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المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اإلخوة الزمالء ،األخوات الزميالت،

يسر اجمللس الوطين لنقابة املهندسني املعماريني أن يعلمكم أنه قد مت برجمة مراسم أداء اليمني بتاريخ 22 :جوان  2029بسكيكدة،
فعلى مجيع املهندسني املعماريني الذين أكملوا تدريبهم املهين و متت املصادقة على شهادة هناية تدريبهم املهين من طرف اجمللس احمللي،
والذين يرغبون يف التسجيل يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني ايداع امللفات على مستوى اجمللس احمللي املختص إقليميا.
يتم إيداع نسخة واحدة من ملف التسجيل لدى اجمللس احمللي للوالية اليت أجري فيها التدريب املهين قبل اتريخ  22ماي 2029

كآخر أجل.
يتكون ملف التسجيل من الواثئق التالية :
 التسجيل عرب اإلنرتنت يف املوقع اإللكرتوين للمجلس الوطين ( www.cnoa.dz :جيب طباعة هذه االستمارة (مملوءة) وإيداعها على مستوى اجمللس احمللي املختص إقليميا  ،وكذلك وصل تسديد حقوق التسجيالت اجلديدة ).
 طلب خطي من أجل أداء اليمني بغية التسجيل يف اجلدول الوطين للمهندسني املعماريني ،يوجه إىل السيد رئيس اجمللسالوطين حتت إشراف السيد رئيس اجمللس احمللي.
 نسخة من شهادة مهندس معماري للنظام الكالسيكي أو "ل .م .د" (ليسانس و ماسرت هندسة معمارية معامللحقات).
مدون من أجل التسجيل يف اجلدول الوطين (يقدم من طرف اجمللس احمللي او حيمل من خالل املوقع اإللكرتوين
 منوذج ّ(.)www.cnoa.dz
 تعهد ابحرتام فرتة التثبيت الفعلي يف اآلجال احملددة (يقدم من طرف اجمللس احمللي او حيمل من خالل املوقعاإللكرتوين .)www.cnoa.dz
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة اجلنسية اجلزائرية. صحيفة السوابق العدلية ،رقم  ،30سارية املفعول. مستخرج من شهادة امليالد رقم .21 وثيقة تثبت الوضعية احلالية جتاه اخلدمة الوطنية. تعهد شريف بعدم ممارسة أي وظيفة ال تتماشى مع ممارسة مهنة املهندس املعماري وفقا للمادة  11من املرسوم التشريعيرقم  30/49املؤرخ يف  21ماي  2449املعدل و املتمم.
نقابة مؤسسة بالمرسوم التشريعي رقم  70 - 49مؤرخ في  81مايو سنة  ، 8449معدل بالقانون رقم  70-79مؤرخ في  89أوت سنة 4779
Ordre institué par le Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N° 04-06 du 14 août 2004
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 تقرير التدريب ُم َع ّد من طرف املهندس املعماري املشرف و مصادق عليه من طرف اجمللس احمللي) حسب منودج يقدم منطرف اجمللس احمللي او حيمل من خالل املوقع االلكرتوين  ( www.cnoa.dzمع االحرتام التام للشروط املنصوص
عليها يف املرسوم التنفيذي  250-41املؤرخ يف  20ماي .2441
بصفة استثنائية و وفقا للمادة  21من املرسوم التنفيذي  250-41املؤرخ يف  20ماي ، 2441يتم استبدال تقرير التدريب
بتقرير من طرف اجمللس احمللي لطلب احلصول على إعفاء من التدريب ،والذي سـ ـ ــيعد من طرف اجمللس الوطين ،مع
تقدمي الواثئق الالزمة اليت تثبت إمتام مخس ( )00سنوات قبل 22ماي  2991مدة ممارسة مهام مهندس معماري لدى

مصاحل الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية أو بصفة أستاذ يف مؤسسات التعليم العايل للهندسة
املعمارية.
 صوراتن شخصيتان رقمية على خلفية بيضاء. وصل تسديد حقوق التسجيالت اجلديدة مببلغ  0.333033دج يف احلساب املصريف للمجلس احمللي ،اخلاصة حبقوقالتسجيالت اجلديدة.
للتذكري فأداء اليمني هو املرحلة النهائية للتسجيل يف اجلدول الوطين ملمارسة مهنة املهندس املعماري و ستخصص هذه

الدورة للمهندسني املعماريني الذين يرغبون يف "التثبيت الفعلي" يف أجل  ا يتعدى تسعون ( )90يوما ابتداء من اتريخ أداء
اليمني وفقا ألحكام القانون الداخلي املصادق عليه يف الدورة العادية للمؤمتر املنعقدة أايم  20و  21ديسمرب  1320و عدم
احرتام هذا التعهد يؤدي إىل بطالن أداء اليمني ،كما ميكن للمهندسني املعماريني الذين ال يرغبون يف أداء اليمني و الذين أكملوا
تدريبهم املهين  ،سحب شهادة هناية التدريب املهين من اجمللس احمللي.
تقبلوا منا  ،أطيب التحيات.
عن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين،
الرئيس
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