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قراطيـــة الشعبيـــة ميزائريـــة الدالجمهوريــــة الج

وزارة التعليــم العالــي و البحـث العلمي 

تبسة  -جامعة العربي التبسي

لجنة الخدمات اإلجتماعية

االجتماعية الخدمات لجنة برنامج مشروع

2020/2021 الجامعية للسنة
لالثراء

 المراجع 
 .الذي يحدد محتوى الخدمات االجتماعية و كيفية تمويلها 15/05/1982ؤرخ في: الم 179/ 82المرسوم الرئاسي رقم: 
 .الذي يتعلق بتسيير الخدمات االجتماعية 11/09/1982المؤرخ في:  303/ 82المرسوم الرئاسي رقم: 
 التي تتعلق بتسيير الخدمات االجتماعي 24/04/2002المؤرخة في:  02التعليمة الوزارية رقم: 

االجتماعية المساعدات  :األول الباب

يستفيد من هذه المساعدات كل موظف يثبت سنة عمل فعلية على األقل 

منحة الدخول المدرسي : الفصل األول 

تقدم منحة التمدرس للمستخدم)ة( الذي لديه أبناء يتقاضى عنهم المنح العائلية و متمدرسون في أطوار التعليم :01المادة  

 .وياالبتدائي و المتوسط والثان
:( أطفال كحد أقصى بعد تقديم الوثائق التالية03تقدم هذه المنحة لثالثة ) :02المادة  

استمارة الطلب –

الشهادات المدرسية أصلية –

( كشف الراتب )إلثبات تقاضي المنح العائلية بالنسبة للمرأة فقط  –

، أو الموثق بطاقة عائلية أو شهادة كفالة صادرة عن المحكمة –

 .صك مشطوب –
( ة)دج عن كل طفل 3000.00 تبلغ قيمة هذه المنحة :03المادة  

.فقط من منحة الدخول المدرسي يستفيد أحدهم   مالحظة : في حالة وجود أبوين كالهما موظف في الجامعة
منحة االزدياد : الفصل الثاني 
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الحالة المدنية، ويستفيد منها موظف واحد  ود حي و قيد بسجل تقدم منحة االزدياد للمستخدم)ة( الذي ازداد له مول :04المادة  

 .فقط )األب أو األم(
 .دج 5000.00 تبلغ قيمة هذه المنحة :05المادة  
 :للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي :06المادة  

 استمارة الطلب –
 حديثة . شهادة عمل  –
 .مولود المتوفي شهادة تثبت ذلكبيان والدة أو شهادة ميالد المولود، و في حالة ال –
 .صك مشطوب –

 منحة الختان : الفصل الثالث 
 .خدم)ة( الذي قام بختان أحد أبناء، ويستفيد منها موظف واحد فقط )األب أو األم(تقدم منحة الختان للمست :07 المادة 
 .دج 5000.00 تبلغ قيمة هذه المنحة  :  08المادة  
 :ب على المعني تقديم الملف التاليللحصول على هذه المنحة يج : 09 المادة 

 استمارة الطلب –
 حديثة شهادة عمل  –
 شهادة طبية تثبت عملية الختان –
 بطاقة عائلية  –
 صك مشطوب  –

 منحة الزواج : الفصل الرابع 
 .ويستفيد منها مرة واحدة خالل مساره المهني تقدم منحة الزواج للمستخدم)ة( المقبل على الزواج : 10 المادة 
 .دج40  000.00 تبلغ قيمة هذه المنحة : 11 المادة 
 :للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي : 12 المادة 

 استمارة الطلب –
 حديثة  شهادة عمل –
 )أقل من ثالث أشهر( حديث زواجعقد  –
 صك مشطوب  –

 منحة التقاعد : الفصل الخامس 
 .منح للمستخدم)ة( المحال على التقاعدالتقاعد و ت منحةتقدم منحة تدعى  : 13 المادة 
 في الجامعة.  كل سنة عمل فعليةد ج عن  13000.00 تبلغ قيمة هذه المنحة : 14 المادة 
 :للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي : 15المادة  

 استمارة الطلب –
 .قرار اإلحالة على التقاعد –
 .شهادة توقيف الراتب –
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 .صك مشطوب –

 

 منحة الوفاة : لسادس الفصل ا 
 :تقدم لجنة الخدمات االجتماعية منحة الوفاة لمستخدمي الجامعة و تكون كالتالي :  16المادة 
دج عن كل سنة عمل فعلية بالجامعة على أن ال تقل هذه   15000,00عند الوفاة من منحة قدرها لمستخدم)ة( ا يستفيد : 17المادة 

