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 بيـــن :

 اااااااااااا؛هجو اسيساماس االأاكيديمة ااهجوية التبرية اوالتكيينامبديرممثةلا،ااسيساماس اهجو والتكييناايديمة ااهجوية التبرية الأاك 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامناجـــــو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ا....................................................ارمق: لتبطاق االيطنة التتعرةفا)ة(احلامل ا...................................................................................................................................................... :)ة(والس ةد

ا .ا.....................................................................................................................................ا:يفا .ا.......................................................................................................................................ا:يتارخي )ة(املزيدايد

ا .ا...............................................................................................................................ا:ختصص ......................................................................................................................ا:عىلاشوايدة احلاصل)ة(

ا .ا............................................................................................................................................................................................................................................................................................اب:)ة(االساكن

امناهج اأأخرىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

حداثاالأاكيديمةاتااهجوية التبرية اوالتكييناالصايدرايتنفيذهاالظورياا07.00يناءاعىلاالقانينارمقا  الصايدراا1.00.203الرشةفارمقاالقايضابإ

 (اكاماوقعاتغةريهاوتمتميه؛2000ماياا19)ا1421مناصفراا15يفا

ا  ارمق ااملرسيم اا2.00.1016وعىل ايف اا7الصايدر االآخر ا2001ةينةيا29)ا1422ريةع ارمق االقانين ايتطبةق حداثاا07.00( ابإ القايض

 الأاكيديمةاتااهجوية التبرية اوالتكيين،اكاماوقعاتغةريهاوتمتميها؛

اوا  اهجو  اوالتكيين التبرية  ااهجوية  االأاكيديمة  ايأأطر ااخلاص االأسايس االنظام اماس عىل االإيداريااسيس ااجملتس اطرف امن اعتةه واملصايدق

 اااا؛2018أأبرةلاا20اللأاكيديمة ااملنعقدايتارخي

 ؛2018ةنايراا13  ارخييتاسيساماس اويناءاعىلانتاجئامباراةاالتيظةفامبيجباعقد،ااملنظم امناطرفاالأاكيديمة ااهجوية التبرية اوالتكيين 

املونا  ااهجويي ااملركز اعن االصايدر االتأأهةيل، االتكيين امن االأوىل االس ن  اخالل ااملربجم  االتكيين اوحدات امجةع ابستيفاء االاعبراف اعىل ويناء

 ....................................................................................................................هجو ااالبرية اوالتكيين
ا

ا:وقعاالتفاقاعىلامااةيل

االبنداالأول:اميضيعاعقداالتيظةفاواترخيارساينامفعيهل

منادلناالأاكيديمة ااهجوية التبرية اوالتكييناا...............................................................................................................................اةمت،امبيجباهذااالعقد،اتشغةلاالس ةد)ة(:

ا...................................................................................................................................:اا)ايتدايئاأأواثنيي(ا)ها(اأأس تاذا)ة(امتعاقدا)ة(ابسكلاالتعتمييصفته،اهجو اسيساماس 

ا.............................................................ا:ايتداءامن........................................ا........................................................الإقتمية :بملديرة ا......................................اا.................................................................مايدة:ا

االعقداورشوطهااالتعةنياومدة:ا2البندا

اتيظةفه ايدرج  ايف االتأأهةيل، االتكيين امن االأوىل االس ن  اخالل ااملربجم  االتكيين اوحدات امجةع ااس تيىفا ا ااذلي ااملتعاقد)ة( ا)ة( االأس تاذ اةعني،

لةهايفاالبنداالأولاملدةاس نتني.ا براماالعقدااملشارااإ امبقراالعملااحملديدامناقبلاالأاكيديمة .اوةمتااإ
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ا اعىل ااملتعاقد)ة( ا)ة( االأس تاذ احتملاويس تفيد اوضعة  ايف امؤطر اتدرةب الإجراء اختصص ااثنة ، اتكيةني  اس ن  امن ااكمةل، ايدراس ة  اس ن  مدى

االتأأها اامتحان ا اهتةئي ا اأأجل امن ايعد، اعن اوتكيةنات اوالتكيين االبرية  املون ااهجوية  ابملراكز احضيرة  اتكيةني  اويدورات االقسم املسؤولة  ةلااكمل

ا ااحلكيمي اامللكف ابلبرية االيطنة .حتديداكةفي اتنظميهامبيجباقرارالتستط املوينااذليا

ايفاحاةلاالنجاحايفاهذااالامتحان،اةمتاجتدةداالعقداملدةاس ن اقايةلالتتجدةدايصف اتتقائة .ااويرتبايفاالرتب االثانة امنايدرجته.

