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خ:ج م وششه بخاٍس   مصادق علُه مً ػشف: 

  

 فخح ػلباث عاجةتإلا العمليذلُل ال

أو إدخاٌ أي حؼُير على أو جىظُع أو حعُير         

إلاؤظعاث الخعلُمُت اجخصىصُتا  
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   
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 امس َاق امؼام

 

ظار حتسني حاكمة كعاع امخؼومي اخلطويص متاش َا مع ثوهجات وزارة امرتبَة اموظنَة  في الخالي الذلُل العمليًىذسج إعذاد  ا 

ل امصؤًة   ابمصافؼة امثامنة من امفطل  مهنا ذاضة املخؼولة 5101-5102الاسرتاثَجَة مل ضلح وامخكوٍن امليين املمتثةل يف ثزًن

الأول و اميت ثؼخرب امخؼومي اخلاص رشٍاك نوخؼومي امؼمويم يف امخؼممي و حتلِق ال هطاف و كشا امصافؼة اخلامسة غرشة اميت ثنص 

ىلو ،    ػىل اس هتساف حاكمة انجؼة ملنظومة امرتبَة و امخكوٍن ت اغامتد مساظص و مهنجَة و آ مَات و آأدوا ٌسؼى ىشا ادلمَل ا 

ظار امخلس مي امرتايب احلايل موحسة ػىل حصاب اجلية َة املؼمتسة وظنَا يف اوسجام اتم مع امنطوص امدرشًؼَة و امخنظي  و ذكل يف ا 

 و يهم على الخصىص اإلاعاػش الخالُت: و ألاولي اإلالفاث الخاصت بالخعلُم اإلاذسس ي الخصىص ي ذات امطةل مبؼاجلة

 ِمؤظعت حعلُمُت خاصت،إدخاٌ أي حؼُير على  جىظُع أو لفخح أو  اإلاىافلت اإلابذئُت .1

 ِمؤظعت حعلُمُت خاصت،إدخاٌ أي حؼُير على  جىظُع أو أو  فخحسخصت   .2

 ،ِمؤظعت حعلُمُت خاصت حعُير سخصت  .3
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   
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دذال آأي ثغَري ػىل مسعصة املوافلة املبسئَة مفذح آأو ثوس َع .0  ِمؤسسة ثؼويَة ذاضة آأو ا 

 

 الأىساف

دذال آأي ثغَري ػىل ل حساث آأو ثوس َع املزمة  ابملوافلة املبسئَةموف امعوبات املخؼولة  ثسبريمَات املسعصة آ  حتسد ىشه  مؤسسة  آأو ا 

ضسار  ومتثل رآأي، آأو الأويل نوخؼومي املسريس اخلطويص  ىاسوعات امرتبَة وامخكوٍن يف املرشوع. وثنهتيي ضلحِهتا بؼس س نة من ا 

 جمال امخعبَق

ذن مس بق من الأاكدميَة مخنفِش املرشوع وختضع امعوبات اخلاضة هبا نوملذضَات املنطوص ػوهيا يف املادثني ثؼس وزَلة  املوافلة املبسئَة مبثابة ا 

مبثابة امنظامني الأساس َني نوخؼويني الأويل واملسريس اخلطويص، وكشا امضوابط  10.11و 12.11ػىل امخوايل من املاهوهني  15و 10

 منة بسفاحص امخحملت امطادرة يف ىشا امشأأن.وامرشوط املخض 

ال دارة امللكفة بدسومي امصدطة/ ال دارة امللكفة بدسمل امعوبات  

كويَة: ل دارة امللكفة بدسمل امعوباتا ة ال   املخواجس فوق حصاهبا مرشوع املؤسسة.  املسًٍص

ة نورتبَة : ال دارة امللكفة بدسومي امصدطة  .وامخكوٍنالأاكدميَة اجليًو

 مصاحل ثسبري املوف

 حسب موف امعوب .0

كويَة و املخضمن ل:  ة ال   ًخؼني ػىل املسدمثص حسب املوف من ش باك امخؼومي اخلطويص نومسًٍص

