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  إلـتـــــــزام 
  

         
  

    
  .................................................................) : ة(أسفلھ المترّبص ) ة(إّني الممضي 

.....................................................................................................................  
  

  .................................................................. ـب .........................في  ) ة(المولود 
  

  ............................................................................................... : ـب) ة(والقاطن 
  

وقع قبولي لمتابعة تربــص تكویني بالمــركز القــطاعي للتـــكوین والتقـنیات التــطبیقیة في 
     ،الجلـــد بمقرین

  

  .....................................................................................................إختصاص  
  

  .أتعھــد بعــدم اإلنقطـــاع عن تربــــصي إال ألســـباب قاھرة ...............مجموعــة رقم 
              

  
  إمضـــــــــاء المتربـــــص
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  زالمركــــــ نظـــــــــام
  

نظر الوثیقة أ( یتعھد كتابیا بعدم اإلنقطاع عن التربص إال ألسباب قاھرة ،كل من تم قبولھ لمتابعة تكوینھ
  ).المصاحبة

 ال یتحمل المركز مسؤولیة كل سرقة أو إتالف أو ضیاع یمكن أن یلحق بأمتعة المتربصین الموجودة
  .بالخزانات أو حجرات المالبس أو أحد األماكن التابعة للمركز

سبة لغیر   یحق لإلدارة المطالبة بتعویض مصاریف التكوین بالن،في حالة اإلنقطاع عن التكوین بدون مبرر
  .المقیمین ومصاریف اإلقامة بالنسبة للمقیمین

 على المتربصین إحترام التوقیت المعلن عنھ في المركز بدقة كما یجب علیھم التواجد في فضاءات التكوین
  .ھو منصوص علیھ في جداول أوقاتھم حسب ما

 رات غیر مسموحة یعتبر  وكل تراكم لثالث تأخی،"تأخیر غیر مسموح" دقائق یعتبر 10كل تأخیر یتجاوز
  .مع إحالة فوریة على مجلس التأدیب" غیاب غیر مبرر"

 ال یقبل المتربص إال ببطاقة دخول تسلم من طرف اإلدارة، دقائق10في حالة لم یتعد التأخیر .  
 تعدد الغیابات ینجر عنھ الطرد النھائي 1995 فیفري 20 بتاریخ 293تطبیقا للتراتیب القانونیة للقرار عدد 

  . من المدة الجملیة للتكوین%10من المركز إذا تجاوزت 
إرتداء المیدعة إجباري.  
كما أّنھ ال ،یمنع على المتربص مغادرة المركز بدون ترخیص مسبق من اإلدارة، أثناء ساعات التكوین 

  .یمكنھ مباشرة تكوینھ إال بعد الحصول على بطاقة دخول من طرف اإلدارة
 وكل تكرر للغیابات ینجر عنھ إحالة على مجلس التأدیب، أن یكون مبررا ساعة یجب24كل غیاب یفوق .  
عقاب واإلحالة على مجلس التأدیبكل تسیب أو إخالل بالسلوك یعرض صاحبھ لل.  

  
  إطلعت ووافقت علیھ

  التعریف باإلمضاء
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  القـــــــانون الداخــــــلي
  ونسیة للتــــكوین المـھني ـــز التابـــعة للوكـــــالة التــللمراك

   
السلوك العام:  ور األولـالمح

  . على المتربصین المرسمین بأحد مراكز التكوین المھني التمعن بدقة في القانون الداخلي للمؤسسة :1 البند
  . ال یمكن للمتربصین مباشرة تكوینھم إال بعد إستكمال ملفاتھم حسب نموذج یتم سحبھ من المركز :2 البند

  .یمنع منعا باتا التدخین في قاعات التكوین والمطعم والممرات والفضاءات األخرى التابعة للمركز :3 بندال
  .یجب على المتربص إرتداء میدعتھ منذ دخولھ إلى المركز إلى حین خروجھ منھ:4 البند
ك لإلدارة مسؤولیة  ال یمكن للمتربصین الرد شخصیا على المكالمات التي تصلھم إلى المركز بل تتر:5 البند

  .إیصال المراسیل في الحاالت المستعجلة فقط
.یتحمل المتربصون مسؤولیة كل سرقة أو ضیاع لحاجاتھم الخاصة :6 البند
  :األخطاء التالیة یمكن أن بنجر عنھا الطرد الوقتي أو النھائي للمتربص  :7 البند