طارااملا شعاراولاحيقالالإ ايأأياتعيةض.ا)ة(ااملطالب تعاقدويفاحاةلاالرسيبايفاالامتحاناالسالفااذلكر،اةفسخاالعقدايدونااإ

ا:اهمامااملتعاقد3البندا

احملديدااةتيىلاالأس تاذ)ة(ااملتعاقد)ة(اهماماالتدريسامبؤسساتاالبرية اوالتعتمياالعمييم،اوذكلاوفقااحلص االأس بيعة ااكمةل،امعااحبراماالتيزةع

اهلا)ها(امناطرفاالستطاتاالبريية ااخملتص .

اا اةتزم ااملتعاقد)ةالأس تاذكام ابملواا))ة( امضنابلقيام اتندرج اواليت االأاكيديمة ، امدير احيديدها االيت ااملوام اوخمتتف ااملدرس ة  ابحلةاة ااملرتبط  م

ااجملالتاالتالة :

 لهيااأأعاله،ابملؤسساتاالتعتمية ااحملديدةامناقبلاالستطاتا عدايداوختطةطاوتقيمياوتديرياالفصلاادلرايس،اوفقااحلص االأس بيعة ااملشارااإ اإ

 البريية ااخملتص ؛

 وضااملراقب ااملس مترةاوأأوراقاالامتحاانتااملدرس ة االإشوايدة اومسكاالنقط؛تصحةحافرا 

 التعزيزا الفائدهتم اوالتقية  اادلمع ايدروس اوتقدمي اوالتالميذ االتتمةذات اوصعيبتاالتعتامتادلى االتعرثاادلرايس اتشخةص امعتةات املشارك ايف

اقدراهتمااملعرفي اوتدعميامكتس باهتم؛

 عدايداوتنفيذ اوتتبعااملرشوعاالبريييالتمؤسس االتعتمية ؛ااملسامه ايفااإ

 جنازاواستامثراخمتتفامعتةاتاالتقيمياالبرييي؛ عدايداوتنظمياواإ  املسامه ايفااإ

 ااملسامه ايفاالتيجيهاالبرييي،املياكب امييلتاومتاكتااملتعتمنياواختةاراهتماالبريية اواملونة اويتيرةامشارةعوماالشخصة ؛

 شعاعااملؤسس اوانفتاهحااعىلاحمةطوااالاقتصايدياوالاجامتعي.املشارك ايفاالأنشط ااملدرس ة طارااإ ا اوالثقافي اوالفنة االعام االيتاتنظمايفااإ

ا:االأجيراوالتعيةضاتا4البندا

مناذيااحلج اا8الصايدرايفاا2.02.854ةتقاىضاالأس تاذ)ة(ااااملتعاقد)ة(ااانفساالأجرةااخمليةلالأطراهةئ االتدريسااخلاضع التمرسيمارمقا

اوتمتميه،اواملرتبنيايفانفساالرتب اوادلرج . (ابشأأناالنظاماالأسايسااخلاصامبيظفياوزارةاالبرية االيطنة اكاماوقعاتغةريه2003فربايراا10)ا1423

امنانفسانظاماالتعيةضاتاالعائتة ااهجارياهبااالعملايفااليظةف االعميمي .يس تفيداالأس تاذ)ة(ااملتعاقد)ة(اكاما

االأجير:اامجلعاينيا5البندا

اات اغري اأأو ااتيع  اهج  اأأة  اأأو اوالتكيين التبرية  ااهجوية  االأاكيديمة  امن اختيةهل ايمكن اتعيةض اأأو اأأجرة اوأأة  االأجرة اهذه ايني اامجلع ايمكن الوا،ال يع 

ا:بس تثناء

  املنصيصاعتهياايفاالنصيصاالتنظمية ااهجاريااالتعيةضاتاعناتصحةحاأأوراقاالاختباراتاالكتاية ااملتعتق ابلمتحاانتااملدرس ة االإشوايدة

 هبااالعمل؛

 ىلاجامع اتراية اغريااليتامتاتعةينهاهبا،الأجلاحضيرايدوراتاالتكيينااملنظم الفائدتهامناطرفا التعيةضاتاعنااملصارةفايفاحاةلاالتنقلااإ

