تأطير 

1095 Encadrer أطّر 

1096 Engagement ،دالتزامتعه  

1097 Engager ،دالتزامتعه  

1098 Engendrer ،بأحدثسب  

1099 Enjeu رهان 

1100 Enquête تحقيق 

1101 ~ d'habilitation ~التأهيل  

1102 Enquêter حقّق 

1103 Enregistrement ،قيدتسجيل  

1104 Enregistrer ،دسجلقي  
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Etabilssement (EPSCP)                                            Entente 

 

1105 Entente ،تفاهموفاق  

1106 Entériner ،دصادقأي  

1107 Entrave عرقلة 

1108 Entreprendre ،قام باشر، شرع 

1109 ~ des démarches بمساٍعقام  

1110 Entrepreneur مقاول 

1111 Entretenir ،حافظصان  

1112  s' ~ تحادث 

1113 Entretien ،صيانةمحادثة  

1114 Entrevue ،مواجهةمقابلة  

1115 Entrée ،دخول مدخل   

1116 Entrer en fonction وظيفةاستلم  

1117 ~ en vigueur التنفيذ، أصبح  حيز دخل
  المفعولساري 

1118 Enveloppe ظرف 

1119 Environnement محيط 

1120 Envisager ،نوىارتأى  

1121 Envoi إرسال 

1122 Envoyer ،بعثأرسل  

1123 Equipement (s) ات( تجهيز(  

1124 Equiper زجه 

1125 Equivalence معادلة 

1126 ~ administrative ~إدارية  

1127 ~ scolaire ~مدرسية  

1128 ~ universitaire ~جامعية  

1129 Equivalent معادل 

1130 Equivaloir عادل 

1131 Equivoque ملتبس  

1132 Erreur خطأ 

1133 ~ de frappe ~مطبعي  

1134 Espace فضاء 

1135 ~ économique  ~ اقتصادي         

1136 ~ culturel ~ثقافي  

1137 ~ territorial ~إقليمي  

1138 en l'~ de … غضونفي  

1139 Essai محاولة 

1140 période d' ~ تجريبيةفترة  

1141 Essentiel ،أساسي جوهري   

1142 condition ~le أساسيشرط  

1143 Essentiellement   جوهرياأساسا،

1144 Estimation تقدير 

1145 Estimer رقد 

1146 Etablir ،قام وضع، أأعد 

1147 Etablissement ،إعدادمؤسسة  

1148 ~ public عموميةمؤسسة  

1149 ~ des listes القوائمإعداد  

1150 ~ public à caractère 
administratif 

  عمومية ذات مؤسسة
 إداريطابع  

1151 ~ public à caractère 
industriel et 
commercial 

  عمومية مؤسسة
  صناعي  ذات طابع 
 تجاريو 

1152 ~ public à caractère 
scientifique et technique 
(EPST) 

  عمومية مؤسسة
  علميذات طابع  
  وتقني 

1153 ~ public à caractère 
scientifique, culturel et 
professionnel ( EPSCP) 

  عمومية مؤسسة
   علميذات طابع  
  ومهنيوثقافي 
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  Exiger l'accord préalable                     Etablissement public à gestion spécifique 

 

1154 ~ public à gestion 
spécifique 

 عمومية ذاتمؤسسة
 نوعيتسيير 

1155 ~ public communal عمومية بلديةمؤسسة 

1156 ~ public de wilaya   عمومية والئيةمؤسسة

1157 ~ public inter-wilaya لوالياتا عمومية بين مؤسسة

1158 ~ public local (EPL) عمومية محليةمؤسسة 

1159 ~ public mixte ختلطة عمومية ممؤسسة 

1160 ~ public régional عمومية جهويةمؤسسة 

1161 Etant (ceci) وإنهذا  

1162 Etat ،كشف، حالة، مجملدولة 

1163 ~ de droit القانوندولة  

1164 ~ civil مدنيةحالة  

1165 ~ de frais المصاريفكشف  

1166 ~ de service الخدماتمجمل  

1167 ~ des congés العطلكشف  

1168 ~ nominatif سميا كشف 

1169 ~ récapitulatif إجماليكشف  

1170 ~ régulateur ضابطةدولة  

1171 ~ unitaire أحاديةدولة  

1172 Ethique  أخالقيات   

1173 Etude دراسة 

1174 Evaluateur ممقي 

1175 Evaluation ،تقويمتقدير  

1176 Evaluer ،مرقيقد  

1177 Evalué مقيمر،مقد  

1178 Eventuel محتمل 

1179 Evoluer ،رتطورطو  

1180 Evolution ،تقدمتطور  

1181 Examen ،امتحانفحص  

1182 ~ médical طبي فحص   

1183 Examiner ،فحص، درسامتحن  

1184 Exception استثناء 

1185 Exceptionnel استثنائي 

1186 Exceptionnellement استثنائيةبصفة  

1187 Excès ،إفراط، مبالغةتجاوز  

1188 Exclure ،استبعدأبعد  

1189 Exclusion ،إقصاءإبعاد  

1190 Exemplaire ،مثالينسخة  

1191 Comportement ~ مثاليسلوك  

1192 Exemple مثال 

1193 Exempt عفىم 

1194 Exempter منأعفى  

1195 Exemption من، استثناءإعفاء  

1196 Exercer ،مارسباشر  

1197 Exercice  ،تمرينممارسة  

1198 ~ budgétaire ماليةسنة  

1199 ~ des droits الحقوقممارسة  

1200 Exécuter ،أنجزنفّذ  

1201 Exécution ،إنجازتنفيذ  

1202 Exhaustif ،شاملكامل  

1203 Exigence  ،اقتضاءتطلّب  

1204 ~s du poste de travail صب العمل منمقتضيات

1205 Exiger ،أوجب، طلباقتضى  

1206 ~ l'accord préalable موافقة مسبقةتطلب  
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Fin (s)                       Exigibilité         

 

1207 Exigibilité األداء، استحقاقوجوب 

1208 Expert خبير 

1209 Expertise خبرة 

1210 Expéditeur مرسل 

1211 Expédition إرسال 

1212 Expérience خبرة 

1213 Expérimentation يبتجر 

1214 Expérimenté خبرةذو  

1215 Expiration ،انقضاءانتهاء  

1216 ~ d'un contrat ~العقد  

1217 ~ d'un terme األجلانقضاء  

1218 Exposé ،ضبيانعر  

1219 ~ des motifs ~األسباب  

1220 Exposer ضعر 

1221 ~ le cas ~حالة  

1222 Expression des besoins حتياجات عن االتعبير

1223 Extension ،امتداداتساع  

1224 Extinction ،زوال، سقوطانقضاء  
1225 ~ de la peine العقوبةانقضاء  

1226 ~ du droit ~الحق  
  

   
1227 Facturier مفوتر 
1228 Facultatif اختياري 

1229 Faculté ،مقدرة، كليةقدرة 

1230 Faire ،عملأدى  

1231 ~ appel ستأنفا 

1232 ~ parvenir ،أرسلأبلغ  

1233 ~ prévaloir ses droits بحقوقه  بحقوقه، تمسكطالب

1234 Faisant suite لـ، ردا علىتبعا 

1235 Falsification تزوير 

1236 Falsifier ،رفزوزي  

1237 Fascicule ،ملزمةكراسة  

1238 Faute خطأ 

1239 ~ de quoi حالة عدم، وإالفي  

1240 ~ grave جسيمخطأ  

1241 ~ professionnelle ~مهني  

1242 Feuille d'émargement التوقيعكشف  

1243 Fiche ،بطاقةاستمارة 

1244 ~ d'appréciation  تقييم بطاقة   

1245 ~ d'engagement ~التزام  

1246 ~ d'inscription ~تسجيل  
1247 ~ de notation ~تنقيط  

1248 ~ de paie الراتبكشف  

1249 ~ de renseignement معلوماتاستمارة  

1250 ~ de suivi ~متابعة  

1251 ~ de vœux رغباتاستمارة 

1252 ~ familiale عائليةشهادة  

1253 ~ individuelle فردية شهادة   

1254 Fichier بطاقية 

1255 Filière شعبة 

1256 fin (s) غايات)ج( غاية 
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Frais de mission                   A toutes fins utiles 

 

1257 à toutes ~ utiles  مفيدة~ لكل  

1258 Finance (s) مالية 

1259 ~ publiques ~عامة  

1260 Financement تمويل 

1261 Financier مالي 

1262 Fiscalité جباية 

1263 Fins de (aux) ،بهدفبغية  

1264 Fiscale ،جبائيضريبي  

1265 Fiscaliste جبائي 

1266 Fonction وظيفة 

1267 ~ d’analyse ~التحليل  

1268 ~ d’animation ~تنشيط  

1269 ~ d’écoute ~إصغاء  

1270 ~ d’orientation ~التوجيه  

1271 ~ de consultation ~استشارة  

1272 ~ de contrôle ~رقابة  

1273 ~ de coordination ~تنسيق  

1274 ~ de normalisation ~تنميط  

1275 ~ de planification ~تخطيط  

1276 ~ de prévision ~تقدير  

1277 ~ de proximité ~جوارية  

1278 ~ de suivi ~متابعة  

1279 ~ élective ~انتخابية  

1280 ~ publique ~عامة، عمومية  

1281 ~ supérieure ~عليا  

1282 Fonctionnaire موظف  

1283 ~ modèle ~مثالي  

1284 ~ qualifié ~مؤهل  

1285 Fonctionnel وظيفي  

1286 Force قوة 

1287 ~ exécutoire ~تنفيذية  

1288 ~ majeure ~قاهرة  

1289 Forclusion الحق، انقضاءسقوط  

1290 Forfaitaire جزافي 

1291 Forgeron حداد 

1292 Formalité (s) إجراءات) ج (إجراء 

1293 Formation ،تشكيلةتكوين  

1294 ~ accélérée سريعكوينت  

1295 ~ complémentaire ~مكمل  

1296 ~ continue ~متواصل  

1297 ~ de base ~قاعدي، أساسي  

1298 ~ de longue durée ~طويل األمد  

1299 ~ générale ~عام  

1300 ~ professionnelle ~مهني   

1301 ~ spécialisée ~متخصص  

1302 ~ supérieure ~عاٍل  

1303 ~ universitaire ~جامعي  

1304 Formel قطعي 

1305 Formellement قطعا 

1306 Formulation des réserves تحفظاتإبداء 

1307 Frais ،مصاريفنفقات  

1308 ~ accessoires ~إضافية، ثانوية  

1309 ~ de formation ~التكوين  

1310 ~ de mission ~ المهمة   
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Homogène                       Frais de personnel 

 

1311 ~ de personnel ~دمين المستخ 

1312 ~ de séjour ~اإلقامة  

1313 ~ de transport ~النقل  

1314 ~ médicaux ~طبية  
  

   
1315 Gardien حارس 

1316 Gestion تسيير 

1317 ~ de carrière ~الحياة المهنية  

1318 ~ de proximité ~جواري  
1319 ~ des affaires 

publiques locales 
 الشؤون العمومية ~
 المحلية 

1320 ~ des personnels ~المستخدمين  

1321 ~ financière ~مالي  

1322 Gestionnaire رمسي 
1323 ~ des biens immobiliers 

et mobiliers 
         العقارات~
 والمنقوالت 

1324 ~ des ressources humaines ~الموارد البشرية 

1325 ~ des stocks ~ ناتالمخزو   

1326 ~ du matériel ~العتاد  

1327 ~ du parc ~حظيرة  

1328 Généralités عموميات 

1329 Géographe جغرافي 

1330 Gérance إدارة،تسيير  

1331 Global شامل 

1332 Globalité ،إجماليةشمولية 

1333 Gouvernance ،تسييرحكم  

1334  bonne ~ ~راشد  
1335 Grade رتبة 
1336 Graduation تدرج 
1337 Graisseur مشحم 
1338 Grève إضراب 
1339 Grille شبكة 
1340 ~ des salaires ~األجور  
1341 ~ indiciaire ~استداللية  

1342 Groupe ،فوجمجموعة  
1343 Guide مرشد 

  

   
1344 Habilitation تأهيل 
1345 Habilité مؤهل 

1346 Handicap عائق 

1347 Harmonisation انسجام 
1348 Haut عال 
1349 ~ conseil أعلىمجلس  
1350 Hebdomadaire أسبوعي 
1351 Heure supplémentaire إضافيةساعة 

1352 Hébergement إيواء 
1353 Hétérogène متجانس، متنافرغير 

1354 Hiérarchie سلمي، هرميتسلسل  
1355 ~ administrative إداريتسلسل  

1356 Homogène متجانس 
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Indemnité(s) forfaitaire                                      Homologation 

 

1357 Homologation علىمصادقة  

1358 Homologuer علىصادق  

1359 Horaire de travail العملتوقيت  

1360 Hors خارج 

1361 ~ cadre ~ اإلطار 

1362 ~ catégorie ~المجموعة  

1363 ~ d'usage ~االستعمال  

1364 ~ échelle ~السلم  

1365 ~ secteur ~قطاع ال 

1366 Hôtesse فةمضي 

1367 Huissier قضائيمحضر  

1368 Hypothèse فرضية 
  

   
1369 Identification الهوية، وصفتحديد 

1370 Identifier ،تحديدوصف  

1371 II est certain que المؤكد أنمن  

1372 II est évident الواضحمن البديهي، من  

1373 II est fort probable المرجح لمن األرجح، من إنه

1374 II est prévu المتوقعمن  

1375 II ressort يتجلى، يتضحيتبين ، 

1376 II semble يبدو 

1377 Il est impératif  الضروري، من المستلزممن

1378 Ilégal شرعي، غير قانونيغير  

1379 Ilicite مشروعغير  

1380 Immobilier عقاري 

1381 Immunité حصانة 

1382 Impact أثر 
1383 Impartialité de   

 l’administration 
  اإلدارة، عدم تحيزحياد

 اإلدارة 
1384 Impératif ،إلزام، ضروريضرورة  

1385 Imprimé ،مطبوعاستمارة  

1386 Imputer ،خصص، خصمنسب  

1387 ~ à quelqu'un إلىنسب  

1388 Inaptitude القدرةعدم  

1389 ~ physique ~البدنية  

1390 Incapacité عجز 

1391 Incompétence االختصاص الكفاءة، عدم عدم

1392 ~ en la matière ~في المجال  

1393 ~ professionnelle ~المهنية  

1394 Indemnité (s) تعويضات، منحة)ج( تعويض 

1395 ~ compensatrice  تعويضيةمنحة  

1396 ~ de dédommagement عن الضررتعويض 

1397 ~ de déplacement ~ التنقل عن   

1398 ~ de logement ~عن السكن  

1399 ~ de nuisance ~عن الضرر  

1400 ~ de salaire unique ~ الوحيد   األجرعن  

1401 ~ de service permanent ~عن العمل التناوبي 

1402 ~ de technicité ~عن التقنية  

1403 ~ de travail posté ~عن العمل المصنف  

1404 ~ diverses ~ مختلفةات   

1405 ~ forfaitaire  ~جزافي  
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Instrument                       Indemnité (s) journalière 

 

1406 ~ journalière ~يومي  

1407 ~ kilométrique  ~عن المسافة  

1408 Indice  استدالليرقم  

1409 Indiciaire (majoration) استدالليةزيادة 

1410 Infirmier ممرض 

1411 Information ،نبأ، خبرإعالم  

1412 Informer أعلم 

1413 Infra ،دونتحت  

1414 Ingénieur مهندس 

1415 ~ d'application ~تطبيق  

1416 ~ d'Etat ~دولة  

1417 ~ d'études ~الدراسات  

1418 ~ en informatique ~ اآللي في اإلعالم 

1419 ~ en méthodes et 
organisation 

هج والتنظيم في المنا~

1420 ~ informaticien ~إعالمي  

1421 ~ principal ~رئيسي  

1422 ~ système ~منظومة  

1423 Inscription ،تدوينتسجيل  

1424 Inscrire ،نسجلد، دوقي  

1425 Insérer ،نشرأدرج  

1426 Insertion au    
journal officiel

 في الجريدة الرسميةنشر

1427 Inspecter فتّش 

1428 Inspecteur مفتش 

1429 ~ de douanes ~جمارك  

1430 ~ du trésor  ~الخزينة  

1431 ~ du travail ~العمل  

1432 ~ des biens de l'Etat ~أمالك الدولة  

1433 ~ des fraudes ~  الغشقمع  

1434 ~ des impôts ~الضرائب  

1435 ~ des prix et des 
enquêtes économiques 

  األسعار والتحقيقات ~
 االقتصادية 

1436 Instabilité االستقرارعدم  

1437 Instable مستقرغير  

1438 Installation تنصيب 

1439 Instance (l') ،جهةسلطة  

1440 ~ concernée معنيةجهة  

1441 ~ exécutive ~تنفيذية  

1442 Instaurer ،س، هيأ، فرضأقامأس  

1443 ~ la discipline انضباطًافرض  

1444 Instituer ،س، وضعأقامأس ،أعد 

1445 ~ une procédure إجراءوضع  

1446 ~ une règle ~قاعدة  

1447 Institut معهد 

1448 ~ national ~وطني  

1449 ~ supérieur ~عاٍل  

1450 ~ technologique ~تكنولوجي  

1451 Institution مؤسسة 

1452 ~ publique ~عمومية  

1453 Instruction تعليمة 

1454 ~ inter ministérielle ~وزارية مشتركة 

1455 ~ ministérielle ~وزارية  

1456 ~ présidentielle ~رئاسية  

1457 Instrument ،وسيلةأداة  
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Irrécouvrable                    Insuffisance 

 

1458 Insuffisance نقص 

1459 Insuffisant كاف، ناقصغير  

1460 Intendant مقتصد 

1461 Intense ،مكثفحاد  

1462 Intensité ،ةةحدكثافة، شد  

1463 Interactif تفاعلي 

1464 Interactivité تفاعلية 

1465 Intercepter ،اعترضتلقى  

1466 Intercommunalité البلدياتبين  

1467 Interdiction منع 

1468 Interférence تداخل 

1469 Intergouvernemental كومات الحبين 

1470 Intermédiaire وسيط 

1471 Interministérialité الوزاراتبين  

1472 Interministériel مشتركوزاري  

1473 Interne داخلي 

1474 Interposer بينتوسط  

1475 Interprétation ،تأويل، ترجمةتفسير 

1476 ~ simultanée فوريةترجمة  

1477 Interprète ترجمان 

1478 Interrogation  استفهاماستفسار،استجواب،

1479 Interrompre قطع 

1480 Interruption انقطاع 

1481 Intersectoriel بين القطاعاتمشترك 

1482 Intervalle ،فاصلفارق  

1483  dans l' ~ غضون، أثناءفي  

1484 Intervention تدخُّل 

1485 Intégration إدماج 

1486 Intègre نزيه 

1487 Intégrer أدمج 

1488 Intégrité نزاهة 

1489 Intérêt فائدة 

1490 Intérieur  داخلي 

1491 Intérieurement داخليا 

1492 Intérim (par) بالنيابة 

1493 Intérimaire بالنيابة باألعمال، مكلف قائم

1494 Intrinsèque ،جوهري، ذاتيأصلي 

1495 valeur ~ ذاتيةقيمة  

1496 Introduction ،تمهيد، مدخلمقدمة  

1497 Introduire ،قدم أدخل   

1498 Intuition سحد 

1499 par ~  بالحدس 

1500 Invariable ثابت 

1501 Inventaire  جرد   

1502 Inverse عكس 

1503 à l' ~  عكسعلى  

1504 Inversement عكسيا 

1505 Investigation ،بحث، استقصاءتحر 

1506 Investissement استثمار 

1507 Inviolabilité ،حصانةحرمة  

1508 Invitation دعوة 

1509 Involontaire إراديال  

1510 Irrationnel معقولغير  

1511 Irrécouvrable  قابل للتحصيلغير  
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Laboratoire (s)                                            Irrégularité 

 

1512 Irrégularité للقانونمخالفة  

1513 Isolement عزل 

1514 Isoler عزل 

1515 Isolé ولمعز 

1516 Issu de عن، منبثق، ناجم عنانبثق 

1517 Issue مخرج 

1518 à l' ~  بعد إثر، على   

1519 Itinéraire ،طريق، مسارمسلك  
  

   
1520 Joindre ،ألحقأرفق  

1521 Joint مرفق 

1522 Jonction ،التقاط، ربطوصل  

1523 Jouir ،تمتعانتفع  

1524 Jour يوم 

1525 ~ d'échéance ~انقضاء األجل  

1526 ~ de dépôt ~ اإليداع 

1527 ~ de réception ~استقبال  

1528 ~ férié ~عطلة  

1529 ~ franc ~كامل  
1530 ~ ouvrable ~عمل  

1531 Journal, Journaux جرائد)ج( جريدة  
1532 ~ officiel ~رسمية  
1533 Journalier يوميعامل  

1534 Journaliste صحافي 

1535 Judiciaire قضائي 

1536 Judicieux وجيه 

1537 Jugement ،قرارحكم  

1538 ~ arbitral تحكيميقرار  

1539 Juridiction االختصاص قضائية، مجال هيئة

1540 Juridique قانوني 

1541 Jurisprudence قضائي، فقهإجتهاد  

1542 Juriste  قانوني 

1543 Jury لجنة 

1544 ~ d'admission ~القبول، النجاح  

1545 ~ d'examen ~االمتحان  

1546 ~ de confirmation ~التثبيت  

1547 ~ dé délibération ~المداولة  

1548 Jusqu'à nouvel 
ordre 

  صدور أمر آخر، لحين
  آخرإشعارإلى  

1549 Juste ،منصف، صائبعادل  

1550 Justificatif ،برهان، مبررحجة  

1551 Justification ،تبريرتعليل  

1552 Justifier ،رعلّلبر  
  

   
1553 Laborantin مخبري 
1554 Laboratoire(s) مخبر  
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Ligne de conduite                 Laconique 

 

1555 Laconique ،وجيزمختصر  

1556 Lacune ثغرة 

1557 Laissez-passer بالمرورترخيص  

1558 Lancement انطالق 

1559 Lapsus لسانزلة  

1560 Latent خفي، كامنتر،مست  

1561 Latéral جانبي 

1562 Latin التيني 

1563 Latitude التصرفحرية  

1564 Lauréat فائز 

1565 Lendemain (au) غداة 

1566 Lettre رسالة 

1567 ~ avec en-tête ~معنونة  

1568 ~ d'engagement ~التزام  

1569 ~ d'envoi إرسال 

1570 ~ de principe ~مبدئية  

1571 ~ de rappel, relance ~تذكير  

1572 ~ de recours ~تظلّم، طعن  

1573 ~ de rejet ~رفض  

1574 ~ recommandée ~ نةمضم 

1575 Lever رفع 

1576 ~ de réserves  ~التحفظات  

1577 ~ l'équivoque ~االلتباس  

1578 ~ la séance ~الجلسة  

1579 Légal ،شرعيقانوني  

1580 Légalisation ،تصديقمصادقة  

1581 Légaliser صادق 

1582 Légalité ،مشروعيةشرعية  

1583 ~ des actes ~الوثائق   

1584 ~ des actions ~األعمال  

1585 Légiférer ،عقنّنشر  

1586 Législateur عمشر 

1587 Législation ،تقنينتشريع  

1588 ~ en vigueur ~ساري المفعول  

1589 Légitime ،مشروع شرعي   

1590 Légitimité شرعية 

1591 ~ constitutionnelle ~دستورية  

1592 ~ de l’Etat ~الدولة  

1593 Liaison ،وصل، اتصالربط  

1594 Libellé (le) النص، تبيانصيغة  

1595 ~ de l'adresse العنوانتبيان  

1596 Libération تحرير 

1597 Libérer رحر 

1598 Libre حر 

1599 ~ échange. تبادل ~  

1600 Licence (diplôme)  الليسانس   

1601 une ~ رخصة 

1602 Licenciement تسريح 

1603 Licencier ،حفصلسر  

1604 Licencié (fonctionnaire) مسرح، مفصولموظف 

1605 Lien de causalité سبيبةعالقة   

1606 Lieu ،موضعمكان  

1607 Ligne  خط   

1608 ~ de conduite عمل، تصرفخطة  
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Majorité  Ligne directe 

 

1609 ~ directe ~مباشر  

1610 Limitation تحديد 

1611 Limite حد 

1612 ~ d'âge ~السن  

1613 Limité محدود 

1614 Limogeage عزل 

1615 Limoger عزل 

1616 Liquidation تصفية 

1617 Liquidité سيولة 

1618 Liste, listing ةقائم 

1619 ~ additive ~إضافية  

1620 ~ d'aptitude ~التأهيل  

1621 ~ nominative ~اسمية  

1622 Litige ،منازعةنزاع  

1623 Litigieux فيه نزاع، متنازع محل

1624 Local (locaux) ،محلي، مكتبمحل  

1625 Localement محليا 

1626 Localisation الموقعتحديد  

1627 Localiser دحالموقعد  

1628 Localisé الموقعمحدد  

1629 Localité ،بلدةناحية  

1630 Location ،كراء، استئجارإيجار  

1631 Logement ،مسكنسكن  

1632 ~ d'astreinte ~إلزامي  

1633 ~ de fonction ~وظيفي  

1634 Logiciel مناطيق) ج (منطاق 
1635 Logique ،منطقيمنطق  
1636 Logistique إمداد 

1637 Loi قانون 

1638 ~ cadre ~عضوي  

1639 ~ complémentaire ~إضافي، تكميلي  

1640 ~ de finances ~المالية  

1641 ~ en vigueur ~ساري المفعول  

1642 lumière ،نورضوء  

1643 a la ~ de ضوءعلى  
  

   
1644 Macro économique كلياقتصاد  

1645 Magasinier مخزنينأم  

1646 Main d'œuvre عاملةيد  

1647 ~ qualifiée ~مؤهلة  

1648 ~ spécialisée ~ متخصصة   

1649 Maintenance صيانة 

1650 Maintenir  أبقى 

1651 ~ sa position ~على موقفه  

1652 Maintien إبقاء 

1653 Maîtrise تحكّم 

1654 Majeur ،راشد، هامبالغ  

1655 fait ~ هامثحد  

1656 Majoration ،إضافةزيادة  
1657 Majoritaire أغلبيةذو  
1658 Majorité أغلبية  
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Méthodologie                      Age de la majorité 

 

1659 âge de la ~  الرشدسن  

1660 Maladie مرض 

1661 ~ de longue durée ~طويل األمد  

1662 ~ professionnelle ~مهني  

1663 Management التسيير 

1664 Mandat ،تفويض عهدة   

1665 Manifestation تظاهرة 

1666 Manifester ،رعنأظهرأبدى، عب  

1667 Manipulation استعمال 

1668 Manipuler ستعملا 

1669 Manœuvre ،عملية، عامل يدويمناورة 

1670 Manquement à la 
discipline 

  لالنضباطمخالفة

1671 Manuel ،كتابيدوي  

1672 Manuscrit مخطوط 

1673 Marge ،هامشحد  

1674 ~ bénéficiaire ~الربح  

1675 ~ d'erreur ~الخطأ  

1676 ~ de sécurité ~األمن  

1677 Marginal هامشي 

1678 Marginalisation تهميش 

1679 Marginaliser شهم 

1680 Marque ،سمةعالمة  

1681 Masse (s) كتلة 

1682 ~ salariale ~األجور  

1683 Matérialisation ،تجسيمتجسيد  

1684 Matérialiser دمجسجس ،  

1685 Matériel ،يعتادماد  

1686 Matière ةماد 

1687 Matricule التسجيلرقم  

1688 Maturité نضج 

1689 Maximal, maximum ،قصوىأقصى  

1690 Meeting عتجم 

1691 Membre عضو 

1692 ~ fondateur ~سمؤس  

1693 Mensualité شهرية 

1694 Mensuel شهري 

1695 Mesure (s) ،تدابير)ج( تدبير قياس  

1696 ~ d'appui الدعمتدابير  

1697 ~ d'incitation/incitatives ~،تشجيعية  تحفيزية

1698 ~ de protection ~الحماية  

1699 ~ de sécurité ~أمنية  

1700 ~ pénales ~جزائية  

1701 ~ préventives ~ئية وقا 

1702 ~ préliminaires ~تمهيدية  

1703 Mécanisme آلية 
1704 Médaille de travail  

et de mérite 
 العمل واالستحقاقميدالية

1705 Médian, médium ،وسطيمتوسط  

1706 Mélange ،مزيجخليط  

1707 Mémoire ( La) ذاكرة 

1708 pour ~  للتذكير 

1709 un ~ بحث 

1710 Mérite استحقاق 

1711 Méthode منهاجطريقة ،  

1712 ~ pratique ~عملية  

1713 Méthodique منهجي 

1714 Méthodologie ،طريقةمنهجية  
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Multiplicité                   Milieu 

 

1715 Milieu ،بيئةوسط  

1716 Minimal, minimum أدنى 

1717 Minoration ،تقليصتقلّيل  

1718 Minorer ،قلّصقلّل  

1719 Mise ،إحالةوضع  

1720 ~ à la retraite على التقاعد إحالة   

1721 ~ au point توضيح 

1722 ~ à jour تنقيح 

1723 ~ à la disposition تحت تصرفوضع 

1724 ~ à niveau تأهيل 

1725 ~ à pied عن العملتوقيف  

1726 ~ en demeure إعذار 

1727 ~ en disponibilité على االستيداعإحالة 

1728 ~ en garde حذيرت 

1729 ~ en oeuvre ،وضع حيز التنفيذتنفيذ  

1730 Mission (s) مهمة 

1731 Mixte مختلط 

1732 Mobilité ،تنقلحركية  

1733 Modalité (s) كيفية 

1734 ~ de recrutement ~التوظيف  

1735 ~ de règlement ~التسوية  

1736 Mode ،نمطمنوال، كيفية، طريقة  

1737 Modernisation ،عصرنةتحديث  

1738 Modéré معتدل 

1739 Modèle ،نموذجينموذج  

1740 Modificatif لمعد 

1741 Modification تعديل 

1742 Modifier لعد 

1743 Moins (au) األقلعلى  

1744 Moins que من أقل   

1745 à ~ إذاإال  

1746 Mois شهر 

1747 Moitié نصف 

1748 Moment de (au) ماحين 

1749 Mondialisation عولمة 

1750 Monopole احتكار 

1751 Monotonie رتابة 

1752 Montant مبلغ 

1753 ~ brut ~إجمالي  

1754 ~ net ~صافي  

1755 Moral ،أدبيأخالقي، معنوي  

1756 Moralisation أخلقة 

1757 Moraliser أخلق 

1758 Motif سبب 

1759 Mouvement حركة 

1760 ~ associatif ~جمعوية  

1761 ~ périodique ~دورية  

1762 Moyen (s) ،مدىوسيلة  

1763 ~ approprié ~مناسبة، مالئمة  

1764 ~ terme متوسطمدى  

1765 Multidisciplinaire التخصصات متعدد 

1766 Multiple ،مضاعفمتعدد  

1767 Multiplication ،مضاعفةتضاعف  

1768 Multiplicité دتعد 
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Nullité                  Multiplier 

 

1769 Multiplier ضاعف 

1770 Munir أحضر 

1771 Mutation نقل 

1772 Muter نقل 

1773 Mutuel متبادل 

1774 Mutuelle (La) تعاضدية 
  

   
1775 Nationalité جنسية 

1776 Naturalisation تجنس  

1777 Nature طبيعية 

1778 ~ juridique ~قانونية  

1779 Naturel طبيعي   

1780 Net ،واضحصاف  

1781 Nettement بوضوح 

1782 Neutralité حياد 

1783 Neutre محايد 

1784 Néanmoins أنغير  

1785 Néant شىءال  

1786 Nécessaire ،الزمضروري  

1787 Nécessité ،لزومضرورة  

1788 Négatif سلبي 

1789 Négligence ،تهاون، تقصيرإهمال  

1790 Négliger ر،أهملتهاون، قص  

1791 Négociation ،تفاوضمفاوضة  

1792 Négocier ،فاوضتفاوض  

1793 Niveau مستوى 

1794 Nombre عدد 

1795 Nomenclature ،ونةقائمةمد  

1796 Nominatif اسمي 

1797 Nomination تعيين 

1798 Non rétroactivité رجعي الرجعية، بدون أثر عدم

1799 Normal عاٍد  

1800 Normalement المفروضمن  

1801 Normalisation ،تنميطتقييس  

1802 Normaliser ،نمطقيس  

1803 Normalisé ،نمطيمنمط  

1804 Normatif معياري 

1805 Norme ،مقياسمعيار  

1806 Notateur منقط 

1807 Notation تنقيط 

1808 Note ،مذكرةنقطة  

1809 ~ de présentation  تقديم مذكرة

1810 ~ de rappel تذكيررسالة  

1811 ~ de service مصلحةمذكرة   

1812 Notice (s) استمارة 

1813 ~ de fin de stage ~ التربص( نهاية التدريب(  

1814 Notification ،إخطارتبليغ  

1815 Notifier ،أخطربلّغ  
1816 Notion (s) مفهوم 
1817 Nuisible ،مؤذضار ،مضر  
1818 Nul باطل 
1819 Nullité بطالن 
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Ordinateur                 Numéraire 

 

1820 Numéraire نقدي 

1821 Numérique ،رقميعددي  

1822 Numéro رقم   

1823 Numérotation ترقيم 

1824 Numéroter رقم   

1825 Numéroté مرقم 
  

   
1826 Objectif ،غرضهدف  

1827  par ~ باألهداف 

1828 Objection اعتراض 

1829 Objet وعموض 

1830 Obligation ،واجبالتزام  

1831 ~ de discrétion السر بكتمان السر،عدم إفشاء ~

1832 ~ de neutralité, d’impartialité ~بالحياد، عدم التحيز 

1833 ~ de réserve ~بالتحفظ  

1834 Obligatoirement ،اإجبارياوجوب  

1835 Oblitéré مدموغ 

1836 Observation مالحظة 

1837 Observer الحظ 

1838 Obstacle ،عائقحاجز  

1839 Obstruction اعتراض 

1840 Obtention ،تحصل، حصولنيل  

1841 Octroi منْح 

1842 Octroyer منَح 

1843 Oeuvre عمل 

1844 ~ sociale (s) اجتماعيةخدمات  

1845 Officiel رسمي 

1846 Officiellement رسميا 

1847 Offre عرض 

1848 Oisiveté عطل 

1849 Omettre أغفل 

1850 Omission إغفال 

1851 Opacité ،ضبابية، مبهمغموض  

1852 Opaque ،ضبابيغامض  

1853 Opérateur متعامل 

1854 Opération عملية 

1855 Opérationnel عملي 

1856 Opinion رأي 

1857 Opportun ،مناسبمالئم  

1858 Opportunisme ازيةانته 

1859 Opportuniste انتهازي 

1860 Opportunité ،فرصة، مالءمةمناسبة  

1861 Opposé ،مواجه، معاكسمقابل  

1862 Opposition اعتراضمعارضة ،  

1863 Optimal, Optimum ،أمثل، أفضلأحسن  

1864 Option اختيار 

1865 Or إال أن أن، غير   

1866 Oral (e) ،شفهيشفوي  

1867 Ordinaire ،عاديمألوف  

1868 Ordinateur حاسوب 
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Parité              Ordonnance 

 