 وفق الفريضة القانونية.  دج ويقسم هذا المبلغ100,000,00المنحة عن 
 .دج 30 000.00 باءوفاة أحد األ : 18 المادة 
 .دج 50 000.00  وفاة زوج )ة( العامل )ة(  : 19 المادة 
 على أن تقدم ألحد األبوين فقط إذا كانا يعمالن معا بالمؤسسة.  دج 30 000.00  وفاة أحد األبناء:: 20 المادة 
 :ى المعني تقديم الملف التاليللحصول على هذه المنحة يجب عل : 21 المادة 

 استمارة الطلب –
 .حديثةشهادة عمل  –
 .شهادة وفاة المعني –
 .القرابة اتثبإلشهادة عائلية للعامل)ة(  –
 .شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة األبوين –
 .صك مشطوب –

 منحة رمضان : سابع الفصل ال

  . 30000.00الذين يتقاضون اجر صافي اقل او يساوي  للموظفين سبة شهر رمضانتقدم مساعدة اجتماعية بمنا :22المادة 

 .ط في حالة زوجين عاملين بالجامعة ويستفيد منها موظف واحد فق دج.

 تحدد مبلغ منحة رمضان في حدود اإلمكانيات المالية المتوفرة . :23المادة 

 :الملف التالي يجب على المعني تقديم نحةللحصول على هذه الم : 24 المادة

 استمارة الطلب  –
 شهادة كشف الراتب أصلية وحديثة   –

 ، أو الموثق.بطاقة عائلية أو شهادة كفالة صادرة عن المحكمة  –
 عاملة الغير  ساعدة األرملة  م :منالفصل الثا

 .عاملة التي فقدت زوجها و هو مستخدم بالجامعةالتمنح مساعدة لألرملة غير  :25المادة  
 .دج30 000.00 تسدد هذه المساعدة سنويا و قيمتها :26المادة  
 :للحصول على هذه المساعدة يجب على المعني تقديم الملف التالي :27المادة  

 استمارة الطلب –
 بطاقة عائلية  –
 . تصريح شرفي يثبت عدم تعدد زوجات المعني –
 .شهادة مجمل الخدمات للزوج المتوفي –
 شهادة عدم تكرار الزواج  –
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 .بطالةة  شهاد–
 .صك مشطوب –

 في حال تعدد زوجات المتوفي، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته     - : ات مالحظ

 يجدد الملف سنويا  -
 الصحية  الخدمات :ثانيال الباب

 العمليات الجراحية : الفصل األول 
خدم)ة( و الزوج)ة( غير العامل و للمست مرة واحدة في السنة تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات االجتماعية  :28المادة  

 .وفق اإلعتمادات المالية المتوفرة أبناءه القصر في حال إجراء عملية جراحية
بالنسبة للعيادات المتعاقدة مع لجنة الخدمات وتبلغ نسبة المساهمة  من مبلغ الفاتورة  ℅ 50 تبلغ قيمة هذه المساعدة :29المادة  

في حالة العالج خارج الوطن تدرس   .دج 000.00 100  في حدود مبلغ أقصاهط للعيادات األخرى داخل الوطن فق  ℅30

 الحالة علي مستوي اللجنة .
 :للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي :30المادة  

 استمارة الطلب –
 .حديثةشهادة عمل  –
 األصلية.  فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة –
 .مؤشر عليه من طرف طبيب الجامعة تقرير طبي يشخص المرض –
 )في حالة تعلق العملية باألبناء أو الزوجة(  بطاقة عائلية –

 شهادة بطالة للزوجة )في حالة تعلق العملية بالزوجة( –

 شهادة كفالة قانونية )في حالة تعلق العملية بأبناء بالتبني( –
 .العيادة/شهادة المكوث بالمستشفى –
 .صك مشطوب –

 منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى :ثاني الفصل ال

تبسة المحالون على  -تحدث مساعدة اجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لمستخدمي جامعة العربي التبسي:31المادة  

 عطلة مرضية طويلة المدى خالل مدة سريانها. 