(اةيمـاا15يدرهاماةيميااخاللاامخلسـ اعرشـ)ا60 ،اوذكلامبااقدرهاأأواالستط ااحلكيمي اامللكف ابلبرية االيطنةااهجوية التبرية اوالتكييناالأاكيديمة 

 (ايفانفسااملاكن.16يدرهاماةيميااايتداءامناالةيماالسايدساعرشا)ا48الأوىلايفانفسااملاكناو
ىلا ىلاادلرج االأوىل.ا80وترفعاهذهاالقمي ااإ ايدرهاماعندماايرىقااملعينابلأمرااإ



 

جهة سوس ماسة –الجهوية للتربية والتكوين  األكاديمية    

   24 55 84 28 05     :/الفاكس  83 83 38 28 05  : الهاتف –أكادير  –S/7شارع موالي يوسف حي النهضة ص.ب 

6/3 

ا:االتقيمياوالتنقيطاوالبريقا6البندااا

اس نياي،اتس ند ايمنحين اواذلين مرته ااإ احتت االعامتني ااملسؤولني ىل ااإ اتفيةضوا اصالحي  اهل اتبقى ااذلي االأاكيديمة  امدير ىل ااإ االتنقيط للكااستط 

ايزاولانشاطه،انقط اعديدة امذةةلايتقيمياعامالقميتهااملونة .اأأس تاذ)ة(امتعاقد)ة(

 ةتعتقابلتنقيطاوالتقيمي،التمقتضةاتاالترشةعة اوالتنظمية ااملطبق اعىلاميظفياقطاعاالبرية االيطنة ؛اواخيضعااملتعاقد)ة(،افامي

ىلامااس بقاذكرها،التقيميايدورياعىلارأأسالكامثان) ذاا8كاماخيضعابلإضاف ااإ عايدةاالتأأهةلاملياكب ااملس تجداتاالبريية ااإ (اس نياتاةبرتباعنهااإ

ااقتضتارضورةااملصتح اذكل.ا

ا االبرقياتايرىق اهذه اجتس ةد اوةمت االيطنة ، االبرية  اقطاع ايف االعمل اهبا ااهجاري التمقتضةات اطبقا اوادلرج  االرتب  ايف ااملتعاقد)ة( الأس تاذ)ة(

ايياسط امتحقاتاهبذااالعقد.

ااملتعاقد)ة(ااااالأس تاذ)ة(احقيق:ا7البندا

ا)ة(امنااحلقيقاالتالة :يس تفيداالأس تاذ)ة(ااملتعاقد

 احلقايفاالأجرة؛ 

 احلقايفاالتعيةضاتاالعائتة اوالتعيةضاعنااملنطق ؛ 

 احلقايفاالبرقي ايفاالرتب اوادلرج ؛ا 

 احلقايفااملشارك ايفااحلرك االانتقالة ايداخلاالنفيذاالبرايباللأاكيديمة ؛ 

 احلقايفاالتكييناالأساساوالتكيينااملس متر؛ 

 أأيداءامناسكااحلج؛اريةاورخص خطاحلقايفاالرخص االس نية اوالرخصاالاس تثنائة الأس باباعائتة اأأوا 

 احلقايفارخص االيليدةابلنس ب اللأس تاذةااملتعاقدة؛ 

 احلقايفارخصااملرضاقصريةاالأمداورخصااملرضامتيسط االأمداورخصااملرضاطيةةلاالأمد؛ 

 عي؛احلقايفاالاخنراطايفانظاماالتغطة االصحة االإجبارة ااملسريامناطرفاالصندوقااليطيناملنظامتاالاحتةاطاالاجامت 

 احلقايفاالاخنراطايفانظاماالتغطة االصحة ااملسريامناطرفا"التعاضدة االعام التبرية االيطنة "؛ 

 احلقايفاالاخنراطايفامؤسس امحمداالسايدسالتهنيضابلأعاملاالاجامتعة التبرية اوالتكيين؛ 

 احلقايفاالتعيةضاعناحيايدثاالشغل؛ 

 ااحلقايفاالتقاعد؛

 ا االنقايب االعمل اممارس  ايف اعىلااحلق اأأثر اأأي االنقابت امن انقاي  ىل ااإ االانامتء اعدم اأأو االانامتء اعىل اةبرتب اول االعمل. ايه ااهجاري التترشةع وفقا

 وضعة ااملتعاقد)ة(؛

 ااملتعاقد)ة اةتعرضاهل اقد االقذفااذلي اأأو االسب اأأو االإهان  اأأو االهتدةد اأأو االهتجم امن اتضمهنااالأاكيديمة  االيت اامحلاة  ايف ااحلق أأثناءامزاوةلاا(

نااقتىضااحلال،اوفقاالتترشةعااهجاريايهاالعمل،ابلتعيةضاعنامجةعاالأرضارااهمام وحتلاا،ليتاقداتنتجاعناالأفعالااملذكيرةه.اوتقيماالأاكيديمة ااإ

االأاكيديمة احملااملترضرايفاضامناحقيقه.