  (.10)اهمنوذج  مفذح آأو ثوس َع مؤسسة آأومَة آأو ثؼويَة ذاضة ةاملوافلة املبسئَامواجب ال دلء هبا معوب  امواثئقلحئة  .0

ىل ابل ضافة  امامنذج امخامَة: ا 

كويي)ة(  .5 ىل امس َس مسٍص الأاكدميَة ػىل ًس امس َس)ة( املسٍص)ة( ال   (10)اهمنوذج ظوب دعي موجو ا 

 ػىل مجَع ضفحاثو من ظصف املسدمثص نوخأأشريػوَو من ظصف امسوعات اخملخطة  و  نومطادكةدفرت امخحملت  .0

 ؛(15 اهمنوذج)امبعاكة امخلنَة نومرشوع  .4

 الأساس َة نومرشوعبعاكة احملاور  .2

ًساع .5  موف امعوب ا 

كويَة ملأاكدميَة يف وسرخني داذل موفني  ًساع موف اكمل مذضمن دلَع امواثئق املعووبة ابملسٍصايت ال  ًخؼني ػىل املسدمثص ا 

 (؛Chemise à rabat et porte vuesذاضني )
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ضسار وضل ال ًساع و جسوي .0  و نومسدمثص ا 

ًساع - بؼس امخأأكس من ثوفص املوف ػىل مجَع امواثئق املعووبة واملؼبأأة ابمشلك املعووب. ويف حال ثبني   ،ًمت جسومي وضل ال 

ىل ضاحهبا كطس امخطحَح حسى امواثئق آأو ػسم ثؼبئهتا ابمشلك امطحَح ثؼاد ا   (.14  اهمنوذج) هلص ا 

كوي  - ة ال  َة مع مصاػاة امرتم ز اخلاص ابملسٍصايت وثمت ثؼبئة ىشا اموضل بواسعة احلاسوب يف ثلث وسخ ودمتيام خبامت املسًٍص

كويَة  وحتسًس اترخي جسويو  حاةل امنسزة امثاهَة ػىل  (،مكصر-12و  12 نياهمنوذج)ال  مث جسومي وسزة نومؼين ابلأمص وا 

كويَةالأاكدميَة داذل امظصف املغوق ة ال   .، و الاحذفاظ ابمنسزة امثامثة يف املوف املودع ابملسًٍص

  ابدلراسة املس بلةاملِام  .4

كويي)ة( وثشًَويا بصآأًو )ىا( مع  الاكويَة ًخؼني ػىل انوجنة امخلنَة - رشاف املسٍص)ة( ال  املِام ابدلراسة املس بلة نوموف حتت ا 

 ؛ (10)اهمنوذج  يف ادذَار آأغضاهئا 5110ًوهَو    24امطادرة بخارخي  60مصاػاة ملذضَات املشكصة 

حاةل وسزة من املوف ػىل  - ًساع؛ آأايم 01 الأاكدميَة يف آأجل آأكطاها  ضسار وضل ال   من اترخي ا 

يف ظصف مغوق نوحفاظ ػىل رسًة  ( وفق امرتثُب امسامف اذلكصChemise à rabat et porte vues) وضع املوف -

مطاق وركة ال رسال ػىل امظصف.  املؼوومات املخضمنة بو وحامًة واثئلو من امضَاع، وا 

 :فهيادراسة امعوبات وامبت  .2

 ، ًوم 51يف آأجل آأكطاه يف امعوبات  تمبابثلوم الأاكدميَة  -

ظار بصامج ذات بؼس اجامتغي وظين آأو دويل ػىل  - الأاكدميَة ثؼصض املشاًرع املنسرجة مضن رشااكت ذاضة آأو املنسرجة يف ا 

