
   

  ولى متوسط  األ :المستوى. 
 06 : درس رقم. 

  1 -  ة ـــــــــشخصية الــــــــالھوي :الموضوع -         . 

فماذا تعرف عن الھوية الشخصية ؟.و تاريخ الميالد يحددون الھوية الشخصية للفرد , و اللقب  االسم  

1) تعريف الھوية الشخصية : ھي مجموعة من الخصائص التي تميز الفرد عن غيره : كاالسم ,واللقب            
 يةيات الشخصاالھوو حتى بعض ,الذي ينتمي إليه  و الوطن,  و الجنسية,اإلقامة ) مكان (و محل , ريخ الميالد تاو,

. ..أو ضعف البصر,أو اإلعاقة ,كالوشم  والعالمات الخصوصية,....), الكتابة , كرة القدم, كالسباحة ( التي يمارسھا   

 .واحترام ھويته , لكل طفل ولد على ترابھا جنسيةو , لقبالدولة بإعطاء  تتعھد 
و  جزائريةكما يجب أن تكون األسماء ,  فأكثر اسمو يمكن أن يكون لكل شخص , أوالده الشخص يلحق  لقب 

 :والتي نصھا , من قانون الحالة المدنية  ) 64(المادة ھذا وفق 

  .ولقب الشخص يلحق أوالده , فأكثر  واسم,يكون لكل شخص لقب  يجب أن" 

 :من قانون الحالة المدنية  ) 28( المادة -

وقد يكون خالف في ذلك بالنسبة لألوالد المولودين من أبوين غير مسلمين , يجب أن تكون األسماء جزائرية"      

"   2) عناصر الھوية و وثائقھا : يتم إثبات الھوية الشخصية للفرد بمعرفة جملة من العناصر التي تميزه عن 

..) ..النسب , تاريخ الميالد, اللقب,  االسم(بقية األفراد   

جزائرية  ماء تكون األس ويجب أن, وفي حالة عدم وجودھما يختاره المربي ,  األمأو  األبيختاره  : االسم 
 .و يمكن للشخص أن يكتسب أكثر من أسم واحد , 

و ال , و بذلك يحمل لقبه مدى الحياة,  )ألبيه  ينتسب الولد(تعيين اللقب عن طريق النسب أي  يتم :اللقب  
 .استثنائيةيغير إال في حالة 

 –البلدية ( مع مكان الميالد ,و شھر وسنة الميالد ,ويوم ,تسجيل ساعة يتم  :االزديادتاريخ و مكان  
  ) . الوالية –الدائرة 

 وكذا الصورة ,والمھنة والقامة,والوطن ,ية والجنس, كمقر السكن  : عناصر أخرىى إل باإلضافة ھذا 
 .الخ ....الشخصية وبعض العالمات الخصوصية

  : وتثبت الھوية الشخصية بعدة وثائق ھي  

 الصورة المقابلة للوثيقة مدة 
الصالحية

الوثائق المطلوبة 
الستخراجھا

مكان 
 استخراجھا

الوثائق

   محددة غير
 بمدة زمنية

الميالد  شھادة 
 المتزوجين 

الزواج  شھادة عقد 
. 

الدفتر العائلي البلدية

بسم هللا الرحمن الرحيم



  سنة العائلي أو الدفتر 
بطاقة التعريف  

 .الوطنية 

 البلدية شھادة الميالد

  سنة الدفتر العائلي    البلدية
 

 شھادة عقد
الزواج   

  سنة .الدفتر العائلي  
بطاقة التعريف  

 .الوطنية 
 .شھادة الميالد  

 البلدية  
البطاقة 

الشخصية 
شھادة "

الحالة 
 العائلية

 
 

  10      
 سنوات

 
 .الدفتر العائلي  
شھادة ميالد  

 .الشخص 
 .شھادة اإلقامة  
.شھادة ميالد األب  
 .تصريح شرفي  
صور ) 04(أربع  

 .شمسية 
طابع ضريبي ) 01( 

: ب "جبائي "
 .دج  100

 
الدائرة 
 أوالبلدية

 

بطاقة 
التعريف 
 الوطنية

  05 
 سنوات

 
بطاقة التعريف  

 .الوطنية 
 .شھادة اإلقامة  
صور ) 05( 

 .شمسية 
طابع ضريبي  

: ب" جبائي "
 .دج  2000

 

 
 الدائرة

 
 

جواز السفر



  غير محددة 
  بمدة
 زمنية

شھادة أو بطاقة  
 .اإلقامة 

 
 

 البلدية
 
 

بطاقة الناخب

 : عقد الميالد ما يلي  يبين: شھادة الميالد" بيانات "عناصر  

 .والساعة و المكان ,يوم الوالدة  
 .واألسماء التي أعطيت له , )ذكر أم أنثى ( جنس الطفل  
  وكذلك بالنسبة للمصرح ,ومسكن األبوين ومھنتيھما ,و أعمار,اسماء وألقاب  

