
 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

P01 

استفادة من منحـــة االيتام طلب  
 

 ........................................................ االسم:           ... .......................................... اللقب:
......................................تاريخ و مكان االزدياد : ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
................................................................ رقم الهاتف : ................ الوالية:رمز   

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

  (RIP )   ـــا ـــا ـــا ـــا ا ـــاـــ ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 طلب منحة االيتام مع تصريح شرفي على ان االطفال ) المذكورين اسفله في الجدول( على عاتقي:

 

 االســم و ا اللقـــب تاريـــخ االزديـــاد متمــــد رس

   

   

   

   

 

. في : ....../....../..........ــرر بـــ .................ح  
  مع المصادقة إمضــاء المعني                                                                                    

     الملف االداري المرفق مع الطلب :
 ص استمارة -

 أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليهاللموظف شهادة عمل -   
 القرابة إلثباتشهادة عائلية  -   

 شهادة وفاة المعني -   
 شهادة الكفالة )يتيم األبوين( -   
 سنوات () من ست ابتداءشهادة مدرسية للمتمدرسين  -   

 صك بريدي مشطوب للكفيل -   

 )لليتيمة فوق  شهادة عدم الزواج -  شهادتين عائليتين -شهادة مدرسية  -  إستمارةص: تجديد الملف

ءألجرا لغيرلصندوق الوطني ل االنتسابعدم  ةشهاد -لصندوق الوطني لألجراءل اباالنتسعدم  ةشهاد -سنة( 

 إطــار خاص باللجنــة:
ةـــتاريخ المعالج قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة م الملفـــرق   

     
 

 تاريخ وضع الملف 

 

  
 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية          



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 لتربية الوطنيةوزارة ا

 P02                                                                                

ر العاملةطلب استفادة من منحة االرملة غي  
  

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......اتف : .....................................................رمز الوالية: .................... رقم اله  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ــاـــا ـ ـــا ـــا ـــا ـــا 

 

                                                                                                                      
: ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                        

 
إمضــاء المعني                                                                                          

 
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 ص  استمارة -

 تقاعد مصادق عليهاأو نسخة من قرار اإلحالة على ال المتوقيشهادة عمل للزوج  -
 "غير مطلقة"شهادة عائلية تحمل عبارة  -
 لصندوق الوطني لألجراءل االنتسابعدم  ةشهاد -
ألجراء لغيرلصندوق الوطني ل االنتسابعدم  ةشهاد -
 شهادة عدم تكرار الزواج -
 صك بريدي مشطوب للمستفيدة -
 
 

 مالحظة: يجدد هذا الملف سنويا 

 
 

 إطار خاص باللجنة الخدمات االجتماعية
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

  
 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية         



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

P03 
الختانطلب استفادة من منحة   

 
 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ..........................اسم العائلة للزوجة : ............  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: ..................مكان.الوظيفة:....................................
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 

 طلب استفادة من منحة الختان إلبني
 ..........................................................................................................المسمى:

 تاريخ الختان : ....................... / ......................... /  ............................تاريخ االزدياد : 
 

  .../.......: ....../... حــرر بـــ .................. في                                            
                                                                                                                         

                                                                                     
إمضــاء المعني                                                                                          

 
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 ص  استمارة - 

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها -
 االجتماعيشهادة عائلية أو كفالة صادرة عن صندوق الضمان  -
 شهادة طبية أصلية تثبت عملية الختان -
 ناء بالنسبة لثنائي القطاعشهادة كشف الراتب إلثبات الكفالة لألب -
 صك بريدي مشطوب للوكيل -
 

  إطار خاص باللجنة الخدمات االجتماعية
 

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 تاريخ وضع الملف 

 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية   
      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية       



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 الوطنية وزارة التربية

P04 

ةـــة االعاقــن منحــادة مـــطلب استف  
 

  

 .....................................................االسم: ...           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا اـــا ـــ ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 

االجتماعي : .................................................... رقم الضمان  
  : ........... / .......... / ................... : ....................................... التاريخ رقم بطاقة اإلعاقة 

                                                                                                                        
        : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في

 
                                                                                                                         

  إمضــاء المعني                                                                                            
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 ص استمارة -

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها -
 االجتماعيشهادة عائلية أو كفالة صادرة من صندوق الضمان  -
 االجتماعيةمن بطاقة اإلعاقة مصادق عليها مستخرجة من الحماية  نسخة -
 صك بريدي مشطوب للكفيل الشرعي -