 . ل بساء امصآأي فهيا

 :جسومي ردطة املوافلة املبسئَة  .0

ة املؼنَة كطس ثضمَهنا ابملوف ومطاحب املرشوع وحتال وسزة منالأاكدميَة اجلواب اههنايئ من سمل ٌ   - مع امخؼوَل  ػىل املسًٍص

ذا اكن اجلواب ابمصفظ  .ا 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 مسعصة ردطة فذح آأو ثوس َع ِمؤسسة ثؼويَة ذاضة .5

 

 الأىساف

 . و الأويل فذح آأو ثوس َع مؤسسات امخؼومي املسريس اخلطويص رتادِصبمَات جس َري موفات امعوبات املخؼولة حتسد ىشه املسعصة آ  

 جمال امخعبَق

حساث رمز ذاص هبا يف مس نس  عآأو امخوس َردطة امفذح ثؼخرب  مبثابة امصدطة اميت ًرتثب غهنا فذح املؤسسة واهعلق وشاظيا امخؼويي وا 

املؤسسات ومنظومة مسار، وذكل وفق امرشوط امخنظيَة وامدرشًؼَة اجلاري هبا امؼمل، وخيضع اترخي مفؼوميا نوضوابط املنطوص ػوهيا 

 بسفرت امخحملت

ال دارة امللكفة بدسومي امصدطة/ اتال دارة امللكفة بدسمل امعوب  

كويَة: ل دارة امللكفة بدسمل امعوباتا ة ال   املخواجس فوق حصاهبا مرشوع املؤسسة.  املسًٍص

ة نورتبَة : ال دارة امللكفة بدسومي امصدطة  .وامخكوٍنالأاكدميَة اجليًو

 مصاحل ثسبري املوف

 حسب موف امعوب .0

كويَة و املخضمن لًخؼني ػىل املسدمثص حسب املوف من  ة ال   :ش باك امخؼومي اخلطويص نومسًٍص

ىل ابل ضافة . (10)اهمنوذج لحئة امواثئق امواجب ال دلء هبا معوب امفذح آأو امخوس َع  .0  :امامنذج امخامَة ا 

دذال آأو ثوس َؼيا آأو خلطويصا املسريس نوخؼومي مؤسسة بفذح امرتدِصظوب  .5  آأو املؤسس حيصره ػوهيا ثغَري آأي ا 

 (.10 اهمنوذج) املخرصف

 (.16  اهمنوذج) املخرصف /املؤسس حول مؼوومات جشاذة .0

ىل امؼمل يف املؤسسة ابس متصار امزتام .4  (10 اهمنوذج) ةامس نة ادلراس َ هناًة ا 

حساث ملرشوع امخلنَة امبعاكة .2  اهمنوذج) املرشوع ػىل املرشف املينسس ظصف من موكؼة دطوضَة ثؼويَة مؤسسة ا 

 ؛ (15
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ًساع .5  موف امعوب ا 

 ًخؼني ػىل املسدمثص :

كويَة ملأاكدميَة يف آأجل آأكطاه  - ًساع موف اكمل مذضمن دلَع امواثئق املعووبة ابملسٍصايت ال  ًوهَو اذلي ٌس بق    30ا 

 (Chemise à rabat et porte vuesيف وسرخني داذل موفني ذاضني )ووضؼيا ادلدول املسريس 

ل بؼس امخأأكس من  - كويَة ا  ة ال   ثوفصه ػىل مجَع امواثئق املعووبة.ل ًمت جسومي وضل ال ًساع نومؼين ابلأمص من ظصف املسًٍص

 مؼاًنة املرشوع .0

كويي )ة( حبضور ممثل غن الأاكدميَة مع مصاػاة ملذضَات املشكصة َثؼ ًمت  - رشاف املسٍص)ة( ال  امطادرة  60ني جلنة ثلنَة حتت ا 

 (.01 اهمنوذج) و حتٍصص احملرضادذَار آأغضاهئا كطس مؼاًنة املرشوع  يف  2003ًوهَو    24بخارخي 

 

