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 علذ 
 بيــــــــــــــن :

 لجهت ً ت للتربُت والخيٍى  من جهت؛ ،هابمذًش ممثلت  اللىُؼشة –ظال  –الشباغ  ألاوادًمُت الجهٍى

 ...........................................:)والعُذ )ة................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................سكم:.............................................. الحامل للبؼاكت الىػىُت للخعٍشف

خ ........................  ...............................................................................................................في ........................................اإلاضداد)ة( بخاٍس

 ...................................................................................................... جخصص ..............................الحاصل)ة( على شهادة ...................

 .ثاهيتمن جهت ................................................................................................................................العاهً )ة( ب:..............................

  ف سكم  07.00بىاء على اللاهىن سكم ت للتربُت والخيىًٍ الصادس بدىفُزه الـهحر الشٍش  1.00.203اللاض ي باخذار ألاوادًمُاث الجهٍى

 ( هما وكع حؼُحره وجخمُمه؛2000ماي  19) 1421مً صفش  15الصادس في 

  اللاض ي باخذار  07.00اللاهىن سكم  ( بخؼبُم2001ًىهُى 29) 1422سبُع آلاخش  7الصادس في  2.00.1016على اإلاشظىم سكم و

ًألاوا ت للتربُت والخيٍى  ، هما وكع حؼُحره وجخمُمه ؛دًمُاث الجهٍى

  ً ت للتربُت والخيٍى واإلاصادق علُه مً ػشف  اللىُؼشة –ظال  –الشباغ  لجهتوعلى الىـام ألاظاس ي الخاص بأػش ألاوادًمُت الجهٍى

خ وادًمُتألاملجلغ ؤلاداسي ل  ؛ 2018ًىهُى  01 اإلاىعلذ بخاٍس

 خ علذ،بمىحب  وبىاء على هخائج مباساة الخىؿُف ً بخاٍس ت للتربُت والخيٍى  ؛2018ًىاًش  13  اإلاىـمت مً ػشف ألاوادًمُت الجهٍى

 الخأهُلي، الصادس عً اإلاشهض ال ً إلاهً  ي هى جوبىاء على الاعتراف باظدُفاء حمُع وخذاث الخيىًٍ اإلابرمجت خالٌ العىت ألاولى مً الخيٍى

ً  اللىُؼشة. –ظال  –الشباغ  لجهت التربُت والخيٍى

 :وكع الاجفاق على ما يلي

 : مىضىع علذ الخىظيف وجاريخ سريان مفعىلهألاول   البنذ

 ...............................................................................................................................................................ًخم، بمىحب هزا العلذ، حشؼُل العُذ)ة(: ...................

 ً ت للتربُت والخيٍى  )ابخذائي أو بصفخه )ها( أظخارا)ة( مخعاكذا)ة( بعلً الخعلُم اللىُؼشة –ظال  –الشباغ  لجهتمً لذن ألاوادًمُت الجهٍى

 .................................................................................مادة........................................................زاهىي(.......................

ت    .............................................ابخذاء مً............. .......................................................................ؤلاكلُمُت.باإلاذًٍش

 العلذ وشروطه  الخعيين ومذة: 2البنذ 

ً الخأهُلي، ٌعحن ً اإلابرمجت خالٌ العىت ألاولى مً الخيٍى بملش العمل في دسحت جىؿُفه  ،ألاظخار )ة( اإلاخعاكذ)ة( الزي اظخىفى  حمُع وخذاث الخيٍى

خم ئبشام العلذ اإلاشاس ئلُهألاوادًمُت املحذد مً كبل   .ظيخحنفي البىذ ألاٌو إلاذة  . ٍو

عخفُذ  يُت زاهُتمً  ،على مذي ظىت دساظُت واملت ألاظخار )ة( اإلاخعاكذ)ة(َو ب مإػش في وطعُت جدمل وامل ج، ظىت جيٍى عإولُت إلاخصص إلحشاء جذٍس

ً و  ت إلاهً التربُت والخيٍى يُت خظىسٍت باإلاشاهض الجهٍى ىاث اللعم ودوساث جيٍى  مههُفُت جىـُجدذد  مخدان الخأهُل اإلانهي الزي ا  تهُيئ مً أحل عً بعذ، جيٍى

 بمىحب كشاس للعلؼت الحيىمُت اإلايلفت بالتربُت الىػىُت.