 
 إطــار خاص باللجنــة: 

 
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية   
       اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية           



 

 ة  الشعبيــــةالجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطي
 وزارة التربية الوطنية

P05 

ادوات االعاقةن ــادة مـــطلب استف  
 

 

 ....................................االسم: ....................            .....................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 طلب استفادة من ادوات االعاقة لـ : 
......................................................... اللقب : ....................................... االسم:  

................................................................ /................../ .........تاريخ االزدياد:  
                                                         

: ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                            
                                                                                                                         

  إمضــاء المعني                                                                                    
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 ص استمارة -

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها -
 يجب شراؤه أو تجديده من أدوات اإلعاقة يب مختص يحدد ماتقرير طبي من طب -
 نسخة من بطاقة اإلعاقة مصادق عليها -
 شهادة عائلية -

 االجتماعي )في حالة الشراء ال التجديد(شهادة عدم التكفل من طرف الضمان 
 

( سنوات  مالحظة: االستفادة من شراء أدوات اإلعاقة يكون مرة واحدة كل خمس)

 
 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     

 

ع الملفتاريخ وض   
 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية   
      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية           



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

P06 
على التقاعد اإلحالةستفادة من منحة االطلب   

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................: ......................اسم العائلة للزوجة   
 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: ................................مكان.الوظيفة:......................
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ــا ـــاـ ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا   ( CCP) رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

                                                                                                                        
      : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في

 
إمضــاء المعني                                                                              

 
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 ص استمارة -

 شهادة توقيف الراتب -
 نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها -
 نسخة من شهادة اإلعالم على التقاعد مصادق عليها -
)ة(صك بريدي مشطوب للمستفيد -  
 

 
 
 

 إطــار خاص باللجنــة:
 

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 
 
 

 تاريخ وضع الملف 

 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية   
      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية            



 

 زائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــةالجمهــــورية الجــــ
 وزارة التربية الوطنية

P06 أ     
اإلحالة على التقاعدستفادة من منحة االطلب   

 

 ....................................االسم: ....................           ... ...............................اللقب: ...........
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
....................................رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : ........................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ــاـــا ـ ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

                                                                                                                        
   : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في

 إمضــاء المعني                                                                      
 
 

 الملف االداري المرفق مع الطلب :
 أ ص استمارة -

 نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها -
 نسخة من شهادة اإلعالم على التقاعد مصادق عليها -
)ة(صك بريدي مشطوب للمستفيد -  
 
 
 

 إطــار خاص باللجنــة:
 

 سنين العمل:.................. عدد 

 

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 
 
 
 

 تاريخ وضع الملف 

 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية   
      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية            



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

 P 70أ  
وفاة العاملطلب استفادة من منحة   

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ...................................اسم العائلة للزوجة : ...  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: ...........................مكان.الوظيفة:...........................
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ــاـــا ـ ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا   ( CCP) رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 بصفتي :   زوج)ة( العامل               إبن)ة(العامل               والد)ة( العامل 

 

: )ة(المتوفيب ب منحة الوفاة الخاصةاطل   
.............................. اللقب : ...........................................االسم : ....  
...الوظيفة:...................مكان العمل:....................................: تاريخ الوفاة  

 
: ....../....../....... حــرر بـــ .................. في  

                      
 

 )ة( إمضــاء المعني                                         
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

أاستمارة ص  -

لمتوفى مصادق عليها لقرار اإلحالة على التقاعد نسخة من شهادة عمل أو  -
شهادة وفاة العامل)ة( -

للمتوفي أو رقم شهادةميالد رقم  -

لمودع الملف ر س نسخة من ب ت و  -

بريدي مشطوب للمتوفى صك -
 

 إطــار خاص باللجنــة:
 

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 تاريخ وضع الملف 
 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية   
      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية           



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 يةوزارة التربية الوطن

     اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

P 70ب  
وفاة الطلب استفادة من منحة   

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 

 طلب منحة الوفاة:
............................... اللقب : ...................................االسم : ...........  