1869 Ordonnance أمر 

1870 Ordonnancement ~بالدفع  

1871 Ordonnateur بالصرفآمر  

1872 Ordonner ،نظم، أمررتب  

1873 Ordonné ،منظممرتّب  

1874 Ordre ،أمر، نظامترتيب  

1875 ~ de mission بمهمة، تكليف بمهمةأمر  

1876 ~ de paiement بالدفعأمر  

1877 ~ de reversement باالسترجاعأمر  

1878 ~ de service  بالخدمةأمر  

1879 ~ de transfert بالتحويلأمر  

1880 ~ public عامنظام  

1881 Organe  ،جهازعضو  

1882 Organisme هيئة 

1883 Organigramme منظام 

1884 Organique ،تنظيمي عضوي   

1885 Organisation ،تنظيممنظمة  

1886 Organisme  ،هيئةمؤسسة  

1887 Orientation ،اتجاهتوجيه  

1888 Orienter هوج 

1889 Orienté هموج 

1890 Origine ،منشأأصل  

1891 Outrage ،اعتداءإهانة  

1892 Outre على عالوة   

1893 Ouverture فتح 

1894 Ouvrage ،منشأةإنجاز   

1895 Ouvrier عامل 

  

   
1896 Page صفحة 

1897 Pallier ،ذلّل، تصدى  عالج   

1898 Par  ،من، في، عنبـ  

1899 ~ ailleurs جهة أخرىمن  

1900 ~ ancienneté باألقدمية 

1901 ~ correction باب اللياقةمن  

1902 ~ dérogation من، خالفا لـاستثناء  

1903 ~ exemple مثال 

1904 ~ extension لـامتدادا  

1905 Paradoxe ،تناقضمفارقة  

1906 Paragraphe فقرة 

1907 Parallélisme تواز 

1908 Parallèle ،متواٍزمواٍز  

1909 Paramètre ،معيارمقياس  

1910 Parapher باألحرف األولىوقع  

1911 Pareil ،مماثلمثيل  

1912 Parenté قرابة 
1913 Parenthèse قوس 
1914 Parfaire أتقن 
1915 Parfait ممتاز 
1916 Parfaitement الوجه األكملعلى  
1917 Parité بالتساوي 
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Peu                 Part 

 

1918 Part ،نصيب، قسطحصة  

1919 Partage تقسيم   

1920 Partager مقس 

1921 Partant (de) منانطالقا  

1922 Partenariat شراكة 

1923 Participation ،مساهمةمشاركة 

1924 ~ citoyenne ~المواطنين  

1925 Participer ،ساهمشارك  

1926 Particularité  خاصية   

1927 Particulier خاص 

1928 Partie ،جانبطرف  

1929 ~ civile ~مدني  

1930 Partiel جزئي 

1931  a temps ~  الجزئيبالتوقيت  

1932 partir  ذهب 

1933  a ~ de منابتداء  

1934 Partition ،توزيعتقسيم  

1935 Partout ما كانحيث  

1936 Passage ،عبور، ممرمرور  

1937 Passer ،ىمرتعد  

1938 ~ outre  ،ىتجاوزتعد  

1939 ~ en revue استعرض 

1940 Passible لـقابل  

1941 ~ de sanction العقوبةمستحق  

1942 Passif خامل   

1943 Patrimoine تراث 

1944 Payable األداء، مستحق الدفعواجب  

1945 Pension ،منحةمعاش  

1946 Perception ،تحصيلقبض  

1947 Percevoir ،حصل، أدركاستوفى 

1948 Perdre ،عخسرضي  

1949 Perfection إتقان 

1950 Performance جيدأداء  

1951 Permanence مداومة 

1952 Permanent دائم 

1953 Permettre بـ، أذن بـ، أجازمحس  

1954 Permis رخصة 

1955 Permutation ،مبادلةتبادل  

1956 Permuter ،لاستبدلبد  

1957 Persistance لحاحإ صرار،إ 

1958 Personnalité شخصية 

1959  ~ juridique ~ قانونية    

1960 Personne  شخص 

1961 ~ morale ~معنوي، اعتباري  

1962 ~ physique ~ طبيعي 

1963 Personnel ،خاصشخصي  

1964 Personnels (les) ،عمالمستخدمون  

1965 Personnifier ،دشخّصمثّل، جس  

1966 Perspective  ،منظورأفق  

1967 Persuader ،حمل علىأقنع  

1968 Persuasif مقنع 

1969 Perte ،خسارة، فقدانضياع 

1970 Pertinent وجيه 

1971 Perturbation اضطراب 

1972 Pessimisme تشاؤم 

1973 Peu قليل 
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  Politique publique régionale                                                                                             Pécuniaire 

 

1974 Pécuniaire ،نقديمالي  

1975 Pédagogie بيداغوجية 

1976 Pénal ،عقابيجزائي  

1977 Pénaliser عاقب 

1978 Pénalité ،غرامةعقوبة  

1979 Péremption ،بطالنانتهاء  

1980 Péremptoire ،قاطع، باتحاسم   

1981 Pérennité ديمومة 

1982 Péréquation بالتساويتوزيع  

1983 Période فترة 

1984 Périodicité دورية 

1985 Périodique دوري 

1986 Pétition ،الئحةعريضة  

1987 Phase مرحلة 

1988 Phénomène ظاهرة 

1989 Photocopie نسخة 

1990 Photocopier استنسخ 

1991 Pièce ،سندوثيقة  

1992 ~ à l'appui بوثيقة إثبات   

1993 ~ jointes ~مرفقة، مرفقات  

1994 ~ justificative إثبات، وثيقة ثبوتيةسند 

1995 Plafond سقف 

1996 Plan مخطط 

1997 ~ de formation ~للتكوين  

1998 ~ de gestion des 
ressources humaines 

     لتسيير الموارد ~
 البشرية 

1999 Planification خطيطت 

2000 Planning ،جدولمخطط  

2001 plein  ،تامكامل  

2002 à ~ temps الكليبالتوقيت  

2003 Plénipotentiaire مفوض 

2004 Pli fermé مغلقظرف  

2005 Plier طوى 

2006 Pluriannuel السنواتمتعدد  

2007 Plus au moins ماإلى حد  

2008 Plusieurs ،العديد عدة   

2009 Point نقطة 

2010 ~ critique ~حرجة  

2011 ~ d'attache ~ارتباط  

2012 ~ de vue نظروجهة  

2013 ~ indiciaire استدالليةنقطة  

2014 Pointeur منقّط 

2015 Pôle قطب 

2016 ~ de compétence ~االختصاص  

2017 ~ de stabilité ~االستقرار  

2018 Police شرطة 

2019 ~ administrative االداريالضبط  

2020 ~ judiciaire القضائيةالشرطة  

2021 Politique (La) سياسة 

2022 ~ de décentralisation ~الالمركزية  

2023 ~ de déconcentration ~عدم التمركز  

2024 ~ publique ~عمومية  

2025 ~ publique locale ~عمومية محلية  

2026 ~ publique régionale ~ عمومية جهوية 
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Prestation en espèces                                                                                         Politique sectorielle 

 

2027 ~ sectorielle ~قطاعية  

2028 Polyvalent التخصصاتمتعدد  

2029 Ponctualité مواظبة 

2030 Ponctuel مواظب 

2031 Pondération ،تعقلاتزان  

2032 Pondéré عاقلتزن،م  

2033 Portant ،متضمنيتضمن  

2034 ~ modification ~تعديل  

2035 ~ nomination ~يين تع 

2036 ~ ouverture d'un concours ~فتح مسابقة  

2037 ~ proclamation des résultats ~إعالن نتائج  

2038 ~ prorogation de délai ~تمديد األجل  

2039 Porte-documents وثائقحافظة  

2040 Porter préjudice ،أساء، ألحق ضرراأضر 

2041 Portée مدى 

2042 Positif يإيجاب 

2043 Position ،موقفوضعية  

2044 Positionnement تموقع 

2045 Possibilité إمكانية   

2046 Possible ممكن 

2047 Poste ،منصب، موقعمركز  

2048 ~ budgétaire ماليمنصب  

2049 ~ d'encadrement ~تأطير  

2050 ~ de travail ~عمل  

2051 ~ spécifique ~نوعي  

2052 ~ supérieur ~عال  

2053 Posthume (à titre ~) الوفاةبعد  

2054 Postulant مترشح 

2055 Postulat مسلّمة 

2056 Pour من أجل، قصدلـ ، 

2057 ~ attribution لالختصاص 

2058 ~ étude et avis و إبداء الرأيللدراسة  

2059 ~ exécution للتنفيذ 

2060 ~ information ،لالطالعلإلعالم  

2061 Pouvoir ،سلطةقدرة  

2062 Pratique ،تطبيقيعملي  

2063  une ~  ممارسة 

2064 Premier أولي 

2065 Prend effet مفعولهيسري  

2066 Prendre أخذ 

2067 ~ acte ،سجلاطلع  

2068 ~ en compte بالحسبانأخذ  

2069 Prescription (La) تقادم 

2070 ~ acquisitive ~مكسب  

2071 ~ biennale ~لسنتين  

2072 ~ extinctive ~مسقط  

2073 ~ quadriennale ~رباعي  

2074 ~ quinquennale ~خماسي  

2075 une ~ ،وصفةتعليمة  

2076 Presque تقريبا   

2077 Pression ضغط   

2078 Prestation ،خدمة أداء   

2079 ~ en espèces نقديأداء  
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Prime                                                Prestation en nature 

 

2080 ~ en nature ~عيني  

2081 ~ de service  خدمةإنجاز  

2082 Preuve ،دليلحجة  

2083 Préalable ،لي، شَرطيمسبقأو  

2084 Préalablement مسبقا 

2085 Préambule ،ديباجة تمهيدمقدمة ، 

2086 Préavis إخطار مسبق، إشعار 

2087 Précaution ،حيطة، احترازاحتياط 

2088 Précédent ،سابقةسابق  

2089 Précéder سبق 

2090 Précipitation عتسر 

2091 Précis دقيق 

2092 Préciser دقق 

2093 Précisément ،بالتحديدبالتدقيق  

2094 Précision ،تحديددقة  

2095 Précoce مبكّر 

2096 Préemption شفعة 

2097 Préface توطئة 

2098 Préférence أفضلية 

2099 Préjudice ضرر 

2100 Préjudiciable ،ضارمضر  

2101 Prélever اقتطع 

2102 Préliminaire ،أوليتمهيدي  

2103 Préoccupation انشغال 

2104 Préparation تحضير 

2105 Préparatoire تحضيري 

2106 Prépondérant راجح 

2107 Préposé ،تابعمأمور  

2108 Prérogative  صالحية 

2109 Prés de من من، قريببالقرب  

2110 Présalaire مرتبشبه  

2111 Présence حضور 

2112 Présent حاضر 

2113 à ~ حاليا 

2114 Présentation تقديم 

2115 Préservation ،حفاظمحافظة  

2116 Préserver حافظ 

2117 Présélection مسبقانتقاء  

2118 Présidence رئاسة 

2119 Président رئيس 

2120 Présider سترأ 

2121 Présumé, prétendu مفترض 

2122 Prétexte ذريعة 

2123 Prévaloir بـتباهى  

2124 Se ~ d'un droit بحقتمسك  

2125 Prévention وقاية 

2126 Prévision ،تنبؤتقدير  

2127 ~ de coût التكلفةتقدير  

2128 ~ de (s) dépense (s) تقدير( توقع (

2129 ~ budgétaire (s) مالية(الميزانية  تقديرات(  

2130 Prévu متوقع 

2131 Primaire ،ابتدائيأولي  

2132 Primauté de la loi القانون القانون، سمو أولوية

2133 Prime ،مكافأةعالوة  
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Profond             Prime collective 

 

2134 ~ collective ~جماعية  

2135 ~ d'ancienneté ~األقدمية  

2136 ~ de logement سكنمنحة  

2137 ~ de rendement المردوديةمنحة  

2138 ~ de salissure ~األوساخ  

2139 ~ de technicité ~التقنية  

2140 ~ de transport ~النقل  

2141 ~ de zone ~المنطقة  

2142 ~ individuelle ~فردية  

2143 ~ risque الضررمنحة  

2144 Primordial ،جوهريأساسي  

2145 Principal (e) رئيسي 

2146 Principalement أساسا 

2147 Principe مبدأ 

2148 ~ de base ~أساسي  

2149 priori (à) مسبقا 

2150 Prioritaire ،ذو أولويةأولوي 

2151 Priorité ،أسبقيةأولوية  

2152 ~ absolue ~مطلقة  

2153 Prise en charge تكفُّل 

2154 Privilège امتياز 

2155 Probable محتمل 

2156 Probablement احتماال 

2157 Probant ،حاسممقنع  

2158 Problème ،معضلة، مسألةمشكلة  

2159 Processus مسار 

2160 Procédé إجراء 

2161 Procédure  اجراء   

2162 Procès ،قضية دعوى   

2163 Procès verbal محضر 

2164 ~ d'installation ~تنصيب  

2165 ~ de délibération ~المداوالت  

2166 ~ de dépouillement ~الفرز  

2167 ~ de non conciliation ~عدم الصلح  

2168 ~ de notification ~تبليغ  

2169 ~ de réception  ~ استالم   

2170 ~ de réunion de coordination ~اجتماع تنسيقي 

2171 Proclamer أعلن 

2172 Procuration توكيل 

2173 Procurer (se) علىحصل  

2174 Producteur, Productif منتج 

2175 Production إنتاج 

2176 Productivité إنتاجية 

2177 Produire أنتج 

2178 Produit  ،منتوج مادة   

2179 ~ intellectuel  فكرينتاج  

2180 Profession مهنة 

2181 Professionnalisme ،مهنيةاحتراف  

2182 Professionnel محترف 

2183 Profil ،مواصفة ملمح   

2184 ~ de formation التكوينملمح  

2185 ~ de poste المنصبمواصفة  

2186 Profond عميق 
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En provenance de                                                                                                            Profondeur 

 

2187 Profondeur عمق 

2188 Programmation برمجة 

2189 Programme برنامج 

2190 ~ de travail ~عمل  

2191 Programmer برمج 

2192 Programmeur مبرمج 

2193 ~ Analyste ~محلّل  

2194 ~ en Informatique ~في اإلعالم اآللي  

2195 Progressif تدريجي 

2196 Progression ،جتقدمتدر  

2197 Progressivement  بصفة تدريجيةتدريجيا،

2198 Progrès تطور 

2199 Projet مشروع 

2200 Prolifération تكاثر 

2201 Prolongation, Prolongement,  
 prorogation 

 تمديد

2202 Prolonger, proroger دمد 

2203 Promesse وعد 

2204 Prometteur ،له مستقبلواعد  

2205 Promotion ،دفعةترقية  

2206 ~ au choix عن طريق االختيارترقية  

2207 ~ à l'ancienneté باألقدميةترقية  

2208 ~ sociale ة اجتماعيترقية 

2209 ~ sortante متخرجةدفعة  

2210 Promotionnel ترقوي 

2211 Prompt عاجل 

2212 Promptement بسرعة 

2213 Promulgation إصدار 

2214 Promulguer أصدر 

2215 ~ une loi ~قانونًا  

2216 Propagation ،ترويجانتشار  

2217 Proportion نسبة 

2218 Proportionnel  نسبي 

2219 Proportionnellement نسبيا 

2220 Propos ،قصدقول  

2221  à ~ بصدد 

2222  à ce ~ الصددبهذا  

2223  à ~ de ،يخصفيما بصدد  

2224 Proposer اقترح 

2225 Proposition اقتراح 

2226 ~ de loi ~قانوني  

2227 Propre ،خاص، نظيفذاتي  

2228 Propriété خاصية 

2229 Prorata سبةن 

2230 au ~ ،على قدربنسبة  

2231 Prospection ،بحث استكشاف   

2232 prospective استشراف 

2233 Protecteur ،واقحام  

2234 Protection ،وقايةحماية  

2235 Protestation احتجاج 

2236 Protester تجاح 

2237 Protocole ّبروتوكول فاق،ات   

2238 Prototype أولينموذج  

2239 Provenance ،منشأمصدر  

2240 en ~ de  منقادم  
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Rapport                                                                                                                             Provisoire 

 

2241 Provisoire مؤقت 

2242 Provisoirement مؤقتا 

2243 Provocation استفزاز 

2244 Psychologue نفسيعالم  

2245 Public عمومي 

2246  le ~ الجمهور 

2247 Publicité إشهار 

2248 Publier نشر 

2249 Puissance ،ة، سلطة قوقدرة 

2250 ~ publique عموميةسلطة  

2251 Pur ،طاهرنقي  
2252 Purement et 

simplement 
 قيد وال شرط، ببساطةبال

2253 Pureté ،نقاوةصفاء  

2254 Pyramidal هرمي 

2255 Pyramide هرم 
  

   
2256 Quadriennal رباعي 

2257 Qualificatif ،وصفينعتي  

2258 Qualification تأهيل 

2259 ~ professionnelle   مهني~

2260 Qualifié لمؤه 

2261 Qualitatif نوعي   

2262 Qualité ،جودةنوعية  

2263 ~ manégeriale ~التسيير  

2264 Quantité ةمقداركمي ،  

2265 Question ،مسألة، قضيةسؤال  

2266 Questionnaire  ،استبيان استفسار، استمارة

2267 Quiétude طمأنينة 

2268 Quinquennal خماسي 

2269 Quorum قانونينصاب  

2270 Quota, quote part, quotité ،حصة سهم 

2271 Quotidien يومي 
2272 Quotidiennement يوميا 

  

   
2273 Radiation شطٌْب  

2274 ~ des effectifs ~من تعداد  

2275 Radical ،قطعيجذري  
2276 Radier بشط 
2277 Raison ،رشدعقل  
2278 à ~ de قدرعلى  

2279 en ~ de  إلىبالنظر  

2280 Ramification ،عبتفرتشع  
2281 Rapidité سرعة 
2282 Rappel تذكير 
2283 ~ à l'ordre  تنبيه   

2284 Rappeler ذكّر 

2285 Rapport ،تقريرعالقة  
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Remarquer                                                                                                                  Récapitulation 

 

2286 Récapitulation  ،ملخصحوصلة  

2287 Recensement ،تعدادإحصاء  

2288 Recenser ،أحصىعد  

2289 Recentrage تركيزإعادة  

2290 Recentrer التركيزأعاد  

2291 Recette إيراد 

2292 Receveur قابض 

2293 Recherche ،تحٍر بحث   

2294 Reclassement ترتيبإعادة  

2295 Reclasser الترتيبأعاد  

2296 Recommandation توصية 

2297 Recommandé عليه، مضمونموصي  

2298 Reconduction تمديد 

2299 ~ d'un contrat ~عقد  

2300 ~ des dispositions ~األحكام  

2301 Reconduire دمد 

2302 Reconnaissance اعتراف 

2303 Reconstruction بناءإعادة  

2304 Recours ،تظلمطعن  

2305 ~ administratif إداريطعن  

2306 ~ hiérarchique لمي تظلمتدرجي، س 

2307 ~ judiciaire قضائيطعن  

2308 Recouvrement تحصيل 

2309 Recrutement توظيف 

2310 ~ au choix ~باالختيار  

2311 ~ sur concours ~بالمسابقة  

2312 ~ sur titre ~على أساس الشهادة  

2313 Recruter وظف 

2314 Rectifier ،حمصحقو  

2315 Recueil de textes النصوصمجموعة  

2316 Recueillir جمع 

2317 ~ les avis ~اآلراء  

2318 Recul ،تراجعتأخر  

2319 Recyclage المستوىتحسين  

2320 Redéploiement التوزيعإعادة  

2321 Redynamisation تنشيط  إعادة 

2322 Refonte ة النظر، مراجعإعادة

2323 Refus رفض 

2324 Registre لسج 

2325 Regroupement ،جمعتجميع  

2326 Regrouper ،جمعتجمع  

2327 Rejet رفْض 

2328 Rejeter رفَض 

2329 Relatif نسبي   

2330 ~ à بـ، متصل بـ متعلق 

2331 Relation ،صلةعالقة  

2332 Relativement نسبيا 

2333 Relativité نسبية 

2334 Relâchement ارتخاء 

2335 Relevé des émoluments الرواتبكشف 

2336 Relèvement ،زيادةرفع  

2337 Reliquat متبٍق 

2338 Reliure تجليد 
2339 Remarquable بالمالحظة، الفت جدير  

  معتبرللنظر، 
2340 Remarque مالحظة 

2341 Remarquer الحظ 
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   Retirer                                                                                                                     Remboursement 

 

2342 Remboursement تعويض 

2343 Remembrement الهيكلةإعادة  

2344 Remerciement شكر 

2345 Remettre ،أعادأرجع  

2346 Remède عالج 

2347 Remise تخفيض 

2348 Remplacement ،تعويضاستبدال  

2349 Remplir les conditions الشروطاستوفى  

2350 Rendre compte عرضاقدم  

2351 Renforcement ،تعزيز تدعيمتقوية ، 

2352 Renforcer ،عززدعم  

2353 Renouvelable للتجديدقابل  

2354 Renouveler دجد 

2355 Renouvellement تجديد 

2356 Renseignement (s) استعالمات)ج( استعالم 

2357 Renseigner ،أخبرأعلم  

2358 Rentabilité مردودية 

2359 Rentable مردودذو  

2360 Rente ريع 

2361 ~ viagère ~مدى الحياة  

2362 Renvoi ،أعادأرجع  

2363 Repérer معالموضع  

2364 Repère (s) معالم)ج( معلم  

2365 Report ،تأخيرتأجيل  

2366 Reporter ،لأخّرأج  

2367 Repos راحة 

2368 Représentant ممثل 

2369 Représentatif تمثيلي 

2370 Représentation تمثيل 

2371 Représenter مثّل 

2372 Reprise d'un service خدمةاستئناف  

2373 Requis(e) ،الزممطلوب  

2374 Respect احترام 

2375 Respecter احترم 

2376 Respectif بكل واحدخاص  

2377 Respectivement التواليعلى  

2378 Respectueusement باحترام 

2379 Responsabilité مسؤولية 

2380 ~ locale ~محلية  

2381  décliner une ~ تحمل المسؤوليةرفض  

2382 Responsable مسؤول 

2383 Ressemblance تشابه 

2384 Ressource (s) موارد)ج( مورد  

2385 ~ humaines ~بشرية  

2386 Restauration ،استرجاعترميم  

2387 Restructuration هيكلةإعادة  

2388 Retard تأخرر،تأخي  

2389 Retardement تأخير 

2390 Retarder أخّر 

2391 Retenir ،أبقى، استرعىاحتفظ  

2392 ~ l'attention االنتباه استرعى 

2393 ~ une accusation هاوجاتهام  

2394 Retenue  ،اقتطاعخصم  

2395 Retirer سحب 
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Réseau                                                                                                                                     Retour 

 

2396 Retour ،رجوععودة  

2397 Retourner ،عادرجع  

2398 Retrait سحب 

2399 Revendication مطلب 

2400 Revenu دخل 

2401 Réactivation تنشيطإعادة  

2402 Réaffectation التعيينإعادة  

2403 Réajustement التقويمإعادة  

2404 Réajuster ،مىقوسو  

2405 Réalisation  إنجاز   

2406 Réaliser أنجز 

2407 Réapprovisionnement تموينادةإع  

2408 Récent حديث   

2409 Réception ،استقبال، حفلاستالم  

2410 Réceptionner ،استلماستقبل  

2411 Récépissé وصل 

2412 Réclamation ،احتجاجطلب  

2413 Réclamer ،طالباحتج  

2414 Récompense مكافأة 

2415 Récupération استرجاع 

2416 Rédacteur محرر 

2417 Rédaction administrative إداريتحرير 

2418 Réduction ،تقليصتخفيض  

2419 Réduit ،مختصرمختزل  

2420 Réel حقيقي 

2421 Réévaluation التقدير~ التقييم إعادة  

2422 Réévaluer التقدير~ التقييم أعاد  

2423 Référence (s) مراجع)ج( مرجع 

2424 Référentiel مرجعي 

2425 Réforme إصالح 

2426 Régime نظام 

2427 ~ indemnitaire ~تعويضي  

2428 Réglementaire تنظيمي 

2429 Réglementation تنظيم 

2430 Réglementer نظم 

2431 Régularisation تسوية 

2432 Régulation ضبط 

2433 Réintégration إدماجإعادة  

2434 Rémunération مرتب 

2435 Réorganisation التنظيمإعادة  

2436 Réorganiser التنظيمأعاد  

2437 Réparation ،تعويضإصالح  

2438 ~ du préjudice  الضررتعويض  

2439 Réparer أصلح 

2440 Répartir ،موزعقس  

2441 Répondre ،رد أجاب   

2442 Réponse ،جوابإجابة  

2443 ~ affirmative تأكيديجواب  

2444 ~ négative ~سلبي  

2445 Réquisition تسخير 

2446 Réquisitionner سخّر 

2447 Réseau شبكة 
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Semblable                                                                                                                            Réserve 

 

2448 Réserve ،احتياطتحفظ  

2449  levée de ~s  ،إزالة التحفظاترفع  

2450 Résidence ،محل اإلقامةمقر  

2451 Résiliation خفس 

2452 Résilier خفس 

2453 Résistance مقاومة 

2454 Résister قاوم 

2455 Résolu ،مصممعازم  

2456 Résolution ،تصميم، توصيةعزم 

2457 Résoudre حل 

2458 Résultat نتيجة 

2459 Résulter ،نتجنجم  

2460 Résumé ملخص 

2461 Rétrécissement ،تقلصانكماش  

2462 Rétribution مكافأة 

2463 Rétroactivité رجعيأثر  

2464 ~ d'une loi للقانون الرجعي األثر   

2465 Rétrogradation تنزيل 

2466 Rétrograde ،تقهقريرجعي  

2467 Rétrograder أنزل 

2468 Réunion اجتماع 

2469 Révolu (age) ،مكتملكامل  

2470 Règle  قاعدة 

2471 Règlement نظام 

2472 ~ intérieur ~داخلي  

2473 Rigidité صالبة 

2474 rigueur ،صرامةحزم  

2475  A la ~ اللزومعند  

2476 Risque (s) مخاطر) ج (خطر 

  

   
2477 Saisie حجز 

2478 Saisir l'occasion الفرصةاغتنم  

2479 Saisonnier (re) ،موسميفصلي  

2480 Salaire أجر 

2481 Salarié أجير 

2482 Salle قاعة 

2483 ~ d'accueil ~االستقبال  

2484 ~ d'archives ~ األرشيف   

2485 ~ d'attente ~االنتظار  

2486 ~ polyvalente ~متعددة الخدمات  

2487 Sanction عقوبة 

2488 ~ disciplinaire ~تأديبية  

2489 savoir faire  العمل، مهارةإتقان  

2490 Sceau ختم 

2491 Secret سر 

2492 Secrétaire كاتب 

2493 Secrétariat ،سكرتاريةأمانة  

2494 Secteur قطاع   

2495 ~ d'activité ~النشاط  

2496 Section قسمفرع ، 

2497 Selon حسب 

2498 Semblable ،مماثل متشابه، مثيل، مشابه 
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   Souple                          Semèstre 

 

2499 Semèstre سداسي 

2500 Sensibilité ةحساسي 

2501 Sensible حساس 

2502 Service  ،خدمات) ج( خدمة مصلحة 

2503 Session دورة 

2504 ~ extraordinaire ~استثنائية  

2505 ~ ordinaire ~عادية  

2506 ~ plénière ~علنية  

2507 Seuil حد 

2508 ~ maximum ~أقصى  

2509 ~ minimum ~أدنى  

2510 Sexe جنس 

2511 Séance جلسة 

2512 ~ tenante  انعقاد الجلسةحال  

2513 Sécurité ،أمنضمان  

2514 ~ de l'emploi الوظيفةضمان  

2515 ~ publique عموميأمن  

2516 ~ sociale اجتماعيضمان  

2517 Sélection انتقاء 

2518 Séparé منفصل 

2519 Séparément على حدةكل  

2520 Série سلسلة 

2521 Sérieux يجد 

2522 Siècle قرن 

2523 Siège مقر 

2524 Signal إشارة 

2525 Signature ،توقيعإمضاء  

2526 Signe représentatif بيانيةعالمة  

2527 Significatif رمعب 

2528 Signifier ،عنىدّل  

2529 Simplification تبسيط 

2530 Simplifier طبس 

2531 Simulation تمثيل 

2532 Simultané آن واحدفي  

2533 Simultanément وقت واحد، تزامنافي  

2534 Singulier ،منفردمفرد  

2535 Sinistre نكبة 

2536 Situation ،حالةوضعية  

2537 Société ،شركةمجتمع  

2538 Solidarité  تضامن   

2539 Sollicitude ،اهتمامعناية  

2540 Solution حل 

2541 ~ approprié ~مناسب  

2542 Solvable ،ميسورمقتدر  

2543 Sommaire وجيز 

2544  le ~ فهرس 

2545 Sommairement بإيجاز 

2546 Somme ،مبلغمقدار  

2547 en ~, ~ toute القول، إجماالخالصة  

2548 Sondage d'opinion اآلراءسبر  

2549 Soumettre ،أخضععرض  

2550 ~ à débat عرض للنقاش 

2551 ~ à l'analyse للتحليل، حللأخضع 

2552 Souple ،مرنلين  
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Succès                                                                                                                               Souplesse 

 

2553 Souplesse ليونةونة،مر  

2554 Source ،مصدرمنبع  

2555 Sous تحت 

2556 ~ commission فرعيةلجنة  

2557 ~ entendre ،يفهم منهيعني  

2558 ~ réserve بتحفظ 

2559 ~ toute réserve تحفظبكل  

2560 ~ traitance المناولة من الباطنالمقاولة ، 

2561 Souscription اكتتاب 

2562 Souscrire تتباك 

2563 Soussigné أسفلهالممضي  

2564 Soutien ،مساندةدعم  

2565 Souvent غالبا 

2566 Spécialisation, spécialité ،اختصاصتخصص 

2567 Spécialiste ،أخصائياختصاصي  

2568 Spécification مواصفة 

2569 Spécificité خصوصية 

2570 Spécifique نوعي   

2571 Spécimen نموذج 

2572 sphère دائرة 

2573 ~ gouvernementale ~حكومية  

2574 ~ socioculturelle ~اجتماعية ثقافية  

2575 Spontané ،تلقائيعفوي  

2576 Spontanément ،تلقائياعفويا  

2577 Stabilisation استقرار 

2578 Stabiliser ،تاستقرثب  

2579 Stabilité ،استتباباستقرار  

2580 Stage ،تربص( تمرين تدريب(  

2581 Stagiaire ،بن متدربص( متمرمتر(  

2582 Standardiste هاتفموزع  

2583 Statisticien إحصائي 

2584 Statistiques إحصائيات 

2585 Statut أساسي، نظامقانون  

2586 ~ juridique قانونينظام  

2587 ~ particulier أساسي خاصقانون  

2588 ~ social ،اجتماعي  مركزمكانة 

2589 ~ type أساسي نموذجيقانون  

2590 Statutaire قانوني 

2591 Stimulant, Stimulateur محفز 

2592 Stimulation تحفيز 

2593 Stipulation ،النص علىتنصيص  

2594 Stipuler علىنص  

2595 Stratégie استراتيجية 

2596 Structuration هيكلة 

2597 Structure ،ِبنيةهيكل  

2598 ~ de base قاعديةبنية  

2599 Subordination تبعية 

2600 Subordonné ،تابعمرؤوس  

2601 Substitution ،إحاللاستبدال  

2602 Subvention إعانة 

2603 Successif ،متتاليمتعاقب  

2604 Succession ،تركةإرث  

2605 Successivement التواليعلى  

2606 Succès ،تفوقنجاح  
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  Temps de réponse                               Suggestion 

 

2607 Suggestion اقتراح 

2608 Suite à لـتبعا  

2609 Sujet de (au) ،بخصوصبشأن  

2610 Superviser علىأشرف  

2611 Superviseur مشرف 

2612 Suppléant إضافي 

2613 Suppléer ،ضنابعو  

2614 Supplément تكملة 

2615 Supplémentaire ،تكميليإضافي  

2616 Support  ،سنددعامة  

2617 Supporter  لتحم  

2618 Supposer افترض 

2619 Supposition افتراض 

2620 Suppression ،إلغاءحذف  

2621 ~ d'un article مادةحذف  

2622 ~ de structure هيكلإلغاء  

2623 Sur ،فوقعلى  

2624 ~ initiative بمبادرة 

2625 ~ la base de علىبناء  

2626 ~ le compte الحسابعلى  

2627 ~ le point de وشك على   

2628 Sursitaire مؤجل 

2629 Surveillant مراقب 

2630 Sus référencé أعاله إليه في المرجع مشار

2631 Susciter أثار 

2632 Souscription اكتتاب 

2633 Suspendre  ،علقأوقف  

2634 Suspension ،تعليقتوقيف  

2635 Symbiose ،تعايش، انسجامتوافق  

2636 Symbolique رمزي 

2637 Système نظام 
  

   
2638 Tableau ،لوح لوحةجدول ،

2639 ~ d'affichage اإلعالناتلوحة  

2640 ~ d'avancement الترقيةجدول  

2641 Tacite ضمني 

2642 Taille ،حجمقامة  

2643 Tangible ملموس 

2644 Tardif خرمتأ 

2645 Taux نسبة 

2646 Tâche عمل 

2647 Technicien تقني 

2648 ~ Cartographe ~خرائطي  

2649 ~ Supérieur ~ساٍم  

2650 Technologie تكنولوجيا 

2651 Temporaire مؤقت 

2652 Temps ،مهلة، وقتمدة  

2653 ~ d'arrêt ~التوقف  

2654 ~ de réponse ~اإلجابة  
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 Trimestriel    Tenir compte de 

 

2655 Tenir compte de في الحسبانأخذ  

2656 Tentative محاولة 

2657 Tenu de بـملزم  

2658 Tenue officielle رسميةبدلة  

2659 Test  اختبار   

2660 Texte (s) نصوص) ج (نص 

2661 ~ interprétatifs ~تفسيرية  

2662 Télexiste مبرق 

2663 Témoin شاهد 

2664 Théorie نظرية 

2665 Théorique نظري 

2666 Thème موضوع 

2667 Tiers ،الثلثالغير  

2668 Titre ،شهادة، سند، كشفعنوان 

2669 ~ de congé عطلةسند  

2670 ~ de passage عبورسند  

2671 à ~ de بصفة  

2672 à ~ exceptionnel  استثنائيةبصفة  

2673 à ~ gratuit, gracieux ،بالمجانمجانا  

2674 à ~ onéreux بالمقابل 

2675 à ~ transitoire  انتقاليةبصفة  

2676 au ~ de بعنوان 

2677 Titulaire ،مرسمحائز  

2678 Titularisation ترسيم 

2679 Titulariser مرس 

2680 Tolérant متسامح 

2681 Topographe طبوغرافي 

2682 Total ،شامل، تام، مجموعكلي 

2683 Totaliser جمع 

2684 Tourneur Outilleur  أدواتخراط  

2685 Tôlier مطال 

2686 Traceur مسطر 

2687 Traducteur مترجم 

2688 Traduction ترجمة 

2689 ~ simultanée ~فورية  

2690 Trafic ،حركة المرورسير  

2691 Traitement ،راتبمعالجة  

2692 ~ du courrier البريدمعالجة  

2693  retenue sur ~ خصم من المرتبقتطاع،ا  

2694 Transfert تحويل 

2695 Transformation تحويل 

2696 Transit عبور 

2697 Transitaire عبورعامل  

2698 Transitoire انتقالي 

2699 Transmettre ،أرسلبلّغ  

2700  à ~ إلى، لإلحالة على لإلحالة   

2701 Transmission ،إرسالتبليغ  

2702 Transport نقْل 

2703 Travail عمل 

2704 Travaux ،أعمالأشغال  

2705 ~ préparatoires ~تحضيرية  

2706 Trésorerie خزينة 

2707 Trimestre فصل 

2708 Trimestriel فصلي 
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Vérificateur                                                                                                                                Troc 