 شجب في الشجبت الثاهُت مً دسحخه .ٍو  في خالت الىجاح في هزا الامخدان، ًخم ججذًذ العلذ إلاذة ظىت كابلت للخجذًذ بصفت جللائُت. 

ع.لإلػاس اإلالعالف الزهش، ًفسخ العلذ بذون ئشعاس وال ًدم وفي خالت الشظىب في الامخدان ا  خعاكذ )ة( اإلاؼالبت بأي حعٍى
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 : مهام املخعاكذ3 البنذ

غ )ة(اإلاخعاكذ ألاظخار)ة(ًخىلى  املحذد له )ها( وفم الحصت ألاظبىعُت واملت، مع اخترام الخىصَع ورلً  ،بمإظعاث التربُت والخعلُم العمىمي مهام الخذَس

ت املخخصت.مً ػشف   العلؼاث التربٍى

باللُام باإلاهام اإلاشجبؼت بالحُاة اإلاذسظُت ومخخلف اإلاهام التي ًدذدها مذًش ألاوادًمُت، والتي جىذسج طمً املجاالث  )ألاظخار)ة( اإلاخعاكذ)ةا ًلضم مه 

 الخالُت:

  م وجذبحر باإلاإظعاث الخعلُمُت املحذدة مً كبل العلؼاث  ،أعالهت ألاظبىعُت اإلاشاس ئليها وفم الحص لفصل الذساس ي،ائعذاد وجخؼُؽ وجلٍى

ت املخخصت؛  التربٍى

 ؛ومعً الىلؽ جصحُذ فشوض اإلاشاكبت اإلاعخمشة وأوساق الامخداهاث اإلاذسظُت ؤلاشهادًت 

  ت ض اإلاشاسهت في عملُاث حصخُص الخعثر الذساس ي وصعىباث الخعلماث لذي الخلمُزاث والخالمُز وجلذًم دسوط الذعم والخلٍى لفائذتهم لخعٍض

 ؛كذساتهم اإلاعشفُت وجذعُم مىدعباتهم

 ؛اإلاعاهمت في ئعذاد وجىفُز وجدبع اإلاششوع التربىي للمإظعت الخعلُمُت 

 م التربىي؛  اإلاعاهمت في ئعذاد وجىـُم وئهجاص واظدثماس مخخلف عملُاث الخلٍى

  عهم الصخصُتاإلاعاهمت في الخىحُه التربىي، إلاىاهبت مُىالث وملياث اإلاخعلمحن واخخُاس ت واإلاهىُت وبلىسة مشاَس  ؛اتهم التربٍى

 الثلافُت والفىُت العامت التي جىـم في ئػاس ئشعاع اإلاإظعت واهفخاخها على مدُؼها الاكخصادي والاحخماعي.و  اإلاذسظُت اإلاشاسهت في ألاوشؼت 

 ألاجىر والخعىيضاث  :4البنذ 

غ الخاطعتػش ألاحشة املخىلت ل  هفغ   اإلاخعاكذ)ة(ألاظخار)ة(   ًخلاض ى   10) 1423مً ري الحجت  8الصادس في  2.02.854للمشظىم سكم  هُئت الخذَس

 .هفغ الشجبت والذسحت  واإلاشجبحن في، وجخمُمه حؼُحره( بشأن الىـام ألاظاس ي الخاص بمىؿفي وصاسة التربُت الىػىُت هما وكع 2003فبراًش 

ظاث العائلُت الجاسي بها العمل في الىؿُفت العمىمُت. ألاظخار)ة( اإلاخعاكذ)ة(ٌعخفُذ هما   مً هفغ هـام الخعٍى

 الجمع بين ألاجىر  : 5 البنذ

له مً ألاوادًمُت ال ًمىً الجمع بحن هزه ألاحشة وأًت أحشة أو ح ع ًمىً جخٍى ً أو أًت حهت جابعت أو ػحر جابعت لهاعٍى ت للتربُت والخيٍى  :باسخثناء ،الجهٍى

  ظاث عً جصحُذ اإلاىصاىص عليهاا فاي الىصاىص الخىـُمُات الجااسي  الاخخباساث الىخابُت اإلاخعللت باالمخداهااث اإلاذسظاُت ؤلاشاهادًتأوساق الخعٍى

