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 التوظيؼ في القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية

 
 أ. سعد لقميب 
 جامعة الحاج لخضر باتنة
  

 ممخص البحث:
المؤرخ في   03-06ييدؼ ىذا البحث الى تحديد وشرح عممية التوظيؼ في ظؿ احكاـ االمر رقـ 

والمتضمف القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية ، مف خالؿ التطرؽ الى مفيـو  2006 جويمية 15
 التوظيؼ والشروط الواجب توافرىا لمتوظيؼ ، وكذا انماط التوظيؼ واخيرا اجراءات التوظيؼ .

Résumé 
Cette recherche a pour but de déterminer et à expliquer les opérations de 

recrutement en vertu des dispositions de l'ordre 06-03 du 15 juillet 2006 
comprenant le statut général de la fonction publique et ceci par le traitement de 
la notion du recrutement et les conditions indispensables à sa mise en œuvre 
et ainsi qu'à ses différents types et ses modalités ., enfin,des procédures de 
recrutement. 

 
 مقدمة:

، المتضمف القانوف االساسي العاـ  2006جويمية  15المؤرخ في  03-06نص االمر رقـ 
لموظيفة العمومية ، والنصوص التنظيمية المنبثقة عنو ، عمى جممة مف المبادئ االساسية بعنواف الوظيفة 

اصب العمومية ، العمومية ، تيدؼ الى ضماف وحدوتييا ، والمساواة بيف المواطنيف في االلتحاؽ بالمن
 وكذا ضماف شفافية اجراءات التوظيؼ .

حيث جاءت ىذه المبادئ عصرية ومتكيفة مع محيطيا السياسي واالقتصادي واالجتماعي بما يكفؿ 
 اعادة االعتبار الى مكانة الوظيفة العمومية ودورىا في المجتمع .

العمومية ىو تطوير عممية ولعؿ مف بيف اىـ المبادئ التي تبناىا المشرع في قانوف الوظيفة 
 توظيؼ وتسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية ووضع منظومة تكويف مندمجة .

 فماىي عممية التوظيؼ ؟ 
 وماىي شروط االلتحاؽ بالوظائؼ العامة ؟

 ثـ ماىي انماط التوظيؼ ؟ 
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 : ىذه التساؤالت سنحاوؿ االجابة عمييا في ىذا المقاؿ ، وفقا لمخطة التالية 
 اوال : مفيـو التوظيؼ .
 ثانيا : شروط التوظيؼ .
 ثالثا : انماط التوظيؼ .

 رابعا :اجراءات التوظيؼ .
 اوال : مفيـو التوظيؼ .

إف عممية التوظيؼ مف االساسيات في الوظائؼ االدارية ، وفي ادارة الموارد البشرية خاصة ، 
مرة ودائمة ، تمي مباشرة وظيفة التقدير وتعتبر مف اكثر الوظائؼ تعقيدا وصعوبة فيي عممية مست

 والتخطيط لمموارد البشرية.
وتولي ليا المؤسسة او االدارة اىتماما خاصا فتسخر ليا امكانات وطاقات كبيرة مف اجؿ القياـ بيا 

 ، ذلؾ اف نجاح اىداؼ االدارة وسياساتيا المستقبمية تتوقؼ عمى نجاح سياسية التوظيؼ . 
 التوظيؼ لغة و اصطالحا.وعميو يمكننا تعريؼ 

 تعريؼ التوظيؼ لغة : -1
التوظيؼ اسـ مف فعؿ وظؼ ، يوظؼ ، توظيفا ، ويراد بو استخداـ او تشغيؿ شيء ، او انساف 
قصد انشاء قيمة جديدة منو ، وىكذا توظؼ االمواؿ لمحصوؿ عمى ارباح وفوائد منيا ، ويستخدـ العماؿ 

 )1(.والموظفوف قصد انتاج سمع وخدمات جديدة 
 تعريؼ التوظيؼ اصطالحا : -2

ولقد عرؼ التوظيؼ بانو ىو النشاط الذي يتـ مف خاللو البحث عف االفراد المالئميف لشغؿ 
مناصب العمؿ الشاغرة في المنظمة مف خالؿ جيود االستقطاب المبذولة مف طرؼ القائميف بيذه الميمة 

صب الشاغر ، ومف ثـ السعي الختيار في سبيؿ ترغيب الموارد البشرية ذات الكفاءة لاللتحاؽ بالمن
االنسب مف بيف المستقطبيف ، ليتـ قبولو وتعيينو في المنصب الشاغر بصفة مؤقتة ، بعدىا يتـ اخضاعو 
لفترة تجريبية تكوف كفيمة بتحديد مصير الموظؼ الجديد ، حيث اذا اثبتت الفترة التجريبية انو اىؿ 

ف فيو تحت التجربة يتـ عندئذ اتخاذ قرار ترسيمو بشكؿ نيائي لالستمرار في تأدية مياـ المنصب الذي عي
 )2(بعد اخذ راي المجنة متساوية االعضاء المختصة .

ويمكف اف تمدد ىذه الفترة التجريبية لمرة واحدة ، وعند انتياءىا اما اف يرسـ المتربص في منصبو 
 او يسرح اي يتـ االستغناء عنو .

