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 آسفي-مراكش    األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة

 عقد 

 بيــــــــــــــن:

 ؛من جهة مبديرها،ممثلة  مراكش آسفي جلهةاألكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين  -

 ........................................................................................................... :(والسيد )ة -

 ............................................................... :رقم الوطنية للتعريفالحامل للبطاقة 

 ................................................... في.........../.........../.......................: بتاريخاملزداد)ة( 

 ............................ تخصص .............................................. الحاصل)ة( على شهادة

 .ثانيةمن جهة                                                                                                      ........................................: بالساكن )ة( 

 

 15الصادر في  1.00.203القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.00على القانون رقم  بناء •

 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛2000ماي  19) 1421صفر من 

ديميات الجهوية القاض ي بإحداث األكا 07.00القانون رقم  ( بتطبيق2001يونيو 29) 1422ربيع اآلخر  7الصادر في  2.00.1016على املرسوم رقم و  •

 وتتميمه؛، كما وقع تغييره للتربية والتكوين

 كاديميةألاملجلس اإلداري لواملصادق عليه من طرف  مراكش آسفيوعلى النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  •

 .2018أبريل  19بتاريخ املنعقد 

 ؛2018يناير  13 بتاريخاملنظمة من طرف األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  عقد،بموجب  وبناء على نتائج مباراة التوظيف •

ملهن التربية  ي هو جوبناء على االعتراف باستيفاء جميع وحدات التكوين املبرمجة خالل السنة األولى من التكوين التأهيلي، الصادر عن املركز ال •

  مراكش آسفيلجهة  والتكوين

 :وقع االتفاق على ما يلي -

 : موضوع عقد التوظيف وتاريخ سريان مفعولهاألول  البند

للتربية والتكوين لجهة  من لدن األكاديمية الجهويةالسيد)ة(: ...............................................................يتم، بموجب هذا العقد، تشغيل 

 ............................................................... ةدما.ثانوي( .................... أو تدائي با)التعليم )ها( أستاذا)ة( متعاقدا)ة( بسلك  بصفته آسفي -مراكش

 من.........................................................ابتداء ......................................املديرية اإلقليمية ......................................

 العقد وشروطه  التعيين ومدة: 2البند 

بمقر في درجة توظيفه  ،خالل السنة األولى من التكوين التأهيليوحدات التكوين املبرمجة  استوفى جميعالذي األستاذ )ة( املتعاقد)ة( ، يعين

  .سنتين. ويتم إبرام العقد املشار إليه في البند األول ملدة األكاديمية املحدد من قبلالعمل 

خصص إلجراء تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل ت، سنة تكوينية ثانيةمن  ،على مدى سنة دراسية كاملة األستاذ )ة( املتعاقد)ة(ويستفيد 

الذي التأهيل املنهي  تهييئ امتحانأجل من عن بعد، تكوينات سؤولية القسم ودورات تكوينية حضورية باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين و مل

 بموجب قرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية. مهكيفية تنظي تحدد

 درجته.رتب في الرتبة الثانية من يو  حالة النجاح في هذا االمتحان، يتم تجديد العقد ملدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية.  في

 تعاقد )ة( املطالبة بأي تعويض.لإلطار املوفي حالة الرسوب في االمتحان السالف الذكر، يفسخ العقد بدون إشعار وال يحق 

................................... 

االمتحان الوارد ضمن لوائح الناجحين لمباراة التوظيف  رقم

0182 بموجب عقود دورة يناير  
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 : مهام املتعاقد3 البند

املحدد له وفق الحصة األسبوعية كاملة، مع احترام التوزيع وذلك  ،بمؤسسات التربية والتعليم العمومي مهام التدريس )ة(املتعاقد األستاذ)ة(يتولى 

 )ها( من طرف السلطات التربوية املختصة.