 بها العمل؛

  ًظااث عا ف الخعٍى ً اإلاىـماات لفائذجاه ماً ػااشف  ،فاي خالات الخىلاال ئلاى حماعات جشابُاات ػحار التاي جاام حعُِىاه بهاااإلاصاااٍس لحاال خظاىس دوساث الخياٍى

ً ألاوادًمُت ت للتربُت والخيٍى ( 15دسهماا ًىمُاا خاالٌ الخمعات عشاش) 60كاذسه  ورلاً بمااربُات الىػىُات، اإلايلفات بالت العلؼت الحيىمُتأو  الجهٍى

 فغ اإلايان.( في ه16دسهما ًىمُا ابخذاء مً الُىم العادط عشش ) 48ًىما ألاولى في هفغ اإلايان و

 ألاولى. الذسحتدسهما عىذما ًشقى اإلاعني بالمش ئلى  80هزه اللُمت ئلى  وجشفع

 والخنليط والترقي الخلييم  :6   البنذ

ظها ئلى اإلاعإولحن  ا العاملحن جدذ ئمشجهحعىذ ظلؼت الخىلُؽ ئلى مذًش ألاوادًمُت الزي جبلى له صالخُت جفٍى ليل أظخار)ة(    ،والزًً ًمىدىن ظىٍى

 هلؼت عذدًت مزًلت بخلُُم عام للُمخه اإلاهىُت. ،مخعاكذ)ة(   ًضاٌو وشاػه

عُت والخىـُمُت اإلاؼبلتللملخظُاث  ،، فُما ًخعلم بالخىلُؽ والخلُُمًخظع اإلاخعاكذ)ة(و   التربُت الىػىُت؛كؼاع على مىؿفي  الدشَش

ت ئرا 8هما ًخظع باإلطافت ئلى ما ظبم رهشه، لخلُُم دوسي على سأط ول زمان) اكخظذ ( ظىىاث ًترجب عىه ئعادة الخأهُل إلاىاهبت اإلاعخجذاث التربٍى

  طشوسة اإلاصلحت رلً.

خم ججعُذ هزه التركُاث بىاظؼت في كؼاع التربُت الىػىُت،  العمل في الشجبت والذسحت ػبلا للملخظُاث الجاسي بها )ة(اإلاخعاكذألاظخار)ة( شقى ً  ملحلاثٍو

 بهزا العلذ.

 

 

 

 



 

3 
 

 ألاسخار)ة(   املخعاكذ)ة(    حلىق :  7البنذ 

 :ٌعخفُذ ألاظخار )ة( اإلاخعاكذ )ة( مً الحلىق الخالُت

 الحم في ألاحشة؛ 

 ع عً اإلاىؼلت؛ ظاث العائلُت والخعٍى  الحم في الخعٍى

  الحم في التركُت في الشجبت والذسحت؛ 

  الترابي لألوادًمُت؛ الىفىرالحشهت الاهخلالُت داخل اإلاشاسهت في الحم في 

  ً ً اإلاعخمش؛ ألاظاطالحم في الخيٍى  والخيٍى

 ت الحم في  أداء مىاظً الحج؛ خؼحرة وسخصتظخثىائُت لظباب عائلُت أو الشخص الا و  الشخصت العىٍى

  ؛باليعبت لألظخارة اإلاخعاكذة سخصت الىالدةالحم في 

 لت ألامذاإلاوسخص  شض مخىظؼت ألامذاإلاسخص و  شض كصحرة ألامذاإلاسخص  الحم في  ؛شض ػٍى

  ت اإلاعحر مً ػشف الصىذوق الىػني إلاىـماث الاخخُاغ الاحخماعي؛الحم في  الاهخشاغ في هـام الخؼؼُت الصحُت ؤلاحباٍس

  للتربُت الىػىُت"؛الاهخشاغ في هـام الخؼؼُت الصحُت اإلاعحر مً ػشف "الخعاطذًت العامت الحم في 

  ً؛الحم في  الاهخشاغ في مإظعت دمحم العادط للنهىض بالعماٌ الاحخماعُت للتربُت والخيٍى

  ع عً خىادر الشؼل؛الحم في  الخعٍى

  ؛الخلاعذالحم في 

 ع الجاسي به العمل. وال ًترجب على الاهخماء أو عذم الاهخماء ئلى هلاب ت مً الىلاباث أي أزش على وطعُت الحم في مماسظت العمل الىلابي وفلا للدشَش