المتضمف القانوف  2006جويمية  15المؤرخ في  03-06مف االمر رقـ  85وتنص المادة 
 يتـ :  84االساسي العاـ لموظيفة العمومية عمى انو "بعد انتياء مدة التربص المنصوص عمييا في المادة 

 . إما ترسيـ المتربص في رتبتو 
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  ما اخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط  وا 
  ما تسريح المتربص دوف  إشعار مسبؽ او تعويض . " وا 

 ثانيا :شروط التوظيؼ .
مف القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية عمى مايمي : "ال يمكف اف  75لقد نصت المادة 

 يوظؼ أيا كاف في وظيفة عمومية ما لـ تتوفر فيو الشروط االتية : 
  اف يكوف جزائري الجنسية 
  اف يكوف متمتعا بحقوقو المدنية 
 مؿ شيادة سوابقو القضائية مالحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد االلتحاؽ بيا اف ال تح 
  اف يكوف في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية 
  اف تتوفر فيو شروط السف والقدرة البدنية والذىنية وكذا المؤىالت المطموبة لاللتحاؽ بالوظيفة

 المراد االلتحاؽ بيا  ".
 الجنسية . -1

كتساب جنسية جزائرية ألي مترشح لشغؿ وظيفة عمومية مف اىـ الشروط ، كوف الموظؼ يعد شرط ا
وفؽ النظاـ المعموؿ بو في الجزائر وعمى غرار العديد مف الدوؿ االخرى ، يمثؿ سمطة الدولة وسيادتيا 

 عبر مختمؼ ادارتيا ومؤسساتيا العمومية .
اـ القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية ويستنبط مف النص عمى ىذا الشرط بيذه الصيغة في احك

، اف االلتحاؽ بالوظيفة العمومية ليس مقتصرا عمى المواطنيف ذوي الجنسية الجزائرية االصمية ، بؿ 
يتعداه ليشمؿ كؿ االشخاص الذيف اكتسبوا الجنسية الجزائرية طبقا ألحكاـ قانوف الجنسية الجزائرية المعدؿ 

 (3). 1970ديسمبر  15المؤرخ في  86-70مر رقـ والمتمـ الصادر بموجب اال

 اف يكوف متمتعا بحقوقو المدنية . -2
والحقوؽ المدنية ىي الحقوؽ المقررة لحماية الشخص او الفرد ولتمكينو مف القياـ بأعماؿ معينة 

 (4)يستفيد بيا في حياتو ونشاطو مثؿ حؽ الممكية .

ستوي في ذلؾ اف يكوف وطنيا او اجنبيا ، وىذا النوع تعرؼ بانيا حقوؽ يتمتع بيا الفرد كإنساف ويكما 
 (5)مف الحقو يتقرر لحماية الفرد في حريتو وتمكينو مف مزاولة نشاطاتو .

ولمتأكد مف مدى تمتع المترشح لوظيفة عمومية بحقوقو المدنية ، يشترط عمى ىذا االخير تقديـ 
ماف المعني باألمر مف ىذه الحقوؽ صحيفة السوابؽ القضائية المطموبة قصد الوقوؼ عمى عدـ حر 

 (6)بمقتضى حكـ قضائي . 

 اف ال تحمؿ شيادة سوابقو القضائية مالحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد االلتحاؽ بيا  . -3
إف ىذا الشرط مرتبط جوىريا بالشرط المتعمؽ بتمتع المترشح لوظيفة عمومية بحقوقو المدنية ، بؿ 

ذا االخير . وانطالقا مف المعطيات المرتبطة بصحيفة السوابؽ العدلية واثارىا اكثر مف ذلؾ فيو امتداد لي
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، يمكف القوؿ اف المشرع اراد التأكيد عمى اف االشارة الى االدانات المقيدة في صحيفة السوابؽ القضائية 
اص المقدمة مف قبؿ المترشح لمحصوؿ عمى وظيفة ، ال يمكف اف تشكؿ بأية صفة مانعا لتوظيؼ االشخ

الذيف تتعمؽ بيـ ، الميـ اذا تعمؽ االمر بوظائؼ او مياـ تتنافى ممارستيا مع المخالفة المرتكبة مف قبؿ 
المترشح ، كاف يتعمؽ االمر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، يترشح مواطف محكـو عميو نيائيا بتيمة 

ترشح مواطف محكـو عميو بعقوبة االختالس او السرقة لشغؿ وظيفة مرتبطة بتسيير االمواؿ العمومية ، او 
 (7).سالبة لمحرية في جرائـ تتعمؽ باآلداب العامة

بقوليا "إف وجود مالحظات ( 8)وىذا ما اكدتو المديرية العامة لموظيفة العمومية في احدى ارساليتيا 
عمى صحيفة السوابؽ العدلية ليس مف شانو الحيمولة بصفة الية دوف توظيؼ صاحب الصحيفة ، في 

دى الوظائؼ العامة ، إذ يتوقؼ ذلؾ عمى طبيعة االفعاؿ المرتكبة مف قبؿ المعني ومدى تنافييا مع اح
المياـ المرتبطة بالوظيفة المطموب شغميا ، وكذا تأثيرىا عمى حسف السير الطبيعي لإلدارة ، ويتـ تقدير 

 العتبارات ".ذلؾ بالدرجة االولى مف قبؿ االدارة التي ليا سمطة التعييف عمى ضوء ىذه ا
 اف يكوف في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية . -4

المشار اليو سابقا ، عمى اف يكوف المترشح لوظيفة  03-06مف االمر  75لقد نصت المادة 
 عمومية في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية .

بإثبات الوضعية ازاء ، والمتعمقة  2008المؤرخة في ماي (9)وىذا ما كرستو تعميمة رئيس الحكومة 
الخدمة الوطنية ، بصفة مسبقة لمتوظيؼ وتسميـ بعض الوثائؽ االدارية ، بقوليا غير انو يجب عمى كؿ 

( فاكثر ، اف يثبت وضعيتو 20طالب لمعمؿ او لوثيقة ادارية  ، مف الشباب البالغيف سف العشريف )
 : القانونية ازاء الخدمة الوطنية بموجب شيادة تستظير تحديدا

 . غف كاف مستفيدا مف التأجيؿ او مؤجؿ التجنيد 
 . او مستثنيا 
 . او معفى 

في ىذا المجاؿ ،عمى انو يجب اف يوضع حد  (10)كما اكد الوزير االوؿ مف خالؿ تعميمة حديثة 
ليذه الممارسة ، واف ال يشترط اثبات الوضعية ازاء الخدمة الوطنية اال في الوقت الذي يتـ فيو اعداد عقد 

وظيؼ او مقرر التعييف ، اي عند اعالف النجاح النيائي لممترشح مما يسمح بتشجيع الشباب الت
 ومساعدتيـ فب جيودىـ عمى االندماج في عالـ الشغؿ .

