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 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 لكممي وادنون جلهة 

 

 

 بموجب عقد التوظيفإلى  المفضيالتدريب  عقد
 

 :بيــــــــــــــن 

 لكممي وادنون الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

 ؛من هجة (مديرهتا)ها مبدير ممثةل 

 ..............................:)والس يد )ة............................................................................. 

 ...........................................................................رمق:... احلامل للبطاقة الوطنية للتعريف

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

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

 من هجة أأخرى......................................الساكن )ة( ب:...

 
 

  حداث الأاكدمييات  07.00بناء عىل القانون رمق اجلهوية للرتبية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهري القايض بإ

 وتمتميه؛( كام وقع تغيريه 2000ماي  19) 1421من صفر  15الصادر يف  1.00.203الرشيف رمق 

  07.00( بتطبيق القانون رمق 2001يونيو 29) 1422ربيع الآخر  7صادر يف ال 2.00.1016عىل املرسوم رمق و 

حداث الأاك  ، كام وقع تغيريه وتمتميه ؛دمييات اجلهوية للرتبية والتكوينالقايض بإ

 أأكتوبر  7 بتارخي 7259ملالية رمق وعىل املقرر املشرتك لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين ووزير الاقتصاد وا

 ؛، كام مت تغيريه وتمتميه يتعلق بوضعية الأساتذة املتعاقدين مع الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين 2016

 13 بتارخي الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكويناملنظمة من طرف  ،ودعقمبوجب  الأساتذة وظيفوبناء عىل نتاجئ مباراة ت

  ؛2018يناير 

 وقع االتفاق عىل ما ييل:
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 ال يعترب هذا العقد عقد توظيف.البند الأول : 

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

.................................... ابتداء ................... ملهن الرتبية والتكوين ب يبملركز اجلهو  لتدريب تكويين

 .....................................................................من

ليه أأعاله أأشهر متواصةل  (6) ال تقل عن س تة تكويين )ة( لفرتة تدريببلأمر خيضع املعين:  3البند  ، بملركز املشار اإ

 .املتدرب )ة( لشهادة اعرتاف بعد التصديق عىل جمزوءات التداريب والتكوينات  تتوج بتسمل

ىل والتكوين الرتبية ملهن اجلهوي بملركز والتكويناتريب االتد دفهت: 4البند  الكفاايت الأساس ية   اكتساب املهارات و اإ

 .التدريس ممارسة همنةوجعل املتدرب  قادرا عىل  من خالل التكوين النظري واملامرسة امليدانية ،

 

 الباب الأول

 املتدرب )ة( وواجباته )ها( حقوق

 احلقوق :الأول الفرع

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

 .طيةل مدة التدريب التكويين ( درمه 1400) أألف وأأربعامئةتعويض شهري قدره 

 .مصدرها اكن همام والمتيزي العنف أأشاكل لك ضد الوقاية يف قحلب املركز املتدرب )ة( داخل   يمتتع : 6البند 

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

 .للمتدربني  بلنس بة العمل به اجلاري الرخص يس تفيد املتدرب )ة( من نظام : 8البند 

 الواجبات الثاين: الفرع

، وخاصة فامي يتعلق بسري ادلراسة ركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوينللم خيضع املتدرب )ة( للنظام ادلاخيل : 9البند 

 .والتداريب واحرتام التسلسل االإداري وقواعد الصحة والسالمة 

 حاةل ويف ، االإتالف من وحاميهتا اس تعاملها ، وحبسنوجتهزياته املركز مرافق عىل بحملافظة يتعهد املتدرب )ة(  : 10البند 

 ذكل، يمت فسخ عقد التدريب. تعمده

جباراي والأنشطة التداريب و اتالتكوين حصص خمتلف يف احلضور يعترب : 11البند   أأي يقبل وال  للمتدرب )ة(، اإ

ال تأأخر ذن اإ  . االإدارة من بإ

 .ايديولوجيأأ  أأوا س ياس يتكتيس طابعا  أأعامل بأأي املركز داخل القيام املتدرب )ة( منعا لكيامينع عىل :  12البند 

 امليدانية، التداريب وأأثناء املركز داخل بيضاء وزرة ارتداء وجوب مع )ة( العناية بلهندام  املتدرب عىل جيب : 13البند 

 . رايضية بذةل ارتداء علهيم اذلين والرايضية البدنية الرتبية ختصص يفاملتدربني  بس تثناء
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 الباب الثاين

 أأحاكم عامة

واحلصول عىل شهادة  اتالتكوين التداريب و التصديق عىل جمزوءات وبعد ،التدريب التكويينفرتة  عند هناية:  14البند 

ىل يتوصل املتدرب)ة( ،الاعرتاف بذكل رجاعه اإ  .اكدمييةالأ  بمنوذج عقد التوظيف قصد توقيعه واملصادقة عليه واإ

خطار   دون من طرف مدير)ة( الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين التكويين عقد التدريبميكن فسخ :  15البند   أأواإ

شعار  يف احلاالت التالية: ،اإ

  ذا مل يلتحق ( أأايم ابتداء من اترخي 5خالل مخسة )ملهن الرتبية والتكوين بملركز اجلهوي  )ة(  املتدرباإ

 ؛ التكويين التدريب انطالق

  ذا أأقدم زمالئه أأو  جتاهترصفات ماسة بلأخالق العامة أأو بلسالمة اجلسدية أأو النفس ية  عىل)ة(  املتدرباإ

 بملركز؛الأطر العامةل  جتاه

  ذن مربر بوثيقة رمسية لأكرث من  التدريب؛مدة أأنصاف يوم خالل  10أأايم أأو  5التغيب بدون اإ

  ذا مل  .تطبيقيةال نظرية و ال عملية و ال خيضع لالختبارات اإ

ن  التكويين، الانقطاع اللكي عن التدريب عند:  16البند   اس تفاد مهنااليت  مبالغ التعويضاترجاع بإ ملزم املتدرب)ة( فاإ

  خالل فرتة التدريب.

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين  املتدرب)ة( ومدير)ة( من طرف توقيعهيصبح هذا العقد ساري املفعول بعد :  17البند 

 لكممي وادنون .جلهة 

 

 يمت توقيع هذا العقد يف نظريين أأصليني.

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

 لكممي  وادنون. جلهة 

  )التوقيع مصادق عليه( عليه تووافق تاطلع

 

 

 

 

 