 
(الوالد)ة                    االبن )ة(                  ( رابط القرابة : الزوج)ة  

     : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                  
)ة(           إمضــاء المعني                                                                                     

                                                                                                                         
      الملف االداري المرفق مع الطلب :

الوالدين أحدوفاة  )ة(االبنوفاة  )ة(الزوجوفاة 

باستمارة ص -

قرار نسخة من شهادة عمل أو  -
مصادق اإلحالة على التقاعد 

عليها
القرابةثبات شهادة عائلية إل -
الوالد)ة( شهادة وفاة -
بريدي مشطوب  صك -

)ة(للمستفيد

باستمارة ص -

قرار نسخة من شهادة عمل أو  -
مصادق ى التقاعد اإلحالة عل

عليها
(للمتوفىشهادة ميالد ) -

بريدي مشطوب  صك -
)ة(للمستفيد

باستمارة ص -

قرار نسخة من شهادة عمل أو  -
مصادق اإلحالة على التقاعد 

عليها
)ة( الزوجشهادة وفاة  -
شهادة عائلية للعامل)ة( -
بريدي مشطوب  صك -

)ة(للمستفيد

 إطــار خاص باللجنــة: 
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 تاريخ وضع الملف 

 

  

اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية        



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة              
 وزارة التربية الوطنية

     اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

 كفالة لعملية جراحية                     طلب 
 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................

......تاريخ و مكان االزدياد :................................ .................اسم العائلة للزوجة : .....................  
 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: .........مكان.الوظيفة:.............................................
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  ساب الجاري رقم الح   

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 

 معلومات خاصة بالمريض :
 العامل)ة(                         الزوج)ة(                           االبن)ة(

 
................اللقب : ................... ................................... سم  اال  

...تاريخ االزدياد : ...................................................................  
....................................................................المختارة :العيادة   

   : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                              
)ة( إمضــاء المعني                                                                    

 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 أ  ص استمارة-

 اشهادة عمل الموظف أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليه -
 تقرير  طبي يشخص المرض ويستدعي إجراء العملية الجراحية -
 فاتورة العملية بالمواصفات القانونية -
  لصندوق الوطني لألجراءل االنتسابعدم  ةشهاد -
ألجراء لغيرلصندوق الوطني ل االنتسابعدم  ةشهاد -
  االجتماعيالضمان صندوق من كفالة صادرة شهادة عائلية أو  -
 صك بريدي مشطوب للمستفيد)ة( -

 
 إطــار خاص باللجنــة:

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     

 تاريخ وضع الملف 

 

  

لوالية      التربية  لعمال  االجتماعية  للخدمات  الوالئية   اللجنـة 
P70أ 



 

بيــــةالجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشع  
 وزارة التربية الوطنية

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية

عن فحوصات األشعة والتحاليل  مساعدةطلب   
 

 ....................................السم: ....................ا           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  رقم الحساب الجاري    

                           (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 

 معلومات خاصة بالمريض :
 العامل)ة(                         الزوج)ة(                           االبن)ة(

 
 االسم  ...................................  اللقب : ...................................

......................تاريخ االزدياد : ................................................  
 العيادة المختارة :....................................................................

 : ....../....../.......   حــرر بـــ .................. في                                                              
)ة( إمضــاء المعني                                                                    

 الملف اإلداري المرفق مع الطلب :

 ب  ص  استمارة -

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها  -
 لألبناء المكفولين االجتماعيالحقوق مستخرجة من الضمان  اكتسابشهادة عائلية أو شهادة -
 لألجراء وغير األجراء للزوج )ة( االجتماعيصندوق الضمان  إلى االنتسابعدم  تيشهاد  -
 فاتورة بالمواصفات القانونية -
 صك بريدي مشطوب للمستفيد)ة(-

من التكلفة التي ال تقل عن:  بالمائة بنسبة تتكفل اللجان  مالحظة :

 بالنسبة للتحاليل  دج  -بالنسبة لألشعة دج   -

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

     
 

  

لوالية    التربية  لعمال  االجتماعية  للخدمات  الوالئية    اللجنـة 
P70 ب 



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

ال التربيةاللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعم  

العالج بالحمامات المعدنية طلب استفادة من   
 
 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................لعائلة للزوجة : ......................اسم ا  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: ..............................................مكان.الوظيفة:........
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

 
 متقاعد:    نعم        ال            تاريخ اإلحالة على التقاعد : ...................................................