 .أربعة أشهر كلدج  02  000.00تقدر هذه المساعدة بـ:32المادة  

 للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:  :33المادة  

 استمارة الطلب -

      شهادة عمل  -

 صك بريدي مشطوب  -

 شهادة اإلحالة على العطلة المرضية مؤشرة من طرف صندوق الضمان االجتماعي والهيئة المستخدمة.  -

 مساعدات طبية أخرى: الفصل الثالث 
 مالية يستفيد منها الموظفين في حالة إجراء أشعة )سكانير، إرم(  مساعدة  دث تح :34المادة  



5 
 

في حالة العالج خارج   .دج10 000.00من مبلغ الفاتورة على أن ال تتجاوز   ℅ 30 تبلغ قيمة هذه المساعدة :35المادة  

 الوطن تدرس الحالة على مستوى اللجنة.
 :المعني تقديم الملف التالي للحصول على هذه المنحة يجب على :36المادة  

 استمارة الطلب –
 شهادة عمل حديثة  –
 .فاتورة بالمواصفات القانونية –
 شهادة كفالة صادرة عن المحكمة في حال التكفل باألصولأو  بطاقة عائلية –
 ملف طبي مؤشر من طرف طبيب الجامعة .–
 .صك مشطوب –

 الكوارث  منحة  :ثالثال الباب

ضانات واالنفجارات أو حسب ما  يالمتضررين إثر حادث طارئ كالزالزل والف للموظفين ساعدات مالية تقدم م :37المادة   

 تحدده المصالح المختصة

 . دج 50.000.00إلى  دج 10.000.00تبلغ قيمة هذه المساعدة من  :38المادة  

 يجب تقديم الملف التالي: المساعدةللحصول على هذه  :39المادة  

 شهادة عمل -

 ة منكوب تقدم من المصالح المختصةشهاد -

 بطاقة تقنية لتقدير الخسائر  -

 محضر معاينة للجنة الخدمات االجتماعية -

 القروض   :الرابع الباب

 

 سلفة الحج :الفصل الثالث 

هم  مرة واحدة خالل مسارالذين تم اختيارهم في قرعة الحج تبسة -تمنح سلفة الحج لمستخدمي جامعة العربي التبسي :40المادة  

 المهني.

 كاقصي حد في سنتها  دج. 200.000.00تبلغ قيمة هذه السلفة  :41المادة  

 للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي: :42المادة  

شهادة اإلعفاء من الديون تجاه لجنة  -      شهادة تثبت استفادته من قرعة الحج -    حديثة  شهادة عمل -     استمارة الطلب -

 صك بريدي مشطوب  -. ات االجتماعيةالخدم

 السلفيات والقروض : الفصل الرابع

 حسب االمكانيات المالية المتاحة للجنة  (كمساعدة اجتماعية)يمكن لمستخدمي الجامعة الحصول على سلفة  :43المادة  

 .  ي للموظف من األجر الصاف  ℅30يتحدد مبلغ السلفة على أساس االقتطاع الشهري على أن ال يتعدى   :44المادة  

التي تبين الحاجة الماسة للسلفة كالمرض  )المبررات الالزمة مع  للحصول على هذه السلفة يجب تقديم الملف التالي: 45المادة  

 :( الخطير او الحادث الخطير.....

 شهادة اإلعفاء من الديون تجاه لجنة الخدمات االجتماعية . -   طلب خطي  -

 أصلي حديث  كشف الراتب -نسخة عن بطاقة الهوية  -   

 - استمارة معلومات تسحب من اللجنة -   صك بريدي مشطوب -   
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كل التسديدات لصالح لخدمات االجتماعية تكون شهريا عن طريق االقتطاع المباشر من الراتب الشهري  :46لمادة  ا    

 . حسب قيمتها توزع على أقساط  القروض وشهر كحد أقصى لكل أ 10 للمعني وفي حدود

 والعمرة بالحج  الخاصة  المنح  : الخامس الباب 
 الحج   الفصل األول:

دج الخاصة بأداء مناسك الحج مرة واحدة في   50.000.00تمنح لجنة الخدمات االجتماعية مساعدة مالية تقدر بـ  :49المادة  

 و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة.  مساره المهني لكل موظف)ة(

 لى هذه المساعدات يجب تقديم الملف التالي:للحصول ع :50المادة  

 نسخة من جواز السفر المشتمل على تأشيرة الحج وختم دخول/خروج -        حديثة شهادة عمل -       استمارة الطلب -

 العمرة   :الفصل الثاني 

وظفون الذين يثبتون أقدمية ال تقل المتنظم لجنة الخدمات االجتماعية عمليـة العمرة عن طريق القرعة و يستفيد منها  :51المادة  

 موظف وفق الجدول التالي:  24، ويستفيد منها وكذا المتقاعدون سنوات من تاريخ التعيين إلى يوم إجراء القرعة ثالتعن 

 األقدمية  األساتذة  العمال 

 سنة خبرة  15أكثر من  05 05

 سنة  15و أقل من   سنوات  10إبتداءا من  04 04

 سنوات  10أقل من  02 02

 المتقاعدون  01 01

 المجموع  24

على أن يتكفل المستخدم ببقية التكاليف بينما تساهم اللجنة  من التكلفة اإلجمالية للعمرة %80تبلغ قيمة هذه المساعدة  :52المادة  

