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 1رقم   ملحق عقد
 

 يــــــــــــــن :ب

 من جهة؛ ،هابمدير ممثلة ن الساقية الحمراء و العي لجهةاألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  -

 ..................................................:الرقم املالي )ة(:.......................................................................والسيد -

 ...............................الوطنية للتعريف:.............................................................................. البطاقة رقم

 .............................................................................................................................. :تاريخ ومكان االزدياد

 .................................................................................. :تخصصال.............................................. :السلك

 .ثانيةمن جهة ....................................................................................:........................................العنوان

 

 

القاض ي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير  07.00بناء على القانون رقم  -

 ( كما وقع تغييره وتتميمه؛2000ماي  19) 1421من صفر  15الصادر في  1.00.203الشريف رقم 

 ( بتطبيق القانون 2001يونيو 29) 1422ربيع اآلخر  7الصادر في  2.00.1016املرسوم رقم على و  -

 ؛، كما وقع تغييره وتتميمهديميات الجهوية للتربية والتكوينالقاض ي بإحداث األكا 07.00رقم 

 املعتمد ن الساقية الحمراءو العي وعلى النظام األساس ي الخاص بأطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة -

والحامل لتأشيرة السيد وزير االقتصاد واملالية رقم  2018ماي  28 من طرف املجلس اإلداري املنعقد بتاريخ

 ؛2018يوليو  10 بتاريخ 5005

 باألمر؛ )ة(عنيواملن الساقية الحمراء و العيوعلى العقد املوقع بين األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  -

 وقع االتفاق على ما يلي:

 األول  الفصل

 ، الذي تم توظيفه)ها(..........................................)ة(..........................السيد تشغيل دتجديد عق ، بموجب هذا امللحق،يتم

بين وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ووزارة االقتصاد  2016أكتوبر  7املؤرخ في  7259بناء على املقرر املشترك رقم 

  .واملالية كما وقع تغييره وتتميمه
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 2 الفصل

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طبقا ملقتضيات النظام األساس ي الخاص بأطر  إدماج وإعادة ترتيب املعني)ة( باألمر يتم

 وفق ما يلي: منه، 54وخاصة املادة  ،ن الساقية الحمراءو العيلجهة 

 الوضعية الجديدة الوضعية الحالية

  2من الدرجة  أستاذ التعليم االبتدائي ............................ ابتداء من الطبقة "أ"

  2من الدرجة أستاذ التعليم الثانوي  أو

 ( 275)الرقم االستداللي:  1 الرتبة ........................ ابتداء من 1 الصف رقم

 

 3 الفصل

العقد املشار إليه ها بموجب اوتعتبر سنوات الخدمة التي قض ،املكتسبة باألكاديمية يحتفظ املعني)ة( باألمر بأقدميته )ها(

 كما لو تم أداؤها في اإلطار الجديد.  ،أعاله

 4 الفصل

  .2018ابتداء من فاتح شتنبر  امللحقهذا  يسري مفعول 

 في نظيرين أصليين.يتم توقيعه 

العيون األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  إمضاء مدير  باألمراملعني)ة( 

 الساقية الحمراء

افقتاطلعت    عليه )التوقيع مصادق عليه( وو

 

 

 

 

 

 

 


