عقد التدريب
بيـ ـ ـ ـ ــن :

 ألاكادًمُت الجهىٍت للتربُت والخكىٍن لجهت الشباط – سال – اللنُعشة ممثلت بمذًشها من جهت؛
 والسُذ (ة)..................................................................................................................................................................8
الحامل للبعاكت الىظنُت للخعشٍف سكم.....................................................................................................................8
املضداد(ة) بخاسٍخ ..........................................................في ............................................................................................
الحاصل(ة) على شهادة  ..................................................جخصص ……………………………………..................................

الساكن (ة) ب...............................................................................................................................8من جهت أخزي.
 بن ااا عل ااى الل ااا ى سك اام  05.00اللاض ااحد ب ألا ااذات ألاكادًمُ اااث الجهىٍ اات للتربُ اات والخك ااىٍن الص ااادس بدن ُ ااز ال ه اار ال ااشٍف سكا اام
 3.00.001الصادس في  33من ص ش  37( 3203ماي  )0000كما وكع حغُ ر وجخمُمه؛
 وعل ااى املشس ااى سك اام  0.00.3034الص ااادس ف ااي  5سبُ ااع

ااش ً 07( 3200ى ُ ااى )0003بخعبُ اام الل ااا ى سك اام  05.00اللاض ااحد ب ألا ااذات

ألاكادًمُاث الجهىٍت للتربُت والخكىٍن ،كما وكع حغُ ر وجخمُمه ؛
 وعلى الن ا ألاساسحد الخاص بأظش ألاكادًمُت الجهىٍت للتربُت والخكىٍن لجهت الشباط – سال – اللنُعشة؛
 وبنا على خائج مباساة جىظُف ألاساجزة ،املن مت من ظشف ألاكادًمُت الجهىٍت للتربُت والخكىٍن بخاسٍخ  00دجنبر 0036؛
وقع الاجفاق على ما يلي:
البىد ألاول  :ال ٌعخبر هزا العلذ علذ جىظُف.
البىد ً : 2خم ،بمىجب هزا العلذ ،ضىع السُذ(ة)..................................................................................................................................... 8
لخكىٍن جأهُلي باملشكض الجهىي ملهن التربُت والخكىٍن با ا ا  ...........................................................................ابخذا من.........................................
البىد ً : 3خضع املعند باألمش(ة) ل ترة جكىٍن جأهُلي ال جلل عن سبعت ( )5أشهش مخىاصلت باملشكض امل ااس للُاه أعاال  ،جخاى بدسالم املخاذسب (ة)
ل هادة اعتراف بعذ الخصذًم على مجضو اث الخذاسٍب والخكىٍناث.
البىـد  : 4تهاذف الخاذاسٍب والخكىٍنااث بااملشكض الجهاىي ملهان التربُات والخكاىٍن للاى اكدسااب املهااساث والك اًااث ألاساساُت مان االل الخكاىٍن
الن شي واملماسست املُذا ُت ،وجعل املخذسب كادسا على مماسست مهنت الخذسَس.

