
 القانون الداخلً لمؤسسات التكوٌن المهنً

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 الوزارة المنتدبة للتكوٌن المهنً

 قرار رقم : 91/10 بتارٌخ 0991/00/01

 المتضمن القانون الداخلً للمؤسسات التكوٌن المهنً

 . إن الوزٌر المنتدب للتكوٌن المهنً

نظرا للمرسوم الرئاسً 009/99 بتارٌخ 0999/19/01 المتضمن تعٌٌن أعضاء  -

 .الحكومة

نظرا للمرسوم التنفٌذي رقم:16/91 بتارٌخ 0991/10/00 المحدد لصالحٌات  -

 . الوزٌر المنتدب للتكوٌن المهنً

نظرا للمرسوم التنفٌذي رقم 16/91 بتارٌخ 0991/10/00 المتضمن تنظٌم اإلدارة  -

 . المركزٌة للتكوٌن المهنً

نظرا للمرسوم التنفٌذي رقم : 000/91 بتارٌخ 0991/16/00 المتضمن القانون  -

 . الخاص لعمال التكوٌن المهنً وخاصة مادته 16

نظرا للقرار : 0060 بتارٌخ : 0999/16/00 المتضمن القانون الداخلً لمركز  -

 . التكوٌن المهنً

 ٌقــــــــــــــــــــــــــرر

المادة 10 : تطبٌقا ألحكام المادة 16 من المرسوم رقم : 91/000 بتارٌخ :  ·

0991/16/00 المشار إلٌه آنفا القرار التالً ٌهدف الى تحدٌد النظام الداخلً 

 . لمؤسسات التكوٌن المهنً التابعة إلدارة التكوٌن المهنً

المادة 10 : تخضع مؤسسات التكوٌن المهنً وملحقاتها الى أحكام القانــــون  ·

 . الداخلً المشار إلٌه فً المادة األولى أعاله والمضموم فً الملحق

المادة 10: ٌخضع العمال والمتربصٌن والمتمهنٌن ، وكذا األشخاص المقبلٌن  ·

لالستفادة من التكوٌن أو تحسٌن المستوى لدى مؤسسة التكوٌن المهنً أو ملحقاتها 

 . ألحكام القانون الداخلً

المادة 16: تلغى أحكام القرار 0060 بتارٌخ 0999/16/01 المشار إلٌه آنفا  ·

 وكذلك األحكام المنصوص علٌها السارٌة والتً لها عالقة بموضوع هذا القرار

المادة 16: المفتش العام ، مدٌر تنمٌة الوسائل واإلنتاجٌة ومدراء مؤسسات  ·

 . التكوٌن المهنً مكلفٌن كل فٌما ٌخصــه بتنفٌذ ما جاء فً هذا القرار

 

 الباب األول : الدخول الى مؤسسات

 التكوٌن المهنً المنظم

 



 الفصل األول : الدخول الى المحالت

 

