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 التدريب عقد

 :بيــــــــــــــن 

  ن لجهت الشباط ت للتربُت والخكٍى  من جهت؛ اللنُعشة ممثلت بمذًشها –سال  –ألاكادًمُت الجهٍى

 .........................8)والسُذ )ة......................................................................................................................................... 

ف سكم8...................  ..................................................................................................الحامل للبعاكت الىظنُت للخعٍش

خ .....................  ...................................................................................في ..............................................املضداد)ة( بخاٍس

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

 من جهت أخزي..............................................................................................................الساكن )ة( ب8..................

  ف سكااااام  05.00بناااااا  علاااااى اللاااااا ى  سكااااام ن الصاااااادس بدن ُاااااز  ال ه ااااار ال اااااٍش ااااات للتربُااااات والخكاااااٍى اللاضاااااحد ب ألااااااذات ألاكادًمُااااااث الجهٍى

 ( كما وكع حغُ ر  وجخمُمه؛0000ماي  37) 3203من ص ش  33الصادس في  3.00.001

  ضااااحد ب ألااااااذات اللا 05.00( بخعبُااااام اللااااا ى  سكاااام 0003ًى ُااااى 07) 3200سبُااااع   ااااش  5الصااااادس فاااااي  0.00.3034وعلااااى املشسااااى  سكاااام

ن، كما وكع حغُ ر  وجخمُمه ؛ ت للتربُت والخكٍى  ألاكادًمُاث الجهٍى

  ن لجهت وعلى ت للتربُت والخكٍى  ؛اللنُعشة – سال – الشباطالن ا  ألاساسحد الخاص بأظش ألاكادًمُت الجهٍى

 ت للتربُت ألاساجزة وبنا  على  خائج مباساة جىظُف خ، املن مت من ظشف ألاكادًمُت الجهٍى ن بخاٍس  ؛0036 دجنبر  00 والخكٍى

 وقع الاجفاق على ما يلي:

 ال ٌعخبر هزا العلذ علذ جىظُف.:  ألاول  البىد

 ................................................................................................................السُذ)ة(8 ..................... ، بمىجب هزا العلذ،  ضىعًخم : 2البىد 

ن جأهُلي لخ ن ب ي باملشكض الجهى كٍى  ...................................ابخذا  من...... ........................................................................... اااااااملهن التربُت والخكٍى

ن جأهُلي)ة( ل ترة باألمش ًخضع املعند:  3  البىد ، جخاى  بدسالم املخاذسب )ة( أشهش مخىاصلت باملشكض امل ااس للُاه أعاال  (5) بعتال جلل عن س جكٍى

ناث ب والخكٍى  .ل هادة اعتراف بعذ الخصذًم على مجضو اث الخذاٍس

باالخاذ هاذفت:   4 البىـد نااث ٍس ن التربُات ملهان الجهاىي  بااملشكض والخكٍى ن   والك اًااث اكدسااب املهااساث للاى والخكاٍى ألاساساُت  مان  االل الخكاٍى

س. وجعل املخذسب  كادسا على مماسست مهنت الن شي واملماسست املُذا ُت،  الخذَس

 املتدرب )ة( وواجباجه )ها( حقىق : الباب ألاول 

 الحقىق  :ألاول  الفزع

ن، التربُت ملهن الجهىي  مذًش املشكض املىكعت من ظشف، بنا  على الئحت الحضىس املخذسب)ة( ٌسخ ُذ:  5البىد  ض شهشي كذس من  والخكٍى  حعٍى

نظُلت مذة  دسهم  (3200) ألف وأسبعمائت  .الخأهُلي الخكٍى

 .مصذسها كا  مهما العنف والخمُ ز أشكال كل ضذ الىكاًت في حمالب املشكضًخمخع املخذسب )ة( دا ل 8  6البىد 

  املشكض  ضا ت جضمه الزي الىثائلي الشصُذ مناملخذسب )ة( ٌسخ ُذ 78البىد 

 .للمخذسب   بالنسبت لعمل ا به  الجاسي  الش ص ٌسخ ُذ املخذسب )ة( من   ا  : 8 البىد 
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 الىاجباث : الثاوي الفزع

