
 

 عقد 
 بيــــــــــــــن:

 من جهة؛ بمديرها،ممثلة طنجة تطوان الحسيمة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة -

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

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

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

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

 .ثانيةمن جهة ..........................................................................................................................................ب: .....................الساكن )ة( 

 1.00.203بتنفياااااااار  الرهفاااااااار ال ااااااااريف رقاااااااام  ال اضااااااااث  بكاااااااااداه األكاديمياااااااااي الجهويااااااااة للتربيااااااااة والتكااااااااوين الصااااااااادر 07.00بناااااااااق علااااااااى ال ااااااااا ون رقاااااااام  -

 ( كما وقع تغيفر  وتتميمه؛2000ماي  19) 1421من صفر  15الصادر في 

ال اضااااااااااااااث  بكاااااااااااااااداه  07.00ال اااااااااااااا ون رقاااااااااااااام  ( بتطبياااااااااااااا 2001يو يااااااااااااااو 29) 1422ربيااااااااااااااع ا  ااااااااااااار  7الصاااااااااااااادر فااااااااااااااي  2.00.1016علاااااااااااااى املر ااااااااااااااو  رقاااااااااااااام و  -

 وتتميمه؛يفر  ، كما وقع تغديمياي الجهوية للتربية والتكويناألكا

علياااااااااه مااااااااان طااااااااار   طنجاااااااااة تطاااااااااوان الحسااااااااايمة واملصااااااااااد وعلاااااااااى النراااااااااا  األ اااااااااااث  اللاااااااااات بااااااااا طر األكاديمياااااااااة الجهوياااااااااة للتربياااااااااة والتكاااااااااوين لجهاااااااااة  -

 ؛2018أبريل  25 املنع د بتاريخ كاديميةألاملجلس اإلداري ل

 ؛2018يناير  13 بتاريخاملنرمة من طر  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  ع د،بموجب  وبناق على  تائج مباراة التوظيف -

ملهاااااان  ي هااااااو جوبناااااااق علااااااى افعتاااااارا  با ااااااتيفاق جميااااااع واااااااداي التكااااااوين امل رمجااااااة  اااااا   الساااااانة األو ااااااى ماااااان التكااااااوين التاااااا هيلي، الصااااااادر عاااااان املركااااااز ال -

 .............لجهة ................................... التربية والتكوين

 :وقع االتفاق على ما يلي

 : موضوع عقد التوظيف وتاريخ سريان مفعولهاألول  البند

 ...............................................................................................................................يتم، بموجب هرا الع د، ت غيل السيد)ة(: .....................................................

أو ثا وي( ابتدائي )التعليم بصفته )ها( أ تاذا)ة( متعاقدا)ة( بسلك طنجة تطوان الحسيمة من لدن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

 ..................................................................مادة................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................ابتداق من..................................... .......................................................................باملديرية اإلقليمية ........................ 

 العقد وشروطه  التعيين ومدة: 2ند الب

املحدد من بم ر العمل في درجة توظيفه  ،واداي التكوين امل رمجة     السنة األو ى من التكوين الت هيلي الري ا توفى جميعاأل تاذ )ة( املتعاقد)ة( ، يعفن

  . نتفن. ويتم إبرا  الع د امل ار إليه في البند األو  ملدة األكاديمية قبل

سؤولية ال سم ملخصص إلجراق تدريب مؤطر في وضعية تحمل كامل ت،  نة تكوينية ثا يةمن  ،على مدى  نة درا ية كاملة األ تاذ )ة( املتعاقد)ة(ويستفيد 

بموجب قرار  مهكيفية تنري تحددالري الت هيل املنه   أجل تهييئ امتحانمن عن بعد، تكويناي ودوراي تكوينية اضورية باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين و 

 للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

 درجته.رتب في الرتبة الثا ية من يو  في االة النجاح في هرا افمتحان، يتم تجديد الع د ملدة  نة قابلة للتجديد بصفة تل ائية. 

 تعاقد )ة( املطالبة ب ي تعويض.لإلطار املوفي االة الر وب في افمتحان السالف الركر، يفسخ الع د بدون إشعار وف يح  

 : مهام املتعاقد3 البند

املحدد له )ها( من وف  الحصة األ بوعية كاملة، مع ااترا  التوزيع وذلك  ،بمؤ ساي التربية والتعليم العمومي مها  التدريس )ة(املتعاقد األ تاذ)ة(يتو ى 

 طر  السلطاي التربوية امللتصة.