الباب ألاول :حقىق املتدرب (ة) وواجباجه (ها)
الفزع ألاول :الحقىق
البىد ٌ : 5سخ ُذ املخذسب(ة) ،بنا على الئحت الحضىس املىكعت من ظشف مذًش املشكض الجهىي ملهن التربُت والخكىٍن ،من حعىٍض شهشي كذس
ألف وأسبعمائت ( )3200دسهم ظُلت مذة الخكىٍن الخأهُلي.
البىد ً 8 6خمخع املخذسب (ة) دا ل املشكض بالحم في الىكاًت ضذ كل أشكال العنف والخمُ ز مهما كا مصذسها.
البىد ٌ 87سخ ُذ املخذسب (ة)من الشصُذ الىثائلي الزي جضمه ضا ت املشكض
البىد ٌ : 8سخ ُذ املخذسب (ة) من ا الش ص الجاسي به ا لعمل بالنسبت للمخذسب .
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الفزع الثاوي  :الىاجباث
البىــد ً : 9خضااع املخااذسب (ة) للن ااا الااذا لي للمشكااض الجهااىي ملهاان التربُاات والخكااىٍن ،و اصاات سُمااا ًخعلاام بسا ر الذساساات والخااذاسٍب واألاتارا
الدسلسل إلاداسي وكىاعذ الصحت والسالمت.
البىــد ً :10خعهااذ املخااذسب (ة) بااحاس اات علااى مشاساام املشكااض وججه زاجااه ،وبحساان اسااخعمالها وألاماًتهااا ماان إلاجااالف ،وفااي ألاالاات حعمااذ رلا ً ،ااخم
سسخ علذ الخذسٍب.
البىدٌ 811عخبر الحضىس في مخخلف ألاصص الخكىٍناث والخذاسٍب وألان عت لجباسٍا للمخذسب (ة) ،وال ًلبل أي جأ ش لال ب ر من إلاداسة.
البىد ً :12منع على املخذسب (ة) منعا كلُا اللُا دا ل املشكض بأي أعمال جكدسحد ظابعا سُاسُا أو أًذًىلىجُا.
البىد ً: 13جب على املخذسب (ة) العناًت بالهنذا ماع وجاىب اسجاذا وصسة بُضاا دا ال املشكاض وأثناا الخاذاسٍب املُذا ُات ،باساخننا املخاذسب فاي
جخصص التربُت البذ ُت والشٍاضُت الزًن عليهم اسجذا بزلت سٍاضُت.

الباب الثاوي :أحكام عامت
البىــد  :14عنااذ يهاًاات ستاارة الخكااىٍن الخااأهُلي ،وبعااذ الخصااذًم علااى مجااضو اث الخااذاسٍب والخكىٍن ااث والحصااىل علااى شااهادة لعت اراف باازل ،
ًخىصل املخذسب(ة)بنمىر علذ الخىظُف كصذ جىكُعه واملصادكت علُه ولسجاعه للى ألاكادًمُت.
البىــد ً :15مكاان سسااخ علااذ الخااذسٍب الخكااىٍند ماان ظااشف مااذًش(ة) ألاكادًمُاات الجهىٍاات للتربُاات والخكااىٍن دو ل عاااس أو لشااعاس ،فااي الحاااالث
الخالُت8
o

لرا لم ًلخحم املخذسب(ة) باملشكض الجهىي ملهن التربُت والخكىٍن خالل الخمست ( )5أيام املىالُت لخاسٍخ ا عالق الخكىٍن الخأهُلي؛

o

لرا أكذ املخذسب(ة) على جصشساث ماست باأل الق العامت أو بالسالمت الجسذًت أو الن سُت مع صمالئه أو مع ألاظش العاملت باملشكض؛

o

لرا حعمذ املخذسب (ة) لجالف ججه زاث ومشاسم املشكض الجهىي ملهن التربُت والخكىٍن؛

o

لرا حغُب املخذسب(ة) بذو لر مبرس بىثُلت سسمُت ألكثرمن  5أيام أو  10أهصاف يىم الل مذة الخذسٍب؛

o

لرا لم ًجتز املخذسب ل خباساث العملُت والن شٍت.

البىد  :16عنذ ل لعاع الكلي عن الخكىٍن الخأهُلي ،س املخذسب(ة) ملض ب سجاع مبالغ الخعىٍضاث التد اسخ اد منها الل سترة الخذسٍب.
البىد ً :17صبح هازا العلاذ سااسي امل عاىل بعاذ جىكُعاه مان ظاشف املخاذسب(ة) وماذًش(ة) ألاكادًمُات الجهىٍات للتربُات والخكاىٍن لجهات الشبااط –
سال – اللنُعشة.
يتم جىقيع هذا العقد في هظيرين أصليين.
املعني(ة) باألمز
اطلعت ووافقت عليه (التىقيع مصادق عليه)
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إمضاء مديز ألاكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين
لجهت الزباط – سال – القىيطزة