اف تتوفر فيو شروط السف والقدرة البدنية والذىنية وكذا المؤىالت المطموبة لاللتحاؽ بالوظيفة  -5
 المراد االلتحاؽ بيا  .

 شرط مف ىذه الشروط عمى حدى كما سوؼ يأتي الحقا .سوؼ نعالج كؿ 
 بالنسبة لتوفر شرط السف . – 5/1
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فصؿ المشرع مف خالؿ المادة مف احكاـ القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية وبصفة نيائية ، 
ي ( سنة كاممة ،ف18في السف الدنيا المشترطة لاللتحاؽ بوظيفة عمومية . محددا اياىا بثماني عشر )

 (11)الوقت الذي كاف فيو االمر في الماضي متروكا لالجتياد لتحديد  السف الدنيا .

 بالنسبة لتوفر شرط القدرة البدنية والذىنية . – 5/2
عمى الزامية تمتع المترشح لوظيفة عمومية  03-06مف دائما مف االمر  75اكدت احكاـ المادة 

سؤوليات المنصب . وضمف نفس السياؽ ، نصت المادة بالتأىيؿ البدني والذىني الذي تتطمبو اعباء وم
مف نفس االمر عمى انو يمكف لإلدارة عند االقتضاء تنظيـ الفحص الطبي في بعض اسالؾ  76

 الموظفيف .
 بالنسبة لتوفر شرط المؤىالت المطموبة . – 5/3

المسابقة  يتوجب عمى المترشح لمحصوؿ عمى وظيفة عمومية اف يقدـ لإلدارة او المؤسسة منظمة
 ما يثبت انو يحوز الشيادة او االجازة او المستوى المطموب الذي يؤىمو لاللتحاؽ بيذه الرتبة المقصودة .

وتجدر المالحظة الى انو يمكف او توضح او تنص القوانيف االساسية الخاصة ونظرا لخصوصيات 
لمتوظيؼ في بعض  بعض االسالؾ ، عمى شروط اضافية اخرى كاشتراط اجراء تحقيؽ اداري مسبؽ

 (12)الوظائؼ التي تنطوي عمى نشاطات او مسؤوليات ىامة .
ويعد التطرؽ الى تعريؼ التوظيؼ والى الشروط المطموبة فيو ، يجدر بنا االف تبياف انواع 

 التوظيؼ او انماطو .  
 ثالثا : انماط التوظيؼ .

ص عميو المشرع الجزائري في إف تكريس مبدا المساواة في االلتحاؽ بالوظائؼ العمومية الذي ن
مف القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية ، يؤدي الى موضوعية نظاـ االلتحاؽ بالمؤسسات  74المادة 

واالدارات العمومية وفي ىذا االطار ، فاف اختيار انماط االلتحاؽ بالوظائؼ العامة يخضع الى التمييز 
 (13)وظيؼ الداخمي .بيف نمطيف لمتوظيؼ ؛ التوظيؼ الخارجي والت

 التوظيؼ الخارجي  . – 1
انواع المسابقات التي تسمح لممترشحيف لاللتحاؽ  03-06مف دائما االمر  80كرست المادة 

 بالوظائؼ العمومية ، ويكوف ذلؾ عف طريؽ :
  المسابقات عمى اساس االختبارات 
  المسابقات عمى اساس الشيادات 
  الفحص الميني 
 يف المترشحيف الذيف تابعوا تكوينا متخصصا التوظيؼ المباشر مف ب 
 المسابقات عمى اساس االختبار والفحوص المينية  .–1/1
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يعيد تنظيـ اجراء المسابقات عمى اساس االختبارات والفحوص المينية الى المؤسسات العمومية 
 25في المؤرخ  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  19لمتكويف ، كما ىو منصوص عميو في المادة 

، والذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات  2012افريؿ 
 واالدارات العمومية واجرائيا .

حيث يجب اف تضمف ىذه المؤسسات العمومية لمتكويف ، والتي يمكف تأىيميا كمركز امتحاف ، 
ؿ مستوى الشيادة او المؤىؿ المشترط تكوينا او تعميما في التخصص ومف مستوى يعادؿ عمى االق

 لاللتحاؽ بالرتبة المطموب شغميا .
تعتبر الغية وعيمة االثر المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية المنظمة مف طرؼ المؤسسات 

 (14)غير المؤىمة قانونا .

 المسابقات عمى اساس الشيادات  .–1/2
العواف الذيف يمارسوف مياميـ في اطار جيازي مف اجؿ العمؿ عمى ترسيـ االعواف المتعاقديف وا

المساعدة عمى االدماج الميني او االدماج االجتماعي لمشباب حاممي الشيادات المستوفيف الشروط 
القانونية االساسية المطموبة ، عمدت السمطات العمومية المختصة في ىذا الشأف الى اعتماد المسابقة  

ؽ بكؿ االسالؾ والرتب التابعة لمقانوف االساسي العاـ لموظيفة عمى اساس الشيادات مف اجؿ االلتحا
سالؼ الذكر عمى انو " زيادة عمى انماط  194-12العمومية ، حيث نصت المادة مف المرسوـ رقـ 

المؤرخ في  03-06التوظيؼ المنصوص عمييا في القوانيف االساسية الخاصة المتخذة تطبيقا لألمر رقـ 
ور سابقا ، يمكف اف يتـ التوظيؼ في الوظائؼ العمومية عف طريؽ المسابقة والمذك 2006جويمية  15

 عمى اساس الشيادات ".
حيث تقوـ المؤسسة او االدارة العمومية المعنية بنفسيا بدراسة ممفات المترشحيف وبتنقيط معايير 

 (15)فحوص المينية .االنتقاء المنصوص عمييا في القرار المحدد الطار تنظيـ المسابقات واالمتحانات وال

ويتـ انتقاء المترشحيف في ىذه الحالة بناء عمى دراسة ممؼ المترشح وكذا اجراء مقابمة مع اعتماد 
 مبد الترتيب عمى اساس االستحقاؽ .

