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مإستمارة    شكوى تقد
 ذ

  .....................................: اللقب................................... : اإلسم  املمضي(ة) أسفلهيشرفين أ
ملكتب النقايب لوالية   ....................:قمر لنقابة ايف  رطاملنخبطاقة لاحلامل .........:.....................املنخرط 

  ..................................: .............................................. املستخدمةمؤسسة لل اإلسم الكامل
   متعاقد                مرسم  :     العمل عالقة
    16         14           12 :  الصنف :....................................................الرتبة 

  

  للشكوى)  املناسبة(يرجى التأشري يف اخلانة      :تتضمنىل سيادتكم شكوى أن أنقل إ
  التأشري  طبيعة الشكوى  رقم
                مستمرة. التعرض إىل حترشات إدارية  1
             .اخلاص يب الشهري الراتبيف حساب  خلل  2
    خلل يف تطبيق النظام التعويضي يف ورقة الراتب الشهري اخلاصة يب.  3
    ا.و تقدمي تظلما بشأ لإلطالع عليها اخلاصة يب نقطة التقييم الدوريبعدم تبليغي   4
    لتأدية املهام. 2008مارس  16 املؤرخة يف 01يف التعليمة رقم  املنصوص عليها عدم التمتع بوسائل العمل الضرورية  5
دييب تعسفي  6             .التعرض إلجراء 
         .تعيني يف املنصب العايل (نفساين منسق)لا طلبل اإلدارة رفض  7
اء  8     هامي كنفساين منسق بدون مربر.مل اإلدارة إ
    .التدخل املستمر يف مهامي و صالحيايت املنصوص عليها يف القانون األساسي للنفساين  9

    .تكليفي مبهام ال تتطابق مع املهام املنصوص عليها يف القانون األساسي للنفسانيني  10
    يف ترسيمي بعد إنتهاء فرتة الرتبص. خر اإلدارة   11
ئر و الكيفيات املنصوص عالتأخر الكبري يف ترقييت يف الدرجات و   12     ساين.ن األساسي للنف القانو يفليها الرتب حسب الو
    ة املستخدمة. ف املؤسسن طر من أي دورة للتكوين و حتسني املستوى املنظمة م طيلة مساري املهين عدم إستفاديت  13
    و املشاركة يف إجتماعات النقابة. حق النقايبممارسيت للعرقلة   14
    شفافية و نتائج مسابقة التوظيف.طعن يف   15
    .طلب وضعي يف اخلدمة لدى مؤسسة أخرىاإلدارة لرفض   16
    قى علمي.ر ملتطلب اإلستفادة من رخصة للتغيب من أجل متابعة دراسة، تكوين أو حضو ل اإلدارة رفض  17
    .)حددها(شكاوى أخرى   18

  

  ............................................................................................(حددها): أخرىشكوى 
ا    : ملعاجلة الشكوىشخصيا ماهي اإلجراءات اليت إختذ

              توجيه تقرير ملدير املؤسسة - 
 توجيه تقرير لرئيس املكتب النقايب  - 
ي إجراء               -    عدم القيام 

  
  هل

    ال               نعم       الشكوى: هل مت معاجلة
  

  هل 

  
 

 

 ..........................................................................:. هي ما أخرى،هل تريد تقدمي توضيحات 

....................................................................................................................  
 . التنفيذي ب الوطين املكتالشكوى لدى رئيس املكتب الوالئي و إرسال نسخة إىلهذه مالحظة : على املعين إيداع 