 
 :....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                      

     
)ة( إمضــاء المعني                                                       

                                                                                                       
 

 الملف االداري المرفق مع الطلب :

   (9ص ارة  )ــاستم  - 

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها - 
 ص (طبيب مختقبل ) مؤشرة من عالج.للتحدد حاجة المعني طبية  ارةــاستم -
 مساهمة مؤشر من قبل محاسب اللجنة الوالئيةوصل  -

 
 إطــار خاص باللجنــة:

 
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 تاريخ وضع الملف 

  

 اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية غارداية

P9 



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

جنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربيةالل  

مساعدة عن الحوادث و الكوارثطلب استفادة من   
 

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا اـــا ـــ  (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

 الملف االداري المرفق مع الطلب :
 

 أ  ص  استمارة -

 قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها شهادة عمل أو نسخة من  -
 ألرامل القطاع غير العامالت شهادة عائلية -
 متضرر تقدم من المصالح المختصة  شهادة -
 بطاقة تقنية من خبير لتقدير حجم الخسائر -
  الوالئيةمحضر معاينة معد من قبل اللجنة  -
 )ة(تضررصك بريدي مشطوب للم -
 

 
 خاص باللجنــة: إطــار

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة
     

 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

  

اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية غارداية 

  P17أ



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

 17Pب
الحاالت االجتماعية و الصحية القاهرةمساعدة عن طلب استفادة من   

 
 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................لزوجة : ......................اسم العائلة ل  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: ......................................مكان.الوظيفة:................
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــاـــا  ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا  (CCP ) ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... ......... فيحــرر بـــ .........                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

 
                                                                                                                         

                                                                                                                         
        

 الملف االداري المرفق مع الطلب :
 ب ص  استمارة -

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليها  -
 رامل القطاع غير العامالت ألشهادة عائلية -
 شهادات و وثائق تثبت الحاجة للمساعدة   -
 )ة(عنيصك بريدي مشطوب للم -

 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

  اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية  

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية         



 

 ية  الشعبيــــةالجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراط
 وزارة التربية الوطنية

11 P 
  زواجاستفادة من سلفة طلب 

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ــا ـــاـ (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

 
                                                                                                                         

 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 استمارة ص -

 شهادة عمل -
 عقد الزواج -
 عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الوالئية -
 وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية -
 )ة( شطوب للمستفيدصك بريدي م -
. 

 من هذه المنحة مرة واحدة خالل  المسار المهني )ة( يستفيد المعني مالحظة :

 
 

 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

 

 

         اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 
            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية      



 

 ة  الشعبيــــةالجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطي
 وزارة التربية الوطنية

 

P 21أ  
 استفادة من سلفة لشراء سكن                   طلب 

 
 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.....................رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .......................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

                                                                                                           
 الملف اإلداري المرفق مع الطلب :

 ) أ ( استمارة ص -

 شهادة عمل حديثة -
 أو أول قرار التربص مصادق عليه كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية لألعوان -
 قبل إيداع الملف على األقلكشف الراتب لشهر  -
 .الوالئية شهادة اإلعفاء من الديون اتجاه اللجنة -
 عقد السلفة االجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الوالئية. -
 وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الوالئية. -
 . ني )ة( قد شرع فعال في عملية الشراءوثيقة تثبت أن المع-
 .)ة(صك بريدي مشطوب للمستفيد -

 إال مرة واحدة في المسار المهنيال يمكن االستفادة من هذه السلفة  مالحظة :

 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 تاريخ وضع الملف 

 

 
   اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية    



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

P 21ب  
      طلب استفادة من سلفة بناء سكن              

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
............................................................ رمز الوالية: .................... رقم الهاتف :  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
                                                                                                                        المعني )ة(إمضــاء                                                                              

        
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 )ب(  استمارة ص -

 شهادة عمل حديثة -
 أو  أول قرار التربص مصادق عليه لألعوان كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية -
 كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على األقل -
 شهادة اإلعفاء من الديون اتجاه اللجنة. -
 عقد السلفة االجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الوالئية. -
 تسلم من طرف اللجنة الوالئية..وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية -
 رخصة بناء سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف. -
 صك بريدي مشطوب للمستفيد. -

 إال مرة واحدة في المسار المهنيال يمكن االستفادة من هذه السلفة   مالحظة :

 

 

 إطــار خاص باللجنــة:
ـةقرار اللجنــ رقم حوالة الدفع مالحظة  رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة 

     
 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

 
       اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية 



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

 

P 21جـ   
                  استثنائيةطلب استفادة من سلفة 

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......دياد :................................تاريخ و مكان االز ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......ز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................رم  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