 

2709 Troc مقايضة 

2710 Tuyauteur أنابيبي 

2711 Type نموذجي 

2712 Typique نمطي 

2713 Typographie ة الطباعفن 
  

   
2714 Ultérieur ،فيما بعدالحق  

2715 Unanimité إجماع 

2716  à l' ~ باإلجماع 

2717 Unification توحيد 

2718 Unifier دوح 

2719 Uniforme دموح 

2720 Unilatéral طرف واحدمن  

2721 Union اتحاد 

2722 Unique وحيد 

2723 Uniquement ،ال غيرفقط  

2724 Unitaire ،موحدمنفرد  

2725 Unité وحدة 

2726 Urbaniste معماري 
2727 Urne االقتراعصندوق  
2728 Usage ،عرفاستعمال  
2729 Usager مستعمل 
2730 Utilitaire نفعي 

2731 Utilité منفعة 
 
  

    

2732 Vacant شاغر 

2733 Vacataire مؤقت 

2734 Vacation شغور 

2735 Vague ،مض غامبهم 

2736 Vaguemestre البريدموزع  

2737 Valable مقبول 

2738 Validation اعتماد على ، تثبيت، تصديق 

2739 Valide ،صحيحسليم  

2740 Validité صالحية 

2741 Valorisation تثمين 

2742 Veiller à علىسهر  

2743 Ventilation ،توزيعتهوية  

2744 ~ du courrier البريدتوزيع  

2745 Verbal ،شفويشفهي  

2746 Versement ،وفاءدفع  

2747 Vertu فضيلة 

2748 en ~  طبقا 

2749 Veuillez trouver ci-joint طيه رفقة هذا، تجدون تجدون

2750 Véracité  ،صدقصحة  

2751 Vérificateur محقق 
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 Prime de zone                                                                                                 Vérificateur perforeur 

 

2752 ~ Perforeur ~مثقب  

2753 ~ qualifié ~مؤهل  

2754 Vérification ،فحصتحقّق  

2755 Vérité حقيقة 

2756 Via طريق، عبرعن  

2757 Vice ،نائبعيب  

2758 ~ de fond في الموضوععيب  

2759 ~ de forme ~في الشكل  

2760 ~ de procédures ~في اإلجراءات  

2761 ~ président رئيسنائب  

2762 vie حياة 

2763 à ~ مدى ~  

2764 Violation ،خالفة، اعتداء مخرق 

2765 ~ d'une disposition حكمخرق  

2766 ~ de la loi القانونمخالفة  

2767 Violence ،إكراهعنف  

2768 Visa تأشيرة 

2769 ~ de légalité ~المشروعية  

2770 Viser أشّر 

2771 Visé إليه، مقصودمشار  

2772 Voie ،سبيل، طريقةمسلك 

   
   
   
   
   

2773 par ~ hiérarchique  طريق السلم اإلداريعن 

2774 Voix صوت 

2775 ~ prépondérante ~حمرج  

2776 Vote تصويت 

2777 ~ au scrutin secret ~باالقتراع السري  

2778 ~ à main levée ~برفع اليد  

2779 ~ par appel nominal ~السمية  بالمناداة ا

2780 Vœu ،أمنيةرغبة  

2781 Vu ،لـ نظرابمقتضى  

2782 au ~ de إلى، لـبالنظر  

2783 Vue ،مشهدمنظر  

2784 du point de ~ حيث، من وجهة نظرمن  

2785 Vulgarisation تعميم 

2786 Vulgariser معم 

  

   
2787 Zone منطقة  

2788 prime de ~ المنطقةتعويض  
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                               أساء                                          آخر              

 آِخر 853

  أجلآخر 895

  إشعارآِخر 854

  المهنةآداب 914

 آلية 1703

  بالصرفآمر 1871

 أبدى 1666

 أبرم 643

 أبعد 1188

1650 ،2391  أبقى

  على موقفهأبقى 1651

 أبلغ 1232

 أتقن 1914

 أتم 617

 أثار 2631

 أثبت 341

1032 ،1382  أثر

1034 ،2463   رجعيأثر

 ناءأث 1483

 أجاب 2441

 أجاز 1953

 أجر 2480

 أجل 2366، 186

  أجل 1024، 1023، 892

  الطعنأجل 894

  منقٍضأجل 896

 َأجوري 431

 أجير 2481

 أحاط 495

 أحدث 1098

 أحسن 1863

 أحصى 2288

 أحضر 1770

  انتقاليةأحكام 969

  تشريعيةأحكام 967

  قانونيةأحكام 968

 أحكم 190

 برأخ 2357

 أخذ 2066

  بالحسبانأخذ 2068

  في الحسبانأخذ 2655

 أخّر 2390، 2366

 أخصائي 2567

 أخضع 2549

  للتحليلأخضع 2551

 أخطر 1815، 388

 أخالقي 1755

 أخالقيات 1172

 أخلق 1757

 أخلقة 1756

  رأخي 853

  أداء      2078، 36

  العملياتأداء 38

  جيدأداء 1950

 يني عأداء 2080

  مهمةأداء 37

  نقديأداء 2079

 أداة 1457

 أدار 106

 أدبي 1755

 أدخل 1497

 أدرج 1425

 أدرك 1947

 أدمج 1487

 أدناه 539

 أدنى 1716

 أدى 1230، 323

  إلىأدى 8

  بـأذن 1953

 أرجع 2362، 2345

115 ،1122، 1232 ،2699  أرسل

 أرفق 1520، 228

 أساء 2040
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  أمالك وقفية   أساس

 أساس 397، 223

 )وعاء( االشتراك أساس 314

  قانونيأساس 224

 أساسا 2146، 1143

 أساسي  2144 ،1141

 أسبقية 2151

  مطلقةأسبقية 2152

 أسبوعي 1350

 ستعملا 1668

 أسس 1444، 1442

 أسعار 801

 أشّر 2770

  علىأشرف 2610

 أشعر 388

 أشغال 2704

  تحضيريةأشغال 2705، 65

  ساري المفعولبحأص 1117

 أصدر 2214

  قانونًاأصدر 2215

 أصل 1890

 أصلح 2439

 أصلي 1494، 353

2040 أضر 

 أطّر 1095

 أظهر 1666

 أعاد 2362، 2345

  الترتيبأعاد 2295

  التركيزأعاد 2290

  التقديرأعاد 2422

  التقييمأعاد 2422

  التنظيمأعاد 2436

1044، 1146، 1444  أعد

  نصاأعد 1045

 أعفى 960

  منأعفى 1194

 أعاله 540

 أعلم 2357 ،1412 ،388

 أعلن 2171، 127

 أعمال 2704، 65

 تحضيريةأعمال 2705

 أغفل 1849

 أغلبية 1658

 أفضل 1863

 أفضلية 2098

  إلىأفضى 8

 أفق 1966

1146 ،1442 ،1444  أقام

 أقدمية 222

 أقصى 1689

  منأقل 1744

 أقنع 1967

 أكّد    670، 341، 129

 أكمل 617

 أكيد 496

 ألحق 1520، 228

  ضرراألحق 2040

 ألزم 324

 ألصق 127

 ألغى 240

495 ألم 

 أمانة 2493

 أمثل 1863

 أمد 1023

1869، 1872 ،1874  أمر

  باالسترجاعأمر 1877

  بالتحويلأمر 1879

  بالخدمةأمر 1878

  بالدفعأمر 1876، 1870

  بمهمةأمر 1875

 أمضى 259

 أمل 312

 أمالك 409

  عقاريةأمالك 411

  منقولةأمالك 412

  وقفيةأمالك 413
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  إدارة ال مركزية  ّمن  أ

 أمن  323

  أمن  2513

  عموميأمن 2515

 أمنية 2780

 أموال 409

  صندوقأمين 456

  محفوظاتأمين 280

  مخزنأمين 1645

  مكتبةأمين 403

 أنابيبي 2710

 أنتج 2177

 أنجز 2406 ،1200

 أنذر 380

 أنزل 2467

 أنهى 506، 50

 أهلية 274

 أهمل 1790

 أوجب 1205

 أوجز 9

 أوصل 48

  البريدأوصل 49

 أوقف 2633، 506، 287

 أولوي 2150

 أولوية 2151

  القانونأولوية 2132

  مطلقةأولوية 2152

2064 ،2083، 2102 ،2131  أولي

 أيد 1106

 أيضا 1038

  تحفظاتإبداء 1306

 إبعاد 1189

 إبقاء 1652

 إبهام 678، 208

 إتقان 1949

 إتمام 36

  العملياتإتمام 38

  مهمةإتمام 37

 إثبات 331

  بوثيقةإثبات 1992

  حالةإثبات 716

  لذلكإثباتا 1075، 67

 إجابة 2442

 إجبار 740

 إجباريا 1834

 قضائياجتهاد 1541

 إجراء 2160

 إجراءات) ج (راءإج 1292

 إجماع 2715، 699

 إجماال 2547

 إجمالي 433

 إجمالية 1332

 إحالة 1719

 على االستيداعإحالة 1727، 963

  على التقاعدإحالة 1720

 إحداث 802

 منصب نوعيإحداث 803

 إحصاء 2287

 إحصائي 2583

 إحصائيات 2584

 إحكام 188

 إحالل 2601

 إخطار 1814

 صإخال 935

 إدارة 92

  أصليةإدارة 96

  إقليميةإدارة 105

  استشاريةإدارة 94

  اإلقليمإدارة 100

  دائمةإدارة 103

  ذات مهمةإدارة 97

  عامةإدارة 101

  عموميةإدارة 104

  غير ممركزةإدارة 99

  ال مركزيةإدارة 98
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  إنجاز  إدارة متعاقدة  

  متعاقدةإدارة 95

  محليةإدارة  102

  مركزيةإدارة 93

 اريإد 91

 إدماج 1485

 إرث 2604

  إرسال 2701، 1569 ،1211، 1121

  التحفظاتإزالة 2449

  استعمال الحقإساءة 24

 إسهام 258

 إشارة 2524

 إشعار 384

  بالوصولإشعار 386

  مسبقإشعار 2086، 387

 إشهار 2247

  عملإصابة 35

 إصدار 2213، 1059

 إصالح 2437، 2425

78 ،347 ،1656  ةإضاف

  إلىإضافة 79

 إضافي 2615، 2612

 إضراب 1338

 اضطراب 1971

 إطار 728، 449

  تنظيميإطار 451

  سامإطار 452

  عالإطار 452

  قانونيإطار 450

  معيشيإطار 453

 إطالقا 19

  إدماجإعادة 2433

  التعيينإعادة 2402

  التقديرإعادة 2421

  التقويمإعادة 2403

 قييم التإعادة 2421

  التنظيمإعادة 2435

  التوزيعإعادة 2320

  النظرإعادة 2322

  الهيكلةإعادة 2387، 2343

  بناءإعادة 2303

  ترتيبإعادة 2294

  تموينإعادة 2407

  تنشيطإعادة 2401، 2321

 إعانة 2602

 إعداد 1147، 1043

  القوائمإعداد 1149

 إعذار 1726

 إعطاء 342

 إعفاء 959

  منإعفاء 1195

 إعالم 1411

 إعالن 384، 124

  النتائجإعالن 125

 إغفال 1850

 إفراط 1187، 21

 إقرارا 67

 إقصاء 1189

 إكراه 2767، 740

  أنإال 1865

  إذاإال 1745

  بـإلحاقا 79

 إلزام 1384، 325

10، 237 ،2620  إلغاء

  اإلجراءإلغاء 239

  العقدإلغاء 238

  قانونإلغاء 11

  هيكلإلغاء 2622

  إشعار آخرإلى 1548

  حد ماإلى 2007

 إمداد 1636

 إمضاء 2525

 إمكانية 2045

 إنتاج 2175

 إنتاجية 2176

36، 1201 ،1894  إنجاز
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  استحقاق   إنجاز العمليات

  العملياتإنجاز 38

  خدمةإنجاز 2081

  مهمةإنجاز 37

 إنذار 381

  شفهيإنذار 383

  شفويإنذار 383

  مكتوبإنذار 382

 إنشاء 802

 عمل منصب إنشاء 803

  لمن األرجحإنه 1373

 إنهاء 503

  المهامإنهاء 504

 إهانة 1891

 إهمال 1789، 3

 إيجابي 2042

 إيجار 1630

  قانونيإيداع 918

 إيراد 2291

 إيواء 1352

 ابتداء 936

632 ،1933   منابتداء

  من اآلنابتداء 992، 937

 ابتدائي 2131

864 ،1887  تجاها

 اتحاد 2721

 اتزان 2031

 اتساع 1223

 اتصال 1593، 600

 اتّضح 247

 اتّفاق 2237، 39

  إضافياتّفاق 40

  مشتركاتّفاق 41

 اتفاقية 761

  العملإتقان 2489

 اجتماع 2468

 اجتنب 733

 إجراء 2161

 احتج 2413، 2236

 احتجاج 2412، 2235

 احتراز 2087

 احتراف 2181

 احترام 2374 ،1040

 احترم 2375

 احتفظ 2391

 احتكار 1750

 احتماال 2156

 احتمالي 191

 احتوى 726

 احتياط    2448، 2087

 اختبار 2659

 اختصاص 2566

 اختصاصي 2567

 اختصر 9

 اختالف 972، 940

 اختيار 1864، 534

 اختياري 1228

 إخطار 2086

 ارتأى 1120

 ارتخاء 2334

 استأنف 1231

 استئجار 1630

 استئناف 250

  خدمةاستئناف 2372

 استبدال 2601، 2348

 استبدل 1956

 استبعد 1188

 استبيان 2266

 استتباب 2579

 استثمار 1506

 استثناء 1195 ،1184 ،919

  مناستثناء 1902

 استثنائي 1185

 استثنى 920

 استجواب 1478

 استحقاق 1710، 1207
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  اقتناء   استخدم

  خدماست 1065

 استخلص 643

 استدعاء 771

 استراتيجية 2595

 استرجاع 2415، 2386

 استرعى 2391

 االنتباه استرعى 2392

 استشار 725

 استشارة 724، 692

 استشاري 723

 استشراف 2232

 استعداد 962

 استعرض 1939

 استعالمات)ج( استعالم 2356

 استعمال 2728، 1667

 استفاد 401

 ازاستفز 2243

 استفسار 2266، 1478

 استفهام 1478

 استقالة 910

 استقبال 2409، 45

 استقبل 2410، 46

 استقر 2578

 استقرار 2579، 2577

 استقصاء 1505

 استقالل 354

 التسيير استقالل 355

 السلطات استقالل 356

  مالياستقالل 357

 استكشاف 2231

 استالم 2409

 استلم 2410

  وظيفةاستلم 1116

435، 1243 ،1385، 1812 ،2266 استمارة

التدريبنهاية  استمارة 1813

التربصنهاية  استمارة 1813

  رغباتاستمارة 1251

 معلوماتاستمارة 1249

  إلىاستماع 346

 استمرار 732

 استمرارية 732

  إلىاستنادا 271

 استنسخ 1990

 استوفى 1947

 الشروطاستوفى 2349

 يداعاست 962

  اسمي 1796

 اشتراك 794، 6

 إصرار 1957

 اطلع 2067

  تركيزإعادة 2290

 اعتبار 1040، 710

 اعتبارا 1042

 اعتداء 2764، 1891

 اعتراض 1862 ،1839، 1828

 اعتراف 2302

 اعترض 1465

 اعتماد 2738، 1003 ،161 ،111

  علىاعتمادا 271

 اعتمد 160، 109

 الفرصةاغتنم 2478

 افتراض 2619

 افترض 2618

 اقتراح 2607، 2225

 قانونياقتراح 2226

 اقترح 2224

 اقتصاد 1027

 السوقاقتصاد 1028

  كلياقتصاد 1644

 اقتصادي 1029

 اقتضاء 1203

 اقتضى 1205

 اقتطاع 2693، 2394

 اقتطع 2101

 اقتناء 56
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  انطالق   اكتتاب

 اكتتاب 2632، 2561

 اكتتب 2562

 اكتساب 56

 باكتس 51

  حقًااكتسب 52

  نصهاآلتي 991

 الرجعي للقانوناألثر 2464

 التباس 678

 التحاق 29

  بوظيفةالتحاق 30

االختبارات عن طريق التحاق 33

  عن طريق الشهاداتالتحاق 34

  عن طريق المسابقاتالتحاق 32

  مباشرالتحاق 31

  بـالتحق 27

1096 ،1097، 1830  التزام

 التحفظ بالتزام 1833

  بالحيادالتزام 1832

 بكتمان السرالتزام 1831

 التسيير 1663

 التقاط 1522

 الِْتماس 838

  تغيبالِْتماس 840

  مقابلةالِْتماس 839

 الثلث 2667

 الجمهور 2246

 إلحاح 1957

 الحصول 1840

 )ة (الزوج 686

  القضائيةالشرطة 2020

 الشهادة 2668
ة  القضائيالصحيفة 480

) القضائيةالسوابقصحيفة (

 اإلداري الضبط 2019

 العديد 2008

 الغير 2667

  اإلداريالقانون 1007

 الليسانس 1600

  من الباطنالمقاولة 2560

  أسفلهالممضي 2563

  علىالنص 2593

  القانونيالنظام 2586

  الهالك 881

 امتحان 1181

 امتحن 1183

 امتداد 1223

  لـامتدادا 1904

 امتناع 20

 امتياز 2154، 640

 امتيازات) ج (امتياز 375

  اجتماعيةامتيازات 377

  عائليةامتيازات 376

 انبثق 1058، 1055

  عنانبثق 1516

 انتداب 925

 انتدب 926، 903

 انتشار 2216، 931

 انتفع 1523

 انتقاء 2517

  مسبقانتقاء 2117

 انتقالي 2698

 انتماء 249

 انتهاء 1979، 1215

  العقدانتهاء 1216

 انتهازي 1859

 انتهازية 1858

  إلىانتهى 8

 انحراف 934

 انخراط 82

 انخرط 81

 انسجام 2635

568، 570، 1347  انسجام

 انشغال 2103

81 انضم 

 انضمام 82

 انطالق 1558
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  بصفة استثنائية   انطالقا من

  منانطالقا 1921

 انعدام 12

  أدلّةانعدام 14

1215، 1224 ،1289  ضاءانق

  األجلانقضاء 1217

  الحقانقضاء 1226

  العقوبةانقضاء 1225

 انقطاع 1480

 انكماش 2461

 اهتمام 2539

  
    

 بـ 1898

 بإيجاز 2545

 باتّ 1980، 482

 باتّجاه 114

 باحترام 2378

 بارز 1057

 باشر 1196، 1108

 باطل 1818، 454

 باألقدمية 1900

 باإلجماع 2716

 شتراكباال 688

 باألهداف 1827

 بالتأكيد 497

 بالتالي 707، 183

 بالتحديد 2093

 بالتداول 206

 بالتدقيق 2093

 بالتساوي 1917

 بالتفصيل 928

 الجزئيبالتوقيت 1931

  الكليبالتوقيت 2002

 بالحدس 1499

 بالغ 1654

 بالفعل 1073

  منبالقرب 2109

 بالمقابل 2674

  إلىلنظربا 2782، 2279، 711

  لـبالنظر 2782

 بالنيابة 1492

 ببساطة 2252

 بتحفظ 2558

1505، 1709،2231، 2293  بحث

 بحضور 1084

 بخصوص 2609

 بدا 247

 بدل 1956

  رسميةلةذب 2658

  أثر رجعيبدون 1798

 براءة 429

  اختراعبراءة 430

 برر 1552، 283

 برز 1058

 برمج 2191

 برمجة 2188

 برنامج 2189

  عملبرنامج 2190

 برهان 1550

 بروتوكول 2237

 بريد 796

  إلكترونيبريد 799

  صادربريد 798

  واردبريد 797

 بسرعة 2212

 بسط 2530، 921

  بسط  922

 بشأن 2609

 بشرط 664، 663

 بصدد 2223، 2221

 بصفة 2671

  استثنائيةبصفة 2672، 1186

 

رد
ســ
لمـ
 ا

 أ

  ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

  م

  ن

  هـ

  و

  ي

76 

ب

أ



  بادل حرت   بصفة انتقالية

  انتقاليةبصفة 2675

  تدريجيةبصفة 2197

  عامةبصفة 1076

 بطاقة 1243، 471

  التزامبطاقة 1245

  تنقيطبطاقة 1247

  تسجيلبطاقة 1246

  تقييمبطاقة 1244

  متابعةبطاقة 1250

 بطاقية 1254

 ِبطالة 535

 بطالن 1979، 1819

 بعث 1122، 115

 بعد 1518

  الوفاةبعد 2053

  رأي اللجنةبعد 272

 بعنوان 2676

 بغية 1263

  تحفظبكل 2559

  انقطاعبال 1080

  قيد وال شرطبال 2252

 بالّط 469

 بالغ 601

 بلدة 1629

 بلّغ 2699، 1815

  أنبما 709

 بمبادرة 2624

 بمقتضى 2781، 1092

 بموجب 1092

  علىبناء 2625

 بنسبة 2230

 ِبنية 2597

  قاعديةبنية 2598

 بهدف 1263، 444

  الصددبهذا 2222، 1041

 بوضوح 1781

 بيئة 1715

 بيان 1218، 601

  األسباببيان 1219

 بيانات 986

  أوليةبيانات 988

  إحصائيةبيانات 989

  مسألةبيانات 987

 بيداغوجية 1975

 بيروقراطية 440

  البلدياتبين 1466

  الحكوماتبين 1469

  الوزاراتبين 1471

  

    
 تأجيل 2365، 185

 تأخر 2388، 2318

2365 ،2388، 2389  تأخير

 تأديب 958

 تأديبي 957

 تأريخ 831

 تأشيرة 2768

 المشروعيةتأشيرة 2769

 تأطير 1094

 تأكّد 502

128، 499، 502، 669  تأكيد

 تأهيل 2258 ،1724، 1344

  مهنيتأهيل 2259

 تأويل 1475

916 ،2107 ،2600  تابع

 تاريخ 832

 سال اإلرتاريخ 835

  الوصولتاريخ 833

 سريان المفعولتاريخ 834

613 ،2001 ،2682  تام

 تبادل 1955

  حرتبادل 1599
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  تداول   تباعد

   تباعد  972

  بـتباهى 2123

 تباين 940

 تبرير 1551، 282

 تبسيط 2529

  لـتبعا 2608، 1234

 تبعية 2599

 تبليغ 2701، 1814

111 تبن 

 تبنّى 109

 تبيان 1594

  العنوانانتبي 1595

 تشجيعية تدابير 1697

 تتمة 616

 تثبيت 2738، 669

 تثمين 2741

915 ،1187 ،1938  تجاوز

 رفقة هذاتجدون 2749

  طيهتجدون 2749

 تجديد 2355

 تجريب 1213

 تجسيد 1683

 تجسيم 1683

 تجليد 2338

 تجمع 2326، 1690

 تجميع 2325

 تجنس 1776

 )ات(تجهيز 1123، 1003

 تحادث 1112

 تحت 2555، 1413

 تحديث 1737

888 ،906 ،930، 1370 ،1610 ،2094 تحديد

  الموقعتحديد 1626

  الهويةتحديد 1369

 تحذير 1728

1505 تحر 

 تحرٍّ 2293

 تحرير 1596

  إداريتحرير 2417

 تحسبا 1085

 تحسن 213

 تحسين 213

  المستوىتحسين 2319

 تحصل 1840

 على تحصل 51

 على خبرةتحصل 53

 تحصيل 2308، 1946

 تحضير 2104، 1043

 تحضيري 2105

 تحفظ 2448

 تحفيز 2592

 تحقّق 2754

 تحقيق 1100

  التأهيلتحقيق 1101

 تحكّم 1653

 تحكيم 276

 تحليل 219

 تحليلي 221

 تحمل 2617

 تحول 511

768 ،2694 ، 2695  تحويل

 تحيين 76

 تخصص 2566

 تخطيط 1999

 تخفيض 2418 ،2347 ،1

 في الدرجةتخفيض 2

 تخفيف 197

  اإلجراءتخفيف 198

 تخلٍّ 3

 عن منصب تخٍل 4

  أمنيةتدابير 1699

  الحمايةتدابير 1698

  الدعمتدابير 1696

  تحفيزيةتدابير 1697

  تمهيديةتدابير 1702

  تنظيميةتدابير 965

  جزائيةتدابير 1700

  وقائيةدابيرت 1701

 تداخل 1468

 تداول 547، 204
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  تشخيص   تداول على السلطة

  على السلطةتداول 205

 تدابير) ج (تدبير 1695، 964

 تدخُّل 1484

1336 ،2196 رجتد 

 تدريب 2580

 تدريجي 2195

 تدريجيا 2197

 تدعيم 2351

 تدقيق 344

 تدهور 891

 تدوين 1423، 565

 تذكير 2282

 تذييل 234

 ترأس 2120

 ثترا 1943

 تراجع 2318

192 ،554، 1874  ترتيب

   استدالليترتيب 193

 ترجمان 1477

 ترجمة 2688، 1475

  فوريةترجمة 2689، 1476

 ترخيص 358

  أبويترخيص 361

  بالتسجيلترخيص 360

  بالتغيبترخيص 359

  بالمرورترخيص 1557

  مسبقترخيص 362

 ترسيم 2678

 ترشيح 461

 ترفيع 372

 ويترق 2210

 ترقية 2205، 372

  اجتماعيةترقية 2208

  باألقدميةترقية 2207

 عن طريق االختيارترقية  2206

 ترقيم 1823، 792

  مؤلفترقيم 566

 مناصب العملترقيم 793

 ترك 3

 تركة 2604

 تركيب 624، 583

 تركيبة 622

 تركيز 633

 ترميز 566

 ترميم 2386

 ترويج 2216

 تزامن 572

 تزامنا 2533

 تزويد 1003

 تزوير 1235

 تساٍو 1039

 تسجيل 1423 ،1103

 تسخير 2445

 تسرع 2090

 تسريح 1602

 تسلسل 921

  إداريتسلسل 1355

  زمنيتسلسل 536

  سلميتسلسل 1354

 تسليم 907

 تسمية 912

 تسوية 2431، 284

 تسيير 1333 ،1316

  إدارةتسيير 1330

المهنية الحياة تسيير 1317

1319  المحلية الشؤون العمومية تسيير

  المستخدمينتسيير 1320

  جواريتسيير 1318

  راشدتسيير 1334

  ماليتسيير 1321

 تشاؤم 1972

 تشابه 2383

 تشاور 638

 تشبيه 315

 تشخيص 938
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  تعقل   تشريع

 تشريع 1587

 ساري المفعولتشريع 1588

 تشعب 615

 تشعب 2280

 تشكيل 721

 تشكيلة 1293

 تصادف 571

 تصالح 284

 تصحيح 787

 تصدى 1897

351 ،499 ،1580  تصديق

  علىتصديق 2738

 تصرف 158، 57

 تصرف 1608، 621

  أحاديتصرف 66

  انفراديتصرف 66

  تعسفيتصرف 58، 26

  مباشرتصرف 1609

  وفقا لذلكتصرف 159

 تصريح 873

  شرفيتصريح 874

 تصفية 1616

462، 635، 2456  تصميم

 تصنيف 554

 تصويت 2776

  باالقتراع السريتصويت 2777

  بالمناداة االسميةتصويت 2779

  برفع اليدتصويت 2778

 تضاعف 1767

 تضامن 2538

 تضمن 726

 تطابق 646

 تطبيق 251

  القانونتطبيق 254

  تعليمةتطبيق 253

  نصتطبيق 252

  لـتطبيقا 1068

 تطبيقي 2062

 )مسألة( إلى تطرق 7

 تطلّب 1203

 موافقة مسبقةتطلب 1206

931 ،1179، 1180 ،2198  تطور

 تظافر 766، 762، 583

  الجهودتظافر 763، 584

 تظاهرة 1665

 تظلم 2304

 تدريجي تظلم 2306

  سلمي تظلم 2306

 تعاضدية 1774

 تعاقد 735

 تعاقدي 736

 تعاقديا 737

 تعاون 773، 573

  بين البلدياتتعاون 775

  بين الجهاتتعاون 776

  بين المناطقتعاون 776

 بين الوالياتتعاون 777

  ال مركزيتعاون 774

  معتعاون 574

 تعايش 2635

  عن االحتياجاتتعبير 1222

 تعجيل 508

 تعداد 2287

  المستخدمينتعداد 1031

 تعدد 1768

 تعدى 1938، 1937

188 ،211 ،1741  تعديل

  هيكليتعديل 189

 تعريف 888

 تعزيز 2351

 تعسف 21

  في استعمال السلطةتعسف 22

 تعسفي 277، 25

 تعقد 615

 تعقل 2031
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  تقهقري  تعلّم  

 تعلّّم 260

 تعليق 2634

  بشروحتعليق 234

 تعليل 1551

  تعليمة 2075، 1453، 712

  رئاسيةتعليمة 1456

  وزاريةتعليمة 1455

ية مشتركة وزارتعليمة 1454

 تعميم 2785

 تعهد 1097، 1096

607 ،848، 2342،2348  ،2437 تعويض

  الضررتعويض 2438

  المنطقةتعويض 2788

 تعويضات)ج( تعويض 1394

  جزافيتعويض 1405

الوحيد  عن األجرتعويض 1400

  عن التقنيةتعويض 1402

  عن التنقلتعويض 1397

  عن السكنتعويض 1398

  عن الضررتعويض 1399، 1396

  عن العمل التناوبيتعويض 1401

 عن العمل المصنفتعويض 1403

  عن المسافةتعويض 1407

  يوميتعويض 1406

 تعويضات 985

  مختلفةتعويضات 1404

119 ،924 ،1797  تعيين

  تاريختعيين 831

  عاملتعيين 120

 تغيب 17

 تغير 511

 تفاعلي 1463

 تفاعلية 1464

 تفاٍن 935، 5

 تفاهم 1105

 تفاوض 1792، 1791

 تفرع 2280

 تفسير 1475

 تفصيل 927

 تفهم 626

 تفوق 2606

 تفويض 1664، 899

  اإلمضاءتفويض 902

 االختصاصتفويض 900

  السلطةتفويض 901

 تقادم 2069

  خماسيتقادم 2074

  رباعيتقادم 2073

  لسنتينتقادم 2071

  مسقطتقادم 2072

  مكسبتقادم 2070

 تقارب 766، 762

  األفكارتقارب 764

 تقدم 2196، 1180

 تقدمة 258

 تقدير 2126، 1175 ،1144، 261

  التكلفةتقدير 2127

)مالية( الميزانية تقديرات 2129

 تقديم 2114

 تقريبا 2076

 تقريبي 269

 تقرير 2285

879، 975، 1919 ،1934  تقسيم

 تقصير 1789، 882

 تقلص 2461

 تقليص 2418، 1717

 عدد العمالتقليص 625

 تقليل 1717

 تقني 2647

  خرائطيتقني 2648

  ساميتقني 2649

 تقنين 1587، 565

  ساري المفعولتقنين 1588

 تقهقر 891

 تقهقري 2466
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  تهوية   تقوية

  تقوية 2351

 تقويم 1175

 تقييس 1801

 تكاثر 2200

 تكفُّل 2153

 يفتكال) ج (تكلفة 801

  بمهمةتكليف 1875

 تكملة 2614، 616

 تكميلي 2615

 تكنولوجيا 2650

 تكوين 1293، 721

  أساسيتكوين 1297

  جامعيتكوين 1303

  سريعتكوين 1294

  طويل األمدتكوين 1298

  عاٍلتكوين 1302

  عامتكوين 1299

  قاعديتكوين 1297

  متخصصتكوين 1301

  متواصلتكوين 1296

  مكملوينتك 1295

  مهنيتكوين 1300

 تكيف 77

 تكييف 77

 تالؤم 605

 تلقائي 2575

 تلقائيا 2576

 تلقى 1465

 تماثل 315

 تماسك 570

 تمتع 1523

 تمثيل 2531، 2370

 تمثيلي 2369

201 ،2201، 2298  تمديد

  األحكامتمديد 2300

  عقدتمديد 2299

 تمركز 633

 تمرين 1197

 )بصتر (تمرين 2580

  بحقهتمسك 2124

  بحقوقهتمسك 1233

374، 1496، 2085  تمهيد

 تمهيدي 2102

 تموقع 2044

 تمويل 1260

 تنازع 672

 تنازعي 671

 تنازل 640، 507

 تنافس 612

 تنافسي 611

 تناقض 1905، 738

 تناقضي 739

 )مسألة (تناول 7

 تنبؤ 2126

 تنبيه 2283، 381

  شفهيتنبيه 383

  شفوينبيهت 383

  مكتوبتنبيه 382

 تنزيل    2465، 1

  في الدرجةتنزيل 2

 تنسيق 778

  أفقيتنسيق 779

 تنشيط 226

 تنصيب 1438

 تنصيص 2593

 تنظيم 2429، 1885

  مهنيتنظيم 783

 تنظيمي 2428 ،1884

 تنفيذ 1729، 1201

 تنقل 1732، 917

 تنقيح 1722

 تنقيط 1807

  تنمية 931

  مستدامةيةتنم 932

 تنميط 1801

 تهاون   1790، 1789

 تهميش 1678

 تهوية 2743
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  جماعات غير ممركزة   تهيئة

 تهيئة 215

 تواز 1907

 تواطؤ 620

284، 605، 2635  توافق

 توبيخ 420

 توجيه 1887

توجيهات) ج (توجيه 956

 توحيد 2717

944 ،1934 ،2743  توزيع

  البريدتوزيع 2744

  بالتساويتوزيع 1982

  بينتوسط 1474

 توسع 931

 توصية 2456، 2296

 توضيح 1721

 توطئة 2097

 توظيف 2309

  باالختيارتوظيف 2310

  بالمسابقةتوظيف 2311

 على أساس الشهادةتوظيف 2312

 توفر 962

  النفقاتتوقع 2128

 توقعا 1085

 توقف 285

  العملتوقيت 1359

 توقيع 2525

 في الهامشتوقيع 1056

 توقيف 2634 ،503

  الراتبتوقيف 505

 عن العملتوقيف 1725

 توكيل 2172

  
    

 ثابت 1500، 715، 496

 ثبت 2578، 670

 ثغرة 1556

 ثقة 666

  