افريؿ  28المؤرخ في  07وفي ىذا السياؽ اصدرت المديرية العامة لموظيفة العمومية المنشور رقـ 
يير انتقاء المترشحيف في المسابقات عمى اساس الشيادات لاللتحاؽ ، والمتعمؽ بتحديد معا 2011

بمختمؼ رتب الموظفيف ، حيث اكد ىذا المنشور عمى اف التقييـ واالنتقاء يتـ عمى اساس عدة معايير ىي 
 : 

 . مالءمة مؤىالت تكويف المترشح مع متطمبات السمؾ او الرتبة المطموبيف في المسابقة 
 ادة المطموبة في نفس التخصص التكويف المكمؿ لمشي 
 . االشغاؿ واالعماؿ والدراسات المنجزة 
 . الخبرة المينية المكتسبة مف قبؿ المترشح  في التخصص 



 اجمللد الثاني 22جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية العدد 

 ايتوظيف يف ايكاْوٕ االشاشي ايعاّ يًوظيفة ايعُوَية 

  
106 

 
  

 . تاريخ الحصوؿ عمى الشيادة 
 . نتائج المقابمة مع لجنة االنتقاء 

 . 09في مادتو  194-12وىي نفس المعايير التي نص عمييا المرسـو رقـ 
لمقابمة مع المترشحيف يسند الى لجنة االنتقاء المنشاة بيذا الغرض بموجب مقرر مف كما اف اجراء ا

 السمطة التي ليا صالحية التعييف ، وتتكوف ىذه المجنة مف : 
 . السمطة التي ليا صالحية التعييف او ممثميا ، رئيسا 
   ( ينتمياف الى رتبة اعمى مف الرتبة المعنية بالمسابقة . 02عضويف ) 

الة عدـ توفر المؤسسة او االدارة العمومية المعنية عمى موظفيف ينتموف الى رتبة اعمى ، او وفي ح
عندما تكوف الرتبة المطموب شغميا ىي اعمى رتبة في السمؾ )مثؿ : كاتب مديرية رئيسي ( ، فانو 
بإمكانيا المجوء الى موظفيف ينتموف الى رتب اعمى مف نفس الشعبة )متصرؼ ، متصرؼ رئيسي 

 (16)....الخ( او االستعانة بموظفيف مف نفس الرتبة يشغموف مناصب عميا .

 الفحص الميني .–1/3
ييدؼ نمط التوظيؼ عف طريؽ الفحص الميني الى تقييـ قدرة المترشحيف عمى الممارسة الفعمية 

 لممياـ المنوطة ببعض االسالؾ والرتب مثؿ الكاتب ، عوف حفظ البيانات .
 .  التوظيؼ المباشر–1/4

يقتصر نمط التوظيؼ المباشر عمى المترشحيف الذيف تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لدى مؤسسات 
 التكويف المؤىمة قصد التحضير لاللتحاؽ بوظيفة عمومية .

ويجب اف يحدد ىذا التكويف المتخصص صراحة بموجب القوانيف االساسية الخاصة لألسالؾ 
 (17)والرتب المعنية .

 المتعاقديف توظيؼ االعواف–1/5
يمكف لممؤسسات واالدارات العمومية القياـ بإجراءات توظيؼ االعواف المتعاقديف لمدة محددة او  

 19غير محددة بالتوقيت الكامؿ او الجزئي، ولعؿ ىذا النوع مف التوظيؼ يجد اساسو القانوني في المواد 
 ظيفة العمومية .المتضمف القانوف االساسي العاـ لمو  03-06مف االمر رقـ  21، 20،

 2007سبتمبر  21المؤرخ في  308-07كما صدر في ىذا الخصوص المرسوـ الرئاسي رقـ 
الذي يحدد كيفيات توظيؼ االعواف المتعاقديف وحقوقيـ وواجباتيـ والعناصر المشكمة لرواتبيـ والقواعد 

 المتعمقة بتسييرىـ وكذا النظاـ التأديبي المطبؽ عمييـ .
مف ىذا المرسوـ فانو يتـ توظيؼ االعواف المتعاقديف ، حسب الحالة عف  18وطبقا لنص المادة 

 طريؽ :
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  االنتقاء بناء عمى دراسة الممؼ فيما يخص مناصب الشغؿ المطموب شغميا بموجب عقد محدد
 المدة .

 . اختبار ميني فيما يخص مناصب الشغؿ المطموب شغميا بموجب عقد غير محدد المدة 
 )الترقية في الرتبة ( .التوظيؼ الداخمي: –2

تتمثؿ الترقية في الرتبة في تقدـ الموظؼ في مساره الميني ، وذلؾ باالنتقاؿ مف رتبة الى الرتبة 
 :18االعمى مباشرة في نفس السمؾ او في السمؾ االعمى مباشرة حسب الكيفيات التالية 

 عمى أساس الشيادة :-2/1
الميني عمى الشيادات والمؤىالت المطموبة ،  مف بيف المترشحيف الذيف تحصموا  خالؿ مسارىـ
 وفي حدود المناصب الشاغرة المطابقة لتأىيميـ الجديد .

 الترقية عف طريؽ االمتحانات المينية او الفحص الميني : -2/2
ينبغي التأكيد عمى أىمية ىذه الصيغة مف الترقية في تكريس البعد التحفيزي والتكويف الذاتي 

مكانة الممنوحة لمجيد الشخصي في منصب العمؿ ، ومنو فيي تشكؿ أداة فاعمة في لمموظفيف ، نظرا لم
 المحافظة عمى الموارد البشرية وتثمينيا .

 الترقية عف طريؽ االختيار: )عف طريؽ األقدمية( -2/3
بعد التسجيؿ في قائمة التأىيؿ لمموظفيف الحائزيف عمى األقدمية المطموبة والخبرة المينية الكافية 

والمحدد لكيفيات إعداد قوائـ التأىيؿ لاللتحاؽ برتبة  2001مارس  10المؤرخ في  86سب المنشور رقـ ح
 أعمى .