 باملها  املرتبطة بالحياة املدر ية ومختلف املها  الت  يحددها مدير األكاديمية، والت  تندرج ضمن املجافي التالية: بال يا ) ة)املتعاقد األ تاذ )ة( ا يلز  مك 
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باملؤ ساي التعليمية املحددة من قبل السلطاي التربوية  ،ة األ بوعية امل ار إليها أع  وف  الحص لفصل الدرااث ،اإعداد وتخطيط وت ويم وتدبفر  ▪

 امللتصة؛

 ؛ومسك الن ط تصحيح فروض املراقبة املستمرة وأورا  افمتحا اي املدر ية اإلشهادية ▪

الدرااث  وصعوباي التعلماي لدى التلميراي والت مير وت ديم دروس الدعم والت وية لفائدتهم لتعزيز قدراتهم امل اركة في عملياي تشليص التعثر  ▪

 ؛املعرفية وتدعيم مكتسباتهم

 ؛املساهمة في إعداد وتنفير وتتبع امل روع التربوي للمؤ سة التعليمية ▪

 لتربوي؛املساهمة في إعداد وتنريم وإ جاز وا تثمار مختلف عملياي الت ويم ا ▪

 ؛املساهمة في التوجيه التربوي، ملواكبة ميوفي وملكاي املتعلمفن وا تياراتهم التربوية واملهنية وبلورة م اريعهم الشلصية ▪

 الث افية والفنية العامة الت  تنرم في إطار إشعاع املؤ سة وا فتااها على محيطها افقتصادي وافجتماعي.و  املدر ية امل اركة في األن طة ▪

 األجور والتعويضات  :4ند الب

ف راير  10) 1423من ذي الحجة  8الصادر في  2.02.854للمر و  رقم  هيئة التدريس اللاضعةطر  فس األجرة امللولة أل    )ة(ة( املتعاقداأل تاذ)يت اضثى 

 .في  فس الرتبة والدرجة  ، واملرتبفن  وتتميمه  ( ب  ن النرا  األ ااث  اللات بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغيفر 2003

  فس  را  التعويضاي العائلية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. ة( من)ة( املتعاقديستفيد األ تاذ)كما 

 الجمع بين األجور  :5 البند

 :باستثناء ،والتكوين أو أية جهة تابعة أو غفر تابعة لها الجهوية للتربيةعويض يمكن تخويله من األكاديمية ف يمكن الجمع بفن هر  األجرة وأية أجرة أو ت

املنصااوت عليها في النصااوت التنريمية الجاري بها  اف تباراي الكتابية املتعل ة بافمتحا اي املدر ااية اإلشااهاديةأورا  التعويضاااي عن تصااحيح  •

 العمل؛

ألجل اضااااااااااااور دوراي التكوين املنرمة لفائدته من طر   ،م تعيينه بهافي االة التن ل إ ى جماعة ترابية غفر الت  تاملصاااااااااااااريف التعويضاااااااااااااي عن  •

( يوما 15)ع ر درهما يوميا     اللمسة  60قدر   وذلك بماربية الوطنية، املكلفة بالت السلطة الحكوميةأو  الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية

 ( في  فس املكان.16ع ر ) درهما يوميا ابتداق من اليو  السادس 48األو ى في  فس املكان و

 األو ى. الدرجةدرهما عندما يرقى املعن  باألمر إ ى  80هر  ال يمة إ ى  وترفع

 والتنقيط والترقي التقييم  :6   البند

ة( )ة( متعاقدلكل أ تاذ) ،والرين يمنحون  نويا العاملفن تحت إمرتهتسند  لطة التن يط إ ى مدير األكاديمية الري تب ى له ص اية تفويضها إ ى املسؤولفن 

   طة عددية مريلة بت ييم عا  ل يمته املهنية. ،ن اطه يزاو  

 التربية الوطنية؛قطاع على موظفي  الت ريعية والتنريمية املطب ةللم تضياي  ،فيما يتعل  بالتن يط والت ييم (،)ةويخضع املتعاقد

اقتضت ضرورة (  نواي يترتب عنه إعادة الت هيل ملواكبة املستجداي التربوية إذا 8)ثمان لت ييم دوري على رأس كل  ذكر ،كما يخضع باإلضافة إ ى ما  ب  

  املصلحة ذلك.