    
 جاٍر 795

 جالية 599

 جانب  1928، 311

  مدنيجانب 1929

1561 جانبي 

 جاهز 961

 جبائي 1265، 1264

 جباية 1262

 جدد 2354

 جدول 2638 ،2000

  إرسالجدول 426

  الترقيةجدول 2640

 جدي 2521

  بالمالحظةجدير 2339

 جذري 2275

 جرد 1501

  جرائد)ج( جريدة 1531

  رسميةجريدة 1532

 جزئي 1930

 جزئيا 1079

 جزائي 1976

 جزافي 1290

 جسد 1965، 1684

 جسم 1684

 جغرافي 1329

 جلسة 2511

 جماعة 599

 جماعات)ج (ةاعجم 579

  محليةجماعات 582

  غير ممركزةجماعات 581
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  حساس   جماعات ال مركزية

  ال مركزيةجماعات 580

 جماعي 577

78، 812 ،2316،2325، 2326، 2683 جمع

  جمع 576، 575

  اآلراءجمع 2317

 بين الوظائفجمع 813

 جنس 2510

 جنسية 1775

 جهاز 1881

 جهة 1439

  معنيةجهة 1440

 جهز 1124

 جواب 2442

  تأكيديجواب 2443

  سلبيجواب 2444

 جودة 2262

 جوهري 2144 ،1494 ،1141

 جوهريا 1143

 جيد 407
 
 
 
 

    
 حائز 2677

 حاجب 248

 حاجز 1838

1461 حاد 

 حادث 35

 حارس 1315

 حاسب 457

  محققحاسب 458

 حاسم 2157، 1980

 حاسوب 1868

 حاضر 2112

 حافظ 2116، 1111

 افظةح 556

  إرسالحافظة 426

  وثائقحافظة 2039

 انعقاد الجلسةحال 2512

473 ،1162 ،2536  حالة

 القوة القاهرةحالة 474

  خاصةحالة 477

  عامةحالة 475

 متنازع فيهاحالة 476

  مدنيةحالة 1164

 حاليا 2113

 حام 2233

 حبالي 445

 حجة 2082، 1550

 حجز 2477

 حجم 2642، 216

 حد 2507، 1673، 1611

  أدنىحد 2509

  أقصىحد 2508

  السنحد 1612

 حداد 1291

 حدة 1462

  هامحدث 1655

 حدد 887

  الموقعحدد 1627

 حدس 1498

 حديث 2408

  حذف 2620

  مادةحذف 2621

 حر 1598

 حرج 808

 حرر 1597

 حركة 1759

  المرورحركة 2690

 جمعويةحركة 1760

  دوريةةحرك 1761

 حركية 1732

 حرمة 1507

 التصرفحرية 1563

 حزم 2474

 حساب 875

 حساس 2501
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  خراط أدوات   حساسّية

 حساسية 2500

 حسب 2497

 حسن 424 ،407 ،214

 حصانة 1507، 1381

 حصة 2270، 1918

 حصر 495

 حصل 1947

  علىحصل 2173، 27

 على حصل 28

 حصيلة 414

  الشغلحصيلة 416

لنشاطات احصيلة 417

  سنويةحصيلة 415

 حضر 1044

 حضور 2111

 حفاظ 2115

 حفظ 704، 703

  الوثائقحفظ 279

 حفل 2409

 حق 1005

  الردحق 1009

  الطعنحق 1008

  مكتسبحق 1006، 55

 حقّق 1102

 حقل 510

  الموظف وواجباتهحقوق 1010

 حقيقة 2755

 حقيقي 2420، 353

285 ،1333 ،1537  حكم

 أحكام) ج (حكم 966

  راشدحكم 1334، 425

  قضائيحكم 286

305 ،970 ،2457 ،2540  حّل

  األجلحّل 306

  مناسبحل 2541

 حلل 2551

 حلول 304

 حماية 2234

  علىحمل 1967

 حوصلة 2286

 حول 769

 حياة 2762

  مهنيةحياة 470

 حياد 1782

  اإلدارةحياد 1383

  إنحيث 709

  كان ماحيث 1935

 حيطة 2087

 حينما 1748

  
    

 خاتمة 644

 خارج 1360

  االستعمالخارج 1363

 طارإل اخارج 1361

  السلمخارج 1364

   القطاعخارج 1365

  المجموعةخارج 1362

 خاص 2227 ،1963 ،1927

  بـخاص 123

  بكل واحدخاص 2376

 خاصية   2228، 1926

 خام 433

 خامل 1942

 خبر 1411

 خبرة 1212، 1209

 خبير 1208

 ختاما 645

 ختم 2490، 446

  التاريخختم 836

  جافختم 447

  نديختم 448

 خدمة 2078

 خدمات) ج (خدمة 2502

  اجتماعيةخدمات 1844

  أدواتخراط 2684
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  دولة ضابطة   خرق

 خرق 2764

  حكمخرق 2765

 خريطة 471

 خزينة 2706

 خسارة 1969

 خسر 1948

 خصص 1386

 خصم 2394، 1386

  من المرتبخصم 2693

 خصوصية 2569

 خط 1607

 خطأ 1238، 1132

  جسيمخطأ 1240

  مطبعيخطأ 1133

  مهنيخطأ 1241

  عملخطة 1608

  عمل مباشرخطة 1609

 مخاطر) ج (خطر 2476

 خفي 1560

 خالصة 644

  القولخالصة 2547

 خالف 923

  لـخالفا 1902، 742

 خلط 678

 لخل 883، 241

 خلية 487

 خليط 1706

 خماسي 2268

  األمانةخيانة 23

  
    

 دائرة 2572

  إداريةدائرة 542

 اجتماعية ثقافيةدائرة 2574

  حضريةدائرة 307

  حكوميةدائرة 2573

 دائم 1952، 1013

 داخلي 1490، 1473

 داخليا 1491

 دبلوم 945

 دخل 2400

 دخول 1115

  حيز التنفيذدخول 1117

 دراسة 1173

 درجة 1019، 837

  أولىدرجة 1022

 درس 1183

 دستور 721

 دعامة 2616

 دعم 2564، 2352، 714

 دعوة 1508

  دعوى 2162، 70

  تأديبيةدعوى 71

 دفاع 884

  شروطدفتر 455

 دفع 2746

 دفعة 2205

  متخرجةدفعة 2209

 دقة  2094

 دقق 2092

 دقيق 2091

 دّل 2528

 دليل 2082، 235

 دورة 2503، 818

  استثنائيةدورة 2504

  تكوينيةدورة 819

  عاديةدورة 2505

  علنيةدورة 2506

 دوري 1985

 دورية 1984

 دولة 1162

  أحاديةدولة 1171

  القانوندولة 1163

  ضابطةدولة 1170

 رد
ســ
الم

 

 أ

  ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

  م

  ن

  هـ

  و

  ي

86 

د

خ



  رسام   دوما

 دوما 1080

 دون   1413 ،1072

  دون  1424

 ديمومة 1981

  
    

 اتيذ 2227، 1494

 ذاكرة 1707

 ذريعة 2122

 ذكّر 2284

 ذلّل 1897

 ذهب 1932

  أغلبيةذو 1657

  أولويةذو 2150

  خبرةذو 1214

  مردودذو 2359

  مصداقيةذو 805

 الحقوق) ذوو(ذو 393

  

    
384 ،387 ،1856  رأي

  مطابقرأي 385

 رئاسة 2118

 رئيس 2119، 514

  إنتاجرئيس 526

 الل استغرئيس 517

  حظيرةرئيس 524

  صيانةرئيس 516

  عمالرئيس 747

  فرعرئيس 528

  فرقةرئيس 518

  قسمرئيس 521

  قسم الموارد البشريةرئيس 530

  مجموعةرئيس 522

  مخبررئيس 523

  مخزنيرئيس 531

 مركز الحراسةرئيس 525

  مشروعرئيس 527

  مصلحةرئيس 529

  مكتبرئيس 519

  ورشةرئيس 520، 515

 رئيسي 2145

 راتب 2691

 راجح 2106

 راحة 2367

 راسل 791

 راشد 1654

 راقب 755

 راقن 820

 رباعي 2256

 ربح 399

 ربط 1593، 1522

 رتابة 1751

 رتّب  555، 194

  رتب  1872

 رتبة 1335

 رجع 2397

 رجعي 2466

 رجوع 2396

 رخصة 1954 ،1601 ،358

 رد 2441

  علىردا 1234

  معنونةرسائل 1090

 رسالة 1566

  التزامرسالة 1568

  تذكيررسالة 1810، 1571

  تظلّمرسالة 1572

  رفضرسالة 1573

  طعنرسالة 1572

  مبدئيةرسالة 1570

  مضمنةرسالة 1574

  معنونةرسالة 1567

 رسام 858
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  رسخّ   رسام إسقاطي

  إسقاطيرسام 861

  خرائطرسام 860، 472

  طبوغرافيرسام 862

  نساخسامر 859

 رسم 2679

 رسمي 1845

 رسميا 1846

 رشد 2277

 رصيد 389

  وثائقيرصيد 978

 رضى 700

 رضي 701

 رغبة 2780

 رفض 2327، 2323

 تحمل المسؤوليةرفض 2381

1575 ،2336  رفع

  االلتباسرفع 1577

  التحفظاترفع 1576

  الجلسةرفع 1578

 رقابة 748

  الدولةرقابة 751

  تقنيةرقابة 754

  سابقةرقابة 750

  الحقةرقابة 749

  ماليةرقابة 752

  نمطيةرقابة 753

 رقم 1824، 1822

  استدالليرقم 1408

  التسجيلرقم 1687

 رقمي 1821

 ركّب 623

 ركز 392

 رمز  562

564 زرم 

 رمزي 2636

 رهان 1099

 ريع 2360

  لمدى الحياةريع 2361

  

    

 ن لسازلة 1559

 زوال 1224

  الحقزوال 1226

 زوج 685

 زور 1236

347 ،1078 ،1656، 2336  زيادة

   استدالليةزيادة 1409

 زيف 1236

  
   

 سؤال 2265

 سائق 665

 سابق 2088، 245

 سابقة 2088

 المفعولساري 1093

 ساٍع 909

  إضافيةساعة 1351

 ساعي 800

 ساهم 1925

 سبب 1758، 485

1098  بسب 

 سببية 483

  اآلراءسبر 2548

 سبق 2089

 سبيل 2772

1104، 1424، 2067 ،2324  سجل

 سحب 2398، 2395

 سخّر 2446
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  سيولة   سداسي

 سداسي 2499

 سر 2491

 سرح 1603

 سرعة 2281، 508

 سري 667

 سقف 1995

 سقوط 1224

  الحقسقوط 1289 ،1226

  العقوبةسقوط 1225

 سكرتارية 2493

 سكن 1631

  إلزاميسكن 1632

  وظيفيسكن 1633

 سلبي 1788

 سلسلة 2520، 578

 سلطة 2061، 1439

  سلطة مختصة  364

  الدولةسلطة  365

  الضبطسلطة  366

  المراقبةسلطة  367

  المفوضةسلطة  368

  تنفيذيةسلطة 1441

  عموميةسلطة 2250

 سلك 784

  وزاريسلك 786

  وزاري مشتركسلك 785

  سلم  1018

 سلّم  394

  األجورسلّم 396

  التنقيطسلّم 395

 سلوك 621

  مثاليسلوك 1191

 سليم 2739

 سماع 346

 سمة 1680

  بـسمح 1953

  القانونسمو 2132

130 سن 

  الرشدسن 1659

133 دنياسن  

131 قانونيةسن  

132 قصوىسن  

 سنة 229

  التدريبسنة 232

  التربصسنة 232

 خدمة السنة 231

  ماليةسنة 1198، 233

  مدنيةسنة 230

57، 223، 270، 424،
1991، 2616 ،2668

 سند

  إثباتسند 1994

  العبورسند 2670

  عطلةسند 2669

  قانونيسند 224

  علىسهر 2742

 سهم 2270

  استعمالسوء 21

  سوابق 243

  مهنيةسوابق 244

 سوى 2404

 سياسة 2021

 كزية الالمرسياسة 2022

  عدم التمركزسياسة 2023

  عموميةسياسة               2024

 عمومية جهويةسياسة 2026

  عمومية محليةسياسة 2025

  قطاعيةسياسة 2027

 سياق 728

547، 921، 922، 2690  سير

  ذاتيةسيرة 814

 سيولة 1617
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  شهد  شاٍر

  

    
 شاٍر 909

 شارك 1925

 شاغر 2732

 لشام 2682 ،1331 ،1202

 شاهد 2663

 شاور 725، 639

 شبكة 2447، 1339

  استدالليةشبكة 1341

  األجورشبكة 1340

  مرتبشبه 2110

 شبيه 316

  شخّص  1965

 شخص  1960

 اعتباريشخص 1961

  طبيعيشخص 1962

  معنويشخص 1961

 شخصي 1963

 شخصية 1958

 قانونيةشخصية 1959

 شدة 1462

 شراكة 1922

 شرط 560

شروط) ج (شرط 655

  أساسيشرط 1142

  الموافقةشرط 264

 شرطة 2018

 شرطي 664

 رطيشَ 2083

 شرع  1108

1585 عشر 

 شرعي 1589، 1579

 شرعية 1590 ،1582

  األعمالشرعية 1584

  الدولةشرعية 1592

  الوثائقشرعية 1583

  دستوريةشرعية 1591

 شركة 2537

  األقدميةشروط 657

  االلتحاقشروط 656

  التوظيفشروط 660

  السنشروط 659

 اللياقة شروط 658

  المؤهلشروط 661

  شروط الشهادة  661

  مطلوبشرط 662

 شريطة 663

 شريك 619

2273 ،2276 شطْب 

2274 من تعدادشطْب  

 شعبة 1255، 428

 شغل 1060

 شغور 2734

 شفعة 2096

 شفهي 2745، 1866

 شفوي 2745، 1866

 شكر 2344

 شكّل 720

 شمولية 1332

شهادة 2668، 945، 498 ،429، 331، 57

  اختراعشهادة 430

 الخدمة المؤداةشهادة 339

 العمل المنجزشهادة 339

  تسجيلشهادة 333

  شبه راتبشهادة 337

  عائليةشهادة 1252

  عملشهادة 335

 غير مأجورشهادة 336

  فرديةشهادة 1253

  مطابقةشهادة 677

  معادلةشهادة 332

  ميالدشهادة 63

  نجاحشهادة 340

 نهاية التدريبشهادة 334

 نهاية التربصشهادة 334

 نهاية التمرينشهادة 334

 شهد 500، 341
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  عطاب   شهر

 شهر 1746

 شهري 1694

 شهرية 1693

  

    
 صائب 1549

266، 1106، 1581  صادق

  علىصادق 1358، 352 ،109

 على قانونصادق 110

 صاف 1780

 صان 1111

 صحافي 1534

 صحة 2750، 349

  التوقيعصحة 350

 صحح 2314

 صحيح 2739، 353

 صدر 1055

 صدفة 571

 صدق 2750، 349

500 قصد 

 صرامة 2474

 صعب 942، 808

 صعوبة 943

 صفاء 2253

 صفة 467

 صفحة 1896

 صالبة 2473

 صالحيات 342

 السلطة العموميةحياتصال 343

608، 2108، 2740  صالحية

  محليةصالحية 609

 صلة 2331

  االقتراعصندوق 2727

 صنف 553، 481

 فصنّ 559، 555

 صوت 2774

  مرجحصوت 2775

  عليهصودق 267

 طبق األصلصورة 1012

 صيانة 1649، 1113

  النصصيغة  1594

  
    

 ضار 2100، 1817

 ضاعف 1769

 ضبابي 1852

 ضبابية 1851

 ضبط 2432، 190، 188

 ضخامة 216

 ضد 741

 ضرر 2099، 984

أضرار) ج(ضرر 890

 ضرورة 1787، 1384

 ضروري 1786، 1384

 ضريبي 1264

 ضغط 2077

 ضمان 2513

  اجتماعيضمان 2516

  الوظيفةضمان 2514

 ضمن 323

 ضمني 2641

 ضمير 690

 ضوء 1642

 ضياع 1969

 ضيع 1948

  
    

 طائفة 599

 طابع 467، 446
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  عاون في   طابع جاف

  جافطابع 447

  سريطابع 468

  نديطابع 448

 طالب 2413

  بحقوقهطالب 1233

 طاهر 2251

 طباخ 811

 طبعا 19

 طبق 257

 طبقا 2748، 675

  لألصول الواجبةطبقا 1069

 طبوغرافي 2681

  أسنانطبيب 852

 طبيعي 1779

 طبيعية 1777

  قانونيةطبيعية 1778

 طرف 1928

  مدنيطرف 1929

 طريق 1519

1711 ،1714، 1736 ،2772  طريقة

  االستعمالطريقة 1064

  عمليةطريقة 1712

 طعن 2304

  إداريطعن 2305

  قضائيطعن 2307

 طلب 2412، 1205، 838

  تغيبطلب 840

  مقابلةطلب 839

 إصالحطلب  848

  إعادة اإلدماجطلب 847

  استئناف العملطلب 846

  تبريرطلب 843

  تثبيتطلب 842

  تحويلطلب 849

  تنفيذطلب 841

  معاش التقاعدطلب 845

  نقلطلب 844

 طمأنينة 2267

 طموح 312، 209

 طور  818

  طور  1179، 933

 طوى 2005

  
    

 ظاهرة 1988

  بيروقراطيةظاهرة 441

 ظرف 1118، 543

  معنونظرف 1089

  مغلقظرف 2004

 ظرفي 729

 ظهر 247

  

    
1346 ،1838  عائق

  عاجل 2211

 عاٍد  1799

  عاد   2397

1130 ،1549  عادل

 عادي 1867

 عازب 509

 عازم 2455

 عاقب 1977

 عاقل 2032

 عال 1348

 عالج 1897

  نفسيعالم 2244

 عام 229

 عامل 1895، 68

  عبورعامل 2697

  يدويعامل 1669

  يوميعامل 1533

  فيعاون 574
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  على األقل   عاين

 عاين 719

أعباء) ج (عبء 513

 عبر 2756

 عن عبر 1666

 عبور 2696، 1936

 عتاد 1685

 عجز 1390، 885

2288 عد 

 عدة 2008

 عدد 1794

 عددي 1821

 عدل  212، 190

1742 لعد 

  إفشاء السرعدم 1831

 االختصاصعدم 1391

 االختصاص في المجالعدم 1392

  االستقرارعدم 1436

  التحيزعدم 1832

  التمركزعدم 876

  الرجعيةعدم 1798

  القدرةعدم 1388

 القدرة البدنيةعدم 1389

  الكفاءةعدم 1391

 الكفاءة المهنيةعدم 1393

  تحيز اإلدارةعدم 1383

 عرض 2550 ،1847 ،922

1218 ،1220 ضعر 

  األسبابعرض 1219

  حالعرض 631

  حالةعرض 1221

  للتداولعرض 548

 عرف 887

 فرع 2728

 عرقلة 1107

 عريضة 1986

 عزز 2352

1513 ،1514 ،1614 ،1615  عزل

 عزم 2456، 930

 عشرية 865

 عصرنة 1737

 عضو 1881، 1691

  مؤسسعضو 1692

  مجلس إدارةعضو 90

 عضوي 1884

 عطل 1848

 عطلة 679

  أمومةعطلة 682

  استثنائيةعطلة 683

  سنويةعطلة 680

 مدفوعة األجرعطلة 684

  مرضيةعطلة 681

 عفوي 2575

 عفويا 2576

 عقابي 1976

 عقاري 1380

 عقد 865، 743، 643

  التزامعقد 744

   نموذجيعقد 745

 عقل 2277

 عقوبة 2487، 1978

   تأديبيةعقوبة 2488

 عكس 1502

 عكسيا 1504

 عالج 2346

 عالقة 2331، 2285

  سببيةعالقة 1605، 484

 عالمة 1680

  بيانيةعالمة 2526

 عالوة 2133، 1078

  األقدميةعالوة 2135

  جماعيةعالوة 2134

  علىعالوة 1892

 علق 2633، 587

 علّل 1552

 على 2623

  أي حالعلى 1091

  إثرعلى 1518

  األقلعلى 1743
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  غايات) ج(غاية    على التوالي

  التواليعلى 2605، 2377

 لحساب اعلى 2626

  المستوى البلديعلى    1020

  المستوى المؤسساتيعلى 1021

  الوجه األكملعلى 1916

  ضوءعلى 1643

  عكسعلى 1503

  قدرعلى 2278، 2230

  وشكعلى 2627

 قريب عما 829

 عمال 1964

 عمق 2187
70 ،1060 ،1230 ،  

1843، 2646، 2703
 عمل

  ثُنائيعمل 61

 راف متعدد األطعمل 64

  مشتركعمل 687

 عملي 2062، 1855

 عملية 1854، 1669، 70

 عمم 2786

 عمومي 2245

 عموميات 1328

 عميق 2186

 عن 1898

  طريقعن 2756 ،405

 طريق السلم اإلداريعن 2773

  قريبعن 829

 عناية 2539

  االقتضاءعند 1025

  الحاجةعند 1070

  اللزومعند 2475

 عنصر 1053

  نشطعنصر 256، 69

 عنف 2767

112 ،1087 ،2668  عنوان

  شخصيعنوان 113

 عنى 2528

  إلىعهد 668

 عهدة 1664

 عودة 2396

 عوض 2613

 عولمة 1749

 عون 135

  إحصاءعون 154

  إدارةعون 140

  إداريعون 136

  استغاللعون 144

  استقبالعون 139

  الدولةعون 148

ن النظافة واألمعون 145

  تحصيلعون 152

  تحكّمعون 149

   تسديد الرواتبعون 151

  تقنيعون 157

  جبائيعون 156

  عبورعون 155

  في التأمينعون 142

 في التموين والعبورعون 141

  في الصيانةعون 143

  متعاقدعون 138

  محاسبعون 137

  مصلحةعون 153

  مفوترعون 147

  مكتبعون 146

  مناهجعون 150

 عيب 2757

 عيوب) ج (عيب 883

 في اإلجراءاتعيب 2760

  في الشكلعيب 2759

 في الموضوععيب 2758

 عين 121

  
    

 غالبا 2565

207 ،1852 ،2735  غامض

  غايات)ج( غاية 1256
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  في حالة عدم  غداة

 غداة 1565

 غرامة 1978، 210

 غرض 1826

208 ،678 ،1851  غموض

 غياب 12

 بسبب المرضغياب 16

  غير مبرريابغ 15

  مرخّص بهغياب 13

  أنغير 1865، 1784

  شرعيغير 1378

 قابل للتحصيلغير 1511

  قانونيغير 1378

  كافغير 1459

  متجانسغير 1353

  مستقرغير 1437

  مشروعغير 1379

  معقولغير 1510

  ممركزغير 877

  
    

 فئة 783، 553، 481

 فائدة 1489، 399

 فائز 1564

 فارق 1482

 فاصل 1482، 482

 فاوض 1792

 فتح 1893

 فترة 1983

  تجريبيةفترة 1140

 فتّش 1427

 فحص 2754، 1183، 1181

  طبيفحص 1182

 فرصة 1860

 فرض 1442

 انضباطًافرض 1443

 فرضية 1368

 فرع 2496، 428، 242

 فروع 855

 فسخ 2452، 2451

512 ،926 ،1603 ،2707  فصل

  فصل  933، 929

 فصلي 2708، 2479

 فضاء 1134

  إقليميفضاء 1137

 اقتصاديفضاء 1135

  ثقافيفضاء 1136

 فضيلة 2747

 فعال 1035

 فعالية 1036

 فعال 1073

 فعلي 1030

 فقدان 1969

 فقرة 1906، 195

 فقط 2723

 فقه 1541

 فقيد 889

  الطباعةفن 2713

 فهرس 2544

 فهم 626

 فوج 1342

 فوض 903

 فوق 2623، 540

 في 1898

  آن واحدفي 2532

 أي حال من األحوالفي 479

  األفقفي 1081

  المستقبلفي 1081

  النهايةفي 645

  الواقعفي 1083

  الوقت المناسبفي 1086

  حالةفي 478

 حالة القوة القاهرةفي 1071

  حالة عدمفي 1239
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  قرار تحكيمي   في داخل

  داخلفي 821

1138 ،1483   غضونفي

  مجالفي 1077

  مجملهفي 830

  هذا اإلطارفي 822

  هذا التوجهفي 828

  هذا السياقفي 826

  هذا الظرففي 824

  هذا القصدفي 825

  هذا المنظورفي 827

  هذه الحالةفي 823

  وضعيةفي 1082

  وقت واحدفي 2533

  بعدفيما 2714، 538

  يخصفيما 2223، 636

  يليفيما 538

  
    

  باألعمالقائم 1493

1618 ،1795  قائمة

  إضافيةقائمة 1619

  اسميةقائمة 1621

  التأهيلقائمة 1620

 قابض 2292

  لـقابل 1940

  للتجديدقابل 2353

  للمقارنةقابل 602

  منقادم 2240

 قارن 604

  مشتركقاسم 911

482، 642، 1980  قاطع

 قاعة 2482

  األرشيفقاعة 2484

 الستقبال اقاعة 2483

  االنتظارقاعة 2485

 متعددة الخدماتقاعة 2486

 قاعدة 2470، 397

  معطياتقاعدة 398

  معلوماتيةقاعدة 398

 قام 1108

  بمساٍعقام 1109

 قامة 2642

562 ،1005 ،1637  قانون

  أساسيقانون 2585

  أساسي خاصقانون 2587

 أساسي نموذجيقانون 2589

  إضافيقانون 1639

  العملقانون 563

  الماليةقانون 1640

 تكميليقانون 1639

  ساري المفعولقانون 1641

 عضويقانون 1638

1540 ،1542 ،1579 ،2590  قانوني

  قاوم 2454

 قبض 1946

 قبل 371، 246

 قِبل 701، 87

 قبول  700، 108،111

 قدر 1145،1176، 262

463 ،1229، 2061 ،2249  قدرة

 واإلدارة على حسن التسيير قدرة 464

 قدم 1497

  عرضاقدم 2350

 قذف 939

 وصودق عليهقُرئ 268

 قرابة 1912

 قرار 1537، 288

  إدماجقرار 291

  إعادة إدماجقرار 297

  إنهاء المهمةقرار 294

  اإلحالة على التقاعدقرار 295

 االنتدابقرار 293

 التثبيتقرار 292

 تحكيميقرار 1538
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  كشف التوقيع   قرار ترسيم

  ترسيمقرار 298

  ترقيةقرار 290

  تعيينقرار 296

  متممقرار 289

  محددقرار 299

  ُمكملقرار 289

  وزاريقرار 301

 وزاري مشتركقرار 300

  يتضمنقرار 302

  يتعلّق بـقرار 303

 قرر 869، 287

 قرن 2522

  منقريب 2109

 قسط 1918

  سنويقسط 236

 قسم 553

  قسم  2440، 1920

 قسمة 975

 قصد 2220، 2056

 قصر 1790

 قصوى 1689

 قضائي 1535

116 ،485 ،2162 ،2265  قضية

  قيد الدراسةقضية 117

  معطّلةقضية 118

 قطاع 2494

  النشاطقطاع 2495

 قطب 2015

  االختصاصقطب 2016

  االستقرارقطب 2017

 قطع 1479

 قطعا 1305

 قطعي 2275، 1304

 صقلّ 1718

 قلّل 1718

 قليل 1973

 قناعة 770

 قنّن 1585

 قوة 2249، 1286

  تنفيذيةقوة 1287

  قاهرةقوة 1288

 قوس 1913

 قول 2220

 قوم 2404، 2314

 قوي 713

 قياس 1695

 قيد 1424، 1104

 قيد 1103

 قيس 1802

 قيم 1176

  ذاتيةقيمة 1495

  
   

 كاتب 2492

 كامل 2469 ،2001 ،1202 ،613

 كامن 1560

 كباب 422

 كتاب 1671

 كتلة 1681

 األجوركتلة 1682

 كتيب 432

 كثافة 1462، 851

 كثيف 850

 كذلك 1038

 كراء 1630

  كراسة 1237

 كرس 689

 كشف 2668، 1162، 435

 إجماليكشف 1169

 إسميكشف 1168

 التوقيعكشف 1242
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  لّم   كشف الراتب

  الراتبكشف 1248

 تب الرواكشف 2335

  العطلكشف 1167

  المصاريفكشف 1165

  راتبكشف 338

 كفء 610

274 ،463 ،608  كفاءة

464 إلدارة على حسن التسيير كفاءة

 كفالة 486

  سنتينكل 406

  شهرينكل 419

  على حدةكل 2519

 كلّف 668

 كلي 2682

 كلية 1229

 كمية 2264

 كهربائي 1046

  سياراتكهربائي 1047

 في الصيانةكهربائي 1049

 في العماراتكهربائي 1048

 ميكانيكيكهرو 1051

 كهروكباب 1050

 كهروميكانيك 1052

 كون 720

 كيفية 1736، 1733

  التسويةكيفية 1735

 التوظيفكيفية 1734

 كيميائي 533

  
    

    لـ 2056

  ذلكألجل 1033

  إراديال 1509

 شيء ال 1785

  غيرال 2723

 الئحة 1986

 الئق 760

 التيني 1562

  الحظ 2341، 1837، 719

 الحق 2714

 الزم 2373، 1786

  للنظرالفت 2339

 المركزي 867

 المركزية 866

 لُبس 208

 لجنة 1543، 588، 585

  االمتحانلجنة 1545

  التأديبلجنة 591

  التثبيتلجنة 1546

  القبوللجنة 1544

  لجنة النجاح  1544

  المتابعةجنةل 586

  المداولةلجنة 1547

  المستخدمينلجنة 590

  خاصةلجنة 589

  طبيةلجنة 593

  فرعيةلجنة 2556، 597

 متساوية األعضاءلجنة 596

  مختلطة لجنة  594

  مشتركةلجنة 594

 وزارية مشتركةلجنة 592

  وطنيةلجنة 595

 صدور أمر آخرلحين 1548

 لزوم 1787

 لصالح 1074

 لصق 124

  النتائجلصق 125

 لفائدة 1074

  غاية مفيدةلكل 1257

  إلىلإلحالة 2700

  علىلإلحالة 2700

 لإلعالم 2060

 لالختصاص 2057

 لالطالع 2060

 للتذكير 1708

 للتنفيذ 2059

  وإبداء الرأيللدراسة 2058

575 لم 
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  متسامح   له قوة القانون

  قوة القانونله 390

  مستقبلله 2204

 ت اإلعالنالوح 126

 لوحة 2638

  اإلعالناتلوحة 2639

 لين 2552

 ليونة 2553

  

    
 مألوف 1867

 مأمور 2107

 مؤجل 2628، 187

 مؤذ 1817

 مؤسس 408

1147، 1451، 1886  مؤسسة

  عموميةمؤسسة 1452، 1148

  عمومية بلديةمؤسسة 1155

الواليات عمومية بين مؤسسة 1157

 عمومية جهويةمؤسسة 1160

1154 نوعي عمومية ذات تسيير مؤسسة

1150 إداري عمومية ذات طابع مؤسسة

  عمومية ذات مؤسسة 1151
 وتجاريصناعيطابع  

 عمومية ذات طابع مؤسسة 1152
  وتقنيعلمي

 عمومية ذات طابع مؤسسة 1153
  وثقافي ومهنيعلمي

  عمومية محليةمؤسسة 1158

  عمومية مختلطةمؤسسة 1159

  عمومية والئيةمؤسسة 1156

2241، 2651 ،2733  مؤقت

 مؤقتا 2242

 مؤهل 2260 ،1345 ،273

  مهنيةمؤهالت 275

  يخوله القانونما 1011

308، 1686، 2178  مادة

  إضافيةمادة 309

  وحيدةمادة 310

 مادي 1685

 مارس 1196

 مالي 1974، 1261

 مالية 1258

  عامةمالية 1259

 مبادلة 1955

 مباشر 946

 مباشرة 947

 مبالغة 1187

 مبدأ 2147

  أساسيمبدأ 2148

 مبرر 281

 مبرر 1550

 مبرق 2662

 مبرم 641

 مبرمج 2192

 في اإلعالم اآلليمبرمج 2194

  محلّلمبرمج 2193

 مبكّر 2095

 مبلغ 2546، 1752

  إجماليمبلغ 1753

  صاٍفمبلغ 1754

207، 1851، 2735  مبهم

 أخرمت 2644

 متبادل 1773

 متباعد 973

 متباين 973

 متبٍق 2337

 متتابع 705

 متتاٍل 705

 متتالي 2603

 متجانس 1356

 متدرب 2581

 مترجم 2687

 مترشح 2054، 460

 متزن 2032

 متسامح 2680
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  محضر تبليغ   متسلسل زمنيا

  زمنيامتسلسل 537

 متشابه 2498

 متشعب 614

 )إداري (متصرف 88

  رئيسيمتصرف 89

  بـمتصل 2330

 متضمن 2033

 متعاقب 2603

 متعاقد 736، 734

 متعامل 1853

 متعدد 1766، 974

 التخصصاتمتعدد 2028

  السنواتمتعدد 2006

التخصصات متعدد 1765

  بـمتعلّق 2330، 123

 متفرغ 961

 متقارب 765

 متالئم 606

 )متربص (متمرن 2581

 فيه متنازع 1623

 متنافر 1353

 تنوعم 974

 متواٍز 1908

 متواطئ 619

 متوسط 1705

 متوفر 961

 متوفى 889، 868

 متوقع 2130

 متين 713

 مثال 1192

 مثالي 1190

 مثّل 2371، 1965

 مثال 1903

 مثيل 2498، 1911

 مجال 981، 510

  اختصاصمجال 982

  االختصاصمجال 1539

  بالمجانمجانا،  2673

 مجتمع 2537

 مجتهد 255

 مجلس 692

  أعلىمجلس 1349

  استشاريمجلس 693

  اإلدارةمجلس 694

  التأديبمجلس 697

  التنسيقمجلس 696

  توجيهيمجلس 695

 مجمل 1162

  الخدماتمجمل 1166

 مجموع 2682

 مجموعة 1342، 578

  النصوصمجموعة 2315

 محادثة 1113، 767

 محاسب 627

 محاسبة 628

  الموادمحاسبة 630

  تحليليةمحاسبة 629

 محافظ 702

 محافظة 2115، 703

1139 ،2656  محاولة

 محايد 1783

 محترف 2182

1178 ،2155  محتمل

 محتوى 730

 محدد 886

1628 الموقعمحدد  

 محدود 1613

 محرر 2416

 محضر 2163

  إثبات حالةمحضر 717

 اجتماع تنسيقيمحضر 2170

 االستالم محضر 2169

  الفرزحضرم 2166

  المداوالتمحضر 2165

  تبليغمحضر 2168
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  مرسوم   محضر تنصيب