 اإلاخعاكذ)ة(؛

  أزىاء مضاولت مهامه. وجلىم اإلاخعاكذ)ة(   الحم في الحماًت التي جظمنها ألاوادًمُت مً الخهجم أو التهذًذ أو ؤلاهاهت أو العب أو اللزف الزي كذ ًخعشض له

ع عً حمُع ألاطشاس التي كذ جيخج عً ألافعاٌ اإلازوىسة. وجدل ألاوادًمُت مدل  ألاوادًمُت ئن ع الجاسي به العمل، بالخعٍى اكخض ى الحاٌ، وفلا للدشَش

 اإلاخظشس في طمان خلىكه.

 : واجباث   ألاسخار)ة(   املخعاكذ)ة( 8البنذ 

 : بما ًلي  ألاظخار )ة( اإلاخعاكذ )ة( ًلتزم

 الشؤظاء؛ الاهظباغ واخترام 

 الخىفُز العلُم للمهام اإلاعىذة ئلُه؛ 

 اخترام أوكاث العمل؛ 

  ت ؤلاكلُمُت الخابعت لها أو العلؼت الحيىمُت اإلايلفت بالتر يُت اإلاىـمت مً ػشف ألاوادًمُت أو اإلاذًٍش  بُت الىػىُت؛الالتزام بدظىس الذوساث الخيٍى

 ( ظىىاث للخلُُم وئعادة الخأهُل عىذ 8الخظىع ول زمان )الظشوسة؛ 

 ت واإلاىلىلت لألوادًمُت ؛  الحفاؾ على اإلامخلياث العلاٍس

  ب أي معلىمت اػلع علُه )ها( الحشص على هخمان العش اإلانهي، خُث ًمىع مً خالٌ مضاولت عمله، بأي شيل مً ألاشياٌ، دون  عليهاوشش أي وزُلت أو حعٍش

 مً مذًش ألاوادًمُت؛ جشخُص هخابي

 ذئ الاظخلاللُت مذس للذخل أو جيىن له بصفت مباششة أو بىاظؼت شخص آخش مصالح مع ألاوادًمُت مً شأنها أن جخل بمب الامخىاع عً مماسظت أي وشاغ

  ؛في مضاولت اإلاهام

 كبٌى ملش العمل وهزا الخعُحن باخذي مإظعاث التربُت والخعلُم العمىمي التي ًخم جدذًذها مً كبل ؤلاداسة؛ 

 ؛أخالكُاث اإلاهىتُثاق اخترام الىـام الذاخلي للمإظعت وم 

 غ وفم الحصت ألاظبىعُت  ؛الياملت اللُام بمهام الخذَس

 الخلُذ باإلاىاهج الشظمُت والعمل على ئهجاص اإلالشساث داخل آلاحاٌ اإلاؼلىبت؛ 

 جلُُم حعلماث الخالمُز؛ 

 اإلاشاسهت في ألاوشؼت اإلاذسظُت؛ 
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  ًالىلؽ.اإلاعاهمت في عملُاث الحشاظت وجصحُذ أوساق الامخداهاث ومع 

 الىالدة  ت: العطلت السنىيت والرخص الاسخثنائيت ورخص9البنذ 

ت خالٌ نهاًت العىت الذساظُت هما هى مدذد مً  اإلاخعاكذ)ة(ألاظخار )ة( ٌعخفُذ   .لىـام ألاظاس ي الخاص بأػش ألاوادًمُتافي الشخصت العىٍى

 أًام في العىت. (10) ورلً في خذود عششة واظخثىائُت،و أظباب خؼحرة أمبرساث عائلُت ىاء على ب للخؼُب عً العمل مً سخص ٌعخفُذًمىىه أن هما 

مىىه الاظخفادة ت ألاوادًمُت أوػُلت مذة الخعاكذ مع  ،مشة واخذة ٍو ظت الحجفي خُاجه ؤلاداٍس إلاذة  ئلى بِذ هللا الحشام ، مً سخصت اظخثىائُت لداء فٍش

 .شهش

الاخخفاؾ مع  ،أظبىعا 14ا مذته ، مً سخصت عً الىالدةػبُت بلىغ الشهش الثامً مً الحمل بشهادة الحامل، بعذ ئزباتهااإلاخعاكذة ألاظخارة وحعخفُذ 

 بأحشتها واملت.