ب ًخضااع املخااذسب )ة( للن ااا  الااذا لي:  9 البىــد ن، و اصاات سُمااا ًخعلاام بساا ر الذساساات والخااذاٍس واألاتاارا   للمشكااض الجهااىي ملهاان التربُاات والخكااٍى

 .الدسلسل إلاداسي وكىاعذ الصحت والسالمت

رلاا ، ًااخم  حعمااذ  ألاالاات وفااي ،إلاجااالف ماان وألاماًتهااا اسااخعمالها ، وبحساانوججه زاجااه املشكااض مشاساام علااى املخااذسب )ة( بااحاس ااتًخعهااذ   :10البىــد 

ب. سسخ  علذ الخذٍس

ن ألاصص مخخلف في الحضىس  ٌعخبر 118البىد ب اثالخكٍى ا وألان عت والخذاٍس  . إلاداسة من ب ر  لال جأ ش  أي ًلبل وال للمخذسب )ة(، لجباٍس

 .أعمال جكدسحد ظابعا سُاسُا أو أًذًىلىجُا بأي املشكض دا ل اللُا  ًمنع على املخذسب )ة( منعا كلُا: 12البىد 

ب وأثناا  املشكاض دا ال وصسة بُضاا  اسجاذا  وجاىب ماع الهنذا ب )ة( العناًت املخذسب على ًجب: 13البىد   فاي  املخاذسب   باساخننا  املُذا ُات، الخاذاٍس

اضُت البذ ُت التربُت جخصص اضُت. اسجذا  بزلت عليهم الزًن والٍش  ٍس

 أحكام عامت: الباب الثاوي

ن الخاااأهُليستااارة  عناااذ يهاًااات: 14البىـــد  ب و  الخصاااذًم علاااى مجاااضو اث وبعاااذ ،الخكاااٍى ناااالخاااذاٍس  ،والحصاااىل علاااى شاااهادة لعتاااراف بااازل  اثالخكٍى

 .كادًمُتًخىصل املخذسب)ة(بنمىر  علذ الخىظُف كصذ جىكُعه واملصادكت علُه ولسجاعه للى ألا

ب: 15البىـــد  ند ًمكااان سساااخ علاااذ الخاااذٍس ن دو   الخكاااٍى ااات للتربُااات والخكاااٍى ، فاااي الحااااالث أو لشاااعاسل عااااس   مااان ظاااشف ماااذًش)ة( ألاكادًمُااات الجهٍى

 الخالُت8

o  ن  املخذسب)ة( لرا لم ًلخحم خ ا عالق  ( أيام5خالل الخمست )باملشكض الجهىي ملهن التربُت والخكٍى ن الخأهُلياملىالُت لخاٍس  ؛الخكٍى

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

o  ن؛ )ة( املخذسبلرا حعمذ  لجالف ججه زاث ومشاسم املشكض الجهىي ملهن التربُت والخكٍى

o  ب؛ أهصاف يىم 10أيام أو  5ألكثر من بذو  لر  مبرس بىثُلت سسمُت املخذسب)ة( لرا حغُب   الل مذة الخذٍس

o .ت  لرا لم ًجتز املخذسب ل خباساث العملُت والن ٍش

نل لعاع الكلي عن  عنذ: 16البىد  ضاثسجاع ب ملض  املخذسب)ة( س    ،الخأهُلي الخكٍى ب. اسخ اد منهاالتد  مبالغ الخعٍى   الل سترة الخذٍس

ن لجهات  املخاذسب)ة( وماذًش)ة( مان ظاشف جىكُعاهًصبح هازا العلاذ سااسي امل عاىل بعاذ : 17البىد  ات للتربُات والخكاٍى  – الشبااطألاكادًمُات الجهٍى

 .اللنُعشة – سال

 هذا العقد في هظيرين أصليين. يتم جىقيع

 املعني)ة(  باألمز
  ألاكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين إمضاء مديز

 القىيطزة – سال – الزباطلجهت 

  اطلعت ووافقت عليه )التىقيع مصادق عليه(

 

 