ولكف المالحظ في الواقع انو غالبا ما يمجا الرؤساء المباشروف إلى االعتبارات واألحكاـ الذاتية 
 نوع مف الترقية .وحجـ الوالء والطاعة مف طرؼ المرؤوسيف في تحديد المستفيديف مف ىذا ال

 الترقية بعد تكويف متخصص : -2/4
وتكوف الترقية في ىذا النوع بعد مزاولة تكويف متخصص في إحدى مراكز أو مدارس التكويف 

 (19)المتخصص

 رابعا : إجراءات التوظيؼ .
بعد عممية توزيع المناصب المالية الشاغرة سواء عف طريؽ مقرر توزيع او بعد المصادقة عمى 

سيير الموارد البشرية لإلدارة او المؤسسة المعنية ، تبدأ عممية التوظيؼ والتي تتـ عبر عدة مخطط ت
 مراحؿ نوجزىا فيما يمي :

 فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية . -1
 اإلشيار . -2
 استقباؿ ممفات المترشحيف  ودراستيا . -3
 إجراء المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية . -4
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 تائج .إعالف الن -5
 استدعاء المترشحيف الناجحيف. -6
 فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية . -01

يتـ فتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية ، حسب الحالة بقرار او مقرر مف السمطة التي 
 ليا صالحية التعييف او السمطة الوصية .

 2012افريؿ  25المؤرخ في  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  11وتطبيقا ألحكاـ المادة 
المشار اليو سابقا ، يتعيف عمى المؤسسات واالدارات العمومية تبميغ نسخة مف ىذا القار او المقرر 
لممصالح المركزية او المحمية لمسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة ، في اجؿ اقصاه خمسة 

 ( اياـ عمؿ ابتداءا مف تاريخ توقيعو .05)
( اياـ عمؿ  07عيف عمى ىذه االخيرة اف تبدي راييا في مطابقة القرار او المقرر في اجؿ سبعة )ويت

ابتداءا مف تاريخ االستالـ وبانقضاء ىذا االجؿ يعتبر راي المطابقة مكتسبا ، ولعؿ الحكمة مف اخضاع 
المطابقة لمصالح  القرارات و المقررات الخاصة بفتح المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية لراي

الوظيفة العمومية ىو التأكد مف مدى مطابقتيا لألحكاـ القانونية والتنظيمية السارية المفعوؿ الخاصة 
 (20)بعممية التوظيؼ .

 االشيار . -02
 12/194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12يجب اف يتـ االشيار وفقا لمكيفيات المحددة في المادة 

اشيار المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية ، في اجؿ اقصاه سبعة  المشار اليو سابقا ، حيث ينبغي
 ( اياـ عمؿ ، ابتداءا مف تاريخ الحصوؿ عمى راي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية .07)

 ويتـ االشيار لمتوظيؼ الخارجي وفقا لمحالتيف التاليتيف : 
  ى مالئمة ، بالنسبة لمرتب المرتبة عف طريؽ االعالف في الصحافة المكتوبة ، وبكؿ وسيمة اخر

 فما فوؽ . 10في الصنؼ 
  عف طريؽ االلصاؽ عمى مستوى وكاالت التشغيؿ وبكؿ وسيمة اخرى مالئمة بالنسبة لمرتب

 االخرى .
وفيما يتعمؽ باالمتحانات والفحوص المينية المخصصة لمترقية الداخمية ، فانو ينبغي ضماف 

 (21)العمؿ .الصاؽ واشيار واسع ليا في اماكف 
 استقباؿ ممفات المترشحيف  ودراستيا . -03

تستقبؿ االدارة ممفات الترشح طيمة فترة االيداع ، وتسجؿ حسب الترتيب الزمني الستالميا ، في 
 دفتر خاص يفتح لدى المؤسسة او االدارة العمومية المعنية .
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فإنيا تنطمؽ ابتداءا وبخصوص اجاؿ التسجيالت في المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية ، 
( يوـ عمؿ عمى 15مف تاريخ اوؿ اعالف في الصحافة المكتوبة او االلصاؽ وتمتد لمدة خمسة عشر )

 (عمى االكثر .30االقؿ وثالثيف )
 حيث تقـو بيذه الدراسة لجنة مكونة مف السادة :

 السمطة التي ليا صالحية التعييف او ممثال عنيا رئيسا 
 الدارة المعنية ممثميف عف المؤسسة او ا 
 . ممثميف منتخبيف عف المجنة االدارية المتساوية االعضاء لمسمؾ او الرتبة المعنية 

( اياـ التي تمي تاريخ غمؽ 10ويجب االنتيار مف عممية دراسة الممفات في اجؿ اقصاه عشرة )
 التسجيالت ، ويترتب عمى ذلؾ اعداد محضر تدوف فيو عمى الخصوص ما يمي : 

 سمية لممترشحيف المقبوليف لممشاركة في المسابقة او االمتحاف او الفحص الميني .القائمة اال 
  القائمة االسمية لممترشحيف الذيف رفضت ممفاتيـ ، مع تبياف اسباب الرفض 

( يوـ عمؿ 15وتبمغ نسخة مف ىذا المحضر الى مصالح الوظيفة العمومية في اجؿ خمسة عشر )
ت . كما تمـز االدارة منظمة المسابقة باستدعاء المترشحيف المقبوليف ابتداءا مف تاريخ غمؽ التسجيال

 لممشاركة في المسابقة بواسطة رسالة فردية وعف طريؽ اإللصاؽ عمى مستوى اماكف العمؿ .
اما المترشحيف غير المقبوليف لممشاركة في المسابقة فيجب ايضا تبميغيـ بأسباب رفض ترشحيـ 

المشار اليو سابقا ،  194-12مف الرسوـ  16الحالة ، وفقا ألحكاـ المادة  .حيث يمكف لممعنييف في ىذه
تقدـ الطعوف لدى السمطة التي ليا صالحية التعييف التي يجب عمييا البت في ىذا الطعف قبؿ خمسة 

 ( اياـ عمؿ عمى االقؿ مف تاريخ اجراء المسابقة او االمتحاف او الفحص الميني . 05)
ف الذيف اعتبرت طعونيـ غير مؤسسة بواسطة رسالة فردية ، والمترشحيف ويتـ اعالـ المترشحي

 (22)المقبوليف فيجب اعداد محضر اضافي لقائمة المترشحيف المقبوليف لممشاركة .
والحقيقة اف اخضاع دراسة الطعوف الى نفس جية الطعف امر في رأيي الخاص يحتاج الى اعادة 

الوظيفة العمومية ، لما ليذه االخير مف خبرة في ىذا المجاؿ نظر ، حيث كاف مف االجدر اشراؾ مصالح 
. 