ااملتعاقد)ة(ا:اواجباتاالأس تاذ)ة(8البندا

ا:امبااةيلاالأس تاذا)ة(ااملتعاقد)ة(ةتزتما

 واحبراماالرؤساء؛الانضباطا 

 لةه؛  التنفيذاالستميالتموامااملس ندةااإ
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 احبراماأأوقاتاالعمل؛ 

 ية االيطنة ؛الالزتاماحبضيراادلوراتاالتكيةني ااملنظم امناطرفاالأاكيديمة اأأوااملديرة االإقتمية االتايع الوااأأواالستط ااحلكيمي اامللكف ابلبرا 

 (عايدةاالتأأها8اخلضيعالكامثانا  ةلاعنداالرضورة؛(اس نياتالتتقيمياواإ

 احلفاظاعىلااملمتتاكتاالعقارة اواملنقيةلاللأاكيديمة ا؛ 

 احلرصاعىلاكامتناالرسااملوين،احيثايمنعاعتةها)ها(انرشاأأياوثةق اأأواترسةباأأيامعتيم ااطتعاعتهياامناخاللامزاوةلامعهل،ايأأياشلكا

 مناالأشاكل،ايدوناترخيصاكتايبامنامديراالأاكيديمة ؛

 آخرامصاحلامعاالأاكيديمة امناشأأهنااأأناختلاالامتناعاعناممارس ا امببدأأاأأيانشاطامدرالدلخلاأأواتكيناهلايصف امبارشةاأأوايياسط اخشصاأ

 الاس تقاللة ايفامزاوةلااملوام؛ا

 حدىامؤسساتاالبرية اوالتعتمياالعمييمااليتاةمتاحتدةدهاامناقبلاالإيدارة؛  قبيلامقراالعملاوكذااالتعةنيابإ

 ؤسس اوميثاقاأأخالقياتااملون ؛احبراماالنظاماادلاخيلالتم 

 االقيامامبواماالتدريساوفقااحلص االأس بيعة االاكمةل؛

 جنازااملقرراتايداخلاالآجالااملطتيي ؛ االتقيدابملناجهاالرمسة اوالعملاعىلااإ

 اتقيمياتعتامتاالتالميذ؛

 ااملشارك ايفاالأنشط ااملدرس ة ؛

 اومسكاالنقط.املسامه ايفامعتةاتااحلراس اوتصحةحاأأوراقاالامتحاانتا

ا:االعطةلاالس نية اوالرخصاالاس تثنائة اورخص االيليدةا9البندا

ا .يس تفيداالأس تاذا)ة(ااملتعاقد)ة(امناالرخص االس نية اخاللاهناة االس ن اادلراس ة اكاماهياحمديدايفاالنظاماالأسايسااخلاصايأأطراالأاكيديمة

ا)اكام اعرشة احدويد ايف اوذكل اواس تثنائة ، اخطرية اأأواأأس باب اعائتة  اعىلامربرات ايناء االعمل اعن التتغةب ارخص امن ايس تفيد اأأن (ا10يمكنه

اأأايمايفاالس ن .

ىلاييتا اهللاويمكنهاالاس تفايدةامرةاواحدة،اطةةلامدةاالتعاقدامعاالااكيديمة ااأأوايفاحياتهاالإيدارة ،امنارخص ااس تثنائة الأيداءافرةض ااحلجااإ

ااحلراماملدةاشور.

ا امدهتا االيليدة اعن ارخص  امن اامحلل، امن االثامن االشور ايتيغ اطبة  ابشوايدة ثباهتا ااإ ايعد ااحلامل، ااملتعاقدة االأس تاذة امعاا14وتس تفيد أأس بيعا،

االاحتفاظايأأجرهتاااكمةل.

