الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات
المحلية و التهيئة العمرانية
المدرسة الوطنية لإلدارة
الجزائر في
مستخرج من النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لإلدارة
المصادق عليه من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
تحت رقم  3915المؤرخ في  91جويلية 6192
خاص بتالميذ المدرسة
( وفقا للمواد من  16إلى )961
 تطبق أحكام هذا النظام على التالميذ مع احترام الحقوق والواجبات المكفولة
لهم ،في إطار النصوص التنظيمية التي تحكمهم.
 تبلغ قرارات المدير العام للمدرسة للمعنيين عن طريق التبليغ ،النشر أو
المراسلة اإللكترونية أو التلصيق.
- يجب على التلميذ أن يظهر بهندام الئق خالل فترة الدراسة والتربص .كما
يجب أن يعكس الهندام نظام المدرسة وصفة التلميذ إطار اإلدارة العمومية
مستقبال.
ويتمثل في:
 بالنسبة للذكور :سترة ،قميص ،ربطه عنق ،سروال وحذاء
كالسيكي.
 بالنسبة لإلناث :فستان ،ثوب ذو قطعتين ،تنوره ،سروال وحذاء
كالسيكي.
- يحدد المدير العام للمدرسة تاريخ افتتاح واختتام السنة الدراسية وكذا
رزنامة العطل.
- يجب على التلميذ التقيد بالقواعد المتعلقة بالحضور والمواظبة خالل
الدروس ،المحاضرات واألعمال التوجيهية و في أعمال األفواج.
- يلتزم التلميذ بالمواظبة في المشاركة في مختلف التربصات المنظمة من
طرف المدرسة.
 يجري التلميذ التربصات المبرمجة خالل الفترة والمكان المحددين من
طرف مدير التربصات.
 يعتبر كل إخالل بقواعد المواظبة خطأ تأديبيا.

 يمكن للتلميذ االستفادة من اإليواء في دار المدرسة بناء على طلبه ،في
حدود عدد األماكن المتوفرة بالغرف.
- ال يجب على التلميذ في أي حال:
 تعديل ترتيب الغرفة أو تحويل أثاثها،
 إدخال أدوات أو معدات لالستعمال الشخصي،
 تشويه الجدران بالمسامير ،الغرز ،المشابك ،الكتابات أو الرسومات،
 تعديل التوصيالت الكهربائية ،أو توصيل أجهزة كهربائية ذات
االستهالك العالي للطاقة ،باستثناء مصابيح السرير ،آلة الحالقة ،مجفف
الشعر ،أجهزة الراديو ،دون أن يؤدي ذلك إلى مضايقة زمالء الغرفة أو
الجيران،
 استعمال أجهزة تدفئة إضافية مهما كان نمط سيرها،
 إعداد وجلب وجبات داخل غرفته ،وكذا أواني المطعم والنادي،
 عرض المالبس و أي أغراض شخصية في النوافذ،
 إزعاج شاغلي محيط المدرسة،
 تشغيل أجهزة ذات االستهالك العالي للطاقة الكهربائية،
 دخول جناح التالميذ بالنسبة لإلناث،
 دخول جناح التلميذات بالنسبة للذكور،
 مرافقة أي شخص اجنبي عن المدرسة للدخول الى الغرفة.

 يجب على التلميذ أن ال يترك غرفته بدون ترتيب.
 كما يلتزم بوضع غرفته تحت تصرف عمال النظافة بالمدرسة كل صباح
من 10:11ساإلى  96:11سا.
 بإمكان التلميذ ممارسة مختلف النشاطات الثقافية والرياضية.
تنظم هذه النشاطات بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
ال يمكن تنظيم أي نشاط إال بترخيص من المدير العام للمدرسة.
 يكون الدخول إلى المكتبة عن طريق بطاقة المكتبة أو ترخيص.
تمنح هذه البطاقة بقوة القانون للتالميذ ،األساتذة والمشتركين الخارجيين.