 اجراء المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية .  -04
بغية التخفيؼ مف عناء تنقؿ المترشحيف لممسابقات واالمتحانات والفحوص المينية ، نصت الفقرة 

عمى وجوب اجراء المسابقات المذكور سابقا ،  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  06مف المادة  01
 والفحوص المينية عمى مستوى اقميـ الوالية التي يوجد بيا المنصب المطموب شغمو .

 :إجراء المسابقات عمى أساس الشيادات . 04-01
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فيما يتعمؽ بإجراء المسابقات عمى أساس الشيادات، تقوـ المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية 
وبتنقيط معايير االنتقاء المنصوص عمييا في القرار المحدد إلطار تنظيـ بنفسيا بدراسة ممفات المترشحيف 

 المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية.
غير أف إجراء المقابمة مع المترشحيف ُيسَند إلى لجنة االنتقاء الُمنشَأة ليذا الغرض بموجب مقرر 

   مف الّسمطة التي ليا صالحية التعييف وتتكوف ىذه المجنة مف:  
 . السمطة التي ليا صالحية التعييف أو ممثميا ،       رئيسا 
 ( ينتمياف إلى رتبة أعمى مف الرتبة المعنية بالمسابقة.02عضويف ) 

في حالة عدـ توفر المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية عمى موظفيف ينتموف إلى رتبة أعمى ،أو 
في السمؾ )مثاؿ: كاتب مديرية رئيسي (  فإنو بإمكانيا عندما تكوف الرتبة المطموب شغميا ىي أعمى رتبة 

المجوء إلى موظفيف ينتموف إلى رتب أعمى مف نفس الشعبة متصرؼ ، متصرؼ رئيسي...إلخ ( ، أو 
 االستعانة بموظفيف مف نفس الرتبة يشغموف مناصب عميا.

لمصالح المركزية أو تُبمَّغ نسخة مف مقرر تعييف أعضاء المجنة وكذا األعضاء المستخمفيف إلى ا
( أياـ ابتداء مف تاريخ 10المحمية ، لمسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ، حسب الحالة ، في أجؿ عشرة )

 (23)توقيعو.

 

 : إجراء المسابقات عمى أساس االختبارات و االمتحانات والفحوص المينية: 04-02
حانات والفحوص المينية إلى المؤسسات ُيعَيد تنظيـ إجراء المسابقات عمى أساسا الختبارات واالمت

المؤرخ في  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  19العمومية لمتكويف كما ىو منصوص عميو في المادة 
 ، سالؼ الذكر.2012افريؿ  25

يجب أف تضمف المؤسسات العمومية المشار إلييا أعاله ،التي يمكف تأىيمو اكمركز امتحاف، تكوينا 
خصص ومف مستوى يعادؿ عمى األقؿ مستوى الشيادة أو المؤىؿ المشترط لاللتحاؽ أو تعميما في الت

 بالرتبة المطموب شغميا .
ُتعتَبر الغية وعِديمة األثر المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية المنظمة مف طرؼ مؤسسات 

 (24)غير مؤّىمة قاُنونا.

 25المؤرخ في  194-12لتنفيذي رقـ مف المرسوـ ا 17وتجدر المالحظة الى انو طبقا لممادة 
،المشار إليو أعاله ،يجب استكماؿ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في أجؿ أقصاه 2012أفريؿ 
 ( أشير،ابتداء مف تاريخ الحصوؿ عمى رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية.04أربعة )

( ، بمقرر مف الوزير الوصي عمى 01يمكف، عند االقتضاء ،تمديد ىذا األجؿ بشير واحد  )
المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية. وفي حالة عدـ إجراء المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المينية 
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( أشير، يصبح قرا ر أو مقرر فتح المسابقات أو االمتحانات أو 5،ألي سبب كاف ،في أجؿ خمسة )
 الفحوص المينية الغيا.

 إعالف النتائج . -05
يخص إعالف النتائج النيائية فيختمؼ األمر قميال فيما إذا كانت المسابقة عف طريؽ االختبار  فيما

 او الشيادة عمى النحو التالي :
إعالف النتائج النيائية لممسابقات عمى أساس االختبارات واالمتحانات والفحوص  05-01
 المينية .

،المشار 2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  26طبقا ألحكاـ المادة 
إليو أعاله ، ُيعتَبر ناجحا نيائيا في المسابقات عمى أساس االختبارات ،االمتحانات و الفحوص المينية 

، دوف نقطة إقصائية.  20مف  10فقط ، المترشحوف الذيف تحصموا عمى معدؿ عاـ يساوي عمى األقؿ 
حسب درجة االستحقاؽ وفي حدود المناصب المالية المفتوحة تحدد قائمة المترشحيف المقبوليف نيائيا، 

 ،مف طرؼ لجنة تتكوف مف:
 السمطة التي ليا صالحية التعييف أو السمطة الوصية أو ممثميا،  رئيسا . -
 مسؤوؿ المؤسسة، مركز االمتحاف،عضوا . -
 (،الختبارات المسابقة أو االمتحاف أو الفحص المينييف،عضويف.02مصححيف ) -

 إعالف النتائج النيائية لممسابقات عمى أساس الشيادات:05-02
، المشار 2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  27طبقا ألحكاـ المادة 

إليو أعاله ، ُتعد قائمة المترشحيف المقبوليف نيائيا في المسابقات عمى أساس الشيادات ،حسب درجة 
 ناصب المالية المفتوحة ،مف طرؼ لجنة تتكوف مف:االستحقاؽ ، وفي حدود الم