  تنصيبمحضر 2164

 عدم الصلحمحضر 2167

  قضائيمحضر 1367

 محفز 2591

 محقق 2751

  مؤهلمحقق 2753

  مثقبمحقق 2752

 محل 1624، 983

  اإلقامةمحل 2450

  نزاعمحل 1623

 محلّل 220

 محلي 1624

 محليا 1625

 محور 392، 391

 محيط 1119

 مخالفة 2764، 746

  القانونمخالفة 2766

  لالنضباطمخالفة 1670

  للقانونمخالفة 1512

 مخبر 1554

 مخبري 1553

 مختزل 2419

 مختصر 2419، 1555

 مختلط 1731

 مختلف 974، 941

 مخرج 1517

 مخشّب 423

 مخطط 2000، 1996

 سنوي لتسيير مخطط 1998
 البشريةالموارد 

 سنوي للتكوينمخطط 1997

 مخطوط 1672

 مداولة 905

 مداومة 1951

 مدة 2652، 1014

)التربص( التمرين مدة 1015

  التوقفمدة 2653

  الصالحيةمدة 1016

 مدخل 1496، 1115

 مدد 2301، 2202

 مدقّق 345

 مدموغ 1835

 مدونة 1795

 مدى 2041، 1762

  الحياةمدى 2763

  متوسطمدى 1764

 مدير 948

  جهويمدير 950

  عاممدير 949

  مساعدمدير 951

 مديرية 952

 الموارد البشريةمديرية 954

 الوسائل العامةمديرية 953

  عامةمديرية 955

 مذكرة 1808

  تقديممذكرة 1809

  مصلحةمذكرة 1811

1937 مر 

 مرؤوس 2600

 مراجعة 2322

 مراسل 789

مراسالت) ج (مراسلة 788

 مراقب 2629، 756

  األشغالمراقب 759

  معطياتمراقب  758

  ورشةمراقب 757

 مرتب 2434، 537

  مرتب  1873

  مراجع)ج( مرجع 2423

 مرجعي 2424

 مرحلة 1987

 مردودية 2358

 مرسل 1210

  إليهمرسل 863

 مرسم 2677

 مرسوم 880
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  مستخدم شبيه   مرشد

 مرشد 1343

  مرض  1660

 طويل األمدمرض 1661

  مهنيرضم 1662

227، 541، 1521  مرفق

 مرفقات 1993

 مرقم 1825

 مركب 614

 مركز 2047، 490

 اتخاذ القرارمركز 491

  بحثمركز 492

  حضريمركز 493

 اجتماعي مركز 2588

 مركزية 489

 مرن 2552

 مرور 1936

 مرونة 2553

 مزخرف 878

 مزيج 1706

116 ،2158 ،2265  مسألة

لدراسة قيد امسألة 117

  معلّقة، معطّلةمسألة 118

 مسؤول 2382

 مسؤولية 2379

  محليةمسؤولية 2380

 مسابقة 648

  االلتحاقمسابقة 649

  خارجيةمسابقة 650

  داخليةمسابقة 651

 عن طريق االختبارمسابقة 652

 عن طريق الشهادةمسابقة 653

 مسار 2159، 1519 ،921، 815، 532

  تكوينمسار 816

  دراسيمسار 817

83، 163، 320، 369  مساعد

  أمين محفوظاتمساعد 164

  أنابيبيمساعد 182

  إداريمساعد 84

  بنّاءمساعد 171

  تقنيمساعد 86

  حدائديمساعد 168

  دهانمساعد 174

  رئيسيمساعد 321

 ساحب التصاميممساعد 179

  صانع األقفالمساعد 177

  صفّاحمساعد 181

 طبوغرافيعدمسا 180

  لحاممساعد 178

  متّارمساعد 172

 مجصصمساعد 175

  محاسبمساعد 165

  مخبريمساعد 169

  مرصصمساعد 176

  ُمركِّبمساعد 173

  مساكةمساعد 167

ماكنة  مسيرمساعد 170

  مطّالمساعد 181

  معماريمساعد 322

  وثائقيمساعد 166

 مساعدة 318، 162

 وارية جمساعدة 319

 مساندة 2564

  راٍم إلىمساهم، 647

 مساهمة 1923

 المواطنينمساهمة 1924

 مساواة 1039

 مسبق 2083

 مسبقا 2149 ،2084

 مستتر 1560

 مستحق 389

  الدفعمستحق 1944

  العقوبةمستحق 1941

  لـمستحق 1017

 ُمستخِدم  1066

  مستخدم  1067

  شبيهمستخدم 317
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  لقمطْ  م مماثل مستخد

 اثل مممستخدم 317

 مستخدمون 1964

 مستدام 1013

 مستشار 722، 698

 مستعد 961

 مستعمل 2729

 مستفيد 400

 مستمر 731

 مستند 976

 مستوى 1793، 1019

 مسطر 2686

 مسعى 908

 مسكن 1631

  إلزاميمسكن 1632

  وظيفيمسكن 1633

532 ،1519 ،2772  مسلك

 مسلّمة 2055

  مسير 665

  مسير  1322

  العتادسيرم 1326

 والمنقوالت العقارات مسير 1323

  المخزوناتمسير 1325

 الموارد البشريةمسير 1324

  حظيرةمسير 1327

 مشابه  2498 ،218

  إليهمشار 2771

أعاله إليه في المرجع مشار 2630

 مشاركة 1923

  المواطنينمشاركة 1924

 مشترك 685، 598

 بين القطاعاتمشترك 1481

 مشحم 1337

 مشرع 1586

 مشرف 2611

 مشروع 2199 ،1589

  تمهيديمشروع 373

 مشروعية 1582

  األعمالمشروعية 1584

  الوثائقمشروعية 1583

 مشكلة 2158

 مشهد 2783

 مصادفة 571

 مصادقة 1580، 263

  علىمصادقة 1357، 351

 مصاريف 1307

  إضافيةمصاريف 1308

  اإلقامةمصاريف 1312

  التكوينمصاريف 1309

 المستخدمينمصاريف 1311

  المهمةمصاريف 1310

  النقلمصاريف 1313

  ثانويةمصاريف 1308

  طبيةمصاريف 1314

 مصداقية 804

 مصدر 2554 ،2239، 490

 اتخاذ القرارمصدر 491

  بحثمصدر 492

  حضريمصدر 493

 على مطابقته لألصلمصدق 501

  جمركيمصرح 872

 مصلِّح 913

 مصلحة 2502

 مصمم 2455

 مضاعف 1766

 مضاعفة 1767

مضاعفات) ج (مضاعفة 618

1817 ،2100 مضر 

 مضمون 2297

 مضيفة 1366

 مطابق 673

 مطابقة 676

 مطال 2685

 مطبوع 1385

 مطلب 2399

 مطْلق 18

 المسرد
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  مقدار   مطلوب

 مطلوب 2373

 مظهر 311

 معادل 1129

 معادلة 1125

 ارية إدمعادلة 1126

  جامعيةمعادلة 1128

  مدرسيةمعادلة 1127

 معارضة 1862

 معاش 1945

 معاكس 1861، 741

 معالجة 2691

  البريدمعالجة 2692

 معامل 567

 معاون 369

 معاينة 718

 معبر 2527

 معتبر 2339، 708

 معتدل 1738

 معدل 1740

 معرف 886

 معزول 1515

 معضلة 2158

 معطيات 986

  أوليةمعطيات 988

 إحصائيةمعطيات 989

  مسألةمعطيات 987

 ُمعفى 1193

 معقد 614

  معالم)ج( معلم 2364

 معماري 2726

  بهمعمول 1093

 معنوي 1755

 معني 637

 معهد 1447

  تكنولوجيمعهد 1450

  عاٍلمعهد 1449

  وطنيمعهد 1448

807 ،1805 ،1909  معيار

 معياري 1804

 معين 122

 مغاير 941

 مغربل 806

 مغلق 561

 مفارقة 1905

 مفاوضة 1791

 مفترض 2121

 مفتش 1428

 أمالك الدولةمفتش 1432

1435 االقتصاديةوالتحقيقات   األسعارمفتش

  الخزينةمفتش 1430

  الضرائبمفتش 1434

  العملمفتش 1431

  جماركمفتش 1429

  قمع الغشمفتش 1433

 مفرد 2534

 فصولم 1604

 مفعول 1032

 مفهوم 1816، 634

 مفوتر 1227

 ُمفِوض  904، 897

  مفوض  2003

  لهُمفوض 898

 مفيد 402

 مقابل 1861

 مقابلة 1114

 مقارنة 603

 مقاطعة 971

 مقاول 1110

 مقاومة 2453

 مقايضة 2709

 مقبول 2737، 107

 مقتدر 2542

1026 ،1460  مقتصد

مل منصب العمقتضيات 1204

2264، 2546  مقدار
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  من وجهة نظر   مقدر

 مقدر 1177

 مقدرة 1229

 مقدمة 2085 ،1496

 مقر 2450،2523

 مقرر 870

  نافذمقرر 871

 مقصود 2771

 مقفل 561

 مقنع 2157 ،1968 ،642

 ُمقولب 459

807 ،1018 ،1805 ،1909  مقياس

 مقيم  1174

  مقيم  1177

2133 ،2414 ،2462  مكافأة

 مكالمة 600، 250

 مكان 1606

  التواجدمكان 983

 مكانة 2588

 مكتب 1624، 437

 التنظيم العاممكتب 439

  الدراساتمكتب 438

 مكتبة 404

 مكتبية 442

 مكتسب 54

 مكتمل 2469

 مكثف 1461

  بالنيابةمكلف 1493

 مالءمة 1860

80 ،265 ،760، 1857  مالئم

 مالحظة 2340، 1836

 ملتبس 1131، 207

 ملحق 378، 327، 227

  بالديوانملحق 329

  ثقافيملحق 328

  عسكريملحق 330

  عقدملحق 379

 ملحقة 242

 ملخص 2460، 2286

  بـملزم 2657

 ملزمة 1237

 ملف 993

  إداريملف 994

  الترشيحملف 995

  التقاعدملف 997

  التوظيفملف 996

 المستخدمينملف 999

  الموظفملف 998

  طبيملف 1002

 قيد الدراسةملف 1000

  ناقصملف 1001

 ملمح 2183

  التكوينملمح 2184

 ملموس 2643، 654

 مماثل 1911، 316 ،218

 ممارسة 2063، 1197

  الحقوقممارسة 1199

 ممتاز 1915

 ممثل 2368

 ممر 1936

 ممرض 1410

 ممركز 494

 ممكن 2046

 مميزات 466

 من 1898

  أجلمن 2056

  اآلن فصاعدامن 992، 937

  البديهيمن 1372

  الضروريمن 1377

  المؤكد أنمن 1371

  المتوقعمن 1374

  المرجحمن 1373

  المستلزممن 1377

  المفروضمن 1800

  الواضحمن 1372

  باب اللياقةمن 1901

  جهة أخرىمن 1899

  حيثمن 2784

  طرف واحدمن 2720

  قَبلمن 348

  وجهة نظرمن 2784
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  مهندس رئيسي   منازعة

 منازعة 1622، 727

 مناسب 1857، 760، 265

 مناسبة 1860

 منافسة 612

 مناورة 1669

 منبثق 1516، 1057

 منبع 2554

 منتج 2174

 منتوج 2178

44 ،202 ،342 ،1003، 1842  منح

 حمنّ 1841

  تعويضامنح 203

  عالوةمنح 203

  ميزانيةمنح 1004

199، 427 ،1394، 1945  منحة

  األوساخحةمن 2138

  التقنيةمنحة 2139

  الضررمنحة 2143

  المردوديةمنحة 2137

  المنطقةمنحة 2141

  النقلمنحة 2140

  الوفاةمنحة 465

  تعويضيةمنحة 1395

  سكنمنحة 2136

  عائليةمنحة 200

  فرديةمنحة 2142

 مندوب 904

 منذ 936

 منسجم 569

1890 ،2239  منشأ

 منشأة 1894

  رياضيشطمن 225

 منشور 544

مي ذو طابع تنظيمنشور 545

 مناصب العملمنشور 558

 وزاري مشتركمنشور 546

 منصب 2047

  تأطيرمنصب 2049

  عالمنصب 2052

  عملمنصب 2050

  ماليمنصب 2048

  نوعيمنصب 2051

 منصف 1549

 مناطيق) ج(، منطاق 1634

 منطق 1635

 منطقة 2787

 منطقي 1635

 منظام 1883

 منظر 2783

 منظم 1873

 منظمة 1885

 منظور 1966

 منع 1467

 منفرد 2724، 2534

 منفصل 2518

 منفعة 2731

 منقط 1806

  منقّط  2014

 منمط 1803

 منهاج 1711

 منهجي 1713

 منهجية 1714

 منوال 1736

 مهارة 2489

 مهلة 2652، 892

  اإلجابةمهلة 2654

  التقادممهلة 893

 مهمة 1730

 مهنة 2180

 مهندس 1414

  إعالميمهندس 1420

  الدراساتمهندس 1417

  تطبيقمهندس 1415

  دولةمهندس 1416

  رئيسيمهندس 1421
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  نسبية   مهندس في اإلعالم اآللي

 اآللي في اإلعالم مهندس 1418

والتنظيم في المناهج مهندس 1419

 معماريمهندس 278

  منظومةمهندس 1422

 مهنية 2181

 مواجه 1861

 اجهةمو 1114

 قابلة لالستهالكمواد 410

  بشريةموارد 2385

 مواٍز 1908

 مواصفة 2568، 2183

 المنصبمواصفة 2185

 بظموا 255

 مواطن 549

 مواطنة 550

 مواظب 2030

 مواظبة 2029، 313

 موافق 790، 789، 673

 موافقة 370، 263 ،161 ،39

  مبدئيةموافقة 42

  ُمسبقةموافقة 43

 كبموا 772

 موجه 1889

  إلىموجهة 114

 موحد 2719

  موحد  2724

 موارد)ج( مورد 2384

  البريدموزع 2736

  هاتفموزع 2582

 موسمي 2479

  عليهموصي 2297

 موضع 1606

 موضوع 2666، 1829

 موظف 1282

  مؤهلموظف 1284

  مثاليموظف 1283

  مجتهدموظّف 256

  مسرحموظف 1604

 موقع 2047

 موقف 2043

 موهبة 990

 العمل واالستحقاقميدالية 1704

 ميدان 981، 510

  اختصاصميدان 982

 ميزانية 434

 ميزة 467

 ميسور 2542

 ميعاد 892

  

    
 نائب 2757، 83

  رئيسنائب 2761

  مقتصدنائب 85

 ناب 2613

 ناجح 107

  عنناجم 1516

 ناحية 1629

 ناقص 1459

 نبأ 1411

 نبه 380

  فكرينتاج 2179

 نتج 5459

 نتيجة 2458، 1032، 706

  لذلكنتيجة 707

 نجاح 2606، 108

 نجاعة 1037

 نجم 2459

 نخبة 1054

 نداء 250

 نزاع 1622، 672

 نزاهة 1488

 نزيه 1486

 نسب 1386

  إلىنسب 1387

 نسبة 2645، 2229، 2217

 نسبي 2329، 2218

 نسبيا 2332، 2219

 سبيةن 2333
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  هامش األمن   نسخة

781 ،1190 ،1989   نسخة

  ثانيةنسخة 1012، 217

 طبق األصلنسخة 782، 674

 نسق 780

 نشاط 72

  ثانوينشاط 73

  رئيسينشاط 74

  مكمِّلنشاط 73

  ِمهنينشاط 75

933 ،1425 ،2248  نشر

 في الجريدة نشر 1426

 نشرة 435

 نَِشط 68

نصوص) ج (نص 2660، 966

2594 علىنص  

  قانونينصاب 2269

 نصف 1747

  شهرينصف 418

  انتقاليةنصوص 969

 تشريعيةنصوص 967

 تفسيريةنصوص 2661

  قانونيةنصوص 968

 نصي 729

 نصيب 1918

 نضج 1688

1874، 2426 ،2471، 2585 ،2637  نظام

  تعويضينظام 2427

  داخلينظام 2472

  عامنظام 1880

 نظرا  1042

  نظرا لـ  2781

 نظري 2665

 نظرية 2664

 نظم 2430، 1872

 نظيف 2227

 نعتي 2257

 نفّذ 1200

 نفعي 2730

 نفقات 1307

  إضافيةنفقات 1308

  اإلقامةنفقات 1312

  التكويننفقات 1309

  المستخدميننفقات 1311

  المهمةنفقات 1310

  النقلنفقات 1313

  ثانويةنفقات 1308

 بية طنفقات 1314

 نقاوة 2253

 نقد 808

 نقدي 1974، 1820

 نقص 1458، 883

 نقطة 2009، 1808

  ارتباطنقطة 2011

  استدالليةنقطة 2013

  حرجةنقطة 2010

 نقْل 2702

547 ،1771 ،1772  نقل

 نقي 2251

 نقيض 741

 نكبة 2535

 نمط 1802، 1736

 نمطي 2712، 1803

 نمو 931، 810

 نموذج 2571 ،1739 ،462

  أولينموذج 2238

 نموذجي 2711، 1739

 نور 1642

 نوعي 2570، 2261

 نوعية 2262

  التسييرنوعية 2263

 نوى 1120

 نيل 1840

  

    
 هام 1654

 هامش 1673

  األمنهامش 1676
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  وضع معالم   هامش الخطأ

  الخطأهامش 1675

  الربحهامش 1674

 هامشي 1677

 هبة 990

 هدف 1826، 443

  وإنهذا 1161

 هرم 2255

 هرمي 2254، 1354

 هكذا 183

 همش 1679

 هيأ 1442

 هيئة 1886، 1882

  قضائيةهيئة 1539

 هيكل 2597

 هيكلة 2596

  
    

 وإال 1239

 واجب 1830

  األداءواجب 1944

 واضح 1780، 551

 واع 691

 واعد 2204

 وافق 160، 87، 44

 وافق 791، 371، 266

 واق 2233

 وبخ 421

 ثائقو 980

 وثائقي 979، 977

 وثيقة 1991، 976، 57

  إداريةوثيقة 60

  تأسيسيةوثيقة 62

  تكميليةوثيقة 59

  ثبوتيةوثيقة 1994

 ثبوتية مرفقةوثيقة 1993

 وجه 1888، 115

  اتهاماوجه 2393

 وجهة 864

  نظروجهة 2012

  األداءوجوب 1207

 وجوبا 1834

 وجيز 2543، 1555

 وجيه 1970، 1536

 وحد 2718

 وحدة 2725

 وحيد 2722

 ورد 1055

 ورشة 326

 ورقة 435

  تصويتورقة 436

  معنونةورقة 1088

  مشتركوزاري 1472

 وزع 2440

 وسط 1715

 وسطي 1705

 وسع 933

 وسيط 1470

 وسيلة 1762، 1457

  مالئمةوسيلة 1763

  مناسبةوسيلة 1763

 وصف 1370، 1369، 857

 وصفة 2075

 وصفي 2257، 856

 وصل 2411 ،1593 ،1522

  إلىوصل 305

  استالموصل 47

 وصول 304

1043، 1044، 1146، 1444 ،1719  وضع

  إجراءوضع 1445

 تحت تصرفوضع 1723

  حيز التنفيذوضع 1729

  قاعدةوضع 1446

  معالموضع 2363
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  يوميا  وضعية 

 وضعية  2536، 2043

  حرجةوضعية 809

 وضوح 552

 وظف 2313

 وظيفة 1266، 1060

  إصغاءوظيفة 1269

  استشارةوظيفة 1271

  التحليلوظيفة 1267

  التوجيهوظيفة 1270

  انتخابيةوظيفة 1279

  تخطيطوظيفة 1275

  تقديروظيفة 1276

  تنسيقوظيفة 1273

  تنشيطوظيفة 1268

  تنميطوظيفة 1274

  جواريةوظيفة 1277

  رقابةوظيفة 1272

  عامةوظيفة 1280

  علياوظيفة 1281، 1063

  عموميةوظيفة 1280

  متابعةوظيفة 1278

  مخصصةوظيفة 1061

  نوعيةوظيفة 1062

 وظيفي 1285

 وعد 2203

 وعي 690

 وفاء 2746

 وفاق 1105

 وفقا 675

2125 ،2235  وقاية

 وقت 2652

  اإلجابةوقت 2654

 وقّع 259

 باألحرف األولىوقع 1910

 وكالة 134

 وكذا 184

 والء 196

  
    

 يبدو 1376

 يتبين 1375

 يتجلى 1375

 يتضح 1375

 يتضمن 2033

  إعالن عن نتائجيتضمن 2037

  تعديليتضمن 2034

  تعيينيتضمن 2035

 تمديد األجليتضمن 2038

  فتح مسابقةيتضمن 2036

  بـيتعلق 636

  عاملةيد 1646

  مؤهلةيد 1647

  متخصصةيد 1648

 يدوي 1671

  مفعولهيسري 2065

  يفهم منهيعني، 2557

  أنهيفترض 488

 يقين 502

 يوم 1524

  استقباليوم 1527

 اإليداع يوم 1526

  انقضاء األجليوم 1525

  عطلةيوم 1528

  عمليوم 1530

  كامليوم 1529

 يومي 2271

 يوميا 2272
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אאאא

  ةـتوطئ

لإلدارة لغة تتميز بها من حيث األلفاظ والصيغ والمصطلحات المستعملة في المراسالت اإلدارية وفق 

، وهي قائمة  تختلف باختالف طبيعة األعمال اإلدارية وتنوعها في المجتمع،معايير وضوابط محددة سلفا

دارة التي لها عموما طريقة خاصة في الكتابة والتعبير عن رأيها وفق بأسلوبها المتميز المرتبط بوجود اإل

قاعدة أساسية تتمثل في مطابقة أسلوبها بموضوعه، وخير دليل على ذلك ما يزخر به بنك المعطيات للمصالح 

  .الرسمية للحكومة بخصوص المنظومة القانونية واإلدارية

  : إلى مايليهيكل المراسلةية حسب وعليه يمكن تقسيم صيغ تحرير المراسالت اإلدار

  صيغ التقديم والتمهيد، -  01

  صيغ العرض والمناقشة، -  02

  صيغ الترتيب، -  03

   صيغ تقديم الحجج والمبررات،-  04

  .صيغ الخاتمة -  05

   صيغ التقديم والتمهيد-1

المراسلة اإلدارية يقصد بصيغ التقديم والتمهيد جملة من العبارات واأللفاظ التي غالبا ما تتصدر بداية 

  :وتتميز بثباتها النسبي في مختلف أنواع المراسالت التي ال تخرج عن نوعين من الصيغ

  .صيغ تستعمل عند صدور المراسلة ألول مرة، وتعرف بصيغ التقديم بدون مرجع 

 .صيغ تستعمل عند اإلجابة على مراسلة واردة وتعرف بصيغ التقديم بمرجع 
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  :ل االستئناس الصيغ التاليةولتوضيح ذلك نورد على سبي

  بدون مرجعأمثلة عن صيغ التقديم والتمهيد   - أ

  ...يشرفني، يسعدني، يسرني،: غالبا ما تستعمل بعض الصيغ منها

 .............................................................................................. يشرفني أن-

  ................................................................................. يشرفني أن أحيطكم علما-

  ......................................................................... يشرفني أن أعرض على سيادتكم-

  ................................................................................... يشرفني أن أرسل إليكم-

  .................................................................................. يشرفني أن أحيل عليكم-

 .........................................................................................تكم يشرفني موافا-
 

  بمرجع أمثلة عن صيغ التقديم والتمهيد -ب

  ................................ والمتضمنة......المؤرخة في...................على مراسلتكم رقم ردا -

  .......................................................والمتعلق............ إجابة على طلبكم المؤرخ في-

  ................)ة( والمتضمن .........في ) ة( المؤرخ..............رقم................... بناء على-

 .........إلخ.............................بتاريخ............................................عقب زيارتكم-
  

   صيغ العرض والمناقشة- 2

وهي مجموعة األلفاظ والعبارات التي تستعمل في تحليل موضوع المراسلة وتحديد معاني الجملة مع 

من إدارة إلى ( بالجهة المرسل إليها ) المحرر(مراعاة بعض العوامل كموضوع المراسلة وعالقة المرسل 

  ).رؤوس إلى رئيسه، من إدارة إلى شخص ومن شخص إلى إدارةإدارة، من مسؤول إلى مرؤوس، من م

   أمثلة عن صيغ العرض والمناقشة-)أ

  .مرؤوس في مراسلة رئيسه: حالة

  ..................................................:أسمح لنفسي..........................................-

  .................................................:ال أستطيع إال..........................................-
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  ....................................................:ال أملك إال..........................................-

  .........................................................:أعتقد..........................................-

  ........................................................:ألتمس..........................................-

  ..........................................................:أرى..........................................-
 

  ناقشة أمثلة عن صيغ العرض والم-)ب

  .رئيس في مراسلة مرؤوسه: حالة

  ....................................................... :قررت..........................................-

  ........................................................ :يتعين..........................................-

  ...................................................... :الحظت..........................................-

  .................................................. :أطلب منكم..........................................-

  ................................................ :ألفت انتباهكم..........................................-
 

   صيغ الترتيب- 3

 وتتمثل في استعمال مجموعة من العبارات التي يتم بواسطتها تنظيم تسلسل موضوع المراسلة

  .نهجيةوالفكرة المعالجة بطريقة م

  ......................ثانيا...............................أوال،..........................................-

  ........................................................وأخيرا..........................................-

  .......................................................من جهة..........................................-

  ...............................................ومن جهة أخرى..........................................-

  ........................................................وبالتالي..........................................-

  ..................................................بصفة رئيسية..........................................-

  ..................................................وبصفة ثانوية..........................................-

  .........................................................وعليه..........................................-

  .......................................................وبما أنه..........................................-

  ..........................................................نظرا..........................................-

 ......................................................وبالمقابل..........................................-
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   صيغ الحجج والمبررات - 4

وهي مجموعة من العبارات واأللفاظ التي يستعملها المحرر في تقديمه لألسانيد واألدلة 

  .والحجج، والمبررات التي يبرهن من خاللها على جدية وأهمية الموضوع المطروح

 .........................تطبيقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بـ............................................

  .............................................وذلك باالستناد إلى............................................

 ...................................................بالرجوع إلى............................................

 ..............................................و ال يمكن تجاهل............................................

 ........................................نظرا للتعليمات الخاصة............................................

 .............المؤرخة في.......حسب ما تضمنته المذكرة رقم............................................

 ...................بتاريخ.......... المتخذة فيتتطبيقا للقرارا............................................
 

  صيغ الخاتمة - 5

ارات واأللفاظ التي غالبا ما تختتم بها المراسلة تراعى فيها أهمية وهي مجموعة من الصيغ والعب

  .الموضوع والهدف المرجو منها

  .....................................................وفي الختام..........................................-

  ......................................................وخالصة..........................................-

  ..............................................واعتبارا لما سبق..........................................-

  ........................................................وأخيرا..........................................-

  ................................................................................................  أرجو أن-

  ...................................................................................................  تقبلوا-

  ....................................... تيباتأن تتخذوا كل التر..........................................-

  ....................................................................  أطلب منكم في األخير الحرص على-
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  : تستعمل اإلدارة في معامالتها عدة أنواع من المراسالت منها

 .وهي المراسالت المتبادلة بين مختلف المصالح اإلدارية :الرسائل المصلحية -

جه إلى جهة إدارية معينة للمرة الثانية لعدم ردها على وهي المراسلة التي تو : رسالة التذكير-

  .مراسلة سابقة

هي المراسلة التي تهدف إلى تنبيه الجهة المرسل إليها على وجوب الرد على :  رسالة التنبيه-

  .الموضوع المطروح وغالبا ما ترسل رسالة التنبيه بعد رسالة التذكير

وهي المراسلة التي تقوم اإلدارة بموجبها بإحالة وثائق أو معلومات معينة إلى جهة إدارية :  رسالة التحويل-

  .معنية

وثيقة إدارية ترسل بواسطتها وثائق أو ملفات من جهة إدارية : )جدول اإلرسال( حافظة اإلرسال -

  .إلى أخرى

 . وفق النموذج أدناهأعمدة، يخصص كل عمود منها لمعلومات معينة) 04(وتتضمن في الغالب أربعة 
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  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

  >أذكر الجهة المرسلة<

  20: ...........................في

  : ......................رقم

  إلـى

  / .............................السيد

  حافظة اإلرسال

  

 ظاتالمالحعدد الوثائق بيان الوثائق الرقم

  

  

  

  

  

 

  

  تجدون رفقة هذا الجدول

  ...................ملف السيد

  :والمكون من

   صورتين-

   شهادة الميالد-

   شهادة الجنسية-

   شهادة اإلقامة-

   شهادة طبية-

  شهادة اإلعفاء من الخدمة الوطنية-
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  :أذكر الغرض من اإلرسال

  للدراسة، لالختصاص،(

 )خاذ اإلجراءات الالزمةالت
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 :المراسالت اإلدارية ذات الطابع الشخصي -

هي تلك المراسالت التي تحررها اإلدارة وتوجهها إلى شخص معين في قضية تهم اإلدارة أو 

  :الشخص ذاته، تراعى في صياغتها عوامل أهمها

   الشكلية المطلوبة في المراسالت العادية،-

  ،)طروحةالقضية الم( موضوع الرسالة -

  طبيعة العالقة التي تربط اإلدارة بالمرسل إليه،-

  الهدف المراد تحقيقه من وراء الرسالة،-

 . خاتمة تتميز بصيغ تعكس المجاملة واالحترام-

   نماذج صيغ الدعوة-)أ

  ـ بالنسبة للشخصيات السياسية 1

  فخامة السيد رئيس الجمهورية،-

  معالي السيد رئيس الحكومة،-

 ي السيد رئيس مجلس األمة، معال-

   معالي السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،-

  معالي السيد الوزير،-

  . سعادة السفير-

  بالنسبة للسلطات اإلداريةـ 2

 ،)للوزارة (  السيد األمين العام -

   السيد الوالي،-

 ..... السيد المدير -

   بالنسبة للسلطات القضائيةـ 3

   السيد الرئيس،-

 . النائب العام السيد-

  بالنسبة للسلطات العسكريةـ 4

  حضرة،-
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  :إلى جانب المراسالت اإلدارية السالفة الذكر، تستعمل اإلدارة أنواعا أخرى من الوثائق منها

   المذكرة،-)أ

   عرض حال،-)ب

   التقرير،-)ج

  . المحضر-)د

  المذكرة –أ 

لها اإلدارة لضمان االنسجام في تطبيق القانون والتنظيمات، وغالبا ما تنشر هي وثيقة داخلية تستعم

عن طريق اإللصاق في األماكن المخصصة لها، أو توزع على كافة األعوان وجميع المصالح لإلطالع على 

  .مضمونها

   عرض حال–ب

وغالبا ... لخيهدف إلى سرد وقائع معينة جرت سواء في اجتماع، ندوة، تجمع، محاضرة أم ملتقى إ

  .ما يكون كتابيا

   التقرير–ج

  .يهدف إلى تقديم معلومات أو بيانات حول حدث أو وضعية معينة، يقوم بإعداده موظف أو خبير مؤهل

   المحضر–د

 .يهدف إلى تحرير وقائع إجتماع وجدول أعماله والمسائل الرئيسية التي تم التطرق إليها
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אאאא

وثائق ذات الطابع التنظيمي كّل المحررات التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود يقصد بال

  :وتتمثل هذه الوثائق في. الصالحيات المخولة لها

  ،) التنفيذية-الرئاسية ( المراسيم  -1

 ،) البلدية – الوالئية – الوزارية –الوزارية المشتركة ( القرارات  -2

 ،)سسات العمومية الصادرة عن الهيئات والمؤ( المقررات  -3

 ).ذات الطابع العام ( التعليمة  -4

 

אאאא

ويقصد بها الوثائق الصادرة عن السلطات اإلدارية المختصة لتفسير وتحديد كيفيات وإجراءات تطبيق 

  :وتتمثل في. النصوص التشريعية والتنظيمية

  ،)والبلدية الوالئية ،  الوزارية المشتركةالوزارية، (المناشير  -1

 ،)ذات الطابع التفسيري ( التعليمة  -2

  ).ذات الطابع التوجيهي ( المذكرات  -3

121 

صي
نماذج و

غ المراسالت اإل
دارية وأنواعها

 



 



 
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              אא  

 



 



 
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jאאאאא 

 
 
 



 



                                        
 

  129.........................................................................................................التوظيف المباشـر
  130...................................................................................التعيين على أساس الفحـص المهني

  131...........................................................يتضمن التعيين عن طريق المسابقة على أساس االختبار
  132...........................................................يتضمن التعيين عن طريق المسابقة على أساس شهادات

  133..............................................................................................................محضر تنصيب
  134 ......................................................................................................لتمريناستمارة نهاية ا

  135........................................................................................................نموذج بطـاقة تقييم
  136......................................................................................................................تثبيـتال

  137........................................................................................................استمارة التنقيط لسنة
  139..............................................................................................يتضمن الترقية في الدرجات

 140 ........................................................................يتضمن التعيين عن طريق االمتحـان المهني
  141.....................................................................يتضمن التعيين عن طريق التأهيـل الــمهني

  142...............................................................يتضمن التعيين عن طريق الـتـرقية االختيـاريـة
  143......................................   226-90 من المرسوم التنفيذي رقم 25ي إطار المادة يتضمن التعيين ف

  144.......................................................................................يتضمن التعييـن في منصب عال
  145 ............................................................................................................التوظيف بالتعاقد

  146.................................................................................................يتضمن فسخ عقد استخدام
  147................................................................................................ توظيفيتضمن تجديد عقد

  148 .................................................................................................يتضمن االستخدام المؤقت
  149........................................................................................................................... النقل

  150.....................................................................................................عاإلحالة على االستيدا
 151..............................................................................................................انتداب في رتبة

 152  ........................................................................................................االنتداباإلدماج بعد 
 153..............................................................................................اإلحالة على الخدمة الوطنية

  154...................................................................................................................إعادة إدماج
  155.............................................................................................يتضمن قبول طلب االستقالة 

 156.........................................................................................................اإلحالة على التقاعد
 157........................  رتبة......... على أساس الشهادات لاللتحاق بسلك  يتضمن فتح مسابقة التوظيف

  160..............................................................................بسلكامتحان مهني لاللتحاق يتضمن فتح 
  163................................... رتبة .........بسلك  على أساس االختبارات لاللتحاق يتضمن فتح مسابقة

  166..............رتبة..... .على أساس الشهادات لاللتحاق بسلك  التوظيففتح مسابقة ) أو مقرر(قرار   إلغاءيتضمن 
  167.............................................................................لاللتحاق بسلك  يتضمن فتح اختبار مهني

  170................................................لمسابقات التوظيفيتضمن إنشاء لجنة لدراسة ملفات المترشحين 
171...........................................................ن إنشاء لجنة انتقاء المترشحين للوظائف العموميةيتضم  

 172.......... رتبة...لاللتحاق بسلك على أساس الشهادات اللجنة التقنية الختيار المترشحين للمسابقاتاجتماع محضر 
  174.....................................................................................................................سند عطلة

  175........................................................................................................يتضمن توقيع عقوبة
  176...............................................................................................يتضمن الخصم من المرتب

  177............................................................................................................منح عطلة أمومة
   178............................................................................................ةنموذج تعداد المناصب المالي



 



 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

   

  ) أو مقرر(قرار 

  التوظيف المباشر
 
 

  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  .واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99ي رقم بمقتضى المرسوم التنفيذ -

  .للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

ن المتضمن القانو......................المؤرخ في................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .منه.............ال سيما المادة..........األساسي الخاص

الممنوحة من .........المؤرخة في........................ رقم>أذكر الشهادة والتخصص< نظرا لشهادة  -

  ..................................................................................................طرف

  .......................................................قتضى محضر اجتماع لجنة االنتقاء، المؤرخ فيبم -

  .>األمين العام أو مدير اإلدارة: الجهة المكلفة بالتسيير< باقتراح من -
  

  يقـــرر
  

.................. سلكبصفة متمرن في ).......................................ة(يعين السيد : المادة األولى