                                                                                                                                
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 ( جـ) استمارة ص -

 ة عمل حديثةشهاد -
 أو اول قرار تربص مصادق عليه كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية لألعوان -
 كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على األقل -
 .الوالئية  شهادة اإلعفاء من الديون اتجاه اللجنة -
 ئية.عقد السلفة االجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الوال -
 وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الوالئية. -

بحاجة لهذه السلفةوثيقة تثبت أن المعني  -

.)ة( صك بريدي مشطوب للمستفيد -

 ( سنوات من تاريخ تسديد القرض01مرة واحدة كل عشر ) يستفيد المعني )ة( من هذه السلفة  -  مالحظة :

    ة السكنتفادة من سلفستخضع هذه السلفة لنفس شروط اال -                     

 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 تاريخ وضع الملف 

 

 
   اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية 



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 لتربية الوطنيةوزارة ا
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            شراء سيارةطلب استفادة من سلفة 

 

 ....................................سم: ....................اال           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

 الملف اإلداري المرفق مع الطلب :
 استمارة ص -

 شهادة عمل حديثة -
 قرار تربص مصادق عليه أولأو  كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية لألعوان -
 كشف الراتب لشهر قبل إيداع الملف على األقل -
 الوالئية. شهادة اإلعفاء من الديون اتجاه اللجنة -
 الوالئية.عقد السلفة االجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة  -
 وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الوالئية.-
 .)ة(صك بريدي مشطوب للمستفيد -
 

   مرة واحدة خالل مساره المهني إالتفيد المعني من هذه السلفة يسال   مالحظة :

 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

 
    اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية 



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

P 41  
            مساعدة ألداء مناسك الحجطلب 

 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......زدياد :................................تاريخ و مكان اال ................اسم العائلة للزوجة : ......................  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: الوظيفة:......................................................مكان.
.......مز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................ر  
 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... حــرر بـــ .................. في                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

                                                                                                                         
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 01استمارة ص -

 اة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليهشهادة عمل أو نسخ -
  انسخة من جواز السفر الدولي مؤشر عليه الدخول والخروج مصادق عليه -
 تذكرة السفر -
 صك بريدي مشطوب للمعني)ة( -
 

 ال يستفيد المعني من هذه المساعدة إال مرة واحدة خالل مساره المهني بعد العودة من البقاع المقدسة  مالحظة :

 

 

 

 

 إطــار خاص باللجنــة:
 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة رقم حوالة الدفع مالحظة

     
 

 

 

 تاريخ وضع الملف 

 

 
   اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 

            اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية 



 

 الجمهــــورية الجــــزائرية الديمقــــراطية  الشعبيــــة
 وزارة التربية الوطنية

P 51  

 رةـــألداء مناسك العم مساعدةطلب 
 

 ....................................االسم: ....................           ... ..................اللقب: ........................
......تاريخ و مكان االزدياد :................................ ................ة : ......................اسم العائلة للزوج  

 ...................................... ................................ ................................ . العنوان الشخصي:

 ..………………………العمل: ..................................مكان.الوظيفة:....................
.......رمز الوالية: .................... رقم الهاتف : .....................................................  

 

ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا (CCP ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا    رقم الحساب الجاري 

                            (RIP   ) ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا ـــا 

 
 : ....../....../....... ..... فيحــرر بـــ .............                                                         

 
 المعني )ة(إمضــاء                                                                              

 

                                                                                                               
 الملف االداري المرفق مع الطلب :

 استمارة ص -

 شهادة عمل أو نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد مصادق عليه-
 أشهر عند ايداع الملف للمعني ال تقل صالحيته عن جواز السفر  -

 عقد زواج للمتزوجات  -
 شهادة ميالد -

  صورتان شمسيتان  -

 وصل تسديد المساهمة -
 

 كن االستفادة من العمرة إال مرة واحدة في الحياة.ال يم  - :مالحظة
 ال يمكن التنازل عنها لشخص آخر   -           

 
 إطــار خاص باللجنــة:

 رقـــم الملف تاريخ المعالجـــة قرار اللجنـــة مالحظة

    
 

 

 تاريخ وضع الملف 

 
 

 اللجنـة الوطنية للخدمات االجتماعية لعمال التربية 
      اللجنـة الوالئية للخدمات االجتماعية لعمال التربية لوالية        