 .السمطة التي ليا صالحية التعييف أو السمطة الوصية ، أو ممثميا رئيسا 
 ممثؿ منتخب عف المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة إزاء السمؾ أو الرتبة المعنية ،عضوا؛ 
 .موظؼ عضو عف لجنة المقابمة 

 جحيف في المسابقات و االمتحانات والفحوص المينية:استدعاء المترشحيف النا-06
يجب عمى المترشحيف المقبوليف نيائيا في المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية ،االلتحاؽ 

(  ابتداء مف تاريخ تبميغ 01بمناصب تعيينيـ أو بمؤسسة التكويف ، حسب الحالة ، في أجؿ شير واحد )
مف المرسوـ التنفيذي رقـ  31ؽ بالتكويف المعني ، وذلؾ طبقا لممػػػػادة مقرر التعييف أو القبوؿ لاللتحا

 ، المذكور أعاله . 2012أفريؿ  25المؤرخ في  12-194
وبانقضاء ىذا األجؿ ، يفقد المترشحوف بصفة آلية االستفادة مف النجاح في المسابقات وُيستبَدُلوف 

 حسب الترتيب.  فورا بالمترشحيف الُمدَرجيف في قائمة االحتياط ، 
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 خاتمة :
مف خالؿ بحثنا في موضوع التوظيؼ في ظؿ القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية الصادر 

، تطرقنا الى مفيـو التوظيؼ والشروط الواجب  2006جويمية  15المؤرخ في  03-06بموجب األمر رقـ 
اط التوظيؼ لنخمص اخيرا الى توافرىا في المترشح الذي يريد اف يصبح موظفا عموميا ، وكذا انم

 اجراءات التوظيؼ .
وبعد اف انتيينا مف دراسة موضوع الوظيؼ بدرت لنا جممة مف النتائج واالقتراحات يمكف لنا ذكرىا 

 كما يمي :  
 ويمكف اجماليا فيما يمي : النتائج : -اوال 

دارة تسخير امكانيات إف عممية التوظيؼ ىي عممية مستمرة ودائمة ، دقيقة ومعقدة تتطمب مف اال -1
 كبيرة لمقياـ بيا ، ذلؾ اف نجاحيا مرتبط بمستوى وجودة موظفييا .

اف الطابع التقني لموظيفة االدارية وما تتطمبو مف ميارات وتقنيات ال يمكف اكتسابيا عف طريؽ  -2
حسيف االطوار التعميمية بما فييا الدراسات الجامعية ، وانما تكتسب عف طريؽ التدريب والرسكمة وت

 المستوى .
افريؿ  25المؤرخ في  194-12إف المتتبع لعميمة التوظيؼ في اطار المرسوـ التنفيذي رقـ  -3
ال يمكف اف يصفيا بانيا عممية توظيؼ  2013فيفري  25المؤرخة في  01، وكذا التعميمة رقـ  2012

لشخصي يمكف اف نطمؽ بما يعنيو ىذا المصطمح في مجاؿ تسيير الموارد البشرية ، و إنما وحسب رأيي ا
 عميو مصطمح االدماج أي كيفية االلتحاؽ بالوظائؼ الحكومية .

اف اخضاع دراسة الطعوف المقدمة مف طرؼ المترشحيف غير المقبوليف لممسابقات لنفس الجية   -4
 التي رفضت ترشيحاتيـ امر في رايي يحتاج إلى إعادة نظر .

 : ويمكف اجماليا فيما يمي االقتراحات : -ثانيا 
يجب اعطاء عممية التدريب والتكويف الخاصة بالموظفيف العامميف في مجاؿ الموارد البشرية  -1

العناية الالزمة مف خالؿ  تنظيـ الممتقيات واالياـ الدراسية لمناقشة كؿ ما يتعمؽ بالقوانيف والتعميمات 
 المستحدثة في مجاؿ التوظيؼ .

غير المقبوليف لممشاركة في المسابقات ، اقترح بالنسبة لمجنة الخاصة بدراسة طعوف المترشحيف  -2
 إضافة ممثؿ عف مصالح الوظيفة العمومية ، لكونيا جياز رقابي لعممية التوظيؼ .

 قائمة المراجع :
 أوال : الكتب .

  24، الطبعة  1973المنجد في المغة و االعالـ ، دار الشرؽ ، لبناف ،  -1
 .  2012ومية ، دار النجاح لمكتاب ،الجزائر ،رشيد حباني ، دليؿ الموظؼ والوظيفة العم -2
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محمد الصغير بعمي ، المدخؿ لمعموـ القانونية ،نظرية القانوف ونظرية الحؽ ، دار العموـ لمنشر  -3
 .  2006والتوزيع ، الجزائر ، 

 
 ثانيا : الدراسات األكاديمية .

ات العمومية الجزائرية دراسة سموى تيشات ، اثر التوظيؼ العمومي عمى كفاءة الموظفيف باإلدار  -
حالة جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس ، ماجستير ، تخصص تسيير المنظمات ،كمية العموـ االقتصادية 

 .  2010والتجارية وعمـو التسيير ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،
 ثالثا :المقاالت .

المتضمف القانوف   03/06ائرية في ظؿ احكـا االمر رقـ نور الديف حامدي ، تسيير المسار الميني في الوظيفة العمومية الجز 
 .  2013االساسي العـا لموظيفة العمومية ، مقاؿ منشور في مجمة الندوة لمدراسات القانونية ، العدد االوؿ ،

 رابعا :المحاضرات .
 محاضرة بمقاسـ سويقات ،الحقوؽ المدنية والسياسية في الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف . - 
عز الديف العاشوري ، مقياس الوظيفة العمومية ،محاضرات ألقيت في التكويف التحضيري اثناء  -

فترة التربص لشغؿ رتبة مفتش ومدقؽ لموظيفة العمومية ، المدرسة الوطنية لممناجمنت وادارة الصحة ، 
 .2013المرسى برج البحري ، 

 رابعا : النصوص القانونية .
يوليو سنة  15الموافؽ  1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06األمر رقـ  -1

 . والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية2006
،المحدِّد لكيفَيات تنِظيـ المسابقات 2012افريؿ  25المؤرخ في  194-12المرُسوـ التَّنفيِذي رقـ  -2

جَرائيا.واالمتحانات والُفحوص المينية في المؤّسسات واإلداَرات الُعمومية   وا 
 خامسا : التعميمات واالرساليات والمناشير.

