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  عقد التدريب
 

 :نـبيــــ

  من هجة؛ممثةل مبديرها سوس ماسة،  جلهةالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين 
 

 :)احلامل للبطاقة الوطنية للتعريف رمق: ..................................................................................................................................................................... والس يد )ة ............................................................... 

 ............................................................................................................................................................ :يف ....................................................................................................................................................... :املزداد)ة( بتارخي

 ....................................................................................................................................................... :ختصص.................... .......................................................................................................... :احلاصل)ة( عىل شهادة

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... الساكن )ة( ب:

 من هجة أأخرى. 
 

حداث الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  07.00بناء عىل القانون رمق    15الصادر يف  1.00.203القايض بإ

 ( كام وقع تغيريه وتمتميه؛2000ماي  19) 1421من صفر 

حداث الأاكدمييات القايض 07.00( بتطبيق القانون رمق 2001يونيو 29) 1422ربيع الآخر  7الصادر يف  2.00.1016وعىل املرسوم رمق    بإ

 ؛ميهاجلهوية للرتبية والتكوين، كام وقع تغيريه وتمت 

 سوس ماسة؛وعىل النظام الأسايس اخلاص بأأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  

 رشوط حتديد شأأن يف 2018 دجنرب 19 بتارخي 043.18 رمق العلمي والبحث العايل والتعلمي املهين والتكوين الوطنية الرتبية وزير مقرروعىل  

جراءات  يلــــالتأأهي التكوين بفرتة املتعلقة املقتضيات وبعض والتكوين للرتبية اجلهوية الأاكدمييات أأطر الأساتذة توظيف مبارايت تنظمي وضوابط واإ

 .-2018 دجنرب دورة - 

 .2018دجنرب   22بتارخي  ة سوس ماسةجله للرتبية والتكوينوبناء عىل نتاجئ مباراة توظيف الأساتذة، املنظمة من طرف الأاكدميية اجلهوية 
 

 ما ييل: وقع االتفاق عىل

 ال يعترب هذا العقد عقد توظيف.:  البند الأول

 .........................................................................................................................................................................................................................يمت، مبوجب هذا العقد، خضوع الس يد)ة(:  :2البند 

 ....................................................................: ابتداء من............ ............................................................................................................... :والتكوين بلتكوين تأأهييل بملركز اجلهوي ملهن الرتبية 

ليه أأعاله( أأشهر متواصةل بملركز املشار 7خيضع املعين بلأمر)ة( لفرتة تكوين تأأهييل ال تقل عن س بعة ): 3 البند )ة( لشهادة ، تتوج بتسمل املتدرباإ

 اعرتاف بعد التصديق عىل جمزوءات التداريب والتكوينات .

ىل والتكوين الرتبية ملهن اجلهوي بملركز والتكوينات التداريب هتدف: 4البند  من خالل التكوين النظري  الأساس ية اكتساب املهارات والكفاايت اإ

 املتدرب  قادرا عىل ممارسة همنة التدريس.وجعل  واملامرسة امليدانية،

 )ها(املتدرب)ة( وواجباته حقوق: الباب الأول

 احلقوق :الأول الفرع

أألف  من تعويض شهري قدره والتكوين، الرتبية ملهن اجلهوي يس تفيد املتدرب)ة(، بناء عىل الحئة احلضور املوقعة من طرف مدير املركز: 5البند 

 طيةل مدة التكوين التأأهييل.( درمه  1400وأأربعامئة )

 .مصدرها اكن همام العنف والمتيزي أأشاكل لك ضد الوقاية بحلق يف )ة( داخل املركزيمتتع املتدرب: 6البند 

 . زاملرك خزانة تضمه اذلي الواثئقي الرصيد من )ة(املتدرب يس تفيد :7البند 

 .للمتدربنيلعمل بلنس بة  اجلاري به ا الرخص )ة( من نظاميس تفيد املتدرب :8 البند
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 الثاين: الواجباتالفرع 

ل االإداري للمركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين، وخاصة فامي يتعلق بسري ادلراسة والتداريب واحرتام التسلس )ة( للنظام ادلاخيلخيضع املتدرب: 9البند 

 .وقواعد الصحة والسالمة

ويف حاةل تعمده ذكل، يمت فسخ عقد  مرافق املركز وجتهزياته، وحبسن اس تعاملها وحاميهتا من االإتالف،)ة( بحملافظة عىل املتدربيتعهد  :10البند 

 التدريب.

جباراي :11 البند ذن من االإدارة )ة(،للمتدرب يعترب احلضور يف خمتلف حصص التكوينات والتداريب والأنشطة اإ ال بإ  . وال يقبل أأي  تأأخر اإ

 .منعا لكيا القيام داخل املركز بأأي أأعامل تكتيس طابعا س ياس يا أأو أأيديولوجيا )ة(مينع عىل املتدرب: 12البند 

صص جيب عىل املتدرب)ة( العناية بلهندام مع وجوب ارتداء وزرة بيضاء داخل املركز وأأثناء التداريب امليدانية، بس تثناء املتدربني  يف خت :13البند 

 ء بذةل رايضية.الرتبية البدنية والرايضية اذلين علهيم ارتدا
 

 أأحاكم عامة: الباب الثاين

عند هناية فرتة التكوين التأأهييل، وبعد التصديق عىل جمزوءات التداريب والتكوينات واحلصول عىل شهادة الاعرتاف بذكل، يتوصل : 14البند 

ىل الأاكدميية. املتدرب)ة( رجاعه اإ  بمنوذج عقد التوظيف قصد توقيعه واملصادقة عليه واإ

شعار، يف احلاالت التالية: التدريب التكويين من طرف مدير ميكن فسخ عقد  :15البند  خطار  أأو اإ  الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين دون اإ

o  ذا مل يلتحق املتدرب)ة(  بملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين  املوالية لتارخي انطالق التكوين التأأهييل؛ ( أأايم5خالل امخلسة )اإ

o  ذا أأقدم  عىل ترصفات ماسة بلأخالق العامة أأو بلسالمة اجلسدية أأو النفس ية مع زمالئه أأو مع الأطر العامةل بملركز؛ املتدرب)ة(اإ

o ذا تعمد املتدرب تالف جتهزيات ومرافق املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين؛اإ  )ة( اإ

o  ذن مربر بوثيقة رمسية ذا تغيب املتدرب)ة( بدون اإ  خالل مدة التدريب؛ أأنصاف يوم 10أأايم أأو  5 لأكرث مناإ

o .ذا مل جيزت املتدرب الاختبارات العملية والنظرية  اإ

رجاع مبالغ التعويضات اليت اس تفاد مهنا خالل فرتة التدريب.: 16البند  ن املتدرب)ة( ملزم بإ  عند الانقطاع اللكي عن التكوين التأأهييل، فاإ

 سوس ماسة.الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  املتدرب)ة( ومدير املفعول بعد توقيعه من طرفيصبح هذا العقد ساري : 17البند 
 

 يمت توقيع هذا العقد يف نظريين أأصليني.

 املعين)ة(  بلأمر
مضاء مدير  الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين اإ

 سوس ماسةجلهة 

  اطلعت ووافقت عليه )التوقيع مصادق عليه(

 

 

 

 

 

 

 
 