المادة 11: ال ٌسمح بالدخول الى نطاق األقسام ،المحالت التربوٌة أثناء ساعات  ·

الدروس باستثناء التالمٌذ والمعلمٌن والعمال المؤهلٌن قانونٌا للقٌام بمهمات تفتٌش 

 . وفحص تربوي

المادة 10: كل نوع آخر للزٌــــــارات والتدخالت مشروطة من إدارة  ·

 . المؤسســــــة

المادة 19: ساعات تسٌٌر المؤسسة تعٌن من طرف المدٌر باقتراح من المجلس  ·

التقنً والتربوي طبقا للقوانٌن الجارٌة . األفواج والمجموعات التربوٌة التً تسٌر 

وفق نظام الفوج الواحد تخضع لنظام ساعات العمل المنقطع نشاطهم وٌوزع على 

 . ( ٌوم العمل ) صباح و بعد الزوال

 الفصل الثانً:استعمال المجاالت والتجهٌزات

المادة 19: تستعمل المحالت والتجهٌزات التربوٌة فقط ألغراض التكوٌن وتكوٌن  ·

إنتاج المتربصٌن و المتمهنٌن للمؤسسات وعند االقتضاء لمؤسسات التعلٌم والتكوٌن 

 . ، كل استعمال آخر ممنـــــوع منعا باتا

المادة 01: ٌمكن أن ٌقرر فً مؤسسات التكوٌن المهنً فً إطار التكفل بالتكوٌن  ·

الدائم وفتح المؤسسات على المحٌط لتنظٌم خارج ساعات العمل نشاطات تابعة 

 . للتكوٌن والى دمج الشباب وكذلك التكوٌن المهنً للعمال

 الفصل الثالث: اإللصاق

المادة 00: كل االتصاالت التً تأتى من اإلدارة والمتعلقة بتسٌٌر المؤسسة والى  ·

 . مهنة العمال تلصق إجبارٌا

المادة 00: توضع صورة لإللصاق فً متناول الفرع النقابً للمؤسسة لجمٌع  ·

 . النشاطات النقابٌة

المادة 00: كل وثٌقة متعلقة بالحٌاة التقنٌة والتربوٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  ·

 . ٌجب أوال ان تخضع الى تقرٌر رئٌس المؤسسة وتأشٌرته قصد اإللصاق

 الباب الثانً : أحكام مطبقة على المتربصٌن

 الفصل األول : النظام التربوي

المادة 06: المترشحون المتربصون المصرحون الناجحون فً مواد تقٌٌم الكفاءات  ·

وامتحانات الدخول للتكوٌن ٌجب علٌهم الحضور للمؤسسة مقر تكوٌنهم فً الٌوم 

المذكور فً رسالة االستدعاء الشخصٌة المرسلة إلٌهم 06 ٌوم بعد إعالن النتائج ، 

بعد اجل 10 أٌام ٌستخلف المتغٌبٌن بمترشحٌن مقبولٌن ومسجلٌن فً قائمة االنتظار 

الموضوعة من طرف لجنة القبول حسب نظام االستحقاق وحسب النتائج المحصل 

علٌها فً امتحان الدخول وتقٌٌم الكفاءات الجارٌة ، فً أي حال من األحوال ال 



تعنً قائمة االنتظار للمترشحٌن المقٌمٌن والممتحنٌن فً إطار دورات امتحان 

وتقٌٌم الكفاءات السابقة التً تعطى الحق بالدخول للتكوٌن المهنً طبقا للنظام 

الجاري العمل به . وفً حالة استثنائٌة تعطى مدة 10 أٌام للمترشحٌن المعوقٌــــــن 

جسدٌا ولم ٌستطٌعـــــــوا الحضور فً اآلجال المحددة فً رسالة االستدعــــــاء 

 . الشخصٌة

المادة 06: المترشحون، المتربصون ٌسجلون نهائٌا فً الفرع الذي صرحوا  ·

ناجحٌن فٌه من طرف لجنة القبول وتقٌٌم الكفاءات المنشاة على مستوى كل مركز . 

تغٌٌر فرع اختصاص معلوم الى فرع اختصاص آخر ٌقرر من طرف مدٌر 

المؤسسة األصلٌة بمرافقة مستشار التوجٌه والتقٌٌم المكلف بالمقاطعة طبقا لإلجرات 

 . والقوانٌن المعمول بها

المادة 01: ٌقٌم مردود المتربصٌن بنظام مراقبة دائمة إجبارٌة تشمل على فروض  ·

كتابٌة وشفهٌة وامتحانات دورٌـــــــــة والنتائج المحصل علٌها تبلغ بانتظــــــــام 