  السرقة-
  .لعاملین بالمركزكل حاالت الوقاحة تجاه المكونین أو أحد األعوان ا-
  .إتالف أو تخریب المعدات والفضاءات-
  .كل سلوك أو كالم شاذ-
  .كل غش أو محاولة غش خالل اإلمتحان-
  .) من ھذا القانون13 البند الثانيأنظر المحور (الغیابات المتكررة -

كل متربص یعرقل سیر  . وكذلك إحترام المكونین.في القسم حسن السلوك والمواظبة مھمان جدا :8 البند
 إلى جانب العقوبات التي یمكن أن تتخذھا اإلدارة أو مجلس ،التكوین یعرض نفسھ للطرد خالل تلك الحصة

  .التأدیب في شأنھ

 المـــــواظـــــــبة :ور الثانيـالمح

  .إحترام توقیت التكوین إجباري :9البند 
  . وبالتالي یعتبر متغیبا عن الحصة،لتكوینال یمكن ألي متربص متأخر اإللتحاق بحصة ا :10البند 
  .إستدعاء رسمي خالل مدة ال تتجاوز یومین كل غیاب یجب أن یكون مبررا بشھادة طبیة أو :11البند 
 ،عند التحصل على إنذار ثان .ایسند آلیا للمتربص المتغیب إنذار،  غیابات غیر مبررة06بعد  :12البند 

 یحال على مجلس التأدیب الذي بدوره یمكن ،حصلھ على إنذار ثالث وعند ت،یتحصل المتربص على توبیخ
  .أن یوجھ إلیھ عقوبة تتراوح بین الطرد بیوم إلى الطرد النھائي

یقرر مجلس التأدیب رفت المتربص المتغیب خالل  : 1995 فیفري 20 من قرار 13تطبیقا للبند  :13البند 
إال أن إدارة المركز بعد إستشارة .لتوقیت الجملي للتكوین  من حجم ا%10السنة نفسھا لمدة توافق أوتتجاوز 

  .المجلس البیداغوجي یمكن أن تمكنھ من متابعة تكوینھ إذا تبین أن ھذا الغیاب كان نتیجة ألسباب قاھرة 

   صیــــانة المـــــــركز :المحـور الــــثالث

  . أوقات الدراسةیمنع على المتربصین الدخول إلى قاعات التكوین خارج :14البند 
كل إستعمال خارج  .التكوین فقط وحسب تعلیمات المكونیقع إستعمال المعدات خالل ساعات  :15البند 

  .ساعات التكوین یجب أن یكون بموافقة مسبقة
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 تنظیف المعدات الموضوعة ،و تحت مسؤولیة المكون، على كل متربص، عند إنتھاء كل حصة :16البند 
  . سھر على ترك الفضاء التكویني نظیفاعلى ذمتھ وترتیبھا وال

كل إتالف أوضیاع أو حجز من طرف أي متربص ألحد األدوات یجب أن یتم تعویضھ أو  :17البند 
  .مكن أن یعرضھ إلى عقوبات تأدیبیةإصالحھ كما ی

  .كل إتالف أوضیاع للمعدات ذات اإلستعمال الجماعي یكون تحت مسؤولیة كافة المتربصین :18البند 
اخ مھما ــ كل متربص یضبط وھو یلقي باألوس،اليـوبالت، افظة على نظافة المركزــیستحسن المح :19ند الب

تنظیف ( على المتربصین المساھمة في حمالت تجمیل المركز ،إضافة إلى ذلك .كان نوعھا یعاقب بشدة
  ).وبستنة وصیانة للفضاءات واألماكن التابعة للمركز

  ــــول الـــــوقایة من الــــــــحوادث حــ: المحـورالــــــرابع

ال یمكن ألي متربص أن یستعمل آلة أوأداة بدون أن یكون قد تلقى معطیات مفصلة حول كیفیة  :20البند 
  .  إستعمالھا والخطر الذي ینجر عنھ إھمال وجھل طریقة إستعمالھا العادیة

 وإن لم ،اب أن یعلم المكون في الحال على المتربص المص،في حالة وقوع حادث أو إصابة :21البند 
 فإن اإلدارة ھي ،أما إذا كان الحادث یستوجب عالجا خاصا. یستطع فإنھ على زمالئھ تنبیھ المكون لحالتھ

  .التي تتكفل بنقل المتربص إلى أقرب مستشفى وإعالم والدیھ
  . شفاءه نھائیا والمثبت رسمیایطرد كل متربص مصاب بمرض معدي إلى حین