املهام التي يحددها مدير األكاديمية، والتي تندرج ضمن املجاالت  باملهام املرتبطة بالحياة املدرسية ومختلف بالقيام) ة)املتعاقد األستاذ )ة( ا يلزم مك 

 :التالية

باملؤسسات التعليمية املحددة من قبل السلطات  ،ة األسبوعية املشار إليها أعالهوفق الحص لفصل الدراس ي،اإعداد وتخطيط وتقويم وتدبير  ▪

 التربوية املختصة؛

 ؛ومسك النقط انات املدرسية اإلشهاديةتصحيح فروض املراقبة املستمرة وأوراق االمتح ▪

املشاركة في عمليات تشخيص التعثر الدراس ي وصعوبات التعلمات لدى التلميذات والتالميذ وتقديم دروس الدعم والتقوية لفائدتهم لتعزيز  ▪

 ؛قدراتهم املعرفية وتدعيم مكتسباتهم

 ؛التعليميةاملساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع املشروع التربوي للمؤسسة  ▪

 املساهمة في إعداد وتنظيم وإنجاز واستثمار مختلف عمليات التقويم التربوي؛ ▪

 ؛املساهمة في التوجيه التربوي، ملواكبة ميوالت وملكات املتعلمين واختياراتهم التربوية واملهنية وبلورة مشاريعهم الشخصية ▪

 تنظم في إطار إشعاع املؤسسة وانفتاحها على محيطها االقتصادي واالجتماعي. الثقافية والفنية العامة التيو  املدرسية املشاركة في األنشطة ▪

 األجور والتعويضات  :4البند 

 1423من ذي الحجة  8الصادر في  2.02.854للمرسوم رقم  هيئة التدريس الخاضعةطر األجرة املخولة أل  ة( نفس)ة( املتعاقداألستاذ)يتقاض ى 

 والدرجة.نفس الرتبة  واملرتبين في وتتميمه، تغييرهالنظام األساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع ( بشأن 2003فبراير  10)

 نفس نظام التعويضات العائلية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. ة( من)ة( املتعاقديستفيد األستاذ)كما 

 الجمع بين األجور  :5 البند

 ،الجهوية للتربية والتكوين أو أية جهة تابعة أو غير تابعة لهاعويض يمكن تخويله من األكاديمية الجمع بين هذه األجرة وأية أجرة أو تال يمكن 

 :باستثناء

الجاري املنصاااوص عليها في النصاااوص التنظيمية  االختبارات الكتابية املتعلقة باالمتحانات املدرساااية اإلشاااهاديةأوراق التعويضاااات عن تصاااحيح  •

 بها العمل؛

ألجل حضااااااااااااور دورات التكوين املنظمة لفائدته من طرف  ،في حالة التنقل إلى جماعة ترابية غير التي تم تعيينه بهااملصاااااااااااااريف التعويضااااااااااااات عن  •

( 15)عشاااااار خالل الخمسااااااة درهما يوميا  60قدره  وذلك بماربية الوطنية، املكلفة بالت الساااااالطة الحكوميةأو  الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية

 ( في نفس املكان.16درهما يوميا ابتداء من اليوم السادس عشر ) 48يوما األولى في نفس املكان و

 األولى. الدرجةدرهما عندما يرقى املعني باألمر إلى  80هذه القيمة إلى  وترفع
 

 والتنقيط والترقي التقييم  :6   البند
 

ة( لكل أستاذ) ،والذين يمنحون سنويا العاملين تحت إمرتهتسند سلطة التنقيط إلى مدير األكاديمية الذي تبقى له صالحية تفويضها إلى املسؤولين 

 نقطة عددية مذيلة بتقييم عام لقيمته املهنية. ،نشاطه ة( يزاول )متعاقد

 التربية الوطنية؛قطاع على موظفي  التشريعية والتنظيمية املطبقةللمقتضيات  ،فيما يتعلق بالتنقيط والتقييم (،)ةويخضع املتعاقد

( سنوات يترتب عنه إعادة التأهيل ملواكبة املستجدات التربوية إذا 8)ثمان لتقييم دوري على رأس كل  ذكره،كما يخضع باإلضافة إلى ما سبق 

  اقتضت ضرورة املصلحة ذلك.