حاةل املوف  .4 ًساع( ًوما 02يف آأجل آأكطاه  ) ػىل الأاكدميَةا  ضسار وضل ال   من اترخي ا 

يف ظصف مغوق نوحفاظ ػىل رسًة  ( وفق امرتثُب امسامف اذلكصChemise à rabat et porte vues) وضع املوف -

مطاق وركة ال رسال ػىل امظصف.  املؼوومات املخضمنة بو وحامًة واثئلو من امضَاع، وا 

 :فهيا تدراسة امعوبات وامب .2

  ،ًوم 02يف امعوبات يف آأجل آأكطاه  تثلوم الأاكدميَة ابمب -

دلء  - ل بؼس ال  مبوف ظوب ردطة امدس َري امرتبوي اخلاضة ابل دارة ل ًمت امبت يف ظوبات امفذح املربجمة ندلدول املسريس ا 

ة نومؤسسة  ، (اخلاضة اميت ثبت فهيا الأاكدميَة فلط  احلالت ابس خثناء بؼظ) امرتبًو

كويَة من ظصف الأاكدميَة نوبت فهيا، -  ثؼاجل ظؼون املسدمثٍصن يف آأشغال جلان املؼاًنة ال 

 جسومي ردطة امفذح:  .0

ة ٌسمل اجلواب اههنايئ من الأاك - ذا اكن اجلواب ابمصفظ وحتال وسزة منو ػىل املسًٍص دميَة مطاحب املرشوع مع امخؼوَل ا 

 ابملوف،املؼنَة كطس ثضمَهنا 

كويَة املؼنَة و  - ة ال  ويف حاةل اسدِفاء املرشوع دلَع امرشوط ًمت جسومي امصدطة مطاحبو مع ثوجِو وسرخني ملك من املسًٍص

ة  اخملخطة ابموزارة.  املسًٍص

ذلل ابمنظامني الأساس َني نوخؼوينيثبلى  امضوابط  وفق الأويل واملسريس اخلطويص وذكل ىشه امصدطة كابةل نوسحب يف حال ال 

كصار اكثبة ادلوةل دلى وزٍص امرتبَة اموظنَة وامخؼومي امؼايل وحكوٍن الأظص وامبحر امؼومي امللكفة ابمخؼومي املسريس رمق يف  املنطوص ػوهيا 

ة نورتبَة 5101)فاحت فرباٍص 0400ضفص  00يف  امطادرة 206.10 ة اميت ميكن ملأاكدميَات اجليًو داًر جصاءات ال  ( يف شأأن حتسًس ال 

 مبثابة امنظام الأسايس نوخؼومي املسريس اخلطويص. 10.11وامخكوٍن اختاذىا يف حق اخملامفني لأحاكم املاهون رمق 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 مسعصة ردطة جس َري ِمؤسسة ثؼويَة ذاضة .0

 

 الأىساف

 . و الأويل جسومي ردص جس َري مؤسسات امخؼومي املسريس اخلطويصمَات حتسد ىشه املسعصة آ  

 جمال امخعبَق

ع اجلسًسة،  ػىل آأساس َة نوحطول ثؼخرب ردطة امدس َري  حتسد املؤىل امؼومي وامليين كام آأهناردطة فذح مؤسسة ثؼويَة ابمنس بة نومشاًر

  املعووب ملامرسة هممة امدس َري.

ال دارة امللكفة بدسومي امصدطة/ ال دارة امللكفة بدسمل امعوبات  

كويَة: ل دارة امللكفة بدسمل امعوباتا ة ال   املخواجس فوق حصاهبا مرشوع املؤسسة.  املسًٍص

ة نورتبَة : ال دارة امللكفة بدسومي امصدطة   وامخكوٍن.الأاكدميَة اجليًو

 مصاحل ثسبري املوف

 حسب املوف  .0

 امدس َري من امواثئق امخامَة: ًخكون موف

  (.00 اهمنوذج) ظوب امرتدِص بدس َري مؤسسة نوخؼومي املسريس اخلطويص آأو الأويل حيصره املؤسس آأو املخرصف .0

