
   S.N.A.P.E.S.T                                               حوار ⁕ فعالیة ⁕ كرامة              النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني

 النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني 
S.N.A.P.E.S.T 

 2007 / 90منظمة نقابیة معتمدة ومسجلة تحت رقم : 

        ............................................................................................................................... مكتب الفرع النقابي لثانویة / متقن :
 ................................ رقم :

     ...................................................الوالیة : ...........................................................الدائرة : ..............................................................  البلدیة :

 

 
 

 المعدل والمتمم،  المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي،1990 جوان 02 المؤرخ في 14-  90استنادا إلى القانون رقم  -
 ،، المعدل والمتممSNAPESTطبقا للقانون األساسي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني  -
 ، المعدل والمتمم.SNAPESTوطبقا للنظام الداخلي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني  -

 
 ................................................................................. أنا الممضي أسفلھ األستاذ (ة) :

 ، وألتزم باحترام قانونھا األساسي S.N.A.P.E.S.Tأطلب االنخراط في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني 
 ونظامھا الداخلي، وأناضل من أجل تحقیق أھدافھا وفقا لمبادئھا، مقابل تسدید االشتراك السنوي الذي یحدده النظام الداخلي للنقابة.   

 معلومات شخصیة :
 

  : NOM...................................................................................................................................................................................................اللقب  : 

  :  PENOM.............................................................................................................................................................................................االسم : 

  : DATE DE NAISSANCE..............................................................................................................................................تاریخ المیالد : 

  : LIEU DE NAISSANCE.................................................................................................................................................مكان المیالد : 

  : (*) NUMERO DE LA C.I.N .....................................................................................................) :  *رقم بطاقة التعریف الوطنیة (

  : ADRESSE PERSONNELLE.............................................................................................................................العنوان الشخصي : 

     ...................................................الوالیة : ...........................................................الدائرة : ..............................................................  البلدیة :

  : TELEPHONE........................................................................................................................................................................رقم الھاتف : 

  : ADRESSE e-mail.....................................................................................................................................................البرید اإللكتروني : 

   رخصة السیاقة أو رقم: ب.ت.و) رقم: *( مالحظة: 
 معلومات مھنیة:

  : MATIERE DE SPECIALITE...........................................................................................................................االختصاص : مادة   
 

 : MATIERE D’ENSEIGNEMENT .......................................................................................................................مادة التدریس :   
 

  : DATE DE RECRUTEMENT ...............................................................................................................................تاریخ التعیین :   

     یشطب على العبارات غیر المستعملة 
 .......................................................... في : .......................................................... حرر بـ :

 
            ع/ المكتب الوالئي                              ع/ مكتب الفرع النقابي                          إمضاء المعني باألمر                       

 نسخة إلى :
 - المكتب الوطني،
 - المكتب الوالئي،

 - مكتب الفرع النقابي،
 - المعني باألمر.
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 النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني
 S.N.A.P.E.S.T  

 2007 / 90منظمة نقابیة معتمدة ومسجلة تحت رقم : 
 

 بعض ما جاء في نصوص القانون األساسي للنقابة
 

 األھداف
  

 النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني: من أھداف : 8المادة 
 الدفاع عن الحقوق المادیة والمعنویة والمصالح المھنیة واالجتماعیة لألساتذة. -1
 .البیداغوجیةتحسین الظروف  -2
 المساھمة في تحسین ظروف الحیاة والعمل في مؤسسات التعلیم الثانوي  والتقني. -3
 ترقیة التكوین النقابي  ونشر ثقافة نقابیة قانونیة متعلقة بعالقات العمل وفق قوانین الجمھوریة. -4

 
  الحقوق –الواجبات 

 
 یتساوى المنخرطون في الواجبات والحقوق ال سیما: : 9المادة 

 
 أ -  الواجبات

 
 احترام القانون األساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
 االلتزام بالقرارات الصادرة عن الھیئات العلیا الوطنیة، والوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني.   -
 احترام واجبات وأخالقیات المھنة. -
 العمل على تجسید المھام والنشاطات المختلفة لھیئات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -

 
 ب - الحقوق

 
 الترشح في الھیئات القیادیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
 الدفاع عنھ وحمایتھ أثناء أداء مھامھ، من طرف النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
الحصول على المعلومات ومعرفة مناھج العمل للھیاكل الوطنیة، الوالئیة، والفرعیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم  -

 الثانوي والتقني.
 

 االنخراط  والعضویة
 

العضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني فعل شخصي وطوعي لكل أستاذ ینتمي إلى أسالك  : 10المادة 
موظفي التعلیم بالثانویات والمتاقن عبر كامل تراب الجمھوریة. 

 
 یتم تجدید االنخراط سنویا، ابتداء من الدخول المدرسي للموظفین المدرسین لقطاع التربیة الوطنیة، وھذا بالحصول على  :11المادة 

 بطاقة االنخراط مقابل تسدید مبلغ االشتراك یحدده النظام الداخلي.
 

تفقد العضویة آلیا، في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بأحد السببین التالیین:  : 12المادة 
 اإلستقالة. −
 فقدان االنتماء إلى أسالك موظفي التعلیم بالثانویات، أو المتاقن خالل مساره المھني.  −

كما یتم فقدان العضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بـ: 
 الفصل طبقا لألحكام المحددة في النظام الداخلي. −

وفي ھذه الحالة یتم تبلیغ العضو الذي فقد عضویتھ بالفصل من النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، بمراسلة 
 رسمیة.
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