في قطاع التربية الوطنية، ويتم تجسيد هذه الترقيات بواسطة  العمل الرتبة والدرجة طبقا للمقتضيات الجاري بها في )ة(املتعاقداألستاذ)ة( رقى ي

 بهذا العقد. ملحقات

 



 

3 
 

 )ة(   ة( املتعاقد)حقوق األستاذ :7البند 

 :يستفيد األستاذ )ة( املتعاقد )ة( من الحقوق التالية

 الحق في األجرة؛ •

 العائلية والتعويض عن املنطقة؛الحق في التعويضات  •

 الحق في الترقية في الرتبة والدرجة؛  •

 الترابي لألكاديمية؛ النفوذالحركة االنتقالية داخل املشاركة في الحق في  •

 والتكوين املستمر؛ األساسالحق في التكوين  •

 أداء مناسك الحج؛ خطيرة ورخصةستثنائية ألسباب عائلية أو الرخص اال و  الرخصة السنوية الحق في •

 ؛بالنسبة لألستاذة املتعاقدة رخصة الوالدةالحق في  •

 ؛رض طويلة األمداملورخص  رض متوسطة األمداملرخص و  رض قصيرة األمداملرخص  الحق في •

 االنخراط في نظام التغطية الصحية اإلجبارية املسير من طرف الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي؛الحق في  •

 االنخراط في نظام التغطية الصحية املسير من طرف "التعاضدية العامة للتربية الوطنية"؛في  الحق •

 االنخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين؛الحق في  •

 التعويض عن حوادث الشغل؛الحق في  •

 ؛التقاعدالحق في  •

املتعاقد)ة(   ر على وضعية الحق في ممارسة العمل النقابي وفقا للتشريع الجاري به العمل. وال يترتب على االنتماء أو عدم االنتماء إلى نقابة من النقابات أي أث •

 ؛

أثناء مزاولة مهامه. وتقوم املتعاقد)ة(   ه الحق في الحماية التي تضمنها األكاديمية من التهجم أو التهديد أو اإلهانة أو السب أو القذف الذي قد يتعرض ل •

اديمية محل األكاديمية إن اقتض ى الحال، وفقا للتشريع الجاري به العمل، بالتعويض عن جميع األضرار التي قد تنتج عن األفعال املذكورة. وتحل األك

 املتضرر في ضمان حقوقه.

 : واجبات   األستاذ)ة(   املتعاقد)ة( 8لبند ا

 يلي: ة( بمااألستاذ )ة( املتعاقد ) يلتزم

 االنضباط واحترام الرؤساء؛ •

 التنفيذ السليم للمهام املسندة إليه؛ •

 احترام أوقات العمل؛ •

 ية؛بحضور الدورات التكوينية املنظمة من طرف األكاديمية أو املديرية اإلقليمية التابعة لها أو السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطن االلتزام •

 ( سنوات للتقييم وإعادة التأهيل عند الضرورة؛8الخضوع كل ثمان ) •

 لألكاديمية؛الحفاظ على املمتلكات العقارية واملنقولة  •

من خالل مزاولة عمله، بأي شكل من األشكال، دون  عليهانشر أي وثيقة أو تسريب أي معلومة اطلع عليه )ها( مان السر املنهي، حيث يمنع الحرص على كت •

 من مدير األكاديمية؛ ترخيص كتابي

دإ االستقاللية شأنها أن تخل بمب االمتناع عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل أو تكون له بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مصالح مع األكاديمية من •

  ؛في مزاولة املهام

 قبول مقر العمل وكذا التعيين بإحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يتم تحديدها من قبل اإلدارة؛ •