  م العقــــــــوبــــــــاتـّـلســـ

  :یقع تنبیھ المتربصین بأن كل إخالل بقواعد وتوصیات القانون الحالي ینجر عنھ العقوبات التالیة 
ذارـــإن.1
خــتوبی.2
 أیام5طرد لمدة تتراوح من یوم إلى .3
 أیام و شھر واحد6طرد لمدة تتراوح بین .4
طرد نھائي من المركز.5
  

ن یسند آلیا للمتربص توبیخ وبعد ثالثة إنذارات یحال المتربص على مجلس غیر أنھ بعد تراكم إنذاری
  . التأدیب
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  تاقــــــانــون المبیــــت
   الـمھـــــنيیــن ة للـتكـــوــــونسـیـــالة التـــالتـــابـعة للوك

  
مةـن عـــــــاــیقــــوان

 المعالیم الالزمة واستخالصأو المطعم تقدیم مطلب /بیت وعلى المتربصین الراغبین في التمتع بالم :1 البند
  .في صورة عدم تطبیق ھذا البند یحرم المتربص من الخدمات المذكورة.عند بدایة كل ثالثیة 

  .لمتربص المقیم إحترام التوقیت المحدد من طرف المبیتى اعل :2 البند
ف یمكن أن تلحق بأدباش المتربصین ال یتحمل المركز مسؤولیة كل سرقة أو ضیاع أو إتال :3 البند

  .الموجودة باألماكن التابعة للمركز

ةـــــــواظبالمــــ

یمكن للمقیمین العودة إلى المبیت یوم األحد على الساعة الثامنة ’بعد الخروج في عطلة آخر األسبوع  :4 البند
  .ن حسب التوقیت المحدد للمبیتـ أو یوم اإلثنی،مساءا كأقصى حد

  .وإحتسابھ كتابیا كل غیاب عن المبیت یجب أن یتم اإلعالن عنھ مسبقا :5 البند
.ال تتحمل إدارة المركز أي مسؤولیة في حالة مغادرة المتربص المبیت خارج األوقات المسموح بھا :6 البند

  
رام األمـــــاكنــــإحـت

بصین في حالة جیدة وتركھا یجب المحافظة على الفضاءات والمعدات الموضوعة على ذمة المتر :7 البند
 كل إتالف أو ضیاع یتحملھ المتربص المقیم بالنسبة لألدوات ذات اإلستعمال الخاص وكافة .دائما نظیفة

.  المتربصین المقیمین بالنسبة للمعدات ذات اإلستعمال الجماعي

  الــــــــــواجـــــــبات

  :  التالیة على المتربصین المقیمین التمعن في الواجبات :8 البند
  إتباع سلوك مستقیم تجاه العاملین بالمركز -
أن الضوضاء غیر مسموحة واألضواء یجب أن تنطفأ العاشرة لیال على  كما، إحترام الراحة اللیلیة-

  .أقصى حد
  .واللحاف ووضعھا  على حافة السریریجب تسویة الفراش واألغطیة -
  . دقیقة قبل بدایة التكوین30 المبیتات تفضيیجب أن -

على المتربصین تجنب اإلسراف في إستعمال الماء والتیار الكھربائي والعمل على المحافظة على سالمة 
  .الوسائل الموضوعة على ذمتھم

ـــــــــــــــــوانــعالمـ

  :یمنع منعا باتا في المبیتات   :8 البند
  الدخول إلى المبیت خالل ساعات التكوین -
   الطبخ وأخذ الطعام إلى المبیت-
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إستعمال وسائل الوقایة خارج اإلستعمال العادي وإدخال التغییرات في التجھیزات الكھربائیة لغایات -
  .شخصیة

  .إیداع وخزن أشیاء مزعجة أوكریھة الرائحة تحت السریر في المبیت وما تبعھ-
  .التدخین في المبیتات وحمل المأكوالت والمشروبات إلیھا-
  إستقبال الزائرین في المبیتات -
.مبیتات خارج األوقات المسموح بھاادرة المغ-

ــــــــاتالعـقــوبـــ

كل متربص یرفض تطبیق ھذا القانون و یخلي بواجباتھ فیما یخص السلوك العام یتعرض للعقوبات تأدیبیة  
  : التالیة 
  إنذار-
  طرد وقتي من المبیت-
  طرد نھائي من المبیت-
طرد من المركز-

___________________________________________________________  
  

المرسم في  ........................................................................أسفلھ ) ة(إني الممضي 
أصرح أني إطلعت على قانون المبیتات وألتزم أن أحترمھ  ..........................................

  .ت المقررة في ھذا القانونللعقوباأتعرض  بدقة حتى ال
  

   التعریف باإلمضاء
  