بهرا  ملح ايفي قطاع التربية الوطنية، ويتم تجسيد هر  الترقياي بوا طة  العمل في الرتبة والدرجة طب ا للم تضياي الجاري بها )ة(املتعاقداأل تاذ)ة( رقى ي

 الع د.

 )ة(   ة( املتعاقد)حقوق األستاذ :7البند 

 :يستفيد األ تاذ )ة( املتعاقد )ة( من الح و  التالية

 الح  في األجرة؛ ▪

 الح  في التعويضاي العائلية والتعويض عن املنط ة؛ ▪

 الح  في الترقية في الرتبة والدرجة؛  ▪

 الترابي لألكاديمية؛ النفوذالحركة اف ت الية دا ل امل اركة في الح  في  ▪

 والتكوين املستمر؛ األ اسالح  في التكوين  ▪

 أداق منا ك الحج؛  طفرة ور صة تثنائية أل باب عائلية أو الر ص اف و  الر صة السنوية الح  في ▪

 ؛بالنسبة لأل تاذة املتعاقدة ر صة الوفدةالح  في  ▪

 ؛رض طويلة األمداملور ص  األمدرض متو طة املر ص و  رض قصفرة األمداملر ص  الح  في ▪

 اف خراط في  را  التغطية الصحية اإلجبارية املسفر من طر  الصندو  الوطن  ملنرماي افاتياط افجتماعي؛الح  في  ▪
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 اف خراط في  را  التغطية الصحية املسفر من طر  "التعاضدية العامة للتربية الوطنية"؛الح  في  ▪

 محمد السادس للنهوض باألعما  افجتماعية للتربية والتكوين؛اف خراط في مؤ سة الح  في  ▪

 التعويض عن اواده ال غل؛الح  في  ▪

 ؛الت اعدالح  في  ▪

 ة(؛املتعاقد)ر على وضعية الح  في ممار ة العمل الن ابي وف ا للت ريع الجاري به العمل. وف يترتب على اف تماق أو عد  اف تماق إ ى   ابة من الن اباي أي أث ▪

مزاولة مهامه. وت و  األكاديمية  ة( أثناقاملتعاقد)الح  في الحماية الت  تضمنها األكاديمية من التهجم أو التهديد أو اإلها ة أو السب أو ال ر  الري قد يتعرض له  ▪

ة. وتحل األكاديمية محل املتضرر في ضمان إن اقتضثى الحا ، وف ا للت ريع الجاري به العمل، بالتعويض عن جميع األضرار الت  قد تنتج عن األفعا  املركور 

 ا وقه.

 )ة(ة( املتعاقدواجبات   األستاذ) :8البند 

 يلي: ة( بمااأل تاذ )ة( املتعاقد ) يلتز 

 اف ضباط وااترا  الرؤ اق؛ ▪

 التنفير السليم للمها  املسندة إليه؛ ▪

 ااترا  أوقاي العمل؛ ▪

 األكاديمية أو املديرية اإلقليمية التابعة لها أو السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية؛ افلتزا  بحضور الدوراي التكوينية املنرمة من طر  ▪

 (  نواي للت ييم وإعادة الت هيل عند الضرورة؛8اللضوع كل ثمان ) ▪

 لألكاديمية؛الحفاظ على املمتلكاي الع ارية واملن ولة  ▪

من     مزاولة عمله، ب ي شكل من األشكا ، دون  عليهاأي وثي ة أو تسريب أي معلومة اطلع ن ر عليه )ها( الحرت على كتمان السر املنه ، ايث يمنع  ▪

 من مدير األكاديمية؛ تر يص كتابي

دإ اف ت  لية في افمتناع عن ممار ة أي ن اط مدر للد ل أو تكون له بصفة مباشرة أو بوا طة شلص آ ر مصالح مع األكاديمية من ش نها أن تخل بمب ▪

  ؛ة املها مزاول

 قبو  م ر العمل وكرا التعيفن بكادى مؤ ساي التربية والتعليم العمومي الت  يتم تحديدها من قبل اإلدارة؛ ▪