                 ....وجد  إن" المربي   "      

-من قانون الحالة المدنية ) 63(حسب المادة  -    

  

 3) مراحل حياة اإلنسان التي تسجل : إن مراحل حياة اإلنسان المعترف بھا في 

:والتي تسجل في الحالة المدنية ھي ,القانون   

.عقود الميالد سجل تسجل حالة الوالدة في الوالدة          / أ     

           .عقود الزواج تسجل حالة الزواج في سجل             الزواج/ ب   

      .عقود الوفيات الوفاة في سجل تسجل حالة              الوفاة/ ج     

وھذا وفقا ,وبلدية المولد ,سجالت الحالة المدنية  في اختيارياو ليس , إجباريايتم تسجيل ھذه الحاالت  حيث 
   :التي نصھا و ,) من قانون الحالة المدنية  06(المادة لنص 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

لزواجعقود   سجل,الميالد ودعقسجل  :و ھي   سجالت ثالث في بلدية كل في المدنية الحالة عقود لتسج "
 ".الوفيات عقودسجل

 :ة ـــمالحظ

ملزم باستخراج بطاقة التعريف الوطنية  التي تثبت ,سنة18 كل فرد بالغ من العمر 
 .يمكن استخراج تلك البطاقة برخصة من األولياء للقصرو , ھويته 

في مكرر و ال يمكن أن يكون رقم , أعلى لبطاقة التعريف الوطنية  رقمتم وضع  
  .مزورة أم الو قد وضع من أجل التأكد من أن البطاقة , بطاقتين 

 



 

 

 

 

 

  :  شرح المصطلحات 

:المعنى / الشرح  المصطلح
و ذلك بغرز الجسم باإلبرة ,ھو وضع عالمة ثابتة في الجسم أو رسم أو نقش   

و الجروح ليبقى  ھذه الفتحات طريقثم يوضع الصبغ عن , حتى يسيل الدم 
.داخل الجسم و ال يزول 

الوشم

 .تفاھم و اتحاد بين أشخاص أو دول  –معاھدة  -   االتفاقية
بع جبائي طا

و ھي أصغر وحدة إدارية في التنظيم اإلداري , جغرافية من الوطن  رقعة  - 
 .ا عناصر منتخبة تمثل المجلس الشعبي البلدي الجزائري تسيرھ

البلدية

 .و ھي تشمل مجموعة من البلديات , ھي فرع إداري تابع و مساعد للدولة  -  الدائرة
 19" (المدني " و ھو الفرد الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني  ,صغير السن  - 

. ( 
القاصر

.إلزامي  -  إجباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :االستنتــــاج

– 07المادة  -"  و له الحق في اإلسم و الجنسية , يتم تسجيل الطفل بعد والدته * " 

– 08المادة  -     "  ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على ھويته ...  الدول*  "

- الدولية حول حقوق الطفل  االتفاقيةمن  08و 07المواد  -                                       



 تطبيقــــــــات :

.استخرج من البلدية شھادة ميالدك و ألصقھا بكراسك  )أ  

 ب) تعتبر كل من البطاقة التعريف الوطنية و رخصة السيا قة من وثائق الھوية الشخصية : 

من أين تستخرج الوثيقتين ؟ أو من المكلف بتسليم الوثيقتين ؟  )1     

التي تحملھا كل من البطاقتين ؟ "البيانات " ما ھي العناصر )2    

ما ھي مدة صالحية البطاقتين ؟  )3  

ما ھي العناصر التي تثبت أن بطاقة التعريف الوطنية رسمية للدولة ؟ )4     

ھذه البطاقة؟ استعماالتأذكر  )5     

متى يلزم المواطن باستخراج بطاقة التعريف الوطنية ؟  )6     

؟استخداماتھاأذكر بعض الوثائق اإلدارية األخرى التي تثبت الھوية الشخصية ؟ و اذكر بعض  )7    

من قانون الحالة المدنية ؟ )  64 (نص المادةو ,)38( ةابحث في الدستور عن نص الماد) ج  

د) أكمل مأل الجدول التالي اعتمادا على العناصر التالية : سنة الدائرة – بطاقة التعريف الوطنية – طابع 
 – سنوات 05 -غير محددة بمدة زمنية –شھادة الجنسية  –الدفتر العائلي  –البلدية  –دج  100: جبائي ب 

.سنوات  10 –البلدية  –شھادة اإلقامة  –جواز السفر   

الستخراجھابعض الوثائق المطلوبة    مدة الصالحية  مكان استخراجھا الوثيقة
.............  سنوات 10 ...........  ........

دج 2000: جبائي ب طابع   .........  الدائرة ........
............  بمدة زمنية غير محددة ........  .......