  .............................................القسم......................الصنف.......................الرتبة

ابتداء من تاريخ تنصيب المعني الذي ال يكون سابقا لتاريخ التوقيع على .................. الرقم االستداللي

  .)أو المقرر(القرار 

لإلدارة ينشر في النشرة الرسمية الذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ........................يكلف: 2ادة الم

  .المعنية

  

  .....................  في................بـحرر 

النماذج النمطية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ) أو مقرر(قرار 
  سالتعيين على أسا
  الفحص المهني

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  .واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .ان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريللموظفين، أعو

 المتضمن القانون األساسي ......................... المؤرخ في .........بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ............................................................................................ الخاص بـ

بمقتضى القرار الوزاري المشترك المحدد لقائمة ومهام وتصنيف مناصب العمل المطابقة لمختلف أسالك  -

  .>أذكر الوزارة المعنية<العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والخاصة 

علق بفتح المسابقة على أساس المت...................... المؤرخ في...............  بموجب القرار رقم -

  .>أذكر الرتبة<الفحص المهني لاللتحاق برتبة 

  .المتضمن إعالن النتائج النهائية للمسابقة السالفة الذكر..........المؤرخ في......... بموجب القرار رقم -

يفيات تنظيم  المتعلقة بك1999 مارس 21 المؤرخة في 99/أ خ و/01بمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

  .، المعدلة والمتممة 7. 4وإجراء المسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية السيما النقطة 

  .المتعلق بإعالن النتائج النهائية للفحص المهني................المؤرخ في............... نظرا للمحضر رقم -

 .>ر اإلدارةاألمين العام أو مدي: الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -
 

  يقـــرر
...... .............في سلك) ة( متمرن بصفة...............................)...ة(يعين السيد : المادة األولى

.... .......الرقم االستداللي.............القسم............الصنف.............منصب عمل............الرتبة

  .الذي ال يكون سابقا لتاريخ التوقيع على القرار أو المقررابتداء من تاريخ تنصيب المعني 

  .لإلدارة المعنيةينشر في النشرة الرسمية بتنفيذ هذا المقرر الذي ............................يكلف: 2المادة 
 
  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >كر اإلدارة المستخدمةذ<

  )أو مقرر(قرار 

   يتضمن التعيين عن طريق

  المسابقة على أساس االختبار
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  .واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس 27مؤرخ في  ال90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

المتضمن القانون األساسي ................المؤرخ في....................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ................................................................................................الخاص

المتضمن فتح المسابقة على أساس االختبار ...........المؤرخ في................بموجب القرار رقم -

  .........................................................................................لاللتحاق بسلك

المتضمن إعالن النتائج النهائية ...................المؤرخ في....................بموجب القرار رقم -

  .المتعلقة بالمسابقة السالفة الذكر

 المتعلقة بكيفيات 1999 مارس 21 المؤرخة في 99/أ خ و/01بمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

  .، المعدلة والمتممة7. 4نظيم وإجراء المسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية السيما النقطة ت

المتضمن اإلعالن عن النتائج النهائية الخاصة ….........المؤرخ في........... نظرا للمحضر رقم -

  ........................... ......................................................بمسابقة االلتحاق بسلك

  .......................................المتضمن تنصيب السيد............... نظرا للمحضر المؤرخ في -

 .األمين العام أو مدير اإلدارة> الجهة المكلفة بالتسيير<بناء على اقتراح من -

  يقـــرر
فـي  ) ة(بـصفة متمـرن      ................................................ )ة(يعين الـسيد    : المادة األولى 

ابتـداء  .........الرقم االستداللي ..... القسم.......الصنف.......................الرتبة................ سلك

  .من تاريخ تنصيب المعني الذي ال يكون سابقا لتاريخ التوقيع على القرار أو المقرر

  .لإلدارة المعنيةينشر في النشرة الرسمية الذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ......................يكلف: 2المادة 

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ) أو مقرر(قرار 

  يتضمن التعيين عن طريق

  الشهاداتالمسابقة على أساس 
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  .واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير 1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

دارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري للموظفين، أعوان اإل

  .اإلداري

المتضمن القانون ......................المؤرخ في.......................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  ........................................................................ ..............األساسي الخاص

المتعلق بفتح المسابقة على أساس ...............المؤرخ في................رقم........بموجب القرار -

  ..............................................................................الشهادات لاللتحاق برتبة 

المتضمن اإلعالن عن النتائج النهائية الخاصة ..........فيالمؤرخ ...................بموجب القرار رقم -

  .بالمسابقة السالفة الذكر

 المتعلقة بكيفيات 1999 مارس 21 المؤرخة في 99/أ خ و/01بمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

  .والمتممة، المعدلة 7. 4تنظيم وإجراء المسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية السيما الفقرتين 

  .األمين العام أو مدير اإلدارة> الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -
 

  يقـــرر
.......... في سلك) ة(بصفة متربص )..................................ة(يعين السيد : المادة األولى

ابتداء ................ تدالليالرقم االس................القسم................. الصنف.................الرتبة

  .من تاريخ تنصيب المعني الذي ال يكون سابقا لتاريخ التوقيع على القرار أو المقرر

الذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار .........................................................يكلف: 2المادة 

 .لإلدارة المعنيةينشر في النشرة الرسمية 

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  

  محضر تنصيب
  

  

ذكر السلطة (، نحن ....................من شهر ................ وفي يوم....................... عام 

 وذلك بناء على القرار..................... في مهامه، بصفته .............:......)ة(، نصبنا السيد)المعنية

المتضمن تعيين .................. الصادر عن .............. المؤرخ في ............... رقم ) أو المقرر(

  .مذكورة أعالهفي الرتبة ال) ة(المعني 

  

  

  .هلمعني باألمر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعالوإثباتا لذلك، حررنا هذا المحضر وأمضيناه مع ا

  

  

              

 باألمر                                               السلطة المعنية) ة(المعني 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

   

  استمارة نهاية التمرين
  

  ......................................................................................................:االسم

  ......................................................................................................:اللقب

  ..............................: القسم ........................ :الصنف :.............................الرتبة

  ............................................................................................:تاريخ التنصيب

  )أشهر (03/06/09: مدة الفترة التجريبية

  .....................................................................):في حالة موافقة اللجنة(تاريخ التثبيت 

  

  تقييم المسؤول المباشر للفترة التجريبية

  

 )2(رديء النتيجة  رديء  كافغير متوسط جيد ممتاز معايير التقييم

  نوعية العمل
  تجربة مجدية       

  تجربة غير مجدية

 تمديد

إمضاء المسؤول المباشر      االندماج واالستيعاب

       النشاط والمردودية

       روح المبادرة

        السلوك

        االنضباط

  

                               رأي اللجنة المتساوية األعضاء

  . إعفاء من الوظيفة– تمديد الفترة التجريبية –التثبيت 

  

           إمضاء رئيس اللجنة                                                               
 . في الخانة المناسبة أعاله) x(توضع عالمة : مالحظة
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  > المستخدمةذكر اإلدارة<

  نموذج بطاقة تقييم
  :مثال) لمسابقات االلتحاق بالوظائف العموميةالمترشحين ، االستئناس بها في عملية انتقاء للجنة التقنيةيمكن (

  :مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في

  .............................................................................................: رتبة أو سلك

  : ...................................................................................................الشعبة

  ): ........................................................................المعنية(الهيئة اإلدارية العمومية 

  : ..................................................................................وحةعدد المناصب المفت

  : ...............................................................................عدد المترشحين المسجلين

  .......................................: .......................................عدد المترشحين الحاضرين

  : .................................................................................عدد المترشحين الغائبين
  

مدى 
مالءمة 
 مؤهالت
 ينتكو

المترشح 
مع متطلبات 

 الرتبة

تكوين 
مستوى 
أعلى من 
الشهادة 

لمطلوبةا

أعمال 
ودراسات 
منجزة 

عند (
 )االقتضاء

الخبرة 

 المهنية
نتيجة 

  المقابلة
 

مجموع 

 النقاط

  

رقم 

  الترتيب
 

  

االسم 

  واللقب
 

  20/   نقاط04   نقاط04   نقاط04   نقاط04   نقاط04

قرار 

 اللجنة

          

          

          

          

          

          
  

   :مالحظة

  :ين في المسابقات على أساس الشهادات كما يليتحتسب األقدمية المهنية للمترشح

  .عن كل سنة ممارسة في قطاع الوظيفة العمومية في نفس الرتبة التي فتحت من أجلها المسابقة) 1(نقطة  -1

نقطة عن كل سنة ممارسة في القطاعات األخرى في أحد مناصب العمل التي يشترط ) 2/1(نصف -2

 . تااللتحاق بها نفس المؤهال

  . نقاط) 04(أن يتعدى مجموع النقاط المضافة أربع ال يمكن   -3
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

 
  

  )مقررأو (قرار 

  تثبيت
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
  

 المتضمن القانون النموذجي لعمال 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 85-59بمقتضى المرسوم رقم  -

  إلدارات العمومية،المؤسسات وا

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1999 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم رقم  -

  للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

  ............المتضمن القانون األساسي الخاص .... ......  في المؤرخ.........بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 سلك ........... بصفة ...........، المتضمن تعيين ........... المؤرخ في.......بناء على المقرر رقم  -

  ،..................... ابتداء من تاريخ ................، رتبة ..............

  . األعضاء الجتماع اللجنة المتساوية...............بناء على المحضر المؤرخ في   -

  

  يقـــرر
  

، ..............، رتبة .............. في سلك ......................... )ة( السيدثبت ي: المادة األولى

  ..................، ابتداء من تاريخ ........... الرقم االستداللي القاعدي ........ القسم ...........الصنف 

ينشر في النشرة الذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار .....................................يكلف: 2المادة 

  .لإلدارة المعنيةالرسمية 

  
 
  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

   

  

  .................ارة التنقيط لسنة استم
  

  ......................................................................................................:االسم

  ......................................................................................................:اللقب

  ..............................................................................................:تاريخ الميالد

  .............................................................................................:الحالة العائلية

  .................................................................................................:الشهادات

  ....................................................................................................: الرتبة

  ....................................................................................................:الدرجة

  ...................................................................................................:الوظيفة

  ..............................................................................:تاريخ آخر ترقية في الدرجة

  ............................................................:تاريخ ترقية المعني باألمر في الدرجة الموالية

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

  

  :النقطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   10 إلى 0بيان المنقطين من  -

  . تقدم االستمارة للمعني لإلطالع عليها-

، ال يدرج في  )في الخلف( التقدير العام - 

االستمارة إالّ بعد اطالع المعني على 

  .النقطة
  
  

مر أن يدلي بمالحظاتـه     يجوز للمعني باأل  

كما له أن يطلب عند االقتضاء توضـيحات     

  حول النقطة،  
  

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

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

...........................................  
  يصرح المعني باألمر أنه اطلع على نقطته

   
  التوقيع
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  :التقدير العام للمنقط

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

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

  
وفي حالة مخالفتها يتعين . ةيجب أال تكون عالمة التقييم الحالية أدنى من عالمة السنة األخيرة الماضي: تنبيه

  .  في الخانة المخصصة في التقديرذلكعلى المنقط تبرير 

  

  .اسم وصفة السلطة ذات الحق في التنقيط......................................... 

  

  

  :ية األعضاءرأي اللجنة المتساو

   ..........................................:اطلعت اللجنة على النقطة والتقدير العام في جلستها المنعقدة يوم

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

      المؤرخ في 133-66 من األمر 33 صالحيات التنقيط بموجب المادة تطلب اللجنة من السلطة التي لها

  : ما يلي1966 يونيو 02

  

  :مراجعة التنقيط لألسباب التالية

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

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

                  الرئيس        المقرر                                                      

  

  :الرد على طلب اللجنة من طرف السلطة المنقطة
...........................................................................................................

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

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

  إمضاء
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   الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية
  

  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )مقررأو (قرار 

  يتضمن الترقية في الدرجات
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
   

القانون النموذجي لعمال   المتضمن1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -

  المؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1999 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم رقم  -

  للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

، المتضمن القانون األساسي 1989 ديسمبر سنة 05 المؤرخ في 224-89بناء على المرسوم التنفيذي رقم  -

 لخاص باألسالك المشتركة المعدل والمتمم،ا

   والمتعلق بترقية الموظفين في الدرجة،1989 يناير سنة 08 المؤرخ في 01بناء على المنشور رقم  -

المتضمن التكفل المالي بالسيد ، .............في  المؤرخ ...........بناء على مقرر التعيين رقم  -

  ،..........................ابتداء من .. ...........في رتبة .............. 

في ... ..............المتضمن ترقية السيد  ، ......... المؤرخ ........... رقم رقيةبناء على مقرر الت -

  ،..............................ابتداء من ........... الدرجة 

  .............................................بتاريخ بناء على محضر اجتماع اللجنة المتساوية األعضاء  -
  .>األمين العام أو مدير اإلدارة: الجهة المكلفة بالتسيير<بناء على اقتراح من -

  

  يقـــرر
.. ............... الصنف ...............بصفته ..................... .......) ة(يرقى السيد : األولىالمادة 

.. ........النقطة االستداللية .. ............ إلى الدرجة ............ االستداللي الرقم... ..........القسم

يوما إلى . .........أشهر و..... .....سنة و...... ...... ..قدره أقدميةويحتفظ بفائض .. .......ابتداء من 

  .....................غاية 
الذي ينشر في النشرة الرسمية ) أو المقرر(فيذ هذا القرار بتن..................... يكلف السيد  :2المادة 

  .لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ) أو مقرر(قرار 

  يتضمن التعيين عن طريق االمتحان المهني
  

  >المخولةذكر السلطة <إن 

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -
  .واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  .، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريللموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات

المتضمن  .............................. المؤرخ في .....................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  ............................................................................ القانون األساسي الخاص بـ

 ........................... المتضمن تعيين السيد..............  المؤرخ في........   القرار رقمبموجب -
  ............................................................... ابتداء من ..................... في رتبة

لمسابقة على أساس االمتحان المهني المتعلق بفتح ا...........المؤرخ في....... بموجب القرار رقم -
  ................لاللتحاق برتبة

 المتعلقة بكيفيات 1999 مارس 21 المؤرخ في 99/أ خ و/01بمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -
  .، المعدلة والمتممة7. 4تنظيم وإجراء المسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية السيما النقطة 

المتعلق بإعالن النتائج النهائية الخاصة بالمسابقة على  ...................... حضر المؤرخ فينظرا للم -
  .................................................................. أساس االمتحان المهني لاللتحاق برتبة

المتعلق بترقية المعني في  ....................................... بموجب مستخرج القرار المؤرخ في -
  ........................................... ابتداء من .................. الدرجة ...................رتبة

 .>األمين العام أو مدير اإلدارة: الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -
  يقـــرر

....................... في سلك) ة(بصفة متمرن .......).................ة(يعين السيد : المادة األولى
ابتداء من .......... ...........الرقم االستداللي.............القسم................ الصنف............الرتبة

  .تاريخ تنصيب المعني الذي ال يكون سابقا لتاريخ التوقيع على القرار أو المقرر
 يتقاضى المعني باألمر منحة الخبرة المهنية ، األساسية المذكورة في المادة األولىإضافة لألجرة: 2المادة 

  ...........................................النقطة االستداللية.....................لرتبته األصلية أي الدرجة

ينشر في الذي ) أو المقرر(ا القرار بتنفيذ هذ................................................يكلف: 3المادة 
  .لإلدارة المعنيةالنشرة الرسمية 

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ) أو مقرر(قرار 

  يتضمن التعيين

  عن طريق التأهيل المهني

  

  >لةذكر السلطة المخو< إن
  
 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  ، منه81 و57. 34واإلدارات العمومية ال سيما المواد 

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .إلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريللموظفين، أعوان ا

المتضمن القانون ................................المؤرخ في............بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ................................................................................... األساسي الخاص بـ

 ..)...............ة(المتضمن ترقية السيد ..............المؤرخ في..........بموجب مستخرج القرار رقم -

  ...........................إبتداءا من..............الرقم االستداللي.........الى الدرجة..........في رتبة   

  ....................المؤرخ في...................  الخاصة بسلكنظرا لمحضر اجتماع لجنة المستخدمين -

  .األمين العام أو مدير اإلدارة> الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -

  

  يقـــرر
  

) ة(عن طريق التأهيل المهني بصفة متمرن )...................................ة(يرقى السيد : المادة األولى

  .................................... الصنف.......................... الرتبة...................... في سلك

  ........................السنة ..................ابتداء من األول من شهر...................الرقم االستداللي

  .يةيحتفظ المعني بنقاط تعويض الخبرة المهنية لرتبته األصل: 2المادة 

ينشر في النشرة الرسمية الذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار............................يكلف: 3المادة 

  .لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 

   التعيينيتضمن

  عن طريق الترقية االختيارية
  >ذكر السلطة المخولة <إن

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  . منه81واإلدارات العمومية ال سيما المادة 

سلطة التعيين والتسيير  المتعلق ب1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

اإلداري للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

  .اإلداري

المتضمن ..........................المؤرخ في...........................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ...............................................................................القانون األساسي الخاص

المتضمن ترقية .........................المؤرخ في.......................بموجب مستخرج القرار رقم -

 ............. الى الدرجة... ................ في رتبة ........................................ )ة(السيد 

  ....................... .................................. إبتداء من...... .............. الرقم االستداللي

  ................. المؤرخ في .................... نظرا لمحضر اجتماع لجنة المستخدمين الخاصة بسلك -

  .ام أو مدير اإلدارةاألمين الع> الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -

  

  يقـــرر
  

) ة(على أساس الترقية االختيارية بصفة متمرن )................................ة(يعين السيد : المادة األولى

الرقم ....................القسم ................الصنف ................الرتبة .....................في سلك 

  ......................................السنة............. ابتداء من األول من شهر...............االستداللي 

  .يحتفظ المعني بنقاط تعويض الخبرة المهنية لرتبته األصلية: 2المادة 

ية ينشر في النشرة الرسمالذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار................................يكلف: 3المادة 

  .لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  >ذكر اإلدارة المستخدمة<
  

  ) أو مقرر(قرار 

   من25يتضمن التعيين في إطار المادة 

  226- 90المرسوم التنفيذي رقم 
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59 بمقتضى المرسوم رقم -

  . العموميةاإلداراتو

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس 27 المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .ية ذات الطابع اإلداريللموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العموم

 المحدد لحقوق وواجبات للعمال 1990 جويلية 25 المؤرخ في 226-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  . منه25الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ال سيما المادة 

المتـضمن  ..........................المؤرخ في ........................................بمقتضى المرسوم  -

  .>اذكر الوظيفة العليا<في )..........................................ة( تعيين السيد

  .226-90 من المرسوم 25 المتضمنة تطبيق المادة 1991 ديسمبر 20 المؤرخة في 03بموجب التعليمة رقم  -

المتضمن ترقية .......... ........المؤرخ في .. .............رقم ) أو المقرر(بموجب مستخرج القرار  -

الى  ............................ في رتبة. ) ...................................................ة(السيد 

  .................................ابتداء من  ................. الرقم االستداللي .................الدرجة 

  .األمين العام أو مدير اإلدارة> ة بالتسييرالجهة المكلف<باقتراح من -

  يقـــرر
........ الصنف ..............الرتبة...........في سلك)........................ة(يعين السيد : المادة األولى

ابتداء من تاريخ تنصيب المعني الذي ال يكون سابقا لتاريخ ................الرقم االستداللي.........القسم

  .التوقيع على القرار أو المقرر

  .نقطة.................... يستفيد المعني باألمر من الخبرة المهنية المكتسبة في رتبته األصلية أي: 2المادة 

  .لإلدارة المعنيةينشر في النشرة الرسمية الذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار .................يكلف: 3المادة 

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ) أو مقرر(قرار 

  يتضمن التعيين

  في منصب عال
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات      1985 مارس   23 المؤرخ في    85/59بمقتضى المرسوم رقم     -

  .إلدارات العموميةوا

 المتعلق بسلطة التعيين ولتـسيير اإلداري       1990 مارس   27 المؤرخ في    90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -

  .للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

المتضمن القـانون   ........................... في المؤرخ................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -

  ......................................................................................األساسي الخاص 

  .المحدد لكيفيات التعيين والتصنيف.................المؤرخ في...........بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

المتعلـق بمنظـام    .............المـؤرخ فـي   .....................بمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقـم       -

المتـضمن تثبيـت    ............المؤرخ فـي  ...................بمقتضى القرار رقم  .............مصالح

 ......................................... ابتداء من ......... في رتبة ).........................ة(السيد

المتضمن ترقية المعنـي    ................................المؤرخ في .........بموجب مستخرج القرار رقم    -

 .................ابتداء من........................باألمر إلى الدرجة

 .األمين العام أو مدير اإلدارة> الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -

  يقـــرر
 

فـي  .........................في المنصب العال  ......................).........ة( يعين السيد    :المادة األولى 

ابتـداء  ............. الرقم االستداللي ...............القسم...................الصنف) المديرية أو المصلحة  (

  .من تاريخ تنصيب المعني الذي ال يكون سابقا لتاريخ التوقيع على القرار أو المقرر

  .يستفيد المعني من الخبرة المهنية المكتسبة في رتبته األصلية: 2المادة 

ينشر في النـشرة الرسـمية      الذي  ) أو المقرر (بتنفيذ هذا القرار    .............................يكلف: 3المادة  

  .لإلدارة المعنية

  

  .....................  في................بـحرر 
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  ةيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<
  

  )مقررأو (قرار 

  التوظيف بالتعاقد
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون األساسـي النمـوذجي       1985 مارس سنة    23 المؤرخ في    85/59  رقم بناء على المرسوم   -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري      1990 مارس سنة    27 المؤرخ في    99-90بناء على المرسوم رقم      -

  ات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،للموظفين وأعوان اإلدارات المركزية والوالي

 المتـضمن تحديـد القـانون       1993 أكتوبر سنة    02 المؤرخ في    222-93بناء على المرسوم التنفيذي رقم       -

  األساسي ألعوان ورؤساء فرق الوقاية واألمن وضبط مرتباتهم،

 المتضمن كيفية تطبيق المرسـوم      1993 نوفمبر سنة    24بناء على المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في         -

، المتضمن تحديد القـانون األساسـي ألعـوان         1993 أكتوبر سنة    02 المؤرخ في    222-93التنفيذي رقم   

  ورؤساء فرق الوقاية واألمن وضبط مرتباتهم،

  ،................................................بناء على طلب السيد  -

  

  يقـــرر
  

 ابتداء  .................. بصفة متعاقد    .....................................) ة( السيد   فيوظ: المادة األولى 

  ......................من تاريخ 

 الرقم  ..................... القسم   ..............يستفيد المعني من األجر القاعدي المطابق للصنف        : 2المادة  

من األجر القاعـدي     % 30ا يستفيد من تعويض عن التبعات الخاصة بنسبة         ، كم .................االستداللي  

  .................................................................................ومن تعويض عن 

ة الرسمية ينشر في النشرالذي ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ..................................يكلف: 3المادة 

  .لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 

النماذج النمطية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 

  .يتضمن فسخ عقد استخدام

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
  

 المتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بناء على المرسوم رقم  -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس سنة 27المؤرخ في  99-90بناء على المرسوم رقم  -

  للموظفين وأعوان اإلدارات المركزية والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

 المتضمن تحديد القانون 1993 أكتوبر سنة 02 المؤرخ في 222-93بناء على المرسوم التنفيذي رقم  -

  األساسي ألعوان ورؤساء فرق الوقاية واألمن وضبط مرتباتهم،

 المتضمن كيفية تطبيق المرسوم 1993 نوفمبر سنة 24بناء على المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في  -

، المتضمن تحديد القانون األساسي ألعوان 1993 أكتوبر سنة 02مؤرخ في  ال222- 93التنفيذي رقم 

  ورؤساء فرق الوقاية واألمن وضبط مرتباتهم،

، المتضمن توظيف .................. المؤرخ في.................................بناء على المقرر رقم  -

  ،......................ابتداء من تاريخ  ابلة للتجديد بصفة متعاقد لمدة سنة ق.......................السيد

توظيف تجديد عقد  والمتضمن .............................. المؤرخ في ..........بناء على المقرر رقم  -

 ابتداء ................. بصفة متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد في رتبة ...........................السيد 

...............................،  

 .>الجهة المكلفة بالتسيير< باقتراح من -
  

  يقـــرر
  

 بصفة متعاقد في ...........................................) ة( السيد استخداميفسخ عقد : األولىالمادة 

  ............................ ابتداء من تاريخ ....................رتبة 

  .ينشر في النشرة الرسمية لإلدارة المعنيةذي ال بتنفيذ هذا المقرر ............................. يكلف السيد :2المادة 

 .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )مقررأو(قرار 

  ف توظييتضمن تجديد عقد
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
 المتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23المؤرخ في  85-59 بناء على المرسوم رقم -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بناء على المرسوم رقم  -

  ن اإلدارات المركزية والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،للموظفين وأعوا

 المتضمن تحديد القانون 1993 أكتوبر سنة 02 المؤرخ في 222-93بناء على المرسوم التنفيذي رقم  -

  األساسي ألعوان ورؤساء فرق الوقاية واألمن وضبط مرتباتهم،

 المتضمن كيفية تطبيق المرسوم 1993 نوفمبر سنة 24المؤرخ في بناء على المنشور الوزاري المشترك  -

، المتضمن تحديد القانون األساسي ألعوان 1993 أكتوبر سنة 02 المؤرخ في 222- 93التنفيذي رقم 

  ورؤساء فرق الوقاية واألمن وضبط مرتباتهم،

  السيدإعادة تجديد عقد توظيف المتضمن .................... المؤرخ في .........بناء على المقرر رقم  -

  ،............................. ابتداء من تاريخ ............... في رتبة .........................

  على ذلك، )الجهة المستخدمة( تجديد عقد عمله وموافقة  إعادة المتضمن..............بناء على طلب السيد  -

  

  يقـــرر
 بصفة متعاقد لمدة .........................................) ة( توظيف السيد د عقد تجدي يعاد:األولىالمادة 

  ......................... ابتداء من تاريخ ............سنة قابلة للتجديد في رتبة 

، كما ..... الرقم االستداللي ..... القسم ....... يستفيد المعني من األجر القاعدي المطابق للصنف :2المادة 

 .......... ومن تعويض عن .............من األجر  % ....... بنسبة .............يستفيد من تعويض عن 

  ...................من األجر .. ..........بنسبة ) حسب منصب العمل(

ي ينشر في النشرة  الذ بتنفيذ هذا المقرر..........................)المسؤول المعني(السيد  يكلف :3المادة 

 .الرسمية لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 

النماذج النمطية
  

147 



 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 

  يتضمن االستخدام المؤقت 
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
  

 المتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -

 .لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية

التعيين والتسيير اإلداري   المتعلق بسلطة1990 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم رقم  -

 . لطابع اإلداري والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات ا-للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية 

المتضمن تحديد كيفية ........... سنة ............. بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

  .................................................................توظيف األعوان المؤقتين، المؤرخ في 

  ،..............لسنة ................ن ميزانية تسيير نظرا لتوفير االعتمادات المفتوحة في الفرع األول م -

 .>الجهة المكلفة بالتسيير<باقتراح من -

  

  يقـــرر
  

بصفة عون مؤقت في    ) ..................................................... ة(يستخدم السيد   : األولىالمادة  

  ....................... ابتداء من............... رتبة 

........ ......القسم  ........ ........... المعني باألمر من األجر القاعدي المطابق للصنف         يستفيد :2المادة  

  ...............الرقم االستداللي 

ينشر في النشرة الرسمية    ذي  ال) أو المقرر (بتنفيذ هذا القرار    ......................... يكلف السيد    :3المادة  

  .نيةلإلدارة المع

  

  

  .....................  في................بـحرر 

  

ية
مط
الن

ج 
ماذ
الن

  

148 



 

  الشعبيةالديمقراطية الجزائرية الجمهورية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  النقل )مقررأو (قرار 
  

  > السلطة المخولةذكر<إن 

 لعمـال   النمـوذجي  المتضمن القـانون     1985 مارس سنة    23 في   المؤرخ 59-85بمقتضى المرسوم رقم     -

  سسات واإلدارات العمومية،المؤ

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري      1999 مارس سنة    27 في   المؤرخ 99-90بمقتضى المرسوم رقم     -

  اإلداري، اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع أعوانللموظفين، 

 القانون األساسي   المتضمن...... .............ؤرخ في الم.... ...........بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -

  .....................الخاص 

، ....................... ...فيالمؤرخ  ..... ............................... رقم   التثبيت مقرر   علىبناء   -

  .................................................في رتبة ...... .................................للسيد 

 .....................بتاريخ ....................................).........ة( السيد من للطلب المقدم نظرا -

 ....................................................... بتاريخ واألصلية المستقبلة اإلدارتين لموافقة نظرا -

  ............................................................................................ : منباقتراح -

  

  

  يقـــرر

  

  

 علىبناء  ........................ ، رتبة   ...............................) ......ة( السيد ينقل: األولى المادة

  ..............................ابتداء من .......................إلى ) ها(طلبه 

ينشر في النشرة ذي ال) أو المقرر(القرار  بتنفيذ .......................................... يكلف: 2 المادة

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 

  

النماذج النمطية
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  ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمه
  

  >ذكر اإلدارة المستخدمة<
  

   )مقررأو (قرار 

  عاإلحالة على االستيدا
  

  >المخولة السلطة ذكر<إن 

  

 المتضمن القـانون النمـوذجي لعمـال        1985 مارس سنة    23 المؤرخ في    59-85بمقتضى المرسوم رقم     -

  المؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري      1999 مارس سنة    27 المؤرخ في    99-90 بمقتضى المرسوم رقم   -

  للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

ون  المتـضمن القـان    ................. المؤرخ فـي     ....................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -

  ،...............................األساسي الخاص 

، للسيد  .................... المؤرخ  في     ..................................بناء على مقرر التثبيت رقم          -

  ،..................................... في رتبة .........................................