 . دج 25.000.00للعمال الذين يتقاضون أقل من النسبة بكاملة بكل تكلفة العمرة 

ألي أحد فادة من العمرة إال مرة واحدة فقط خالل المسار المهني بالمؤسسة و ال يمكن التنازل عليها ال يمكن االست :53المادة  

 .، و في حالة التنازل يعوض من القائمة االحتياطية وفقا للترتيب الناتج عن عملية القرعةآخر

 للمشاركة في عملية القرعة يقدم المستخدم الوثائق التالية:  :54  المادة

 من العمرة سابقا االستفادة رفي بعدم تصريح ش –
 نسخة من مقرر التعيين أو محضر التنصيب  –
 الصفحة األولى لجواز السفر. نسخة من  –

 الرياضة :السادس الباب
 المستخدمين تتولى لجنة الخدمات االجتماعية تشكيل فرق رياضية من  :55المادة  

 الوطنية والدينية. تنشط الفرق الرياضية المناسبات واألعياد  :56المادة  

تنظم لجنة الخدمات االجتماعية دورات رياضية فيما بينها ويمكن أن تكون محلية وجهوية ووطنية. كما تتولى   :57المادة  

اللجنة إبرام اتفاقيات مع المركبات الرياضية والقاعات لممارسة جميع أنواع الرياضات من قبل موظفي جامعة العربي  

 تبسة  وأبنائهم. -التبسي
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بقوانين االتحادية   يحدد القانون األساسي للمنافسات الرياضية كيفيات تنظيم المنافسات الرياضية دون إخالل :58المادة  

 الوطنية للرياضة و العمل. 

 

 والثقافية  السياحية  األنشطة التكريمات، :السابع الباب
 مستخدمي الجامعةتكريمات :ولالفصل األ 

بهدايا تشجيعا وتحفيزا لهم في  تبسة -جتماعية بتكريم مستخدمي جامعة العربي التبسيالتساهم لجنة الخدمات ا :59المادة  

 إحدى األعياد والمناسبات الوطنية، وذلك حسب إمكانية لجنة الخدمات االجتماعية. 

ئهم للجامعة تستحدث اللجنة شهادة وجائزة "مساهم في رقي الجامعة" موجهة لمستخدمي الجامعة الذين تميزوا بعطا  :60المادة  

 في المجاالت البيداغوجية، العلمية, اإلدارية وغيرها.

المكرمين حسب الطريقة التي   أسماء المستخدمين بالتنسيق مع إدارة الجامعةلخدمات االجتماعية تحدد لجنة ا :61المادة  

 تعتمدها في التكريم. 

 

 أبناء مستخدمي الجامعة  تكريمات   :ثاني الفصل ال

تبسة   -جنة الخدمات االجتماعية بهدايا لتكريم المتفوقين في الدراسة ألبناء موظفي جامعة العربي التبسيتساهم ل :62المادة  

 ولليتامى الذين عمال أحد أبويهما أو كليهما بالجامعة، وذلك حسب إمكانية لجنة الخدمات االجتماعية.

 

تبسة المتفوقين في األطوار الدراسية الثالثة  -التبسي تشجيع أبناء موظفي جامعة العربي إلى التكريمات تهدف هذه :63المادة  

تمنح  للحاصلين على أعلى معدل نجاح من بين الناجحين في كل صنف وذلك حسب كشوف   الثانوي( و -المتوسط  -)االبتدائي

  9/10انوي و المتوسط والثلطورين لنهاية ابالنسبة  16/20النقاط والتي يشترط فيها أن يكون المعدل المتحصل عليه يفوق  

 لطور االبتدائي، وتخضع للترتيب حسب اإلمكانات المتاحة للجنة.لنهاية ابالنسبة 

 للحصول على هذا التكريم يجب تقديم الملف التالي: :64المادة  

   شهادة عائلية للحالة المدنية -           كشف نقاط  -          حديثة شهادة عمل  -       طلب خطي -

 

 اطات سياحية وثقافيةنش:ثالث الفصل ال
تسعى لجنة الخدمات االجتماعية في حدود اإلمكانات المتوفرة تنظيم احتفاالت مناسباتية و القيام بنشاطات ترفيهية  65: المادة

ات المعدنية  ، باإلضافة إلى رحالت استجمام بالحمامللمستخدم)ة( وأفراد عائلته، تنظيم رحالت سياحية داخل و خارج الوطن 

 سنوات خدمة فعلية  3بتون  الذين يث

بالمائة من التكلفة االجمالية علي  50المنظمة  من طرف اللجنة تبلغ قيمة المساعدة المخصصة للرحالت السياحية  :66المادة 

 ان يتكفل الموظف ببقية التكاليف قبل الذهاب .