ا:االتغةبالأس باباحصة 10البندا

انينة اجيعهلاغرياقايدراعىلاممارس اهمامه،امناالرخصالأس باباحصة ا.يس تفيداالأس تاذا)ة(ااملتعاقد)ة(ااذلياأأصيبامبرضامثبتايصف اقا

ىلاأأجلاأأقصاهاثالث اأأاي ماجيباأأناةديلااملتعاقد)ة(ابشوايدةاطبة ايداخلاأأجلاأأقصاهاةيمنيامناأأايماالعمل.اغرياأأناهذهااملدةايمكنامتدةدهاااإ

اناةظلاخاللوااغرياقايدراعىلاالقيامايعمهل.مناأأايماالعملابلنس ب التعامتنيابليسطاالقروي،اتتضمنااملدةااحملمتلاأأا

التعال ل ااإ ارخصته ايس تعمل ال ااملتعاقد)ة( اأأن امن التتأأكد االالزم  اوالإيدارة  االطبة  ااملراقب  اأأعامل اجبمةع ااحلاج ، اعند االأاكيديمة ، ذااوتقيم اواإ ج.

ناءاعىلااملقتضةاتااهجارياهبااالعملاخبصيصااخلدم اتبنياعكساذكل،اةمتاخصمافبرةاالرخص ااحملديدةايفاالشوايدةاالطبة ،امناأأجرةااملتعاقد)ة(ايا

اغريااملنجزة.
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اأأو االأمد اقصرية امرض ارخص  امن ما ااإ االاس تفايدة اذكل اعن اوةبرتب ااملرض، اطبةع  احسب احصة  الأس باب االرخص  امدة متيسط ااوحتديد

اطيةةلاالأمد.االأمداأأو

خطاراولاتعيةض.اويف احاةلاانرصامامدةاالرخص ااملرضة ااخمليةلالتمتعاقد)ة(اقانيان،اوملايمتكنامنااس تئنافامعهل،اةفسخاالعقدايدونااإ

ا ارمق ااحلالت،اأأحاكمااملرسيم امجةعاهذه ايف ااملتعاقد)ة( االإطار اعىل اتطبةقا2000ماياا10)ا2.99.1219وتطبق اكةفي  امبيجبه احتديد ااذلي )

ا4)ا2.94.279(ااملتعتق ابلرخصالأس باباحصة اورخص االيليدة.اوكذاااملرسيمارمقا1958فربايراا24)ا1.58.008لرشةفارمقامقتضةاتاالظورياا

لهياايفاالفصلا1995ةيلةيزا ا.1.58.008املكررامناالظورياالرشةفارمقاا43(ايتحدةداقامئ االأمراضااملشارااإ

ذااأأصيبااملتعاقد)ة(امبرضاأأوااس تفحلاهذاااملرضاعتة مااخاللاقيامهايعملاتضحة التصاحلاالعاماأأواوااإ هاأأثناءاأأوامبناس ب امزاوةلامعهل،اواإ

ىلاأأناةصرياق ثراحايدث اوقعتاهلاأأثناءاأأوامبناس ب امزاوةلامعهل،اتقاىضامجميعاأأجرتهااإ مااعىلااإ نقاذاحياةاواحداأأواأأكرثامناالأشخاص،اواإ ايدرااعىلالإ

ايعدم اهنائةا االاعبراف اةمت اأأن ىل ااإ اأأو امعهل اهبااااس تئناف ااهجاري االقيانني ايف اعتهيا ااملنصيص االرشوط اوفق االتقاعد اعىل اوحيال االعمل اعىل قدرته

االعمل.اكاماحيقالتمعين)ة(ابلأمراأأنايسبرجعامناالأاكيديمة ااأأيدالاالأتعاباالطبة اواملصارةفااملبرتب امبارشةاعنااملرضاأأوااحلايدث .

