
ة للنفســــــاني  ة الجزائ ة الوطن  النقــــــا
Syndicat National Algérien des Psychologues 

 

       
 

 
 

 
ات ممارسة الحق النقا المعدل و المتمم 1990جوان  02المؤرخ   14-90 رقم  من القانون 23مقت المادة  ف ك . المتعلق   

 

ة لف اإلنخراطم   : يتضمن الوثائق التال
  . دج 1000 بــــ املقدر دفع اإلشرتاك السنوي نسخة عن بطاقة الضمان اإلجتماعي +  +نسخة عن البطاقة املهنية   + واحدة  صورة مشسية+   طلب اإلخنراط إستمارة ملء  

ملكتب الوطين ملعرفة كيفيات اإلخنراطعدم وجود مكتب والئي  ويف حالةاملعتمد يتم إيداع ملف اإلخنراط لدى املكتب الوالئي  :تنبيه    .جيب اإلتصال 
  snapsydz@yahoo.fr : اإللكتروني البريد   أو      0770 89 47 89:  رقم حملمولإضافية يرجى اإلتصال لومات ملع

  2022لسنة  إستمارة طلب اإلنخراط

 ذ

  . ............... :لوالية النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني   يف   أطلب اإلخنراط    املمضي(ة) أسفله أنيشرفين أ
  

  .................... :  ريخ و مكان امليالد  .....................: اللقب........................ : اإلسم
  ................. .............رقم الضمان اإلجتماعي:  ................................ التوظيف:   ريخ

  
  

ضة             التضامن الوطين              الصحة العمومية       النشاط:قطاع       قطاع أخر             الشباب و الر
  

  ............................................................................. :حددهإذا كان قطاع أخر 
  

  ..................................................................  : املستخدمةمؤسسة  لل  اإلسم الكامل
  
  

        ......................    أخر            تربوي                 أرطفوين                عيادي       :     السلك
  

       16                 14                   12            :   الصنف
  

         دمتعاق              مرسم   :  العمل  عالقة
  
  

  ............................   :@ اإللكرتوين  الربيد  عنوان ..........................  :النقالرقم اهلاتف  
  اليوم/ الشهر/ السنة) :............................ (  للنفسانينيريخ أول إخنراط يف النقابة الوطنية اجلزائرية  

  

Par la présente, je m’engage à : 

 M’acquitter de la cotisation annuelle fixée à 1000 DA. 

 Me conformer aux statuts et règlement 

intérieur du SNAPSY. 

 Ne pas agir contre les objectifs du SNAPSY. 

 Ne pas adhérer à un autre syndicat. 

قة،  ــــــــــــــــ أتعهد موجب هذه الوث ـــــــ ـــــــ   : ــ

  حكام القانون األساسي  للنقابة.  والنظام الداخلياإللتزام 
  دج. 1000اإلشرتاك السنوي املقدر ب واجب 
  ي  مع أهداف النقابة.  نشاط يتعارضعدم القيام 
 يف نقابة أخرى املزدوج عدم اإلخنراط .  

......................................... اإلخنراط: ريخ   

وختم املنخرط إمضاء    

 

ملكتب النقايب       إطار خاص 

  ..... .......... .... .........: ريخ أول إخنراط يف النقابة

  ............ . ....... . ...............رقم بطاقة اإلخنراط :

 

 

  
 

 
 
 


