
  

  

 

 

 التدريب عقد

 بيــــــــــــــن:

 ؛من جهةها ممثلة بمدير    آسفي-مراكش  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

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

 الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم:..............................................................................

 ..................................في ....................................................املزداد)ة( بتاريخ ............

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

 من جهة أخرى. ........................................ : الساكن )ة( ب

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

 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛2000ماي  19) 1421

القاضــــــــــ ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية  07.00( بتطبيق القانون رقم 2001يونيو 29) 1422ربيع اآلخر  7الصــــــــــادر في  2.00.1016وعلى املرســــــــــو  رقم  -

 وتتميمه؛والتكوين، كما وقع تغييره 

 ؛آسفي - لجهة. مراكشالنظا  األساس ي الخاص بأطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعلى  -

 ؛2018 دجنبر  22 بتاريخ ، املنظمة من طرف األكاديمية الجهوية للتربية والتكويناألساتذة وبناء على نتائج مباراة توظيف           

 وقع االتفاق على ما يلي:

 ال يعتبر هذا العقد عقد توظيف. :األول  البند

 .....................................السيد)ة(: .................................................... ، بموجب هذا العقد، خضوعيتم : 2البند 

 2019يناير  14ابتداء من جهة مراكش آسفيملهن التربية والتكوين ب  ي باملركز الجهو كوين تأهيلي لت

، تتوج بتسعععلم املتدرب )ة( ليعععهادة اعترا   عد أشعععهر متواصعععلة باملركز امليعععار  لي  أع   (7) بعةال تقل عن سععع تكوين تأهيلي)ة( لفترة باألمر املعنييخضععع  :  3البند 

 .التصديق على مجزوءات التداريب والتكوينات 

األسععععععععععاسععععععععععية  من خ م التكوين الن ري واملمارسععععععععععة   اكتسععععععععععاب املهارات وال فايات  لى والتكوين التربية ملهن الجهوي  باملركز والتكوينات ريباالتد هد ت:   4 البند

 التدريس. وجعل املتدرب  قادرا على ممارسة مهنة امليدانية،

 الباب األول 

 املتدرب )ة( وواجباته )ها( حقوق 

 ق الحقو  :األول  الفرع
 ألف وأربعمائة تعويض شععععععععععععهري قدر من  والتكوين، التربية ملهن الجهوي  مدير املركز املوقعة من طر ، بناء على الئحة الحضععععععععععععور املتدرب)ة( يسععععععععععععتفيد:  5البند 

 .التأهيلي التكوينطيلة مدة  درهم  (1400)

 .مصدرها كان مهما العنف والتمييز أشكام كل ضد الوقاية في حقالب املركزيتمت  املتدرب )ة( داخل :  6البند 

 .املركز خزانة تضم  الذي الوثائقي الرصيد مناملتدرب )ة( يستفيد :7 دالبن.

 .للمتدربين  بالنسبة لعمل ا ب   الجاري  الرخص يستفيد املتدرب )ة( من ن ام : 8البند 

 ------------------------ :االمتحانرقم 

4444445232
112121 

   والتكويناألكاديمية الجهوية للتربية  

 مراكش آسفي



 الواجبات :الثاني الفرع

للمركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، وخاصععععة  يما يتعلق  سععععير الدراسععععة والتداريب والترام التسععععلسععععل  يخضعععع  املتدرب )ة( للن ام الداخلي:  9 البند

 .اإلداري وقواعد الصحة والس مة 

  سخذلك، يتم  تعمد  لالة وفي ،اإلت   من ولمايتها استعمالها ، وبحسنوتجهيزات  املركز مرا ق على املتدرب )ة( باملحا  ة يتعهد :10البند 

 عقد التدريب.

 .اإلدارة من بإذن  ال تأخر أي يقبل (، والللمتدرب )ة  جباريا واألنيطة والتداريب اتالتكوين لصص مختلف في الحضور  ر: يعتب11البند

 .أيديولوجياأعمام ت تس ي طا عا سياسيا أو  بأي املركز داخل القيام يمن  على املتدرب )ة( منعا كليا: 12البند 

 تخصعععععععص في املتدربين باسعععععععت ناء امليدانية، التداريب وأثناء املركز داخل وزرة بيضعععععععاء ارتداء وجوب م  الهندامب )ة( العناية املتدرب على : يجب13البند 

 رياضية. ارتداء بذلة عليهم الذين والرياضية البدنية التربية

 الباب الثاني

 أحكا  عامة

يتوصععععععععععععععل  ،والحصععععععععععععععوم على شععععععععععععععهادة االعترا  بذلك اتالتكوينالتداريب و  التصععععععععععععععديق على مجزوءات وبعد ،التكوين التأهيلي ترة  نهايةعند : 14البند 

 .كاديميةاملتدرب)ة(بنموذج عقد التوظيف قصد توقيع  واملصادقة علي  وإرجاع   لى األ

 ، في الحاالت التالية: شعار  خطار أو من طر  مدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دون  التكويني يم ن  سخ عقد التدريب: 15البند 

o  ؛التكوين التأهيلياملوالية لتاريخ انط ق  ( أيا 5خالل الخمسة )الجهوي ملهن التربية والتكوين  باملركزة( املتدرب) ذا لم يلتحق 

o  تصر ات ماسة باألخ ق العامة أو بالس مة الجسدية أو النفسية م  زم ئ  أو م  األطر العاملة باملركز؛ علىة( املتدرب) ذا أقدم 

o املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين؛ ت   تجهيزات ومرا ق  )ة(  ذا تعمد املتدرب 

o  خ م مدة التدريب؛ أنصاف يو  10أيا  أو  5ألكثر من  ذن مبرر بوثيقة رسمية  بدون ة( املتدرب) ذا تغيب 

o .ذا لم يجتز املتدرب االختبارات العملية والن رية  

 خ م  ترة التدريب. استفاد منهاالتي  مبالغ التعويضاترجاع بإملزم املتدرب)ة(  إن  ،التأهيلي التكويناالنقطاع ال لي عن  عند: 16البند 

 آسفي-مراكشاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  املتدرب)ة( ومدير)ة( من طر  توقيع يصبح هذا العقد ساري املفعوم  عد : 17البند 

 يتم توقيع هذا العقد في نظيرين أصليين.

 إمضاء مدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باألمرة( املعني)

 آسفي-مراكش لجهة  
 

افقت عليه )التوقيع مصادق عليه(   اطلعت وو

 

780456895
 ------------------------ :االمتحانرقم 