 : الخغيب ألسباب صحيت01 البنذ

 صحُت.لظباب الشخص ، مً مماسظت مهامه على الزي أصِب بمشض مثبذ بصفت كاهىهُت ًجعله ػحر كادس اإلاخعاكذ)ة(ألاظخار )ة( ٌعخفُذ 

أكصاه ًىمحن مً أًام العمل. ػحر أن هزه اإلاذة ًمىً جمذًذها ئلى أحل أكصاه زالزت أًام مً أًام بشهادة ػبُت داخل أحل  اإلاخعاكذ)ة(ًجب أن ًذلي 

 جخظمً اإلاذة املحخمل أن ًـل خاللها ػحر كادس على اللُام بعمله. ،باليعبت للعاملحن بالىظؽ اللشويالعمل 

ت الالصمت للخأهذ مً أن اإلاخعاكذ، وجلىم ألاوادًمُت ال ٌعخعمل سخصخه ئال للعالج. وئرا جبحن عىغ  )ة( عىذ الحاحت، بجمُع أعماٌ اإلاشاكبت الؼبُت وؤلاداٍس

 .ىجضةاإلاخذمت ػحر ىص البىاء على اإلالخظُاث الجاسي بها العمل بخص )ة( شة اإلاخعاكذمً أح املحذدة في الشهادة الؼبُت،شخصت الرلً، ًخم خصم فترة 

ترجب عًاإلاشضوجدذد مذة الشخصت لظباب صحُت خعب ػبُعت  لت ألامذ.ئما الاظخفادة  رلً ، ٍو  مً سخصت مشض كصحرة ألامذ أومخىظؼت ألامذ أو ػٍى

ع. ، ًفسخ العلذ دون هىها، ولم ًخمىً مً اظخئىاف عملهكا )ة(وفي خالت اهصشام مذة الشخصت اإلاشطُت املخىلت للمخعاكذ  ئخؼاس وال حعٍى

جدذد بمىحبه هُفُت جؼبُم ملخظُاث الزي ( 2000ماي  10) 2.99.1219اإلاشظىم سكم ، أخيام حمُع هزه الحاالثفي  اإلاخعاكذ)ة( ؤلاػاس على وجؼبم

ف سكم  ( بخدذًذ 1995ًىلُىص  4) 2.94.279. وهزا اإلاشظىم سكم الشخص لظباب صحُت وسخصت الىالدة( اإلاخعللت ب1958فبراًش  24) 1.58.008الـهحر الشٍش

ف سكم اإلاىشس مً  43كائمت ألامشاض اإلاشاس ئليها في الفصل   .1.58.008الـهحر الشٍش

هلار خُاة إل  و ئرا أصِب اإلاخعاكذ)ة( بمشض أو اظخفدل هزا اإلاشض علُه أزىاء أو بمىاظبت مضاولت عمله، وئما خالٌ كُامه بعمل جضحُت للصالح العام أو

ئىاف عمله أو ئلى أن واخذ أو أهثر مً ألاشخاص، وئما على ئزش خادزت وكعذ له أزىاء أو بمىاظبت مضاولت عمله، جلاض ى مجمىع أحشجه ئلى أن ًصحر كادسا على اظخ

داٌ على الخلاعذ وفم الششوغ اإلاىصىص عليها في اللىاهحن الجاس  ي بها العمل. هما ًدم للمعني)ة( بالمش أن ًخم الاعتراف نهائُا بعذم كذسجه على العمل ٍو

ف اإلاترجبت مباششة عً اإلاشض أو الحادزت.  ٌعترحع مً ألاوادًمُت  أبذاٌ ألاحعاب الؼبُت واإلاصاٍس

  الخغطيت الاجخماعيت: 00 البنذ

 أعاله، فان ألاظخار )ة( اإلاخعاكذ )ة(: 7نذ الب باإلطافت ئلى ما وسد في

 مً الخؼؼُت طذ أخؼاس خىادر الشؼل وألامشاض اإلاهىُت ػبلا لللىاهحن الجاسي بها العمل؛ ٌعخفُذ 

  ف سكم أهخىبش  4) 1397مً شىاٌ  20الصادس في  1.77.216ًخظع فُما ًخص الخلاعذ، للىـام الجماعي إلاىذ سواجب الخلاعذ املحذر بالـهحر الشٍش

 ( هما وكع حؼُحره وجخمُمه؛1977

 خ  2.98.500ورلً ػبلا إلالخظُاث اإلاشظىم سكم  )ها( بصشف سصُذ الىفاة لزوي خلىكهجلتزم ألاوادًمُت،  (،اه)جه في خالت وفا  1999فبراًش  1بخاٍس

 اإلاخعلم بشصُذ الىفاة.