 ؛أ  قياي املهنةااترا  النرا  الدا لي للمؤ سة وميثا   ▪

 ؛الكاملة ال يا  بمها  التدريس وف  الحصة األ بوعية ▪

 امل رراي دا ل ا جا  املطلوبة؛الت يد باملناهج الر مية والعمل على إ جاز  ▪

 ت ييم تعلماي الت مير؛ ▪

 امل اركة في األن طة املدر ية؛ ▪

 املساهمة في عملياي الحرا ة وتصحيح أورا  افمتحا اي ومسك الن ط. ▪

 الوالدة  ة: العطلة السنوية والرخص االستثنائية ورخص9البند 

 .لنرا  األ ااث  اللات ب طر األكاديميةافي الر صة السنوية     نهاية السنة الدرا ية كما هو محدد من  املتعاقد)ة(األ تاذ )ة( يستفيد 

 أيا  في السنة. (10) وذلك في ادود ع رة وا تثنائية،و أ باب  طفرة أم رراي عائلية ناق على ب للتغيب عن العمل من ر ص يستفيديمكنه أن كما 

 .ملدة شهر إ ى بيت هللا الحرا  ، من ر صة ا تثنائية ألداق فريضة الحجفي اياته اإلدارية افكاديمية أوطيلة مدة التعاقد مع  ،مرة واادة ويمكنه اف تفادة

ب جرتها افاتفاظ مع  ،أ بوعا 14ا مدته ، من ر صة عن الوفدةطبية بلوغ ال هر الثامن من الحمل ب هادة املتعاقدة الحامل، بعد إثباتهااأل تاذة وتستفيد 

 كاملة.

 : التغيب ألسباب صحية10 البند

 صحية.أل باب الر ص ، من ممار ة مهامه على الري أصيب بمرض مثبت بصفة قا و ية يجعله غفر قادر املتعاقد)ة(األ تاذ )ة( يستفيد 

أقصا  يومفن من أيا  العمل. غفر أن هر  املدة يمكن تمديدها إ ى أجل أقصا  ث ثة أيا  من أيا  العمل ب هادة طبية دا ل أجل  املتعاقد)ة(يجب أن يد ي 

 تتضمن املدة املحتمل أن يرل   لها غفر قادر على ال يا  بعمله. ،بالنسبة للعاملفن بالو ط ال روي
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ف يستعمل ر صته إف للع ج. وإذا تبفن عكس ذلك،  )ة( ال زمة للت كد من أن املتعاقد عند الحاجة، بجميع أعما  املراقبة الطبية واإلدارية، وت و  األكاديمية

 .نجزةامللدمة غفر بناق على امل تضياي الجاري بها العمل بخصوت ال )ة( رة املتعاقدمن أج املحددة في ال هادة الطبية،ر صة اليتم  صم فترة 

 من ر صة مرض قصفرة األمد أومتو طة األمد أو طويلة األمد.إما اف تفادة  ذلك ، ويترتب عناملرضوتحدد مدة الر صة أل باب صحية اسب طبيعة 

 ، يفسخ الع د دون إ طار وف تعويض. و ا، ولم يتمكن من ا تئنا  عملهقا )ة(وفي االة ا صرا  مدة الر صة املرضية امللولة للمتعاقد

تحدد بموجبه كيفية تطبي  م تضياي الرهفر الري ( 2000ماي  10) 2.99.1219املر و  رقم ، أاكا  جميع هر  الحافيفي  املتعاقد)ة( اإلطار على وتطب 

( بتحديد قائمة األمراض 1995يوليوز  4) 2.94.279. وكرا املر و  رقم الر ص أل باب صحية ور صة الوفدة( املتعل ة ب1958ف راير  24) 1.58.008ال ريف رقم 

 .1.58.008الرهفر ال ريف رقم املكرر من  43امل ار إليها في الفصل 

ة وااد املتعاقد)ة( بمرض أو ا تفحل هرا املرض عليه أثناق أو بمنا بة مزاولة عمله، وإما     قيامه بعمل تضحية للصالح العا  أو إل  اذ ايا وإذا أصيب

ت اضثى مجموع أجرته إ ى أن يصفر قادرا على ا تئنا  عمله أو إ ى أن يتم  أو أكثر من األشلات، وإما على إثر اادثة وقعت له أثناق أو بمنا بة مزاولة عمله،

ة( باألمر أن يسترجع من افعترا  نهائيا بعد  قدرته على العمل ويحا  على الت اعد وف  ال روط املنصوت عليها في ال وا فن الجاري بها العمل. كما يح  للمعن )