   (.05 اهمنوذج)ظوب امرتدِص ابمدس َري حيصره املسٍص امللرتح .5

امؼمويم آأو اخلطويص واملؤىلت جشاذة مؼوومات حول املسٍص املصحش ثخضمن بَاان نوزسمات املنجزة يف امخؼومي  .0

   (.00 اهمنوذج) اجلامؼَة واملينَة

 . ( 04 اهمنوذج) امزتام مطادق ػوَو ابمخفصغ مدس َري مؤسسة امخؼومي املسريس اخلطويص .4

ظ آأي مسرس ختىل غن امؼمل مسبب من الأس باب ذلل امس نة ادلراس َة .2  .( 02 اهمنوذج) امزتام مطادق ػوَو بخؼًو

ىل هناًة امس نة ادلراس َةامزتام ابمبلاء  .0  (00 اهمنوذج) يف امؼمل ا 

 (06 اهمنوذج)وسزة من غلس امؼمل املربم بني ضاحب املؤسسة واملسٍص امللرتح مطادق ػوَو  .6

 .(00اهمنوذج ) و اخلاضة بدس َري مؤسسة اميت جيب ال دلء هبا لحئة امواثئق .0

ًساع .5  :املوف ا 

ًساع موف اكمل مذضمن  - كويَة ملأاكدميَة ووضؼو يف ًخوجب ػىل املسدمثص ا  دلَع امواثئق املعووبة ابملسٍصايت ال 

 (،porte vuesوسرخني داذل موفني ذاضني )
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ل بؼس امخأأكس من  - كويَة ا  ة ال  ًساع نومؼين ابلأمص من ظصف املسًٍص ثوفصه ػىل مجَع امواثئق ل ًمت جسومي وضل ال 

 املعووبة.

 

حاةل املوف ػىل الأاكدميَة .0 ضسار وضل ال ًساع طاهيف آأجل آأك) ا   .(آأس بوػا من اترخي ا 

كويَة ب ة ال   وضع املوف اماكمل يف ظصف مغوق نوحفاظ ػىل رسًة املؼوومات املخضمنة بو وحامًة واثئلو من امضَاع، ثلوم املسًٍص

ىل الأاكدميَة مع  رساميا ا  ضافة امللحظات املسجةل غن امعوب يف حال و ا  مطاق وركة ال رسال ػىل امظصف وا  وجودىا يف ذاهة ا 

 امللحظات

 :دراسة امعوبات وامبت فهيا  .4

 فِو،  تثلوم الأاكدميَة بسراسة املوف و امب -

ىل املطاحل اخملخطة ابمؼاملت آأو الأكاممي املؼنَة نوخحصي غن ذوو موف ضاحب امعوب من آأي دعأأ آأو  - ميكن انوجوء ا 

 ملحظة جسلط غنو ضفة الأىوَة مشغل املنطب املؼين،

 جسومي ردطة امدس َري:   .2

كويَة املؼنَة كطس ثضمَهنا  - ة ال  جسمل ىشه امصدطة من ظصف الأاكدميَة مطاحب املرشوع وحتال وسزة مهنا ػىل املسًٍص

ة اخملخطة ابموزارة، ةابملوف، كام ثوجو وسز دبار نومسًٍص  مل 

حامخو - بلغ املؼين ابلأمص ابجلواب مع امخؼوَل و ا  كويَة املؼنَة كطس ثضمَنو  ويف حاةل رفظ امصدطة ًمت ا  ة ال  ػىل املسًٍص

 ابملوف.
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمعاجةت تاجخاصالبؼاكاث و الىمارج 

فخح ػلباث  

أو إدخاٌ أي حؼُير  أو جىظُع أو حعُير       

 على
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 : بؼاكت جلىُت للمششوع  1الىمىرج

 

 