 وإنهاؤهالعلذ  : فسخ02 البنذ
 

شاس ئلُه فسخ هزا العلذ مً أخذ الؼشفحن، هخابت، بعذ اظدشاسة لجىت ألاػش املخخصت اإلاىصىص عليها في الىـام ألاظاس ي الخاص بأػش ألاوادًمُت اإلا ًمىً

 ورلً مع اخترام مهلت ئشعاس مذجه: أعاله،

 زماهُت أًام خالٌ ظخت أشهش ألاولى مً العمل؛ 

  ظخت أشهش مً العمل.كظاء شهش بعذ 

ع هُفما وان هىعه. هما ًمىً هزلً فسخ العلذ، بذون أي  امشاعاة آحاٌ ؤلاخؼاس اإلاىصىص عليه مع أعاله، فان فسخ العلذ، ال ٌعؼي الحم في أي حعٍى

ع، في الحاالث الخالُت:  ئخؼاس أو حعٍى
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 ئرا لم ًلخدم ؤلاػاس اإلاخعاكذ بملش عمله داخل آلاحاٌ املحذدة مً ػشف ألاوادًمُت؛ 

  ماااع صمالئاااه أو ماااع  ػااااس اإلاخعاكاااذ علاااى جصاااشفاث ماظااات باااالخالق العامااات أو بالعاااالمت الجعاااذًت أو الىفعاااُت للخلمُااازاث والخالمُاااز أوئرا أكاااذم ؤلا

 سؤظائه؛

 اإلاشاس ئلُه ظابلا ػش ألاوادًمُتبأ الخاص ألاظاس ي ئرا صذسث في خله علىبت العٌض ػبلا إلالخظُاث الىـام ً ت للتربُت والخيٍى  ؛الجهٍى

 خىم نهائي باإلداهت مً أحل أفعاٌ مخلت بالششف أو بششغ اإلاشوءة؛ )ة( صذس في خم اإلاخعاكذ ئرا 

 .ئرا زبذ أهه ًماسط وشاػا آخش ًذس علُه دخال هُفما واهذ ػبُعخه 
 

 

ان مفعىله ال ًمىً ،)ة(اإلاخعاكذألاظخار )ة( فسخ العلذ مً ػشف عىذ  ت للتربُت  ئخؼاس مذًش، ورلً بعذ في نهايت السنت الذراسيتئال  ظٍش ألاوادًمُت الجهٍى

 ً ذ اإلاظمىن والخيٍى م البًر ػش بأ الخاص مً الىـام ألاظاس ي 3، ورلً بمشاعاة آلاحاٌ املحذدة في اإلاادة بشظالت خؼُت مع ئشعاس بالخىصل أو عً ػٍش

 اإلاشهضي. الخأدًبي السجل في الخلُُذ جدذ ػائلت  ألاوادًمُت،

 : حسىيت النزاعاث03 البنذ

 املخخصت. ز هزا العلذ على املحاهمحعشض الجزاعاث الىاججت عً جىفُ

 : سريان العلذ04 البنذ

ً  )ة(الذولت اإلاعخمذ )ة(ًصبذ هزا العلذ ظاسي اإلافعٌى بعذ الخأشحر علُه مً ػشف مشاكب ت للتربُت والخيٍى  –ظال  –الشباغ  لجهتلذي ألاوادًمُت الجهٍى

 اللىُؼشة.

 إلادماج :05البنذ 

ٌ ال   .في أظالن الىؿُفت العمىمُتهزا العلذ ؤلادماج  ًخى

 

ً أصلُحن.  ًخم جىكُع هزا العلذ في هـحًر

 املعني)ة(  باألمر
ألاكاديميت الجهىيت للتربيت والخكىين  إمضاء مذير 

 اللنيطرة – سال – الرباطلجهت 
 الذولت )ة(مراكب جأشيرة

  اطلعت ووافلت عليه

 )الخىكيع مصادق عليه( 
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