 . وتأخذ بعـــٌن االعتبار فً نهاٌة التكوٌن

 :المادة 00 ·

 . كل غٌاب فً تقٌٌم جزئً نتٌجته الصفر -

 . كل غٌاب فً امتحان نهائً ٌجري الى استبدال المترشح -

كل غش ٌرتكب أثناء فرض كتابً أو امتحان جزئً نتٌجته الصفر فً  -

 . االختصاص

ٌحق الصفر فً العقوبات التً ٌمكن أن ٌتخذها مجلس األساتذة أو مجلس الطاعة  -

 . الساري من المادة 69

 . المادة 09: كل القرارات التً تقر عمل المتربصٌن من اختصاص األساتذة ·

المادة 09: متربصوا ومتهمنوا المؤسسة لهم الحق فً العطل التً تحدد مدتها  ·

 . بقرار من السلطة المكلفة بالتكوٌن المهنً

 الفصل الثانً : الفصل واالنضباط

المادة 01: المتربصون ملزمون بمتابعة ومثابرة كل أنواع التعلٌم الممنوحة فً  ·

المؤسسة وورشة التطبٌق تحت قٌادة معلمهم طبقا للمادة 01 من المرسوم 91/000 

 . بتارٌخ 0991/16/00 ،المتضمن القانون األساسً الخاص لعمال التكوٌن المهنً

المادة 00: المتربصون ملزمون بالحضور الى المؤسســــــــة 16 دقائــــق قبل  ·

 . بداٌة الـــــــــدروس ، كل غٌاب أو تأخر ٌجب أن ٌكون مبــــــررا

المادة 00: فً حالة مرض ٌلزم على المتربصٌن أن ٌقدموا الى اإلدارة شهادة  ·

 . طبٌة فً مدة أقصاها 69 ساعة

المادة 00: إذا سبق ٌوم الراحة أو العطلة فان الغٌاب ٌمتد الى كل المدة التً تغٌبها  ·

 . المتربصون



 : غٌابات أخرى -

 . الدخول الغٌر مرخص من طرف اإلدارة الى القسم او الورشة    -

 . الخروج من القسم أو الورشة بدون إذن المعلم    -

 : القبـــــــــــول -

القبول المجدد الى الدروس للمتربص فً هذه الحالة ٌخضع الى تحسٌن وللعلم  -

 . بترخٌص ٌستخرج من المراقب العام

المادة 06: فً حالة غٌاب متوقع للمعلم ال ٌجب على المتربصٌن مغادرة المؤسسة  ·

 . إال بتسرٌح من طرف اإلدارة

المادة 06: ٌمكن أن ٌتم خصم شبه المرتب للمتربصٌن والمتمهنٌن الذٌن ٌتغٌبون ،  ·

وفً حالة التغٌب عن الدروس فً حصة األعمال التطبٌقٌة أو النظرٌة تؤدي به الى 

 . طرد مؤقت

المادة 01: التغٌب لسبب مرض لمدة مستمرة أو منقطعة ألكثر من 01 ٌوم فً  ·

نفس المدة قد تأدي الى طرد المتربص بقرار من المدٌر بعد استشارة المسؤول 

المعنً ومجلس األساتذة والمتربص المعنً ، وبناءا الى طلبه ٌمكن أن ٌسجل ثانٌة 

 . لدورة تكوٌنٌة لنفس المستوى أو إن أمكن لنفس االختصاص

المادة 00: الغٌابات المرخص بها والتً ٌكون سببها غٌر مرضً والمرفوضة من  ·

 : طـــــرف اإلدارة ٌمكن أن تأدي الى العقوبــــات التالٌة

 . إنذار لغٌابات مدتها اكثر من ٌوم أو مساوٌة 10 أٌام -

توبٌخ لغٌابات مدتها اكثر من 01 أٌام متتالٌة أو منقطعة مجموعها اكثر من 06  -

 . ٌوم خالل نفس سنة التكوٌن

 . ثالثة إنذارات فً سنة تؤدي الى توبٌخ -

 . ثالثة توبٌخات فً السنة تأدي الى الطرد النهائً -

 الفصل الثالث: األمن والوقاٌة

المادة 09: مدٌر مؤسسة التكوٌن المهنً ٌتأكد من وضع الوسائل المتمثلة باألمن  ·

لالنضباط واالحتٌاط وعلى إبقائها فً حالة تشغٌل و بنشر كذلك األوامر وتعلٌمات 

 . األمن وٌستمر على مراقبتها من طرف العمال والمتربصٌن

المادة 09: داخل مؤسسة التكوٌن المهنً ٌتوجب النظافة الجسمٌة واللباس من  ·

 . طرف العمال والمتربصٌن والمتمهنٌن

 لباس العمال إجبــــــــاري فً الحاالت التربوٌــــــة وداخل الورشــــــات التطبٌقٌة -

. 

لباس األحذٌـــــــــة المطابقـــــة والالئقة لطرق األمن إجبارٌة فً الورشة وفً  -

 . القســـــم

 . المادة 01: ٌمنع التدخٌن داخل األقســـــام وفً الورشات وفً مراكز التطبٌــــــق ·



المادة 00: من اجل جعل إطار الحٌاة لطٌفا ٌشارك المتربصون فً صٌانة ونظافة  ·

 . وتجمٌل المؤسسة

المادة 00: كل متربص مصاب بمرض معدي ٌجب أن ٌبرر لإلدارة التً تتخذ  ·

 اإلجراءات الالزمة والوقاٌة المناسبة بالتنسٌق مع الهٌاكل الصحٌة العمومٌة المعنٌة

. 