 اإلاششوع لصاحب والعائلي الصخص ي الاظم :

  الهاجف :

 اإلاششوع عىىان :

 اإلاششوع على اإلاششف اإلاهىذط وعىىان اظم :

 إحذاثها في اإلاشػىب للمؤظعت اإلالترح الاظم :

 )ها( فُه اإلاشػىب الخعلُم أهىاع أو هىع :

 للمؤظعت ؤلاحمالُت اإلاعاحت :

 اإلاشافم حمُع لبىاء اإلاخصصت اإلاعاحت :

 اإلاذسظُت للعاحت اإلاخصصت اإلاعاحت :

 الذساظُت اجحةشاث عذد :

ت اإلاشافم عذد :  ؤلاداٍس

 الصحُت اإلاشافم عذد :

 اإلالترحت الاظدُعابُت الؼاكت :

خ اإلاششوع إهجاص مذة  :اإلاؤظعت وشاغ مضاولت في للششوع اإلالترح والخاٍس
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج: 2 الؼلب اجخاص باإلاششوع

 

 العُذ)ة(:مً 

 العاهً)ة( ب:

 

ً الذاس البُظاء ت للتربُت و الخىٍى  العؼاث-إلى العُذ)ة( مذًش)ة( ألاوادًمُت اجةهٍى

 

 ػلب الترخُص بفخح أو جىظُع مؤظعت للخعلُم اإلاذسس ي اجخصىص ي اإلاىطىع:

 

ذ باهلل؛  ظالم جام بىحىد مىالها ؤلامام اإلاٍؤ

 

 :  مً ظُادجىم وبعذ، ٌششفني أن أػلب

 اإلاىافلت اإلابذئُت ٌ:             إحذار                     جىظُع

  الترخُص بالفخح ٌ:           إحذار                     جىظُع

 ..............................................................................................ب اليائً ملشهااإلاؤظعت التي )ط(جدمل اظم.............................. 

  :و التي ظدخظمً ألاظالن الخعلُمُت الخالُت

 أولي              ابخذائي              زاهىي إعذادي                 زاهىي  جأهُلي 

 

 

بلبٌى أصوى الخحُاث و العالم.و جفظلىا    
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

الىمىرج 3 : الئحت الىزائم التي ًجب ؤلادالء بها لؼلب اإلاىافلت اإلابذئُت لفخح أو جىظُع مؤظعت أولُت أو حعلُمُت 

 خاصت

 

 

 

 الىزائم اإلاؼلىبت مخىفش ) وعم( / ) ال(

 ي اإلالف ؤلاداس 

 
 ؤلاكلُمي)ة( ذًش ألاوادًمُت على ًذ العُذ)ة( اإلاذًش)ة( إلى العُذ م ػلب خؼي مىحه .1

وسخت مً البؼاكت الىػىُت لصاخب اإلاششوع إرا وان شخصا راجُا أو اإلاخصشف في خالت شخص  .2 

 معىىي 

 
 العيرة الزاجُت لصاخب اإلاششوع .3

 
ا  .4  الىـام ألاظاس ي للششهت في خالت إرا وان شخصا معىٍى

 
 ) مً الخأهذ مً صفت مبرم العلذ وعالكخه باإلالىُت( شهادة اإلالىُت أو علذ الىشاء .5

 
 الشهادة العلبُت لدعمُت اإلاششوع ) أن جيىن الدعمُت ػير كابلت للترحمت إلى لؼت أخشي( .6

 
 و مؤشش على حمُع صفداجه دفتر الخدمالث مصادق علُه مً ػشف العلؼاث اإلاخخصت  .7

 ياإلالف الخلن

 
 وزُلت اإلاداوس ألاظاظُت للمششوع  .8

 
 البؼاكت الخلىُت للمششوع  .9

 
 جصمُم جمهُذي لبىاًت اإلاششوع .10

 
 ( Note de renseignementsمعلىماث خٌى العلاس )  .11
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج :4 مشاظلت اإلاعني باألمش في شأن عذم اظخىماٌ اإلالف 