والموجية الى  2014جواف  05المؤرخ في  5009ارساؿ المديرية العامة لموظيفة العمومية رقـ  -
 مفتشية الوظيفة العمومية لوالية وىراف .

لمؤرخة ا 02، المعدلة لمتعميمة رقـ  2008ماي  06المؤرخة في  06تعميمة رئيس الحكومة رقـ  -
والمتعمقة بإثبات الوضعية ازاء الخدمة الوطنية ، بصفة مسبقة لمتوظيؼ وتسميـ  1997جانفي  25في 

 بعض الوثائؽ اإلدارية .
، الصادر عف المديرية العامة لموظيفة العمومية  2011افريؿ  28المؤرخ في  07المنشور رقـ -

ت عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بمختمؼ رتب والمتعمؽ بتحديد معايير انتقاء المترشحيف في المسابقا
 الموظفيف
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والمتعمقة بكيفيات تنظيـ  2013نوفمبر  10المؤرخة في  333تعميمة الوزير األوؿ  رقـ  -
 المسابقات واالمتحانات واالختبارات المينية .

ة والمتعمق 2013فيفري  20المؤرخة في  01تعميمة المديرية العامة لموظيفة العمومية رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ  2012افريؿ  25المؤرخ في  12/194بتطبيؽ أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

جرائيا .  المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
 اليوامش : 

                                                 
 . 487، ص:  46، الطبعة  95;3المنجد فً اللغة واالعالم ، دار الشرق ، لبنان ، 1 -

ضهىي ذُشاخ ،اثر انرىظُف انعًىيٍ عهً كفاءج انًىظفٍُ تاإلداراخ انعًىيُح انجسائرَح دراضح دانح جايعح أيذًذ تىلرج  -2

نعهىو االلرظادَح وانرجارَح وعهىو انرطُُر ،جايعح أيذًذ تىلرج تىيرداش تثىيرداش ، ياجطرُر ، ذخظض ذطُُر انًُظًاخ ،كهُح ا

 . 13-12، ص : 2010،

 . 41، ص: 2012رشُذ دثاٍَ ، دنُم انًىظف وانىظُفح انعًىيُح ، دار انُجاح نهكراب ،انجسائر ، -3
 2006نعهىو نهُشر وانرىزَع ، انجسائر ، يذًذ انظغُر تعهٍ ، انًذخم نهعهىو انماَىَُح ،َظرَح انماَىٌ وَظرَح انذك ، دار ا-4

 . 101، ص :

 . 02تهماضى ضىَماخ ،انذمىق انًذَُح وانطُاضُح فٍ انًُثاق انعرتٍ نذمىق االَطاٌ ، يذاضرج ،ص: -5

 . 43رشُذ دثاٍَ ، انًرجع انطاتك ، ص:  -6

 . 46انًرجع انطاتك ، ص : -7

وانًىجهح انً يفرشُح انىظُفح انعًىيُح  2014جىاٌ  05انًؤرر فٍ  5009ارضال انًذَرَح انعايح نهىظُفح انعًىيُح رلى  -8

 نىالَح وهراٌ .
 1997جاَفٍ  25انًؤرخح فٍ  02، انًعذنح نهرعهًُح رلى  2008ياٌ  06انًؤرخح فٍ  06ذعهًُح رئُص انذكىيح رلى  -9

 عض انىثائك االدارَح .وانًرعهمح تئثثاخ انىضعُح ازاء انخذيح انىطُُح ، تظفح يطثمح نهرىظُف وذطهُى ت
وانًرعهمح تكُفُاخ ذُظُى انًطاتماخ وااليرذاَاخ  2013َىفًثر  10انًؤرخح فٍ  333ذعهًُح انىزَر االول  رلى  -10

 واالخرثاراخ انًهُُح .
 . 49رشُذ دثاٍَ ، انًرجع انطاتك ، ص:  -11
 . 52:  ص ، انًرجع َفص -12

ٌة ،محاضرات القٌت فً التكوٌن التحضٌري اثناء فترة التربص لشغل عز الدٌن العاشوري ، مقٌاس الوظٌفة العموم -13

 . 16، ص : 4135رتبة مفتش ومدقق للوظٌفة العمومٌة ، المدرسة الوطنٌة للمناجمنت وادارة الصحة ، المرسى برج البحري ، 

بتطبٌق احكام المرسوم  والمتعلقة 4135فٌفري  41المؤرخة فً  13تعلٌمة المدٌرٌة العامة للوظٌفة العمومٌة رقم  -14

، المحدد لكٌفٌات تنظٌم المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنٌة فً المؤسسات  4134افرٌل  47المرخ فً  6;34/3التنفٌذي رقم 

 . 36، ص:  14-31واالدارات العمومٌة واجرائها الفقرة 

 . 35، ص:  13-31، الفقرة  13التعلٌمة رقم  -15

 . 36، ص:  13-31فقرة ، ال 13التعلٌمة رقم  -16

 . 76رشٌد حبانً ، المرجع السابق ، ص:  -17

 . 15-18من االمر رقم  319نظر المادة  -18

المتضمن   15/18نور الدٌن حامدي ، تسٌٌر المسار المهنً فً الوظٌفة العمومٌة الجزائرٌة فً ظل احكام االمر رقم  -19

 . 4:، ص : 4135شور فً مجلة الندوة للدراسات القانونٌة ، العدد االول ،القانون االساسً العام للوظٌفة العمومٌة ، مقال من

 . 17،  ص:  13التعلٌمة رقم  -20

 . 19، ص :  13التعلٌمة رقم -21

 . 35-34-33، ص :  13التعلٌمة رقم  -22

 . 36-35، ص:  13التعلٌمة رقم  -23

 . 37-36، ص:  13التعلٌمة رقم  -24


