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 قانونية والتواصل والرشاكة رئيس)ة( مصلحة الشؤون الاختصاصات  

 اختصاصاهتا  املصال 

  مصلحة الشؤون القانونية 

 والتواصل والرشاكة 

 

 

 

 

 

 أ : يف جمال الشؤون القانونية 

عداد برانمج العمل الس نوي وحصيةل  •  اخلاصة ابملصلحة؛ ال جنازاتا 

 تطبيق النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابملؤسسات التعلميية؛ السهر عىل مراقبة مدى  •

تقدمي اخلربة القانونية واملساعدة الالزمة يف اجملال القانوين مجليع مصال املديرية ال قلميية وكذا ملديرات ومديري  •

 مؤسسات الرتبية والتكوين املتواجدة داخل النفوذ الرتايب للمديرية ال قلميية؛ 

ا • املتعلقةتقدمي  القانونية  املعارف  للمديرية    ملشورة ونرش  التابعة  املصال  الرتبية والتكوين عىل مجيع  مبجال 

 ال قلميية وملديرايت ومديري مؤسسات الرتبية والتكوين ابل قلمي والعامةل؛ 

التظاهرات • السامية وكذا رعاية الوزارة عىل  الرعاية  اليت    تتبع طلبات امجلعيات الراغبة يف احلصول عىل 

 تنظمها امجلعيات أ و املؤسسات، بتنس يق مع املصال اخملتصة مركزاي وهجواي؛

 ربط العالقات ع الرشاكء الاجامتعيني للمديرية ال قلميية؛  •

قلمييا أ مام اجلهات القضائية ومتثيل املديرية ال قلميية فهيا، مع السهر   • تتبع ملفات املنازعات القضائية املسجةل ا 

 اجلهات املعنية؛ القضائية الصادرة ضدها، وذكل بتنس يق مع عىل تنفيذ ال حاكم

فراغ السكن الوظيفي وال داري احملتل بدون س ند قانوين  • حتريك أ ليات مسطرة املتابعة القضائية املرتبطة اب 

 وفق املرجعيات القانونية املؤطرة؛ 

يالء العناية اخلاصة   • جراءات وأ جال التقايض أ مام احملامك، وا  جللسات البحث واحلضور الرضوري ضبط ا 

 فهيا؛ 

تتبع ومعاجلة ملفات احلوادث املدرس ية وحوادث املصلحة عىل املس توى ال قلميي بتنس يق مع املصال املركزية   •

 واجلهوية املعنية. 

 ب: يف جمال التواصل 

 تنظمي وتدبري الاس تقبال عىل صعيد املديرية ال قلميية؛  •

عداد س ياسة  •  املديرية ال قلميية يف جمال التواصل والعمل عىل تطبيقها؛ العمل عىل ا 

قلمييا وحمليا؛  •  املشاركة يف ا عداد س ياسة ال اكدميية يف جمال التواصل والسهر عىل تزنيلها ا 

الارتقاء ابلتصال دلاخيل بني املديرية ال قلميية ومصاحلها، والتواصل اخلاريج مع الرشاكء وال عالم واملصال   •

 اخلارجية؛ 

 ميع املعلومات والسهر عىل حسن تداولها وتبليغها ا ىل مجيع الرشاكء عىل الصعيد ال قلميي واحمليل؛ت  •

عداد نرشات ودورايت تعىن بقضااي الرتبية والتكوين عىل مس توى ال قلمي.  •  ا 
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 ج: يف جمال الرشاكة والتعاون 

مشاريع   • عداد  ا  عىل  املربمة  اال رشاف  والعقود  والتعاون  الرشاكة  من طرف  تفاقيات  ال قلميية  املديرية  مع 

 ال غيار؛ 

الرتابية وفعاليات   • ال خرى وامجلاعات  القطاعات احلكومية  املربمة مع  الرشاكة والتعاون  تنفيذ مشاريع  تتبع 

 اجملمتع املدين؛

بداء الرأ ي يف مشاريع اتفاقيات الرشاكة والتعاون املربمة عىل املس توى ال قلميي واحمليل، مع السهر عىل   • ا 

 . نظمة اجلاري هبا العملتتبعها ومطابقهتا للقوانني وال  

 