 ؛أخالقيات املهنةاحترام النظام الداخلي للمؤسسة وميثاق  •

 ؛الكاملة القيام بمهام التدريس وفق الحصة األسبوعية •

 التقيد باملناهج الرسمية والعمل على إنجاز املقررات داخل اآلجال املطلوبة؛ •

 تقييم تعلمات التالميذ؛ •

 املشاركة في األنشطة املدرسية؛ •

 املساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح أوراق االمتحانات ومسك النقط. •
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 الوالدة  ة: العطلة السنوية والرخص االستثنائية ورخص9البند 
 

 .لنظام األساس ي الخاص بأطر األكاديميةافي هو محدد  كماالرخصة السنوية خالل نهاية السنة الدراسية من  املتعاقد)ة(األستاذ )ة( يستفيد 

أيام في  (10) وذلك في حدود عشرة ،استثنائيةو اب خطيرة أسبو أمبررات عائلية ناء على ب للتغيب عن العمل رخصمن  يستفيديمكنه أن كما 

 السنة.

 إلى بيت هللا الحرام ، من رخصة استثنائية ألداء فريضة الحجفي حياته اإلدارية االكاديمية أوطيلة مدة التعاقد مع  ،مرة واحدة ويمكنه االستفادة

 .ملدة شهر

مع  ،أسبوعا 14ا مدته ، من رخصة عن الوالدةطبية بلوغ الشهر الثامن من الحمل بشهادة املتعاقدة الحامل، بعد إثباتهااألستاذة وتستفيد 

 بأجرتها كاملة.االحتفاظ 

 : التغيب ألسباب صحية10 البند
 

 . صحية ألسبابالرخص ، من ممارسة مهامه على الذي أصيب بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر املتعاقد)ة(األستاذ )ة( يستفيد 

أقصاه يومين من أيام العمل. غير أن هذه املدة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثالثة أيام من بشهادة طبية داخل أجل  املتعاقد)ة(يجب أن يدلي 

 تتضمن املدة املحتمل أن يظل خاللها غير قادر على القيام بعمله. ،بالنسبة للعاملين بالوسط القرويأيام العمل 

ال يستعمل رخصته إال للعالج. وإذا  )ة( الالزمة للتأكد من أن املتعاقد عند الحاجة، بجميع أعمال املراقبة الطبية واإلدارية، وتقوم األكاديمية

خدمة بناء على املقتضيات الجاري بها العمل بخصوص ال )ة( رة املتعاقدمن أج املحددة في الشهادة الطبية،رخصة التبين عكس ذلك، يتم خصم فترة 

 .نجزةاملغير 

من رخصة مرض قصيرة األمد أومتوسطة األمد أو إما االستفادة  ذلك ، ويترتب عناملرضوتحدد مدة الرخصة ألسباب صحية حسب طبيعة 

 طويلة األمد.

 ، يفسخ العقد دون إخطار وال تعويض.نونا، ولم يتمكن من استئناف عملهقا )ة(وفي حالة انصرام مدة الرخصة املرضية املخولة للمتعاقد

تحدد بموجبه كيفية تطبيق الذي ( 2000ماي  10) 2.99.1219املرسوم رقم ، أحكام جميع هذه الحاالتفي  املتعاقد)ة( اإلطار على وتطبق

يوليوز  4) 2.94.279. وكذا املرسوم رقم الرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة( املتعلقة ب1958فبراير  24) 1.58.008مقتضيات الظهير الشريف رقم 

 .1.58.008الظهير الشريف رقم املكرر من  43( بتحديد قائمة األمراض املشار إليها في الفصل 1995

املتعاقد)ة( بمرض أو استفحل هذا املرض عليه أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، وإما خالل قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو  وإذا أصيب

، تقاض ى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على إلنقاذ حياة واحد أو أكثر من األشخاص، وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله

بها العمل.  استئناف عمله أو إلى أن يتم االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط املنصوص عليها في القوانين الجاري 