المادة 00: كل تقصٌر مالحظ فً تطبٌق القواعـــد المبٌنــــة فً شــــأن األمن  ·

 . ٌؤدي الى تطبٌق القوانٌن المنصــــــوص علٌها فً التنظٌم مع الهٌاكل

المادة 00: كل تقصٌر مالحظ فً تطبٌق القواعـــد المبٌنــــة فً شــــأن األمن  ·

 . ٌؤدي الى تطبٌق القوانٌن المنصــــــوص علٌها فً التنظٌم مع الهٌاكل

 الفصل الرابع : النشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة

المادة 06: ٌجب أن تنجح النشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة داخل المؤسسة وفً هذا  ·

الصدد ٌرجع القٌام بها على العمال والمتربصٌن فً حدود اإلمكانٌات والمجاالت 

 . والوسائل الضرورٌة

 

المادة 06: ٌوضع برنامج سنوي للنشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة فً بداٌة كل سنة  ·

 . تكوٌن بمشاركة العمال والمتربصٌن الذٌن ٌثبتون بدا التنفٌذ والنشاط

 

المادة 01: متربصوا مؤسسة التكوٌن المهنً ٌختارون مندوبٌن إلحٌاء النشاطات  ·

الرٌاضٌة والثقافٌة ، المندوبون ٌمثلون أٌضا المتربصٌن فً اإلدارة لمجموع 

 . المشاكل ذات المنفعة العامة

 الفصل الخامس : نظام الداخلٌة

المادة 00: فً مؤسسة التكوٌن المهنً التً تحتوى على داخلٌات تسمح االستفادة  ·

من النظام الداخلً للمتربصٌن بقرار من المدٌر مع األخذ بعٌن االعتبار النقاط 

 : التالٌة

 

 . عدد األماكن الشاغرة    -

 

 . بعد مسكن المتربــص    -

 

 . االختصاصات ذات األولوٌــــــة    -

 

 . نظام التعوٌض ما بٌن المؤسسات    -

 

 . الوضعٌة االجتماعٌة والعالٌة للمتربص    -



 

المادة 09: االستفادة من النظام النصف داخلً تمنح للمتربصٌن والمتمهنٌن من  ·

طرف المؤسسات التً تحتوي الوجبات المطعمٌة فً حدود اإلمكانٌات مع األخذ 

بعٌن االعتبار البعد من المسكن والنقل العمومً وكذلك الوضعٌة االجتماعٌة 

 . للمتربصٌن

 

المادة 09: أحكــــام المادتٌن 00،09 أعاله ال تطبــــق على المتربصــــٌن  ·

 . المعوقــــٌن جسدٌا الذٌن ٌعملــــون بالنظام الداخلً والنصف داخلً

 

المادة 61: المستفٌدون من النظام الداخلً ٌجب أن ٌكونوا مرفقٌن بجهاز ي حالة  ·

 : تطبٌقٌة وتتكون من

 

 . زوج من غطاء السرٌر -

 

 . زوج من غطاء الوسادة -

 

 . منامـــــــــــة -

 

 . الضروري الكامل من أد وات الحمام -

 

 : المادة 60: ٌخضع المتربصون لاللتزامات التالٌة ·

 

 . ساعات الدخول والخروج المحددة من طـرف اإلدارة -

 

 . االمتناع عن كل فعــــل ٌمكن أن ٌحرج راحة الداخلٌٌن اآلخرٌن والمحٌط -

 

احترام تعلٌمات األمن والوقاٌة فٌما ٌتعلق باستعمال األجهزة الكهربائٌة ،أو إدخال  -

 . الطعام

 

 . صٌانة ونظافـــــــة غرفهم والتً ٌجب ان تكــــــــــون فً غاٌة النظافة والترتٌب -

 

المادة 60: الدخول الى المحالت ممنوع على كل شخص لٌس له صفة الداخلً ،  ·

ال تسمح الزٌارات للمتربصٌن الداخلٌٌن إال خالل األٌام والساعات المحددة وفً 

 . األماكن المعنٌة لهذا الغرض من طرف اإلدارة



 

المادة 60: فٌما عدا العقوبات المذكورة فً المادة 60 أعاله ، كل إتالف فً األثاث  ·

والعتاد الداخلً نتٌجة إهمال أو عدم التقٌد بقواعد األمن المحددة تعرض المتربص 

 . الى تسدٌد مصارٌف التصلٌح واقتنائه

 الفصل السادس : عقوبات تأدٌبٌة

 