اا:االتغطة االاجامتعة 11البندا

ىل  )ة(:أأعاله،افاإناالأس تاذا)ة(ااملتعاقدا7البنداامااوريدايفابلإضاف ااإ

 يس تفيدامناالتغطة اضداأأخطاراحيايدثاالشغلاوالأمراضااملونة اطبقاالتقياننيااهجارياهبااالعمل؛ 

 ا1397مناشيالاا20الصايدرايفاا1.77.216خيضعافامياخيصاالتقاعد،التنظاماامجلاعياملنحارواتباالتقاعدااحملدثابلظورياالرشةفارمقا

 (اكاماوقعاتغةريهاوتمتميه؛1977أأكتيبراا4)

 )اتتزتماالأاكيديمة ،ايرصفارصةدااليفاةاذلوياحقيقها)ها(اوذكلاطبقااملقتضةاتااملرسيمارمقاالعقدارساينامدةاأأثناء(اايفاحاةلاوفاتها)ها،

ااملتعتقابرصةدااليفاة.ا1999فربايراا1يتارخياا2.98.500

هناؤه12البندا ا:افسخاالعقداواإ

 ايمكنافسخاهذااالعقدامناأأحداالطرفني،اكتاي ،ايعدااستشارةاهجن االأطرااخملتص ااملنصيصاعتهياايفاالنظاماالأسايسااخلاصايأأطراالأاكيديمةا

شعارامدته: لةهاأأعالها،اوذكلامعااحبراماهمةلااإ ااملشارااإ

 مثانة اأأايماخاللاس ت اأأشوراالأوىلامناالعمل؛ 

 .شورايعداقضاءاس ت اأأشورامناالعمل 

آجالاالإخطارااملنصيصاعتهيامع أأعاله،افاإنافسخاالعقد،الاةعطيااحلقايفاأأياتعيةضاكةفامااكنانيعه.اكامايمكناكذكلافسخاالعقد،ااامراعاةاأ

خطاراأأواتعيةض،ايفااحلالتاالتالة : ايدوناأأيااإ

 ذااملاةتتحقاالإطارااملتعاقدامبقرامعهلايداخلاالآجالااحملديدةامناطرفاالأاكيديمة ؛  اإ
 ذااأأقدماالإا طارااملتعاقداعىلاترصفاتاماس ابلأخالقاالعام اأأوابلسالم ااهجسدة اأأواالنفس ة التتتمةذاتاوالتالميذاأأوامعازمالئهاأأوامعااإ

 رؤسائه؛

 لةهاسايقا؛ ذااصدرتايفاحقهاعقيي االعزلاطبقااملقتضةاتاالنظاماالأسايسااخلاصايأأطراالأاكيديمة ااهجوية التبرية اوالتكيينااملشارااإ  اإ
 ذااصدرايف  احقااملتعاقد)ة(اح ماهنايئابلإيدان امناأأجلاأأفعالاخمةلابلرشفاأأوابرشطااملروءة؛اإ

 ذا  املركزي؛االتأأيدةباجسلايف)ة(ااملتعاقداامساتسجةلاثبتااإ

 آخرا ذااثبتاأأنهايمارسانشاطااأ  ةدراعتةهايدخالاكةفامااكنتاطبةعته.اااإ
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ااا اطرف امن االعقد افسخ االأس تاذعند ل ااإ امفعيهل ارساين ايمكن ال ااملتعاقد)ة(، اادلراس ة )ة( االس ن  اهناة  امديريف خطار ااإ ايعد اوذكل ا،

اامل ايف ااحملديدة االآجال امبراعاة اوذكل ااملضمين، االربةد اطرةق اعن اأأو ابلتيصل شعار ااإ امع اخطة  ابرساةل اوالتكيين التبرية  ااهجوية  االأاكيديمة  مناا3ايدة

االتقيةدايفاالسجلاالتأأيدةيبااملركزي.اة ،احتتاطائةلاالنظاماالأسايسااخلاصايأأطراالأاكيديما

ا:اتسية االزناعات13البندا

اتعرضاالزناعاتاالناجت اعناتنفيذاهذااالعقداعىلااحملامكااخملتص .

ا:ارسايناالعقد14البندا

وية التبرية اوالتكييناهجو اسيساةصبحاهذااالعقداساريااملفعيلايعداالتأأشرياعتةهامناطرفامراقب)ة(اادلوةلااملعمتد)ة(ادلىاالأاكيديمة ااهجا

اماس .

ا:االإيدماج15البندا

الاخييلاهذااالعقداالإيدماجايفاأأسالكااليظةف االعميمي .

 ةمتاتيقيعاهذااالعقدايفانظرييناأأصتةني.

ابلأمرااملعين)ة(
مضاءامديراالأاكيديمة ااهجوية التبرية اوالتكيين ااإ

ااهجو اسيساماس 
اتأأشريةامراقب)ة(اادلوةل

اووافقتاعتةهاطتعتا
ا)التيقيعامصايدقاعتةه(ا

ا
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ا.......................................................................................:ايتارخي
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