 والمتضمن طلب ....................................................مقدم من السيد نظرا للطلب ال -

  ،.............................ابتداء من) 01( لمدة سنة عاالستيدا

  . للجنة المتساوية األعضاء..................  المؤرخ فينظرا لمحضر االجتماع -

  

  يقـــرر

  

 عاالستيدا على   .......................،  ..................................... )ة(  السيد يحال: المادة األولى 

  ...........................................ألسباب، .....................كاملة ابتداء من ) 01(لمدة سنة 

ينشر في النشرة ذي ال) و المقررأ(القرار  بتنفيذ .......................................... يكلف: 2المادة 

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 

 انتداب في رتبة
 

  > السلطة المخولةذكر<إن 

  

المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات      1985 مارس   23رخ في    المؤ 59-85بمقتضى المرسوم رقم     -

 .واإلدارات العمومية

 المتعلق بـسلطة التعيـين والتـسيير    1990 مارس   27 المؤرخ في    99-90 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم    -

بع اإلداري للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسـسات العموميـة ذات الطـا             

 .اإلداري

المتضمن القـانون األساسـي     ................المؤرخ في   ................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -

  ..................................................................................................الخاص

المتـضمن تثبيـت    ..........................المؤرخ في ..............................بموجب المقرر رقم   -

 .....................ابتداء من ...................في رتبة  ................................... )ة( السيد

  .......................................................) ة( نظرا لطلب االنتداب المقدم من طرف المعني -

 ...................................................................نظرا لموافقة الهيئة المستخدمة بتاريخ -

 ..............................................................................................باقتراح من -

  

  يقـــرر

ابتداء .............. لمدة.......... في رتبة ): ................................ة( ينتدب السيد : المادة األولى 

  ..........................................................................................اريخ من ت

الرقم ......................القسم...................يتقاضى المعني باألمر المرتب المطابق للصنف: 2المادة 

  .نية لمحصل علها في سلكه األصليمضافا إليه نقاط تعويض الخبرة المه..............االستداللي

ينشر في النشرة ذي ال) أو المقرر(القرار  بتنفيذ .......................................... يكلف: 3المادة 

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 

النماذج النمطية
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >إلدارة المستخدمةذكر ا<

  

  )أو مقرر(قرار 

 اإلدماج بعد االنتداب 
  

  > السلطة المخولةذكر<إن 
  

المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات  1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

 .واإلدارات العمومية

 بسلطة التعيين والتسيير اإلداري  المتعلق1990 مارس 27 المؤرخ في 99-90 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 .للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

المتضمن القانون األساسي ..........................المؤرخ في ...........بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  .............................................................................................الخاص بـ

المتضمن انتداب  ..........................المؤرخ في..... ........................ بموجب المقرر رقم -

 .................ابتداء من .....................في رتبة ................... ................. )ة( السيد

  ...............................................نظرا لموافقة اللجنة المتساوية األعضاء في دورتها بتاريخ -

  ....................................................معني بتاريخ نظرا لطلب اإلدماج المقدم من طرف ال -

 ..............................................................................................باقتراح من -

  

  يقـــرر

   

المنتدب سـابقا   ): ............................................................ة( يدمج السيد : المادة األولى 

مـع  ...............ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة المتساوية األعضاء إلى الدرجـة         ...............في رتبة   

  .................................مية قدرها االحتفاظ باألقد

ينشر في النشرة   ذي  ال) أو المقرر (القرار   بتنفيذ   .......................................... يكلف: 2المادة  

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 
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  لشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  )أو مقرر(قرار 

 اإلحالة على الخدمة الوطنية
  
  

  > السلطة المخولةذكر<إن 
 

المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات  1985  مارس23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم   -

 .واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير 1990 مارس 27 المؤرخ في 99-90 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

اإلداري للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

 .اإلداري

المتضمن القانون األساسي .......................المؤرخ في .............بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .......................................................في رتبة.................................الخاص

 ...........باقتراح من.............المؤرخ في ........ .....بناء على أمر االلتحاق بالخدمة الوطنية رقم  -

  

  يقـــرر

  
على الخدمة الوطنية ابتـداء     ..... ........................: .................)ة(يحال السيد   : المادة األولى 

  .......................من 

ينشر في النشرة ذي ال) أو المقرر(القرار  بتنفيذ .......................................... يكلف: 2المادة 

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  )مقررأو (قرار 

  إعادة إدماج
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمـال       1985 مارس   23 المؤرخ في    59-85بمقتضى المرسوم رقم     -

  .المؤسسات واإلدارات العمومية
 المتعلق بـسلطة التعيـين والتـسيير    1990 مارس  27 المؤرخ في    90-99ذي رقم   بمقتضى المرسوم التنفي   -

اإلداري لموظفي وأعوان اإلدارات المركزية، الواليات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطـابع             
  .اإلداري

ق  المتضمن القانون الخاص لمطب1989 ديسمبر 05 المؤرخ في 224-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  على العمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 ....... في سلك    .......... المتضمن تثبيت    ............... المؤرخ في    ...............بناء على المقرر     -

  .................. ابتداء من ............ الرقم االستداللي ........ قسم ....... الصنف ...........رتبة 
 المتـضمن ترقيـة     ......................... المـؤرخ فـي      ..............بناء على مقرر ترقية رقـم        -

 .................. الرقم االسـتداللي     .......... قسم .............. صنف   ..........................السيد
  .................................................................. ابتداء من ................في الدرجة 

 المتضمن وضع   .............................. المؤرخ في    ...........................بناء على المقرر     -
  .................. لمدة ............ ابتداء من ........ في وضعية ................................السيد

  .........................................................................................بناء على طلب  -
  .األمين العام أو مدير اإلدارة> الجهة المكلفة بالتسيير<بناء على اقتراح من -
  

  يقـــرر

ابتداء  .............. ذكر الرتبة .......................................) ة (السيد إدماج يعاد: المادة األولى
  . القانونيةمدةالقضاء ان بعد .................. من

نشر في الذي ي) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ....... ..............................يكلف السيد : 2المادة 
  .النشرة الرسمية لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )مقررأو (قرار 

  يتضمن قبول طلب االستقالة 
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون األساسي 1989 ديسمبر سنة 05لمؤرخ في  ا225-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  الخاص بالعمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب،

 المتضمن القانون النموذجي لعمال 1985 مارس سنة 23المؤرخ في  59-85 بمقتضى المرسوم رقم -

  المؤسسات واإلدارات العمومية،
 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1999نة  مارس س27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم رقم  -

  للموظفين، أعوان اإلدارات المركزية، الواليات، البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،

 المتضمن القانون األساسي 1989 ديسمبر سنة 05 المؤرخ في 225-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  قي السيارات والحجاب،الخاص بالعمال المهنيين، سائ
 ......................، للسيد ............. المؤرخ في .......... التعيين رقم ) مقررأو(  قراربناء على -

  ...........................................................من  ابتداء .........................في رتبة 
  ................... ابتداء من ........... بصفته...........................بناء على طلب استقالة السيد  -
 .األمين العام أو مدير اإلدارة> الجهة المكلفة بالتسيير<اء على اقتراح منبن -
  

  

  يقـــرر
  

 ...................... بصفته ................................. )ة( استقالة السيدطلب قبل ي: األولىالمادة 

   ....................الرقم االستداللي  ............... القسم .................لصنف ا، ...........ابتداء من 

الذي ينشر في النشرة ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار .............................. يكلف السيد : 2المادة 

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  )أو مقرر(قرار 

 اإلحالة على التقاعد
  

  > السلطة المخولةذكر<إن 

  
  . المتعلق باإلحالة على التقاعد1983 جويلية 02 المؤرخ في 12-83بمقتضى المرسوم رقم  -

المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

 .واإلدارات العمومية ذات الطابع اإلداري

المتضمن ..................المؤرخ في ...................................بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ...............................................................................القانون األساسي الخاص 

  ...............................المتضمن إنشاء أو تنظيم اإلدارة لـ.............................بمقتضى  -

  ........................................ المتضمن....................المؤرخ في......بموجب المقرر رقم -

 ........................ابتداء من ............في رتبة )..........................................ة(السيد -

) ة(باعتبار أن السيد)................................ة(نظرا لطلب اإلحالة على التقاعد الذي تقدم به السيد  -

  .تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام السارية المفعول............................ ازداد بتاريخ

 .............................................................................................باقتراح من -

  

  يقـــرر

  

من  ...............على التقاعد تطبيقا ألحكام المادة .............): ..............ة( يحال السيد: المادة األولى

  ).أو المقرر(لتالي إلبالغه بهذا القرار المشار إليه أعاله ابتداء من اليوم ا83/12القانون 

ينشر في النشرة ذي ال) أو المقرر(القرار  بتنفيذ .......................................... يكلف: 2المادة 

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  يةلجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبا
  >                         ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 

  على أساس الشهادات  يتضمن فتح مسابقة التوظيف

 ..........رتبة ......... لاللتحاق بسلك 
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

عقود ذات  المتعلق بتحرير ونشر بعض ال1966 يونيو سنة 02 المؤرخ في 145-66بمقتضى المرسوم رقم  -

  الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

 والمتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

قانون األساسي ، المتضمن ال1989 ديسمبر سنة 05 المؤرخ في 224-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  الخاص بالعمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية المعدل والمتمم،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير 1990 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

لمؤسسات العمومية ذات الطابع لواليات والبلديات وااموظفي وأعوان اإلدارات المركزية، لاإلداري 

  اإلداري التابعة لها،

 من 36 المتضمن تطبيق المادة 1994 مارس سنة 07 المؤرخ في 61-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   والمتعلق بالمجاهد والشهيد،1991 سبتمبر سنة 14 المؤرخ في 16-91القانون رقم 

، المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات 1995 سبتمبر 30  المؤرخ في293-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  واالمتحانات واالختبارات المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية 1995 مايو سنة 13 المؤرخ في 132-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

 المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات 1999 يونيو سنة 15المؤرخ في  50بمقتضى القرار رقم  -

  المهنية لاللتحاق باألسالك المشتركة،

االمتحانات  جال تنظيم المسابقات،آل المحددة 2004 جوان سنة 29 المؤرخة في 13بمقتضى التعليمة رقم  -

  . واالختبارات المهنية

  يقـــرر

 كيفيات فتح مسابقة التوظيف على أساس الشهادات لاللتحاق )المقررأو (لقرار ا يحدد هذا :المادة األولى

  ،.........................بسلك 
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 لمخطط تسيير الموارد البشرية ..........................ـ يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب :2المادة 

   )......(للسنة المالية 

 للمترشحين ..................... على أساس الشهادات لاللتحاق بسلك تفتح مسابقة التوظيف: 3المادة 

  ......................................................................................الحاصلين على شهادة

مقاييس  المذكورة أعاله، تحدد 3الشهادات أو المؤهالت المنصوص عليها في المادة ن فضال ع: 4المادة 

  :انتقاء المترشحين حسب درجة االستحقاق كالتالي

  ،متطلبات السلك أو الرتبة المعنية للتوظيفومة مؤهالت المترشحين ءمال -

  المعدل السنوي للدراسات الجامعية وفترات التكوين التكميلي، تقدير الشهادات، -

  واألشغال والدراسات المنجزة عند االقتضاء، -

 الخبرة المهنية، -

  محادثة مع لجنة االنتقاء،النتائج  -

 ابتداء اشهرمدة أقصاها  يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات ب:5المادة 

  .من تاريخ إشهار المسابقة

   .)اإلدارة المعنية(  يرسل ملف الترشح عن طريق البريد إلى :6المادة 

  :الملف على الوثائق التاليةيشتمل 

  موقع عليه للمشاركة في المسابقة،طلب خطي  -

  نسخة طبق األصل مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها، -

  ،)3بطاقة رقم  (القضائيةالسوابق صحيفة  -

  شهادة أداء أو اإلعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، -

  شهادة الجنسية الجزائرية، -

  ،)طب عام واألمراض الصدرية(ن ين طبيتيشهادت -

  شهادة الميالد، -

  ة الحالة المدنية أو بطاقة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين،بطاق -

نسخة من السجل البلدي ألعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو  -

  ،)عند االقتضاء(ابن شهيد 

أشهر ابتداء من  )3( ثالثةأجل أقصاه  ينبغي أن تجري مسابقة التوظيف على أساس الشهادات في :7المادة 

  .لمسابقةلشهار اإل
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قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات لجنة ضبط  ت:8المادة 

  :تتشكل من

  .هأو ممثل المعنية اإلدارة مسؤول -

   .)عضوا(، ) في اللجنة المتساوية األعضاءاعضو(  المعنيةةأو الرتبممثل عن السلك  -

  أن يقدم طعنا في أجل أقصاه أعالهيمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة المذكورة  :9المادة 

  . أيام قبل تاريخ إجراء مسابقة التوظيف على أساس الشهادات10

 قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات حسب درجة ضبط ت:10المادة 

  :، لجنة تتشكل مناالستحقاق

  ،)رئيسا (هأو ممثلمسؤول اإلدارة المعنية  -

  ،)عضوا (ة العموميةممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف -

  ،)عضوا) ( في اللجنة المتساوية األعضاءاعضو(ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية  -

ون  ويلتحقنينرم يعين المترشحون الناجحون في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات بصفة مت:11المادة 

  .بمناصبهم حسب احتياجات المصلحة

قرار  ابتداء من تاريخ تبليغه باشهرأقصاه  في أجل عين فيه كل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي :12المادة 

  . يفقد المنصب،مقرر التعيينأو 

مية  ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في النشرة الرسالقرار أو المقرر يسري مفعول هذا :13المادة 

  .لإلدارة المعنية

  

  

  

  

  

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  لديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية ا
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  مقرر نموذج عن 

  امتحان مهني لاللتحاقيتضمن فتح 

  ..........................بسلك 
  

  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 
  
 المتعلق بتحرير ونشر بعض العقود ذات 1966 يونيو سنة 02 المؤرخ في 145-66 المرسوم رقم بمقتضى -

  الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

 والمتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

، المتضمن القانون األساسي 1989 ديسمبر سنة 05 المؤرخ في 224-89مقتضى المرسوم التنفيذي رقم ب -

  الخاص بالعمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية المعدل والمتمم،

يين والتسيير  المتعلق بسلطة التع1990 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

لواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع ااإلداري إزاء موظفي وأعوان اإلدارات المركزية، 

  اإلداري التابعة لها،

 من 36 المتضمن تطبيق المادة 1994 مارس سنة 07 المؤرخ في 61-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   والمتعلق بالمجاهد والشهيد،1991ة  سبتمبر سن14 المؤرخ في 16-91القانون رقم 

، المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات 1995 سبتمبر 30 المؤرخ في 293-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ، المعدل والمتممواالمتحانات واالختبارات المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية

 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية 1995يو سنة  ما13 المؤرخ في 132-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

لمبالغ حقوق االشتراك في  حدد الم2000 أوت 28  المؤرخ في الوزاري المشتركبمقتضى القرار -

  ، للمؤسسات واإلدارات العموميةباألسالك المشتركةاالمتحانات والمسابقات لاللتحاق 

بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة  المتعلق 1997 أوت 13 بمقتضى القرار المؤرخ في -

 تحاق باألسالك المشتركةل المهنية لالواالمتحاناتاالختبارات  أساس ىلتنظيم إجراء المسابقات عل

  ،للمؤسسات واإلدارات العمومية المعدل والمتمم
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 واالختبارات م المسابقات واالمتحانات المتعلق بكيفيات تنظي1999 يونيو 15بمقتضى القرار المؤرخ في  -

  لتحاق باألسالك المشتركة،المهنية لال

 واالمتحانات االختبارات حدد لبرامج المسابقات على أساس الم.............بمقتضى القرار المؤرخ في  -

  ، للمؤسسات واإلدارات العموميةلتحاق باألسالك المشتركةالمهنية لال

  وإجراء بكيفيات تنظيمة المتعلق2004 أكتوبر 10 في ة المؤرخ08 رقم لمشتركة الوزارية االتعليمةبمقتضى  -

   واالمتحانات المهنية لاللتحاق باألسالك المشتركة،، االختباراتالمسابقات

ددة آلجال تنظيم المسابقات، االمتحانات حالم 2004 يونيو 29  فيةالمؤرخ 13 رقمالتعليمة بمقتضى  -

 ،واالختبارات المهنية

  ـرريقــ
  

  ،........................ لاللتحاق بسلك امتحان مهنيالمقرر كيفيات فتح القرار أو  يحدد هذا :األولىالمادة 

 طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية ..................بـ يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها :2 المادة

   )........( للسنة المالية 

من  ...........رتبة ....................................... لاللتحاق بسلك المهنياالمتحان تح يف: 3المادة 

  .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة) عدد السنوات المطلوبة(الذين لهم ............................ بين 

 ابتداء من تاريخ يوما.... ..............ـباالمتحان المهني  يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في :4 المادة

  .اإلعالن عن االمتحان

  .اإلدارة المعنية بمقر ملف الترشح ودع ي:5المادة 

  :يشتمل الملف على الوثائق التالية

 ،االمتحانطلب خطي موقع عليه للمشاركة في  -

  نسخة من مقرر التعيين أو التثبيت،  -

نظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نسخة من السجل البلدي ألعضاء جيش التحرير الوطني أو الم -

  أو ابن شهيد عند االقتضاء،

  .)ذكر التاريخ(في أجل أقصاه يجري االمتحان المهني ويستكمل  :6المادة 

  : االمتحان المهني لجنة تتشكل منقائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في  تحدد :7 المادة

 .)رئيسا( ،له، أو ممثمسؤول اإلدارة المعنية -

  ...................أو برتبة ................... المختصة بسلك مثل عن اللجنة المتساوية األعضاءم -

  أن يقدم طعنا في أجل أقصاه أعالهالمذكور االمتحان يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في : 8 المادة

  .االمتحان المهني أيام قبل التاريخ المقرر إلجراء 10
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  :هني المذكور أعاله على المواد التاليةل االمتحان الم يشتم:9 المادة

ساعات، .(....) .........، المدة ......................اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع  -

  ،: ..............المعامل

 ،:....................لساعات، المعام..............(.....) ، المدة .........................اختبار في  -

 ،: ...........................ساعات، المعامل(......) ، المدة أربع .........................اختبار في  -

 ،:........................المعامل  ،...... (....)،المدة .................................... اختبار في  -

 ،:................................................المعامل  ،.........(...)ة اختبار في لغة أجنبية، المد -

 ..:..، المعامل.......المدة  يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرنامج،: اختبار شفوي للقبول النهائي -

  :، لجنة تتشكل مناقاالستحقحسب درجة االمتحان المهني  قائمة المترشحين الناجحين في تحدد :10 المادة

  ،)رئيسا( أو ممثله مسؤول المؤسسة المعنية -

  ،)عضوا (ة العموميةممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف -

  ،)عضوا( المختصة بالسلك أو بالرتبة المعنيةممثل عن اللجنة المتساوية األعضاء -

ن بمناصبهم حسب  ويلتحقوفي االمتحان المهني بصفة متمرنينن المترشحون الناجحون  يعي:11المادة 

  .احتياجات المصلحة

 ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر اشهرأقصاه ، في أجل عين فيه كل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي :12المادة 

  .التعيين يفقد المنصب

 المقرر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في النشرة الرسميةالقرار أو  يسري مفعول هذا :13المادة 

  .سة المعنيةللمؤس

  

  

  

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  )أو مقرر (قرارنموذج عن 

  على أساس االختبارات  يتضمن فتح مسابقة

  ........... رتبة .........بسلك  لاللتحاق
  

  >لمخولةذكر السلطة ا<إن 

 المتعلق بتحرير ونشر بعض العقود ذات 1966 يونيو سنة 02 المؤرخ في 145-66بمقتضى المرسوم رقم  -
  الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

 والمتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -
  ات العمومية،لعمال المؤسسات واإلدار

، المتضمن القانون األساسي 1989 ديسمبر سنة 05 المؤرخ في 224-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
  الخاص بالعمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية المعدل والمتمم،

علق بسلطة التعيين والتسيير  المت1990 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
واليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الموظفي وأعوان اإلدارات المركزية، لاإلداري 

  اإلداري التابعة لها،
 من 36 المتضمن تطبيق المادة 1994 مارس سنة 07 المؤرخ في 61-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   والمتعلق بالمجاهد والشهيد،1991 سبتمبر سنة 14 المؤرخ في 16-91القانون رقم 
، المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات 1995 سبتمبر 30 المؤرخ في 293-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  واالمتحانات واالختبارات المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية 1995ة  مايو سن13 المؤرخ في 132-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،
 المتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة 1997 أوت 13بمقتضى القرار المؤرخ في  -

لتنظيم إجراء المسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات المهنية لاللتحاق باألسالك المشتركة 
  ،2000 سنة و ماي23دارات العمومية، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في للمؤسسات واإل

، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات، االمتحانات والفحوص 1999 يونيو سنة 15نظرا للقرار المؤرخ في  -
  المهنية لاللتحاق باألسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية،

النماذ
ج النمطية

  

163 



 

 المتعلقة بكيفيات تنظيم 1999 مارس سنة 21 المؤرخة في 01ة رقم نظرا للتعليمة الوزارية المشترك -
  وإجراء المسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية،

 الذي يحدد مبالغ حقوق المشاركة 2000 أغسطس سنة 28بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 ت العمومية،في االمتحانات والمسابقات لاللتحاق بأسالك اإلدارات والمؤسسا

  

  يقـــرر

  ........... كيفيات فتح مسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بسلك )المقررأو (القرار  يحدد هذا :األولىالمادة 

 طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة )ذكر العدد  (ـبيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها  :2المادة 

  .)...........(المالية 

 للمترشحين الحائزين على ...............تفتح المسابقة على أساس االختبارات لاللتحاق بسلك : 3المادة 

  .أو على شهادة تعادله....................شهادة 

 المذكور أعاله، تحدد مقاييس 30 فضال على الشهادات أو المؤهالت المنصوص عليها في المادة : 4المادة 

  : كالتالياالستحقاق انتقاء المترشحين حسب درجة

  مة تكوين المترشحين مع متطلبات السلك أو الرتبة المفتوحة في المسابقة،ءمال -

   للمشاركة في المسابقة،طلوبة مستوى عال بالنسبة للمؤهل أو الشهادة الميتكوين ذ -

  ،االقتضاءاألشغال والدراسات المنجزة عند  -

  الخبرة المهنية، -

  .االنتقاءنتائج المحادثة مع لجنة  -

 ابتداء من اًًشهرمدة أقصاها  يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في المسابقة على أساس الشهادات ب:5المادة 

  .لمسابقةاتاريخ إشهار 

   .>اإلدارة المعنية< يرسل ملف الترشح عن طريق البريد إلى :6المادة 

  :يشتمل الملف على الوثائق التالية

  ة،طلب خطي موقع عليه للمشاركة في المسابق -

  نسخة طبق األصل مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها، -

  ،)3بطاقة رقم  (القضائية السوابق صحيفة -

  شهادة أداء أو اإلعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، -

  شهادة الجنسية الجزائرية، -

  ،)طب عام واألمراض الصدرية(ن ين طبيتيشهادت -

ية
مط
الن

ج 
ماذ
الن

  

164 



 

  شهادة الميالد، -

  الة العائلية للمترشحين المتزوجين،بطاقة الحالة المدنية أو بطاقة الح -

نسخة من السجل البلدي ألعضاء التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن  -

  شهيد عند االقتضاء،

شهار اإلشهرين ابتداء من تاريخ أقصاه  ينبغي أن تجري المسابقة على أساس الشهادات في أجل :7المادة 

  .لمسابقةل

  : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات لجنة تتشكل من :8المادة 

  .هممثل أو مسؤول اإلدارة المعنية -

  .)عضوا (،) في اللجنة المتساوية األعضاءاعضو(ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية  -

 أن يقدم طعنا في أجل أقصاه أعاله كورة  يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة المذ:9المادة 

  .إجراء المسابقة  أيام قبل تاريخ10

، االستحقاققائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات حسب درجة ضبط  ت:10المادة 

  : منلجنة تتشكل

  ،)رئيسا (هممثلمسؤول اإلدارة المعنية أو  -

  ،)عضوا (ةي العمومةممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف -

  .)عضوا (،) في اللجنة المتساوية األعضاءاعضو(ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية  -

 ويلتحقون بمناصبهم نينرم يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات بصفة مت:11المادة 

  .حسب احتياجات المصلحة

 ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر اشهرأقصاه  في أجل ،عين فيه كل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي :12المادة 

  .التعيين يفقد المنصب

 ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في النشرة الرسمية )المقررأو (القرار  يسري مفعول هذا :13المادة 

  .لإلدارة المعنية

  

  

  

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  رية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائ
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

   )مقررأو (قرار 
  التوظيففتح مسابقة ) أو مقرر(قرار  إلغاءيتضمن 

    ............رتبة ...............على أساس الشهادات لاللتحاق بسلك 
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتعلق بتحرير ونشر بعض العقود ذات ،1966 يونيو سنة 02 المؤرخ في 145-66مقتضى المرسوم رقم ب  -

  الطابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،

  والمتضمن القانون األساسي النموذجي1985 مارس سنة 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

، المتضمن القانون األساسي 1989 ديسمبر سنة 05 المؤرخ في 224-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  الخاص بالعمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية المعدل والمتمم،

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري 1990 مارس سنة 27 المؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  لواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها،ات المركزية، إزاء موظفي وأعوان اإلدارا

 من 36 المتضمن تطبيق المادة 1994 مارس سنة 07 المؤرخ في 61-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

   والمتعلق بالمجاهد والشهيد،1991 سبتمبر سنة 14 المؤرخ في 16-91القانون رقم 

، المتعلق بكيفيات تنظيم 1995  سنةسبتمبر 30 فية  المؤرخ293-95سوم التنفيذي رقم بمقتضى المر -

  ، المعدل والمتممالمسابقات واالمتحانات واالختبارات المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية

ية  المتعلق بإنشاء النشرات الرسم1995 مايو سنة 13 المؤرخ في 132-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

  المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات1999 يونيو سنة 15 المؤرخ في 50بمقتضى القرار رقم  -

 لتحاق باألسالك المشتركة،واالختبارات المهنية لال

  ،حانات واالختبارات المهنيةددة آلجال تنظيم المسابقات، االمتحالم 2004 جوان 29  فيةالمؤرخ 13 رقمالتعليمة بمقتضى  -

، المسابقات وإجراء  بكيفيات تنظيمة المتعلق2004 أكتوبر 10 في ة المؤرخ08 رقم التعليمةبمقتضى  -

  واالمتحانات المهنية لاللتحاق باألسالك المشتركة،االختبارات

  يقـــرر

المتضمن ............ .....خ في المؤر.... ............... رقمالمقررتلغى أحكام القرار أو  :األولىالمادة 

   .............................. بسلكفتح مسابقة توظيف على أساس الشهادات لاللتحاق

  .، وينشر في النشرة الرسمية لإلدارة المعنيةالمقرر ابتداء من تاريخ التوقيع عليهالقرار أو  يسري مفعول هذا :2المادة 

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  )أو مقرر(قرار 

  يتضمن فتح اختبار مهني

  ..........لاللتحاق بسلك 

  
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

بعض  المعدل والمتمم، المتعلق بإعداد ونشر 1966 جوان 02 المؤرخ في 145-66بمقتضى المرسوم رقم  -

  العقود ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تخص وضعية الموظفين،

 والمتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85بمقتضى المرسوم رقم  -

  المؤسسات واإلدارات العمومية،

ون األساسي  والمتضمن القان1989 ديسمبر 05 المؤرخ في 225-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الخاص بالعمال المهنيين، سائقي السيارات والحاب،ج  

لتعيين والتسيير ا والمتعلق بسلطة 1990 مارس 27 لمؤرخ في 99-90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

لواليات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع ا ،موظفي وأعوان اإلدارات المركزيةلاإلداري 

  عة لها،اإلداري التاب

 من القانون 36المتضمن تطبيق المادة  1994 مارس 7 المؤرخ في 61-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  ،1991 سبتمبر 14 المؤرخ في 16-91رقم 

 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية 1995 ماي 13 المؤرخ في 132-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  للمؤسسات واإلدارات العمومية،

المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات  1995 سبتمبر 30 المؤرخ في 293-95ضى المرسوم التنفيذي رقم بمقت -

  ،في اإلدارات والمؤسسات العموميةالمهنية واالختبارات  واالمتحانات

 واالمتحانات المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات 1999 يونيو سنة 15 المؤرخ في 50بمقتضى القرار رقم  -

   باألسالك المشتركة،لتحاقلالالمهنية 
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  يقـــرر

  ،......................المقرر كيفيات فتح االختبار المهني لاللتحاق بسلك القرار أو يحدد هذا : األولىالمادة 

 طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية : ..................بـيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها : 2المادة 

  .)……(للسنة المالية 

، للمترشحين ..............................................يفتح االختبار المهني لاللتحاق بسلك : 3المادة 

  ،.......................ين علىالحائز

 ابتداء من تاريخ اإلعالن عن اشهرمدة أقصاها يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في االختبار المهني ب: 4المادة 

  .االختبار

   .>اإلدارة المعنية<يرسل ملف الترشح إلى : 5دة الما

  : يشتمل على الوثائق التالية

  طلب خطي موقع عليه للمشاركة في االختبار، -

  ،للشهادة المطلوبةنسخة طبق األصل مصادق عليها  -

  ،)3بطاقة رقم  (قضائيةالسوابق الصحيفة  -

  شهادة أداء أو اإلعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، -

  جنسية الجزائرية،شهادة ال -

  ،)طب عام واألمراض الصدرية(ن ين طبيتيشهادت -

  شهادة الميالد، -

  بطاقة الحالة المدنية أو بطاقة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين، -

نسخة من السجل البلدي ألعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو  -

  ابن شهيد عند االقتضاء،

  .ن ابتداء من تاريخ إشهار االختبار المهنييشهرأقصاها يجري االختبار المهني في أجل : 6لمادة ا

  : قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في االختبار المهني لجنة تتشكل منحددت: 7المادة 

  ،>اإلدارة المعنيةعن <ممثل  -

  ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية، -
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 أن يقدم طعنا في أجل أعالهغير المقبول للمشاركة في االختبار المهني المذكور لمترشح ايمكن : 8المادة 

  .جراء االمتحاناتإ تاريخ أيام قبل 10أقصاه 

  : على المواد التاليةأعالهيشتمل االختبار المهني المذكور : 9المادة 

  :االمتحانات الكتابية -

  ،20....../قصائية إل، النقطة ا.... المعامل.........ثقافة العامة مدته الاختبار في مادة  -

  ،20/......النقطة اإلقصائية .... المعامل.....مدته: .....لـ المبادئ العامةاختبار حول موضوع  -

  ،20/......، النقطة اإلقصائية .... المعامل ........ لمدة ........امتحان تطبيقي في  -

  :بار المهني حسب درجة االستحقاق، لجنة تتشكل منتحدد قائمة المترشحين الناجحين في االخت: 10المادة 

  ،)رئيسا( أو ممثله >المعنية اإلدارةل مسؤو< -

  ،)عضوا (ة العموميةممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف -

  ،)اعضو(ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية  -

يوزعون حسب  ونينرم يعين المترشحون الناجحون في االختبار المهني حسب الحالة بصفة مت:11المادة 

  .احتياجات المصلحة

، ابتداء من تاريخ تبليغه اًشهرأقصاه ، في أجل عين فيه كل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي :12المادة 

  . يفقد المنصب،بقرار التعيين

المقرر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في النشرة الرسمية القرار أو يسري مفعول هذا  :13المادة 

  .>ة المعنيةلإلدار<

  

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 
  يتضمن إنشاء لجنة لدراسة ملفات المترشحين

  لمسابقات التوظيف
  

  >ذكر السلطة المخولة<إن 

 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 1985 مارس 23لمؤرخ في  ا85/59بمقتضى المرسوم قم  -

  ،المؤسسات واالدارات العمومية

 المتضمن القانون األساسي الخاص المطبق 1989 ديسمبر 05 المؤرخ في 89/224بمقتضى المرسوم رقم  -

  .،على العمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات العمومية المعدل والمتمم

 95/293 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2004 ماي 19 المؤرخ في 04/148قتضى المرسوم التنفيذي رقم بم -

 في  المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات، االمتحانات واالختبارات المهنية1995 سبتمبر30المؤرخ في 

  ،المؤسسات واإلدارات العمومية

 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية 2000  ماي23خة في  المؤر01 نظرا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

االمتحانات   المتعلقة بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات،1999 مارس 21المؤرخة في  01المشتركة رقم 

  ،واالختبارات المهنية

 ، المتعلقة بالتوظيف على أساس الشهادة2003 أوت 06 المؤرخة في 9نظرا للتعليمة رقم  -

 الذي يتعلق بكيفيات التوظيف على 2004 يوليو 06 المؤرخ في 04/ع.م.ع.م/خ.ك/12ر رقم للمنشونظرا  -

  .أساس الشهادة لاللتحاق بالوظائف العمومية

  يقـــرر

وعلى أملفات المترشحين لمسابقات التوظيف على أساس الشهادات لدراسة  تنشأ لجنة تقنية :األولىالمادة 

  ) ....................ذكر الجهة المعنية( لوظائف العمومية لاللتحاق با،أساس االختبار المهني

  : من السادةنةلجهذه الن  تتكو:2المادة 

  ).رئيسا (......................................../ السيد -

  ).عضوا( عن اللجنة المتساوية األعضاء ال ممثّ........................................./ السيد -

الذي ينشر في النشرة الرسمية ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ......................... كلّف السيد ي :3ادة مال

  .لإلدارة المعنية

  .....................  في................بـحرر 

ية
مط
الن

ج 
ماذ
الن

  

170 



 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ) أو مقرر(قرار 
  لجنة انتقاء المترشحين للوظائف العموميةيتضمن إنشاء 

  
  >ذكر السلطة المخولة <إن
ن القانون األساسي النموذجي لعمال  المتضم1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم قم  -

سات واإلدارات العموميةالمؤس،  

 الخاص المطبق ن القانون األساسي المتضم1989 ديسمبر 05 المؤرخ في 89/224بمقتضى المرسوم رقم  -

  ،على العمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات العمومية المعدل والمتمم

 95/293 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2004 ماي 19 المؤرخ في 04/148بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

بارات المهنية في الختاو  المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات، االمتحانات1995  سبتمبر30المؤرخ في 

  ،المؤسسات واإلدارات العمومية

 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 2000  ماي23 المؤرخة في 01نظرا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم  -

  ،االمتحانات واالختبارات المهنية  المتعلقة بكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات،1999 مارس 21المؤرخة في  01

  ، المتعلقة بالتوظيف على أساس الشهادة2003 أوت 06  المؤرخة في9 نظرا للتعليمة رقم -

ق بكيفيات التوظيف على  الذي يتعل2004ّ يوليو 06 المؤرخ في 04/ع.م.ع.م/خ.ك/12نظرا للمنشور رقم  -

  .أساس الشهادة لاللتحاق بالوظائف العمومية

  يقـــرر

 التوظيف عن ة المترشحين في إطار مسابق وانتقاء تتولى تقييمالتقييم، ولالنتقاءتنشأ لجنة : األولىالمادة 

  .)ذكر المؤسسة المعنية( ـ بطريق الشهادات  لاللتحاق بالوظائف العمومية 

  : تتكون اللجنة المشار إليها في المادة األولى من السادة:2المادة 

  ).رئيسا(.................... /السيد -

  ).عضوا(...................../السيد -

  ).عضوا(....................../السيد -

  ).عضوا (..................... /السيد -

  ).مقررا(األعضاء المتساوية اللجنة ممثل......................./السيد -

  .مساء )......( .....ةصباحا إلى الساع )....(..... من الساعة ......تجرى عمليات االختيار في : 3المادة 

  .ينشر في النشرة الرسمية لإلدارة المعنيةذي ال) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار .................... يكلف السيد : 4مادة ال

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  اجتماعمحضر 

   الختيار المترشحين للمسابقاتاللجنة التقنية

 ................ رتبة ............... لاللتحاق بسلك على أساس الشهادات
  
 

  المتضمن........................لـ ..………المؤرخ في … ......… رقم )أو المقرر(للقرار طبقا 

 تم، استل……......……تبة  ر......................فتح مسابقة عن طريق الشهادات لاللتحاق بسلك 

  . في السجل المفتوح لهذا الغرضةمدونال تملفاال .................)ذكر اسم الجهة المعنية(

  : منالمتكونة اللجنة التقنية تدرس

  )رئيسا (.............................................: السيد -

  ).عضوا(متساوية األعضاء العضو اللجنة  .............................................: السيد -

  

  :أسفرت عن النتائج التاليةهذه الملفات و

  : عدد الملفات المقبولة.1

  

  رقم
رقم التسجيل في 

  السجل
  مالحظات  )1(الشهادات   اسم ولقب المترشح

      

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

ية
مط
الن

ج 
ماذ
الن

  

172 



 

  :عدد الملفات المرفوضة. 2

  
  رفضسبب ال  اسم ولقب المترشح  رقم التسجيل في السجل  رقم

  
  
  
  
  
  

  

    

  
  
  .رر هذا المحضر إلثبات ما ذكر أعالهح
  
  ....................................في.......................................بـ

  
  
  
  

  إمضاء                   إمضاء
  .    وختم السلطة التي لها صالحيات التعيين          عضاء اللجنة الفنيةأ
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  مقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الدي
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  ةــد عطلــسن

  
  >ذكر السلطة المخولة<إن 
  

  ،بالعطل السنوية، المتعلق 1981 يونيو سنة 27 المؤرخ في 08-81بمقتضى القانون رقم  -

المتعلق بإجراءات تطبيق التشريعات  1982 سبتمبر سنة 11 المؤرخ في 302-82 رقم المرسوموبمقتضى  -

  ،القات العمل الفرديةالخاصة بع

 المتضمن القانون األساسي النموذجي 1985  مارس سنة23 المؤرخ في 85/59 وبمقتضى المرسوم رقم -

 ،لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية

  .)ذكر النص المحدد لصالحيات اإلدارة أو المؤسسة المعنية(بمقتضى  -

  :نظرا لطلب العطلة المقدم من طرف -

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

 :................................................الرتبة -

  

  يقـــرر
  

  

 .............................بعنوان سنة (.......)  لمدة) سنوية، استثنائية، (عطلة تمنح: الوحيدةالمادة 

   ............. إلى .............من ابتداء ...... ........ة الوظيف........................:.........)ة(للسيد 

  ......................................................................: يوم) ها(ه ستأنف عملي )ت (على أن

  

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  

  )أو مقرر(قرار 

  يتضمن توقيع عقوبة
  

  

  >مخولةذكر السلطة ال<إن 

  

   المتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم،1990 أبريل 21 المؤرخ في 11-90بمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -

  ،واإلدارات العمومية

المتضمن كيفيات تطبيق األحكام التشريعية  11/09/1982  المؤرخ في302-82تطبيقا ألحكام المرسوم رقم  -

 1985مارس  23 المؤرخ في 59-85من المرسوم رقم  124الخاصة بعالقات العمل الفردية والمادة 

 ،المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية

عضاء في حالة العقوبة من الدرجة الثانية ذكر المرجع، محضر اللجنة المتساوية األ( ...............بناء على  -

 ).والثالثة

  

  يقـــرر
  

  

............... بصفته .............. ..............للسيد ......... توجه عقوبة من الدرجة  :المادة األولى

 .................................................................تتمثل في 

الذي ينشر في النشرة ) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار .............................. لسيد  يكلف ا:2 المادة

  .الرسمية لإلدارة المعنية

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  )أو مقرر(قرار 

   المرتبيتضمن الخصم من

  
  >ذكر السلطة المخولة<إن 
  

  ، المتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم،1990 أفريل 21 المؤرخ في 11-90بمقتضى القانون رقم  -

 المتضمن القانون األساسي النموذجي 1985 مارس سنة 23المؤرخ في  59-85 رقموبمقتضى المرسوم  -

  لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،

 .....................) ذكر الجهة الطبية(الطبية المقدمة من طرف المعني الصادرة عن نظرا للشهادة  -