 ف املترتبة مباشرة عن املرض أو الحادثة.األتعاب الطبية واملصاري األكاديمية أبدا 

  التغطية االجتماعية: 11 البند

 أع  ، فكن األ تاذ )ة( املتعاقد )ة(: 7ند الب باإلضافة إ ى ما ورد في

 يستفيد من التغطية ضد أ طار اواده ال غل واألمراض املهنية طب ا لل وا فن الجاري بها العمل؛ ▪

أكتوبر  4) 1397من شوا   20الصادر في  1.77.216الجماعي ملنح رواتب الت اعد املحده بالرهفر ال ريف رقم يخضع فيما يخص الت اعد، للنرا   ▪

 ( كما وقع تغيفر  وتتميمه؛1977

املتعل   1999ف راير  1بتاريخ  2.98.500وذلك طب ا مل تضياي املر و  رقم  )ها( بصر  رصيد الوفاة لروي ا وقهتلتز  األكاديمية،  (،ها)ته في االة وفا ▪

 برصيد الوفاة.

 وإنهاؤهالعقد  : فسخ12 البند

 أع  ،ة امل ار إليه يمكن فسخ هرا الع د من أاد الطرففن، كتابة، بعد ا ت ارة لجنة األطر امللتصة املنصوت عليها في النرا  األ ااث  اللات ب طر األكاديمي

 وذلك مع ااترا  مهلة إشعار مدته:

 أشهر األو ى من العمل؛ثما ية أيا       تة  •

  تة أشهر من العمل.قضاق شهر بعد  •

أع  ، فكن فسخ الع د، ف يعطي الح  في أي تعويض كيفما كان  وعه. كما يمكن كرلك فسخ الع د، بدون أي إ طار أو  امع مراعاة آجا  اإل طار املنصوت عليه

 تعويض، في الحافي التالية:

 عمله دا ل ا جا  املحددة من طر  األكاديمية؛ إذا لم يلتح  اإلطار املتعاقد بم ر •

 مع زم ئه أو مع رؤ ائه؛ إذا أقد  اإلطار املتعاقد على تصرفاي ما ة باأل    العامة أو بالس مة الجسدية أو النفسية للتلميراي والت مير أو •

 ؛الجهوية للتربية والتكوين امل ار إليه  اب ا األكاديميةطر ب  اللات األ ااث  إذا صدري في ا ه ع وبة العز  طب ا مل تضياي النرا  •

 اكم نهائي باإلدا ة من أجل أفعا  مخلة بال ر  أو ب رط املروقة؛ )ة( إذا صدر في ا  املتعاقد •

 إذا ثبت أ ه يمارس ن اطا آ ر يدر عليه د   كيفما كا ت طبيعته. •

األكاديمية الجهوية للتربية  )ة(، وذلك بعد إ طار مديرفي نهاية السنة الدراسيةإف   ريان مفعوله يمكنف  ،)ة(املتعاقداأل تاذ )ة( فسخ الع د من طر  عند 

األكاديمية، طر ب  اللات من النرا  األ ااث  3، وذلك بمراعاة ا جا  املحددة في املادة بر الة  طية مع إشعار بالتوصل أو عن طري  ال ريد املضمون والتكوين 

 املركزي. الت ديب  السجل في التقييدطائلة  تحت

 : تسوية النزاعات13 البند

 امللتصة. ر هرا الع د على املحاكمتعرض النزاعاي الناتجة عن تنفي

 : سريان العقد14 البند

طنجة تطوان لدى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  )ة(الدولة املعتمد )ة(يصبح هرا الع د  اري املفعو  بعد الت شفر عليه من طر  مراقب

 الحسيمة.
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 اإلدماج :15البند 

 .في أ  ك الوظيفة العموميةهرا الع د اإلدماج  يخو  ف 

 . رائر أصلية 3يتم توقيع هرا الع د في 

 

 

 ة( باألمراملعني)
األكاديمية الجهوية للتربية  إمضاء مدير

 الحسيمة طنجة تطوانوالتكوين لجهة 
اقب تأشيرة  الدولة )ة(مر

افقت و اطلعت   عليهو

 )التوقيع مصادق عليه( 

 

 

 

 

 

 

 ..............................رقم............................................

 ...........................بتاريخ...........................................

 

 

 

 

 