 

 

المادة 66: إدارة مؤسسة التكوٌن المهنً تأخذ كل اإلجراءات الضرورٌة ومراقبة  ·

 . المتربصٌن سواء أثناء النشاطات البٌداغوجٌة أو أثناء تنقالتهم واالستراحة

 

المادة 66: تخضع مشاكل اآلداب التً تعرقل سٌر المؤسسة الستشارة مجلس  ·

 : التأدٌب للمتربصٌن الذي ٌتكون من

 

 مدٌر المركز رئٌسا -

 

 المدٌر اإلداري أو المالً أو المقتصد عضو -

 

 مدٌر الدراسات أو النائب التقنً عضو -

 

 ممثل المتربصٌن عضو -

 

 ممثل الفرع النقابً عضو -

 

المادة 61: ٌستدعى المجلس التأدٌبً من طرف مدٌر المؤسسة وتكون المداولة  ·

مشروع ، ٌستطٌع المدٌر أن ٌوقف المتربص الى حٌن تبلٌغ العقوبة التً تحدث بعد 

 . 01 أٌام التً تتبع الخطأ المرتكب

 

 : المادة 60: ٌستطٌع مجلس تأدٌب المتربص إعالن إحدى العقوبات التالٌة ·

 

 . اإلنــــــــــــذار    -

 

 . التوبٌـــــــــــخ    -

 



 . الطرد المؤقت لمدة 10 أٌام    -

 

 . الطـرد النهائً    -

 

المادة 69: العقوبات 0،0 و 0 المقررة فً المادة أعاله ٌمكن أن تصدر فً حالة  ·

نقص فً عمل المتربص متأكد منه عبر مراقبة المعلومات والمعــــــارف من 

طرف مجلس األساتــــــذة المنصوص علٌــه فً المادة 61 مع االحتفاظ باألحكام 

 . للمادة 01 أعاله

 

المادة 69: العقوبتٌن المذكورتٌن 0 و 0 أعاله ٌمكن أن تعلن من طرف المدٌر ،  ·

 الطرد النهائً أو المؤقت ال ٌمكن إعالنه إال بعد استشارة مجلس تأدٌب المتربصٌن

. 

 

المادة 61: المتربص الذي كان محل طرد نهائً ٌمكن أن ٌقوم بتقدٌم طعن أمام  ·

 . السلطة المكلفــــــــة بالتكوٌـــن المهنً على مستوى الوالٌـــــــــة

 

المادة 60: كل توقٌف نهائً بسبب تأدٌبً أو تخلً طوعً عن التكوٌن ٌؤدي  ·

بإعادة الدفع من طرف المتربص للمبالغ التً تحصل علٌها كمنح وتعوٌضات زٌادة 

 . على مصارٌف التكوٌن

 الفصل السابع : تمثٌل المتربصٌن

 

 

 

المادة 60: ٌمثل المتربصـٌن والمتمهنٌن بلجنة منشاة لدى مدٌر المؤسسة ، تتكون  ·

اللجنة من 16 الى 10 أعضــاء مثبتٌن و 16 الى 10 أعضاء مسجلٌن ومعٌنٌن من 

طرف المتربصٌن لمدة سنة قابلة للتجدٌد ، أعضـــــاء اللجنة ٌختارون من بٌنهـم 

الممثل العام وكل متربص عضو فً اللجنة ٌعـــــرض لعقوبـــــــة تأدٌبٌة ٌفقد صفة 

 . الممثل

 

 : المادة 60: تعمل لجنة المتربصٌن خصوصا فً ·

 

 . المشاركة فً تنظٌم وتنشٌط النشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة -

 

تحرٌك مشاركة المتربصــٌن فً نشاطـــــــــات التطــــــوع داخل وخارج  -



 . المؤسســـــــة

 

 . تمثٌل المتربصٌن لدى اإلدارة ولدى مجلس التأدٌب -

 

المادة 66: كل عامل فً المؤسسة ٌخضع لاللتزامات المنصوص عنها فً أحكام  ·

المرسوم رقم 19/91 بتارٌخ 0996/10/00 ، والمرسوم رقم 000/91 بتارٌخ 

0991/16/00 اآلنف الذكر وكذلك النصــــوص المقتبســة لتطبٌقه والمنصوص 

 . علٌها فً التنظٌم المعمــــول بــــه

 

 