  . ................. من ابتداء) .....(لمدة 

  

  يقـــرر

  

  

   .بسبب عطلة مرضية) ........ (............................السيديخصم من مرتب : األولىالمادة 

  ).أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ................. ...........................يكلف السيد : 2المادة 

  

  

  

  

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  
  >ذكر اإلدارة المستخدمة<

  

  )أو مقرر(قرار 

  منح عطلة أمومة
  >ذكر السلطة المخولة<إن 

  
  

 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85المرسوم رقم بمقتضى  -

  .المؤسسات واإلدارات العمومية

 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير 1990 مارس 27 في المؤرخ 90-99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري لموظفي وأعوان اإلدارات المركزية، الواليات والبلديات

  .اإلداري

 المتضمن القانون الخاص لمطبق 1989 ديسمبر 05 المؤرخ في 224-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  على العمال المنتمين إلى األسالك المشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية،

 من ........................والممنوحة للسيدة  .................بناء على الشهادة الطبية المؤرخة في  -

  .األمومة والمتضمنة استفادة المعنية من عطلة )ذكر الجهة الطبية (طرف
  

  يقـــرر
  

 أمومة من عطلة .............الرتبة، ....................................... تستفيد السيدة :األولىالمادة 

  ................ إلى غاية ........ سنة ................بتداء من  يوما ا)98(ثمانية وتسعون مدتها 

ينشر في النشرة الرسمية ذي ال) أو المقرر(بتنفيذ هذا القرار ......................... يكلف السيد  :2المادة 

  .لإلدارة المعنية

  

  

  .....................  في................بـحرر 
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  ية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائر
  >     ذكر اإلدارة المستخدمة<

  نموذج عن

             >ذكر التاريخ< ........تعداد المناصب المالية إلى غاية 

  

المناصب المالية 
) الرتب(

 المفتوحة

عدد المناصب
  المالية في

 "ذكر التاريخ"

عدد المناصب
 المشغولة إلى

 "ذكر التاريخ"
عدد المناصب 

 مالحظات  الشاغرة
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  مخطط تسيير الموارد البشرية
 

  >أذكر المؤسسة أو اإلدارة العمومية<والخاص بـ ............ لسنة 
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 النماذج النمطية

 



  _______________________: المؤسسة أو اإلدارة العمومية
 

  :     المراجع القانونية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسة أو اإلدارة العمومية
   >المتعلق بالتنظيم الهيكلي للمؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية___________ <مؤرخ في ______ قم القانون أو المرسوم ر -

  
  1 :مـــدول رقـــج
  

 تعداد للمناصب الحقيقية
200__/31/12إلى غاية   الوظائف السامية الدليل 

 المناصب العليا
 تعداد المناصب

 المالية
هم بالنيابةمن بين العدد الحقيقي  من بينهم نساء 

 مالحظات الفرق

01        

       الوظائف السامية 

"        
"        
"        
        
"        
        

        

"        
"        
)ب         
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  1 :يتبع جدول رقم

 
اد المناصب المالية الحقيقيةتعد  المؤقتين 
والرتب األسالك الدليل بالشهر بالساعة مرسمين ومتربصين  

 العدد
إلى الحقيقي  

31/12/__  

 تعداد
 المناصب
 من بينهم المجموع متربصين مرسمين المالية

  نساء
 من بينهم متعاقدين

  نساء
 بينهممن 

  المجموع أجانب
 من بينهم
 نساء

 الفرق
 نساء المجموع نساء المجموع

01 02 03 04 05 06 
07  

)5+6(  08 09 10 11 
12 

)7+9(  13 
14  

)4-12(  15 16 17 18 

                 مهندس دولة إعالم اآللي "
                 متصرف "
                  ترجمان-مترجم  "
                 وثائقي أمين محفوظات "
                 مساعد إداري رئيسي "
                 تقني سامي إعالم آلي "
عد إداريمسا "                  
محفوظات. مساعد وثائقي أ "                  
                 محاسب إداري رئيسي "
                 كاتب مديرية "
                  إداريمحاسب "
                 معاون إداري "
                 مساعد محاسب "
                 عون إداري "
                 عون تقني إعالم آلي "
                 عون راقن "

                 المجموع الفرعي "
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  1: يتبع جدول رقم
 

  المؤقتين  تعداد المناصب المالية الحقيقية

  األسالك  الدليل  بالشهر  بالساعة  مرسمين و متربصين
  والرتب

  العدد
 يقالحقي
/31/12إلى

____  

  تعداد
  المناصب
  المالية

  من بينهم  المجموع  متربصين  مرسمين
  نساء

  متعاقدين
من 
  بينهم
  نساء

من 
  بينهم
  أجانب

  المجموع
من 
  بينهم
  نساء

  الفرق

  نساء  المجموع  نساء  المجموع

  مالحظات

01  02  03  04  05  06  
07 

)5+6(  08  09  10  11  
12  

)7+9(  13  
14  

12-4  15  16  17  18  19  

                  سائقو السيارات 
                                    من الصنف الثانيسائق   

 
 خارج ونل مهنياعم

                  الصنف

                                    رئيس حظيرة  
                                    رئيس مخزن  

                  1 صنف ونل مهنياعم 
                                    عون متعدد الخدمات  

                  2 صنف ونل مهنياعم 
                                    عون في النسخ  
                                    موزعة هاتف  

                  3 صنف ون مهنيمالع 
                                    حارس  

                  المجموع الفرعي
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  1: يتبع جدول رقم
 
 

  المؤقتين  تعداد المناصب المالية الحقيقية

  الدليل  بالشهر  بالساعة  متربصينمرسمين و
  األسالك
  والرتب

  العدد
  إلى يقىالحق

31/12/2004  

  تعداد
 المناصب
  المالية

  من بينهم  المجموع  متربصين  مرسمين
  نساء

  متعاقدين
من 
  بينهم
  نساء

من 
  بينهم
  أجانب

  المجموع
من 
  بينهم
  نساء

  الفرق

  نساء  لمجموعا  نساء  المجموع

  مالحظات

01  02  03  04  05  06  
07 

)5+6(  08  09  10  11  
12  

)7+9(  13  
14  

)4-12(  15  16  17  18  20  

  
رؤساء فرق و أعوان 
 الوقاية و األمن

                                  

37  
 رئيس فرقة أمن ووقاية

13/2  
                                  

10/1 عون وقاية وأمن  "                                    

موع الفرعيالمج                                      

                                   مجموع األسالك والرتب  

                                   المجموع العام  

                                   مستخدمون مناوبون  

                                   عون األشغال العادية  "
                                   حارس  "
                                   عاملة تنظيف  "

                                     

                                   المجموع  )ج
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   الداخليةاالستشاريةالهـيئات 
   لجان الطعن- لجان المستخدمين -

  2 :مـــدول رقـــج
 

 لجان الطعن لجان المستخدمين
 التمديد التمديد

 األسالك
 أو
  الرتب

 قرارت تتضمن
 اإلنشاء المرجع

حدود 
 الحدود  المرجع الصالحية

 الحدود المرجع
 الحدود المرجع

 مالحظات

ــشتركة   ــالك الم األس
للهيئــــات واإلدارات 
ــال   ــة  والعم العمومي
ــاب  ــين والحج المهني

  .وسائقي السيارات

ــم   ــوم رق  10-84المرس
 1984 يناير 10المؤرخ في  

د صالحيات  يالمتضمن تحد 
وتكوين وتنظـيم، وتـسيير     
  اللجان المتساوية األعضاء

 المؤرخة  20والتعليمة رقم   
 1984 جــوان 26فــي 

نظيم ـــــالمتعلقــة بت
وتسيير اللجـان المتـساوية     

  .األعضاء ولجان الطعن

             

ــشتركة   ــالك الم األس
للهيئــــات واإلدارات 
ــال   ــة والعم العمومي
ــاب  ــين والحج المهني

  .وسائقي السيارات

مـؤرخ  _____المقرر رقم   
_____________ فــي 

المتــضمن إنــشاء اللجنــة 
ــضاء  ــساوية األعـ المتـ
الخاصـــــــــــة 

_____________  
____________  

             

____ الرسالة رقم 
  المؤرخة في

 _________
الصادرة عن المديرية 

العامة للوظيفة 
  العمومية
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  وضعية القضايا المتنازع فيها
  

  02 مكرر 02 :جدول رقم
 

رقم 
 تعيين طرف النزاع الترتيب

الوظيفة أو 
 الرتبة

أطراف أخرى في 
 النزاع

 –اإلدارة (
عامة المديرية ال

)للوظيفة العمومية

موضوع 
 المنازعة

الجهة القضائية 
 المختصة

طرق الدفاع عن 
مصالح الدولة 

 –مذكرات (
...)محامي   

القضائي الحكم
حجية الشيء 
 المقضي به

الطعون 
 القضائية

 المالحظات
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  وضعية الحاالت التأديبية
 

 
  03 مكرر 02 :جدول رقم

 

رقم 
 الترتيب

 تاريخ التوقيف طبيعة الخطأ االسم واللقب
تاريخ اجتماع 
 لجنة التأديب

مضمون 
 العقوبة

 تاريخ الطعن
تاريخ اجتماع 
 لجنة الطعن

قرار لجنة 
 الطعن

 مالحظات تطبيق القرار
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  المتعلقة باإلمتحانات والمسابقات" إطار"قررات مجدول ال
 

   3 :مـــدول رقـــج
 

 توظيف داخلي توظيف خارجي الدخول إلى التكوين
 األسالك
 أو
 مسابقة على خارجي داخلي الرتب

أساس الشهادة

 مسابقة على
االختبارأساس   

 أو الفحص
  مهنياختبار  مهنيامتحان

 التثبيت وفقا
 للقوانين
 األساسية

 اإلدماج وفقا
 لألحكام
 اإلنتقالية

 مالحظات

 المتضمن المتعلق بتنظيم 1997 أوت 13قرار مؤرخ في   -
واالمتحانات المهنية من قبل مؤسسات التكوين المختصصة  المسابقات
 المؤهلة

األسالك المشتركة 
للهيئات واإلدارات 
العمومية والعمال 
المهنيين والحجاب 
.وسائقي السيارات  

المرسوم التنفيذي رقم 
 المؤرخ 95-293

 جمادى 05في 
 1416األولى عام 

 سبتمبر 30الموافق 
 يتعلق بكيفيات 1995

تنظيم المسابقات 
اإلمتحانات و

واإلختبارات المهنية 
في المؤسسات 

 رات العموميةواإلد

 
 يحدد كيفية تنظيم المسابقات     1999 يونيو   15قرار مؤرخ في     

 .واالمتحانات واالختبارات المهنية لاللتحاق باألسالك المشتركة
 

 يحدد برامج المسابقات على     2001 جانفي   6قرار مؤرخ في     
أساس االمتحانات واالختبارات المهنيـة لاللتحـاق باألسـالك         

  . العموميةتالمشتركة للمؤسسات واإلدارا
 
  

   

     
  "إطار"تسجيل مراجع القرارات 
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  .2005المخطط التوقعي للتوظيف بعنوان سنة 
 

  4/1: مـــدول رقـــج
 

 التوظيف الداخلي في التوظيف الخارجي في المناصب الشاغرة
 المناصب الشاغرة

 منتوج التكوين
 الدليل

)1(  

 الوظائف السامية
 المناصب العليا
 األسالك أو الرتب

)2(  

 المناصب
 المالية
2005 

 المناصب
 في المشغولة

31/12/04  

 المناصب
 الشاغرة

01/01/05في 
 داخلي خارجي

 توظيف بالمؤهل
اس المؤهلعلى أس. م  
على أساس اإلختبار. م  

 إمتحان
 مهني

 ترقية
 باإلختيار

 التأهيل
 المهني

 مالحظات

           الوظائف السامية 44
             
            
            
            
            
            
            
"            
"            
            

"            

 
 :سجل مجموع الوظائف السامية) 2      :سجل دليل كل من) 1

 
   األسالك والرتب الموجودة في بيان تعداد المستخدمين-                  المناصب العليا-
  األسالك أو الرتب -

 

19
0 

 النماذج النمطية

 



 2005 المخطط التوقعي للتوظيف بعنوان سنة
  4/2: يتبع جدول رقم

 

التوظيف الخارجي في المناصب 
 التوظيف الداخلي في الشاغرة

 المناصب الشاغرة
  منتوج التكوين

 الدليل
)1(  

لوظائف الساميةا  
 المناصب العليا
 األسالك أو الرتب

)2(  

 المناصب
 المالية
2005. 

 المناصب
 المشغولة

2004  

 المناصب
 الشاغرة
 في

2005 
 داخلي خارجي

 توظيف بالمؤهل
على أساس . م

 المؤهل
على أساس . م

 اإلختبار

 إمتحان
 مهني

 ترقية
 باإلختيار

 التأهيل
 المهني

 مالحظات

            دولة في اإلعالم اآللي مهندس "
           متصرف إداري "
           مترجم ترجمان "
           وثائقي أمين محفوظات "
           مساعد إداري رئيسي "
           تقني سامي إعالم آلي "
           مساعد إداري "
           محاسب إداري رئيسي "
           مساعد وثائقي أمين محفوظات "
           كاتب مديرية "
           محاسب "
           معاون إداري "
           مساعد محاسب "
           عون إداري "
في اإلعالم اآلليعون تقني  "            
           عون راقن "

           رئيس فرقة وقاية وأمن 37
 بالتعاقد          عون وقاية و أمن "

           المجموع الفرعي 
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  4/3: يتبع جدول رقم
 

 التوظيف الخارجي
 في المناصب الشاغرة

 التوظيف الداخلي في المناصب
 الشاغرة

 منتوج التكوين
)1(  الدليل 

)1(  

 الوظائف السامية
 المناصب العليا
 األسالك او الرتب

)2(  

 المناصب
 المالية
2005 

 المناصب
 المشغولة
2004 

 المناصب
 الشاغرة
2005 

 داخلي خارجي

توظيف 
 بالمؤهل

على أساس . م
  المؤهل

على أساس . م
 اإلختبار

إمتحان 
 مهني

)2(  

ترقية 
 باإلختيار

)3(  

التأهيل 
مهنيال  

)4(  

 مالحظات

           سائقو السيارات 13
           سائق الوزن الخفيف  "
            خارج الصنفونل مهنياعم "
           السياراترئيس حظيرة "
          رئيس مخزن "
           

 

1 صنف ونل مهنياعم "            
          عون متعدد الخدمات "
           

 

2 صنف ونل مهنياعم "            
          عون في النسخ "
          موزعة هاتف "

 

            
3 صنف ونل مهنياعم "            
           حارس "
            
فرعيالمجموع ال             

           المجموع 

           المجموع العام 
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  عي للموارد البشريةقُّتلخيصية لعمليات التسيير التورزنامة 
 2005 بعنوان سنة

  1 / 5 :مـــدول رقـــج
 

 التــاريــخ التــوقيعـــي لتنظيـــم عمليـــات التسييـــــر
 السلك  التوظيــف الداخلـــــي التوظيـــف الخــارجـــي

 أو
 الرتبة

مسابقة 
 على
أساس 
 اإلختيار

ابقة مس
 على
أساس 
 التأهيل

توظيف 
 على
أساس 
 التأهيل

 اختيار
 مهني

 إمتحان
 مهني

 إعداد قوائم
 الترقية
 اإلختيارية

 ترقية عن
طريق 
 التأهيل
 المهني

 جـدول
 الترقيـة

 لجنــة
التثبيـت

 مسابقــة
 اإللتحــاق

)1(بالتكوين   

 عمليـات
)1(أخرى   

 مالحظات
)1(  

             الوظائف السامية

            األمين العام

مكلف بالدراسات 
 والتلخيص

           

             دراساتمدير

            مدير

            نائب مدير

           رئيس دراسات

 

 

              العليابالمناص

              )19/1(  رئيس مكتب

              )17/4( رئيس مكتب 
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  5/2 :بتبع جدول رقم

 

 التــاريــخ التــوقيعـــي لتنظيـــم عمليـــات التسييـــــر
 السلك  التوظيــف الداخلـــــي التوظيـــف الخــارجـــي

 أو
 مسابقة على الرتبة

 أساس اإلختيار

مسابقة 
 على
أساس 

مؤهلال  

توظيف 
 على
أساس 
 التأهيل

تيارـاخ  
 مهني

 إمتحان
 مهني

 إعداد قوائم
 الترقية
 اإلختيارية

 ترقية عن
طريق 
 التأهيل
 المهني

 جــدول
 الترقيـة

 لجنـة
 التثبيـت

 مسابقــة
 اإللتحــاق

)1(بالتكوين   

 عمليـات
)1(أخرى   

 مالحظات
)1(  

              األسالك المشتركة

مهندس دولة في اإلعالم 
  اآللي

            

              ريمتصرف إدا

              مساعد إداري رئيسي

              مساعد إداري

              كاتب مديرية

              محاسب

              معاون إداري

              مساعد محاسب

              أعوان الوقاية واألمن

  بالتعاقد            عون وقاية وأمن
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  3 / 5 :بتبع جدول رقم
 

 التــاريــخ التــوقيعـــي لتنظيـــم عمليـــات التسييـــــر

)1( التوظيــف الداخلـــــي التوظيـــف الخــارجـــي  السلك 
 أو
 مسابقة على الرتبة

 أساس اإلختبار
 مهني

 مسابقة على
المؤهلأساس   

 توظيف على
 أساس التأهيل

 اختيار
 مهني

 إمتحان
 مهني

 إعداد قوائم
رقيةالت  

 اإلختيارية

 ترقية عن
 طريق التأهيل
 المهني

 جدول
 الترقية

 لجنة
 التثبيت

 مسابقــة
 اإللتحـاق

)1(بالتكوين   

 عمليات
)1(أخرى   

 مالحظات

           سائق الوزن الخفيف 
           

           عامل مهني خارج الصنف

           رئيس حظيرة

           رئيس مخزن

           

1عامل مهني صنف             

            عون متعدد الخدمات 

           

2عامل مهني صنف             

           عون في النسخ

            هاتف موزع

           

3عون مهني صنف             

           حارس

           
 

      لجنة مستخدمينجديد
 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
2005جويلية    
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 2005 عي لإلحالة على التقاعد بعنوان سنةيان توقُّب
  
  6: مـــدول رقـــج

 
 مالحظات التاريخ التوقعي لإلحالة السلك أو الرتبة تاريخ الميالد  والـلــقــباالسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

     المجموع
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   حتفاظ بهم بيان يتضمن المستخدمين المؤهلين للتقاعد والذين تم اال
  2004 بعنوان سنة

 
   ثــالثــي6 :جدول رقم

 
31/12/2004 ـــخاألقــدميــة العــامــة الى تــــاري  

تــاريـــخ  اإلســم واللقــــب
 اإلزديــــاد

الرتبــة أو 
 الوظيفــة

 يـــــــــوم شهـــــــــر سنـــــــة الممــارســـة
مـــالحظــــات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

        
  .ع.و.ع. م- المــوافقــة ل  حــدد مرجعيــة رســالــة-     
   إرفــاق نسخـــة-     
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  لمزاولة النشاطاستدعاؤهمبيان يتضمن المستخدمين المتقاعدين الذين تم 
  200___ بعنوان سنة

 
   مكــرر6 :جدول رقم

  
  اإلســــم
  واللقـــب

السلك أو الرتبــة 
  األصليـــة

الوظيفــة 
  الممــارســة

تاريـخ اإلحالــة على 
  تاريـــخ العــودة  ــاعــدالتق

مـــالحظـــــــا
  ت

            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
  .ع.و.ع.م- حــدد مرجعيــة رســالة الموافقــة ل-   
   إرفـــاق نسخـــة-   
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  عي لتنظيم التكوين، تحسين المستوى وتجديد المعلوماتطط توقّمخ
200___بعنوان سنة  

 
  7 :مـــدول رقـــج

 
)الرسكلة (تجـــديد المعلومات  تحسيــن المستـــوى التكوين التكميلـــي التكوين األولــــي  

 السلك
 أو

 الرتبة
 عدد

 األعوان
 تاريخ
 الدخول

 مدة
 التكوين

 عدد
 األعوان

 تاريخ
 الدخول

 مدة
 التكوين

 عدد
 األعوان

 تاريخ
 الدخول

 مدة
 تحسين
 المستوى

 عدد
 األعوان

 تاريخ
 الدخول

.م.مدة ت  
 الرسكلة

 مالحظات المجموع
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  لى تاريخإبيان يتضمن مجمل األعوان المتعاقدين والمؤقتين 
31/12/___200  

 

 جـــدول رقـــم: 9
 

مــــؤقتيــن  مــؤقتيـــــن شهــريا
  الرتباألسالك أو بالســـاعــــــة

منصب العمل أو  
 عدد األعــوان الترتيـــب

 اإلطــار القانوني المتعــاقديــن
 لاللتحاق

 عــــدد
 األعــوان

 اإلطــار القانوني
 لاللتحاق

 عـــــدد
 األعــــوان

 مالحظــــات المجمـــوع
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  جدول خاص باألعوان المتعاقدين واألعوان المؤقتين الذين يمارسون
   المدة القانونية للعمل

 200__/31/12 غاية الوضعية إلى
  > أذكر اإلدارة المعنية<  :اإلدارة العمومية

 

  اللقب
 واإلسم

تاريخ 
مستوى الجنس الميالد

*الدراسات
طبيعة عالقة
 العمل

الرمز 
الصنف  الفئة الرتبةاإلحصائي

تاريخ  مكان العمل  والقسم
 التوظيف

األقدمية العامة 
 في اإلدارة

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  
  – من حوصلة التشغيل3المرجع من المرفق رقم : الرمز اإلحصائي*                      - جامعي – 3.  ثانوي– 2.  إبتدائي– 1 :مستوى الدراسات*
   ... ألخ– سائق سيارة – حارس –منظفة : الفئة*                                  –. مؤقت: V -متعاقد : C: طبيعة عالقة العمل*
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 النماذج النمطية

 



 



 
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 J 
אאאא 

 
 



 
 



    
  
  
  

  :التسمية
  اإلدارات المركزية للدولة

  الهيئات الوطنية

  المصالح غير الممركزة 

  ع الوطنية.إ.م

  ع المحلية.إ.م

  الجماعات المحلية

  :الهيئة الوصية

   الجزائر:الوالية

  :رقم الجريدة الرسمية      : التاريخ      : رقم): 2(مرسوم اإلنشاء 

  :العنوان

  :الفاكس          : الهاتف

   .......................................................:ـ نوع ورقم الهاتف للمسير الذي مأل الجدولإسم 

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

  
  
  أشطب نوع اإلدارة المعنية) 1(
 ع الوطنية والمحلية.إ.م: لـمخصص ) 2(

  
  
  
 

التعداد 
المالي عند 

01/01/..20 

التعداد الحقيقي 
  20../31/12المستخدمين إلى  20../01/12عند 

  
مستوى 
  التـأهيل

  

  مؤقتين  متعاقدين  مرسمين    
حاالت 
  خاصة

المتقاعدين 
الذين يزاولون 

  عملهم

  03        14  14  22  التأطير

        02  14  16  28  التحكم

    02  16  05  17  38  50  التنفيذ

  20..حصيلة الشغل لسنة 
 :وثيقة التقدیر لــ

النماذج النمطية
  

207205



    
  

   وضعية التعدادات والمناصب المالية-1
  ) فما فوق15صنف + منصب عالي+ وظيفة عليا (مستخدمي التأطير   - أ

  >ذكر المؤسسة أو االدارة العمومية <    
  

  السن شرائح
8( 

  
القانون 
  األساسي

  
  
  
1( 

  
 نوع
  الوظيفة

  
  
  
2( 

  

  تسمية الوظيفة

وظيفة عليا، منصب (
  )عالي، رتبة

  
3( 

  
/ الصنف
  القسم
  
  
  
4( 

  
 الطبيعة

 لقانونيةا
  العمل لعالقة

  
  
5( 

  
 المناصب المالية
 الممنوحة في

1/1/2004  
  
  
6( 

  
التعداد 
 الحقيقي في

31/12/2004  
  
 
7( 

 من أقل
  سنة 30

 30 من
 40 إلى

  سنة

  
 41 من
 50 إلى

  سنة
  

 51 من
 55 إلى

  سنة

 56 من
 59 إلى

  سنة

 سنة 60
  أكثرو

  
  
  

  المجموع
  
 
  
9( 

  
  
  
 منهم
  نساء
  
  
10( 

    01      01        01  01  مرسم  2/هـ  أمين عام  3  44

    01    01          01  02    2/بمكلف بالدرا سات   3  44

    01    01          01  01    2/ب  مدير اإلدارة والوسائل  3  44

    02    02          02  02    2/ب  مدير دراسات  3  44

  02  02        01  01    02  02    2/أ  نائب مدير  3  44
  02  04        02  02    04  05    2/أ  رئيس دراسات  3  44
    00              00  02    17/1  متصرف رئيسي  1  13

    00              00  01    16/1مهندس دولة في اإلعالم   1  13

    00              00  02    15/1  متصرف إداري  1  13

  02  02            02  02  02    15/1  ترجمان-مترجم  1  13
  01  01            01  01  01    15/1  امين محفوظات-وثائقي  1  13
13  1                            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 07 14  04 01 03 03 03 14 21 المجموع

  
 
 

  20... الشغل حصيــــلة

  مرسم-1
   متعاقد-2
 مؤقت-3

  رتبة-1
 منصب عايل  - 2
 وظيفة              -3

  أنظر قائمة
  القوانني األساسية

  اخلاصة

20
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 النماذج النمطية

 



    
  

   وضعية التعدادات والمناصب المالية-1
  )14 إلى 11صنف  (مستخدمي التحكم - ب 

  >  االدارة العمومية ذكر المؤسسة أو<     
  

    
  السن شرائح

  
8(  

القانون 
  األساسي

  
  
  
  
1(  

نوع 
  الوظيفة

  
  
  
  

2(  

  تسمية الوظيفة
وظيفة عليا، منصب (

  )عالي، رتبة
  
  
  
3(  

/ الصنف
  القسم
  
  
  
  
4(  

الطبيعة 
القانونية 
  لعالقة العمل

  
  
  
5(  

المناصب 
المالية 

 الممنوحة في
1/1/2004  

  
  
6(  

التعداد 
 الحقيقي في

31/12/2004  
  
  
 
7(  

 من أقل
  سنة 30

 30 من
 40 إلى

  سنة

 41 من
 50 إلى

  سنة

 51 من
 55 إلى

  سنة

 56 من
 59 إلى

  سنة
 سنة 60

  وأكثر

  
  
  

  المجموع
  
 
  
9(  

  
  
  
 منهم
  نساء
  
  
10(  

  04  07        01  06    07  10  مرسم  14/1  مساعد إداري رئيسي  01  13
    02        01    01  02  02  مرسم  14/1  تقني سام في اإلعالم اآللي  01  13
    02        01  01    02  02  متعاقد  13/2  رئيس فرقة الوقاية واألمن  01  37
  01  01          01    01  01  مرسم  13/1  وثائقي أمين محفوظات.م  01  13
    01        01      01  01  مرسم  13/1  محاسب رئيسي  01  13
  02  02            02  02  04  مرسم  13/1  مساعد إداري  01  13
    00              00  01    11/4  رئيس حضيرة  01  13
    00              00  01    11/4  رئيس مخزن  01  13
  02  02          02    02  04  مرسم  11/4  كاتبة مديرية  01  13
  01  01          01    01  01  مرسم  11/3  معاون إداري  01  13
    00              00  01  مرسم  11/3  محاسب إداري  01  13
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 10 18    04 11 03 18 28 المجموع
  
  

  20... الشغل حصيــــلة

  مرسم-1
   متعاقد-2
 مؤقت-3

 رتبة                 -1
 منصب عايل        -2
 وظيفة              -3

  أنظر قائمة
  القوانني األساسية

  اخلاصة

20
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 النماذج النمطية

 



    
  

   وضعية التعدادات والمناصب المالية-1
  ) وأقل10صنف ( مستخدمي التنفيذ -ج

  >ذكر المؤسسة أو االدارة العمومية <     
  

 السن شرائح

8(  
  

 القانون
  األساسي

  

 
  

1(  

 نوع
  الوظيفة

 
  

  

2(  

  لوظيفةتسمية ا
وظيفة عليا، منصب (

  )عالي، رتبة
  
  
3(  

/ الصنف
  القسم
  

 
  

4(  

الطبيعة 
القانونية 
  لعالقة العمل

 
  

5(  

 المناصب المالية
  الممنوحة في

1/1/2004  

  
  
6(  

التعداد 
 الحقيقي في

31/12/2004  

 
 
7(  

 أقل من
  سنة 30

 30 من
 40 إلى

  سنة

 41 من
 50 إلى

  سنة

  

 51 من
 55 إلى

  سنة

 56 من
 59 إلى

  سنة

 سنة  60
  وأكثر

  
  
  

  المجموع
  
  
9(  

  
  
  
  نساء منهم

  
  
10(  

     00          00    00  01  مرسم  10/1  مساعد محاسب  01  13

  04  04          03  01  04  04  مرسم  10/1  عون تقني في اإلعالم اآللي  01  13

     01          01    01  01  مرسم  10/1  عون إداري  01  13

    00              00  02  مرسم  10/1  لخدماتعون متعدد ا  01  13

  01  06      02  03  01    06  08  متعاقد  10/1  عون وقاية أمن  01  37
    10        02  06  02  10  10  مرسم  9/1  سائق سيارة درجة الثانية  01  37

  01  01        01      01  01  مرسم  8/3  عون راقن  01  13
    00              00  01     8/3  عون في النسخ  01  13

    00              00  01     8/3  اتفعون موزع ه  01  13

  03  05        01  04    05  05  مؤقت  7/3  عون األشغال العادية  01  13
    01          01    01  01  مرسم  6/2  )حارس (3عامل مهني صنف   01  03

  04  09      01  03  05    09  11  مؤقت  6/2  حارس مياوم  01  13
  01  01          01    01  02  مؤقت  4/3  عاملة تنظيف بالساعة  01  13
    01          01    01  02  مؤقت  4/3  ون مصلحةع  01  13

                              

                              

                              

                              

 14 39   03 10 25 03 39 50 المجموع

  

  20... الشغل حصيــــلة

   مرسم-1
   متعاقد-2
  مؤقت-3

 رتبة                 -1
 منصب عايل        -2
 وظيفة              -3

  أنظر قائمة
  القوانني األساسية

  اخلاصة

20
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 النماذج النمطية

 



    
  

  الحاالت الخاصة -2
  >ذكر المؤسسة أو االدارة العمومية<     
  

  السن شرائح
  
7(  

 

القانون 
  األساسي

  
 
 
  
1( 

نوع 
  الوظيفة

  
 
 
  
2( 

 تسمية الوظيفة 
  وظيفة عليا،( 
  منصب عالي، 

  ) رتبة    
  
  

        3( 

الطبيعة
 القانونية

  العمل لعالقة
 
 
 
  
  
  

4(  

/ الصنف
  القسم
  
  
  
 
5( 

 طبيعة
 الحالة
  الخاصة

  
    

6( 
أقل من 

   سنة30
 إلى 30من 
   سنة40

 إلى 41من 
   سنة50

 إلى 51 من
  سنة 55

 إلى 56 من
  سنة 59

 سنة 60
  وأكثر

 
 
 

  المجموع
 
 
8( 

 
  
 

منهم 
  نساء
  
9( 

  01  01          01    إستداع  10/1  مرسم  مساعد محاسب  1  13

13  1  
 2ص.عامل مهني 

  )اإلختصاصات.م.ع(
  01    إستداع  10/1  مرسم

        
01    

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  01  02          02    المجموع

  

  مرسم-1
   متعاقد-2
 مؤقت-3

 رتبة                 -1
 منصب عايل        -2
 وظيفة              -3

 أنظر قائمة
  القوانني األساسية

  اخلاصة

20
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 النماذج النمطية

 

 النماذج النمطية

 
 النماذج النمطية

 



    
  

  
  إنهاء المهام-3

  >ذكر المؤسسة أو االدارة العمومية<    
  

   الوفاة  العزل  التسريح  االستقالة قاعدالت
القانون 
  األساسي

  
  
 
 

1(  
  

نوع 
  الوظيفة

  
  
  
 

2(  

 
  تسمية الوظيفة 

وظيفة عليا، منصب عالي، (
  )رتبة
 
 
 
3(  

 
/ الصنف
  القسم
 
 
 

4(  

 
  وعمالمج

 
 
 
 
5(  

  منهم النساء
 
 
 
 
6(  

  المجموع
 
 
 
  
7(  

 
  النساءمنهم 

 
 
 
  
8(  

  المجموع
 
 
 
  
9(  

 
  النساء منهم

 
 
 
  
10(  

  المجموع
 
 
 
  
11(  

 
  النساء منهم

 
 
 
  
12(  
  

 
  المجموع

 
 
 
  
13(  

  نساء منهم
 
 
 
  
14(  

      01  01              14/1  تقني سام في اإلعالم اآللي  01  13

              01  01      8/3  عون راقن  01  13

        01  02  02          6/2  )مؤقت(حارس مياوم   01  13

            01          10/1  عون وقاية وأمن  01  37
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

   01 02 02 03 01 01   المجموع

  20... حصيــــلة الشغل

  مرسم-1
   متعاقد-2
 مؤقت-3

  أنظر قائمة
  القوانني األساسية

  اخلاصة

21
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 النماذج النمطية

 



    
  

   الموظفون األجانب-4
   >ذكر المؤسسة أو االدارة العمومية<      

  

   التقاعد  القانون العام
القانون 
  األساسي

  
  
 
  
1(  

 

 
نوع 
  الوظيفة

  
  
  
  
2( 

  
  تسمية الوظيفة 

  )وظيفة عليا، منصب عالي، رتبة(
  
  

 
3(  

  
  القسم/ الصنف

  
  
 
  

 
4(  

  
  المجوع

 
 
  
  
5(  

  
  المجموع

 
 
  
  
6(  

  
  منهم النساء

 
 
  
  
7(  

  منهم النساء
 
 
  
  
8(  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

      المجموع
  

  20... حصيــــلة الشغل

  مرسم-1
   متعاقد-2
 مؤقت-3

أنظر قائمة       
القوانني األساسية   

         اخلاصة

21
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 النماذج النمطية

 



    
  

   المتقاعدون الذين يزاولون عملهم-5

                                            
  المتقاعدون الذين يزاولون أعمالهم    

  >الدارة العموميةذكر المؤسسة أو ا<     
  

 
القانون 
  األساسي

 
 
1(  

 
نوع 
 الوظيفة

 
  
2(  

 
  تسمية الوظيفة

  )وظيفة عليا، منصب عالي، رتبة(
 
  
3(  

 
  القسم/ الصنف

 
  
  
4(  

 
  اإلطار القانوني

  
 
  
5(  

 
  التعدادات الحقيقية

 
  
  
6(  

 
  منهم النساء

  
 
  
7(  

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

     االمجموع
 

  20...حصيــــلة الشغل 

                 رتبة-1
يل        منصب عا-2
  مرسم-1 وظيفة              -3

   متعاقد-2
 مؤقت-3

  أنظر قائمة
  القوانني األساسية

  اخلاصة

21
2 

 النماذج النمطية
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