ميالد الجد و شھادة,شھادة ميالد األب   ........  المحكمة .......

.............  .............  ....... 
شھادة 
اإلقامة

  .............   الدائرة
رخصة 
السياقة

 اإلجابـــــــــة:

 الصورة المقابلة للوثيقة البيانات التي تحملھا مدة 
الصالحية

مكان 
 استخراجھا

الوثيقة

   المعني وتاريخ ولقب اسم 
 ميالده

 .و رقم البطاقة   -  الجنسية 
مقر اإلقامة أو السكن  

 ).العنوان(
 .القامة  - خصوصية عالمات 
مضاء  –بصمة صاحبھا 

صاحبھا

سنوات 10  الدائرة  بطاقة 
 التعريف 
 الوطنية



 .تاريخ صدور البطاقة  

  وتاريخ ,و لقب الشخص  اسم 
 .ومكان ميالده , 
 ".الرخصة "رقم البطاقة  
 .الجنسية  
 .الزمرة الدموية  

سنوات 10  الدائرة رخصة 
 السياقة

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية "عبارة */:  للدولة ھيالوطنية رسمية  العناصر التي تثبت أن بطاقة التعريف )4
.خاتم الدولة  */و ,  " الشعبية   

 5) تستعمل بطاقة التعريف الوطنية في : 

 ) .ھوية حاملھا (الشخص  تقدم عند الطلب من طرف الشرطة في الشارع لمراقبة ھوية 

  ...., شھادة السوابق العدلية, الجنسية  شھادة: مثل  تستخدم في استخراج بعض الوثائق 

.)سنة  18(يلزم المواطن باستخراج بطاقة التعريف الوطنية عند بلوغ سن الرشد ) 6  

 7) بعض الوثائق التي تثبت الھوية الشخصية , واستعماالتھا :

"استخداماتھا " استعماالتھا الوثيقة
 .لسفر من بلد إلى آخر  عندا: السفر  جواز يستعمل  السفر جواز

 –البطاقة العائلية  –الدفتر العائلي  –بطاقة التعريف الوطنية :استخراج  
 ....شھادة السوابق العدلية  –شھادة الجنسية 

شھادة الميالد

بطاقة  –رخصة السياقة  –بطاقة التعريف الوطنية  –جوازا لسفر : استخراج 
...... - الناخب 

شھادة اإلقامة

-استخراج جواز السفر   شھادة العمل
.الدفتر العائلي :استخراج   الزواج عقد

 –عقد الزواج  –شھادة ميالد األبناء  –المتزوجين  شھادة ميالد:استخراج 
شھادة الحالة المدنية  –شھادة الحالة المدنية العائلية  –شھادة اإلقامة 

 .بطاقة التعريف الوطنية  –الشخصية 

الدفتر العائلي

 ج) كتابة نص المادتين( 38 و 64 : 

 

 

 

 

 

 .الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن  االبتكارحرية ":  38المادة  
 .حقوق المؤلف يحميھا القانون  
و اإلعالم إال بأمر , التبليغ  ال يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة من وسائل 

 . "قضائي



 

 

 

 د) اكمال مأل الجدول التالي : 

الوثائق المطلوبة  
 الستخراجھا

مدة الصالحية مكان 
استخراجھا

 الوثيقة

 100: بريدي ب طابع) 01(
 دج 

سنوات 10 لدائرةا بطاقة 
التعريف 
 الوطنية

دج 2000: طابع جبائي ب   سنوات 05 الدائرة جواز 
 السفر

شھادة اإلقامة غير محددة بمدة 
زمنية

البلدية  بطاقة
  الناخب

و شھادة ,األبشھادة ميالد 
 ميالد الجد

غير محددة بمدة 
زمنية

المحكمة شھادة 
 الجنسية

الدفتر العائلي ةــــــــسن البلدية شھادة 
 اإلقامة

  سنوات 10 الدائرة رخصة 
 السياقة

  0   

 

 

 

 

                                           "  اإلستســـــالم "

حمارك ولم تفعل أي  سرقما بك يا جحا , فقال له الناس , جحا سرق له حمار  أن يوما قيل   
, أنه سيفعل الكثير  فظن الناس,  لفعلت ما فعل أبيلو لم يرجع اللصوص حماري : قال لھم, شيء 

  !! إشترى حمارا جديدا,  ! ولكنه ماذا فعل ؟

 

  ." المصرحو في حالة عدم وجودھما , األب  او األم  األسماءيختار "  : 64لمادة ا 

           -من قانون الحالة المدنية –               ".   جزائريةيجب أن تكون األسماء "              

  :ر ــــــــتذك

 .ا ــــو أسوؤھم من فقد صديق, ا ـــمن ال يملك صديق إن أسوأ الناس 
صديقك لم تلق الذي تعاتبه   ****إذا كنت في كل األمور معاتبا   : قال الشاعر 