 .داتتنظم لجنة الخدمات االجتماعية مراكز االصطياف في حالة توفر اإلعتما : 67 المادة
 .تنظم لجنة الخدمات االجتماعية مسابقات فكرية و ثقافية و تخصص جوائز تشجيعية للفائزين بها:68 المادة 

 عامـة  نشاطات السابع: الباب
تحدث خدمة اجتماعية تسمى اقتناء اللوازم )أجهزة كهرو منزلية و إلكترونية، أثاث منزلي، ….. إلخ( بصيغة البيع  :69 المادة

 )ة(.  شروط يعلم بها المستخدم بالتقسيط وفق 
 :تسعى لجنة الخدمات االجتماعية إلى إبرام اتفاقيات مع الخواص بهدف توفير:70 المادة
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 .كافيتيريا –
 .مطاعم للوجبات الخفيفة والسريعة –
 .وضع موزعات آلية للقهوة و المشروبات –
 .روضة األطفال  –
 .ت لتوفير شرائح لمستخدمي الجامعةوضع إتفاقيات مع المتعاملين في مجال اإلتصاال –

 ختامية  أحكام  :ثامنال الباب
 ساري المفعول  باقتطاعال يزال معنيا  إذا كانمن الراتب  االقتطاعمن خدمة تطلب  االستفادةال يحق ألي مستخدم   :71المادة

 من تاريخها  يسقط حق اإلستفادة من المنح المسطرة في البرنامج بعد انقضاء مدة ثالثة أشهر :72 المادة

 .في حالة إزدياد مولود متوفي يستفيد المستخدم)ة( من منحة اإلزدياد فقط :73المادة

افة ألعضاء اللجنة، محاسب اللجنة، المادة: تقوم لجنة الخدمات اإلجتماعية بإنشاء لجنة خاصة باإلستشارات تتكون باإلض

 وعضوين من خارجها.ممثل عن كل نقابة ممثلة لألساتذة والعمال 

اإلستفادة   بينكل الملفات الطبية تخضع للتحقيق عند الجهة المعنية بالمعالجة و يكون لرأيها نسبة كبيرة في الفصل :74 المادة

 .أو عدمها
 .اإلستفادة من كل المنح(أو الموثق الكفالة الصادرة عن المحكمة) يحق للمتكفلين قانونا:75 المادة
مرتبات المستفيدين من السلفية و عمليات البيع بالتقسيط مباشرة من تاريخ توقيع  يتم الشروع في اإلقتطاع من :76 المادة

 .ترخيص الخصم من الراتب من طرف اللجنة
ة التي تعرض عليها و تقوم بتصنيفها و تحديد مبلغ  الحق في دراسة كل الحاالت الطارئ للجنة الخدمات اإلجتماعية:77 المادة

 ...(المستعصية، تصفية الدم، العالج باألشعة  تعويضها. مثل: )الحوادث، األمراض

يمكن للجنة الخدمات اإلجتماعية تعويض مصاريف النقل واإلقامة لكل مكلف بمهمة من طرف رئيس لجنة   :78 المادة

 الخدمات في إطار نشاطاتها بما تراه مناسبا وفق القانون 

تها إذا ثبت لها تقديمه لتصريح كاذب أو تقديمه معلومات  اللجنة  أي مستخدم من اإلستفادة من جميع خدما تحرم :79المادة

 مغلوطة قصد تضليل اللجنة أو التحايل عليها.

يعد هذا البرنامج الذي يحكم و يضبط تسيير أموال الخدمات اإلجتماعية كمرجعية إلعداد ميزانية الخدمات 80: لمادة ا

 .يكل التسيير الخروج عن هذه الضوابط وال يجوز إطالقا للجنة الخدمات االجتماعية وه اإلجتماعية

تقدم لجنة الخدمات االجتماعية تقريرا أدبيا وماليا سنويا لمدير الجامعة، النقابات الممثلة لألساتذة والعمال وخالل   :81المادة

 جمعيات عامة. 
 .الجامعة بمنشورات نشره ويتم اللجنة  أعضاء طرف من البرنامج هذا  على المصادقة تتم : 82 المادة
 .للجنة الخدمات اإلجتماعية عند االقتضاء إجراء تعديالت على هذا البرنامج يمكن : 83 المادة




