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 الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين

 مكناس -فاس  جلية 

 

 بموجب عقد التوظيفإلي  المفضيالتدريب  عقد
 

 :بيــــــــــــــن 

 مكناس -فاس  جليةة اجليوية نورتبية وامتكوين الأاكدميي 

 ؛من جهةىا مبدير ممثةل 

 ..............................:)وامس يد )ة............................................................................. 

 ...........................................................................رمق:... احلامل نوبطاكة اموطنية نوتؼريف

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

 .......................ختطص ............. احلاضل)ة( ػىل شيادة ..............................................

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

 
 

  حداث الأاكدمييات  05.00بناء ػىل املاهون رمق اجليوية نورتبية وامتكوين امطادر بتنفيذه امظيري امرشيف رمق املايض بؤ

 ( كام وكع ثغيريه وتمتميو؛0000ماي  37) 3203من ضفر  33امطادر يف  3.00.001

  املايض  05.00( بتطبيق املاهون رمق 0003يوهيو 07) 3200ربيع الآدر  5طادر يف ام 0.00.3034ػىل املرسوم رمق و

حداث الأاك  ، كام وكع ثغيريه وتمتميو ؛دمييات اجليوية نورتبية وامتكوينبؤ

  0034أأكتوبر  5 بتارخي 5037وػىل امللرر املشرتك موزير امرتبية اموطنية وامتكوين امليين ووزير الاكتطاد واملامية رمق 

 ؛، كام مت ثغيريه وتمتميو بوضؼية الأساثذة املتؼاكدين مع الأاكدمييات اجليوية نورتبية وامتكوين ملتؼوقا

 كناسم -فاس جلية الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكويناملنظمة من طرف  ،ودغلمبوجب  الأساثذة وظيفوبناء ػىل هتاجئ مباراة ث     

  ؛0036يناير  31 بتارخي

 ػىل ما ييل:وكع االثفاق 
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  ال يؼترب ىذا امؼلد غلد ثوظيف.:  الأول امبند

 .......................................................امس يد)ة(: ............................. ، مبوجب ىذا امؼلد، دضوعيمت : 0امبند 

.................................... ابتداء ................... ملين امرتبية وامتكوين ب يبملركز اجليو  متدريب تكويين

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

ميو أأػاله أأشير متواضةل  (4) ال ثلل غن س تة تكويين )ة( مفرتة ثدريببلأمر خيضع املؼين:  1امبند  ، ثتوج بتسمل بملركز املشار اؤ

 .املتدرب )ة( مشيادة اػرتاف بؼد امتطديق ػىل جمزوءات امتداريب وامتكوينات 

ىل وامتكوين امرتبية ملين اجليوي بملركز وامتكويناتريب اامتد دفهت: 2امبند  امكفاايت الأساس ية  من ذالل  اكتساب امليارات و اؤ

 .امتدريس كادرا ػىل ممارسة همنةوجؼل املتدرب   امتكوين امنظري واملامرسة امليداهية ،

 

 امباب الأول

 املتدرب )ة( وواجباثو )ىا( حلوق

 احللوق :الأول امفرع

ثؼويظ من  ،وامتكوين امرتبية ملين اجليوي املركزمدير  املوكؼة من طرف، بناء ػىل الحئة احلضور املتدرب)ة( يس تفيد: 3امبند 

 .طيةل مدة امتدريب امتكويين درمه  (3200) أأمف وأأربؼامئة شيري كدره

 .مطدرىا اكن همام واهمتيزي امؼنف أأشاكل لك ضد اموكاية يف قحلب املركز  املتدرب )ة( داذل  يمتتع : 4امبند 

 . املركز دزاهة ثضمو اذلي امواثئلي امرضيد من املتدرب )ة( يس تفيد : 5امبند 

 .نومتدربني  بمنس بة امؼمل بو اجلاري امردص يس تفيد املتدرب )ة( من هظام : 6امبند 

 امواجبات امثاين: امفرع

، وذاضة فامي يتؼوق بسري ادلراسة وامتداريب ركز اجليوي ملين امرتبية وامتكويننوم خيضع املتدرب )ة( نونظام ادلاذيل : 7امبند 

 .واحرتام امتسوسل االؤداري وكواػد امطحة وامسالمة 

 ثؼمده حاةل ويف  ،االؤثالف من وحاميهتا اس تؼامميا ، وحبسنوجتيزياثو املركز مرافق ػىل بحملافظة املتدرب )ة( يتؼيد  : 30امبند 

 غلد امتدريب. فسخذكل، يمت 

جباراي والأوشطة امتداريب و اتامتكوين حطص خمتوف يف احلضور يؼترب : 33امبند  ال ثأأدر أأي يلبل وال  نومتدرب )ة(، اؤ ذن اؤ  بؤ

 . االؤدارة من

 .ايديوموجياؤ  أأوا س ياس يتكتيس طابؼا  أأغامل بأأي املركز داذل امليام املتدرب )ة( منؼا لكيامينع ػىل :  30امبند 

 بس تثناء امليداهية، امتداريب وأأثناء املركز داذل بيضاء وزرة ارثداء وجوب مع  ميندامب )ة( امؼناية املتدرب ػىل جيب : 31امبند 

 . رايضية بذةل ارثداء ػوهيم اذلين وامرايضية امبدهية امرتبية ختطص يفاملتدربني 
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 امباب امثاين

 أأحاكم ػامة

واحلطول ػىل شيادة الاػرتاف  اتامتكوين امتداريب و امتطديق ػىل جمزوءات وبؼد ،امتدريب امتكويينفرتة  غند هناية:  32امبند 

رجاػو  يتوضل املتدرب)ة( ،بذكل ىل الأ بمنوذج غلد امتوظيف كطد ثوكيؼو واملطادكة ػويو واؤ  .اكدمييةاؤ

دطار   دون من طرف مدير)ة( الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين امتكويين غلد امتدريبميكن فسخ :  33امبند  شؼار أأواؤ يف  ،اؤ

 احلاالت امتامية:

  ذا مل يوتحق  اهطالق( أأايم ابتداء من اترخي 3ذالل مخسة )ملين امرتبية وامتكوين بملركز اجليوي  )ة(  املتدرباؤ

 ؛ امتكويين امتدريب

  ذا أأكدم الأطر  جتاهزمالئو أأو  جتاهثرصفات ماسة بلأذالق امؼامة أأو بمسالمة اجلسدية أأو امنفس ية  ػىل)ة(  املتدرباؤ

 بملركز؛امؼامةل 

  ذن مربر بوثيلة رمسية لأكرث من  امتدريب؛مدة أأهطاف يوم ذالل  30أأايم أأو  3امتغيب بدون اؤ

  ذا مل  .تطبيليةام نظرية و ام ؼموية و ام خيضع مالدتبارات اؤ

ن  امتكويين، الاهلطاع املكي غن امتدريب غند:  34امبند  ذالل فرتة  اس تفاد مهنااميت  مبامؽ امتؼويضاترجاع بؤ موزم املتدرب)ة( فاؤ

  امتدريب.

 جلية الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين  املتدرب)ة( ومدير)ة( من طرف ثوكيؼويطبح ىذا امؼلد ساري املفؼول بؼد :  35امبند 

 مكناس -فاس 

 

 يمت ثوكيع ىذا امؼلد يف هظريين أأضويني.

مضاء مدير)ة( الأاكدميية اجليوية نورتبية وامتكوين املؼين)ة(  بلأمر  اؤ

 مكناس -فاس  جلية 

  )امتوكيع مطادق ػويو( ػويو تووافل تاطوؼ

 

 

 

 

 