 ريف املترتبة مباشرة عن املرض أو الحادثة.األتعاب الطبية واملصا األكاديمية أبدالكما يحق للمعني)ة( باألمر أن يسترجع من 

  التغطية االجتماعية: 11 البند
 

 أعاله، فإن األستاذ )ة( املتعاقد )ة(: 7ند الب فيباإلضافة إلى ما ورد 

 يستفيد من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل واألمراض املهنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛ ▪

أكتوبر  4) 1397من شوال  20الصادر في  1.77.216يخضع فيما يخص التقاعد، للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد املحدث بالظهير الشريف رقم  ▪

 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛1977

 1999فبراير  1بتاريخ  2.98.500رقم وذلك طبقا ملقتضيات املرسوم  )ها( بصرف رصيد الوفاة لذوي حقوقهتلتزم األكاديمية،  (،ها)ته في حالة وفا ▪

 املتعلق برصيد الوفاة.
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 وإنهاؤهالعقد  : فسخ12 البند
 

ة املشار يمكن فسخ هذا العقد من أحد الطرفين، كتابة، بعد استشارة لجنة األطر املختصة املنصوص عليها في النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديمي

 وذلك مع احترام مهلة إشعار مدته: أعاله،إليه 

 ثمانية أيام خالل ستة أشهر األولى من العمل؛ •

 ستة أشهر من العمل.قضاء شهر بعد  •

أعاله، فإن فسخ العقد، ال يعطي الحق في أي تعويض كيفما كان نوعه. كما يمكن كذلك فسخ العقد، بدون  امع مراعاة آجال اإلخطار املنصوص عليه

 في الحاالت التالية: أي إخطار أو تعويض،

 إذا لم يلتحق اإلطار املتعاقد بمقر عمله داخل اآلجال املحددة من طرف األكاديمية؛ •

مع زمالئه أو مع  إذا أقدم اإلطار املتعاقد على تصااااااااارفات ماساااااااااة باألخالق العامة أو بالساااااااااالمة الجسااااااااادية أو النفساااااااااية للتلميذات والتالميذ أو •

 رؤسائه؛

 ؛الجهوية للتربية والتكوين املشار إليه سابقا طر األكاديميةبأ الخاص األساس ي العزل طبقا ملقتضيات النظامإذا صدرت في حقه عقوبة  •

 حكم نهائي باإلدانة من أجل أفعال مخلة بالشرف أو بشرط املروءة؛ )ة( إذا صدر في حق املتعاقد •

 إذا ثبت أنه يمارس نشاطا آخر يدر عليه دخال كيفما كانت طبيعته. •

األكاديمية الجهوية  )ة(، وذلك بعد إخطار مديرفي نهاية السنة الدراسيةإال  سريان مفعوله ال يمكن ،)ة(املتعاقداألستاذ )ة( فسخ العقد من طرف عند 

 الخاص األساس ي من النظام 3، وذلك بمراعاة اآلجال املحددة في املادة برسالة خطية مع إشعار بالتوصل أو عن طريق البريد املضمون للتربية والتكوين 

 .املركزي  التأديبي السجل في التقييد تحت طائلة    طر األكاديمية،بأ

 : تسوية النزاعات13 البند

 املختصة. ذ هذا العقد على املحاكمتعرض النزاعات الناتجة عن تنفي

 : سريان العقد14 البند

 مراكش آسفيلدى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  )ة(الدولة املعتمد )ة(يصبح هذا العقد ساري املفعول بعد التأشير عليه من طرف مراقب

 اإلدماج :15البند 

 .في أسالك الوظيفة العموميةهذا العقد اإلدماج  يخول ال 

 يتم توقيع هذا العقد في نظيرين أصليين.

الجهوية للتربية األكاديمية  مدير إمضاء  ة( باألمراملعني)

 آسفي -مراكش    والتكوين لجهة

اقب تأشيرة  الدولة )ة(مر

افقت عليه  اطلعت وو

 )التوقيع مصادق عليه( 
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