 

إلـى                                              

,..............................................................العُذ)ة(   

..............................................................العىىان :   

 

في شأن مششوع مؤظعت حعلُمُت خصىصُت. اإلاىطىع:  

خ     ػلبىم -اإلاشحـــــــــــــــع:   ...........................................................بخاٍس

 

ذ باهلل؛  ظالم جام بىحىد مىالها ؤلامام اإلاٍؤ

 

إلخذار ...............................فجىابا عً الؼلب الىاسد في اإلالف اإلاشاس إلُه في اإلاشحع أعاله، واإلاخعلم بوبعذ،  

وبعذ الاػالع على الىزائم  ...............................................................................مؤظعت حعلُمُت خصىصُت بالعىىان اليائً ب : 

 اإلاذلى بها، جبين عذم جظمىه للىزائم الخالُت : 

- ..................................................................................... 

- ..................................................................................... 

- ..................................................................................... 

- ..................................................................................... 

وعلُه، أػلب مىىم اظخىماٌ ملفىم بمىافاحي عاحال بالىزائم آلاهفت الزهش، ووطعها مباششة بمىخب ؤلاششاف على 

ت ختى ًدعنى  حعلُمىم وصل ؤلاًذاع وعشض ملفىم على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم اإلاذسس ي الخصىص ي باإلاذًٍش

 اللجً اإلاخخصت للبذ فُه،

 

 وجلبلىا أصوى الخحُاث، والعالم
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج :5 وصل إًذاع

 وصل بئًذاع ملف ػلب إحذار أو جىظُع مؤظعت حعلُمُت خصىصُت

        خ وصٌى الؼلب لألوادًمُت  ........خاجم و جىكُع ألاوادًمُت:.................................................. ..............................      :جاٍس

 

 وصل بئًذاع ملف ػلب إحذار أو جىظُع مؤظعت حعلُمُت خصىصُت

        خ وصٌى الؼلب لألوادًمُت  خاجم و جىكُع ألاوادًمُت:.......................................................... ..............................      :جاٍس

 

 وصل بئًذاع ملف ػلب إحذار أو جىظُع مؤظعت حعلُمُت خصىصُت

        خ وصٌى الؼلب لألوادًمُت  خاجم و جىكُع ألاوادًمُت:.......................................................... ..............................      :جاٍس

 

ت الاكلُمُت مالشك  اإلاذًٍش

  

  اظم اإلاؤظغ أو اإلاخصشف............................................................   : الهاجف................................................. 

  زا.جأهُلي زا.إعذادي ابخذائي أولي اإلاؼلىبت :هىع ألاظالن 

 اإلاؤظعت:اظم ...................................................... .......................................................................... : العىىان 

  . : خ إًذاع الؼلب ت ؤلاكلُمُت:.........................................     ................................................جاٍس خ و جىكُع اإلاذًٍش  جاٍس

ت الاكلُمُت مالشك  اإلاذًٍش

  

  اظم اإلاؤظغ أو اإلاخصشف............................................................   : الهاجف................................................. 

 : زا.جأهُلي زا.إعذادي ابخذائي أولي هىع ألاظالن اإلاؼلىبت 

 اإلاؤظعت:اظم ...................................................... .......................................................................... : العىىان 

  . : خ إًذاع الؼلب ت ؤلاكلُمُت:.........................................     ................................................جاٍس خ و جىكُع اإلاذًٍش  جاٍس

ت الاكلُمُت مالشك  اإلاذًٍش

  

  اظم اإلاؤظغ أو اإلاخصشف............................................................   : الهاجف................................................. 

 : زا.جأهُلي زا.إعذادي ابخذائي أولي هىع ألاظالن اإلاؼلىبت 

 اإلاؤظعت:اظم ...................................................... .......................................................................... : العىىان 

  . : خ إًذاع الؼلب ت ؤلاكلُمُت:.........................................     ................................................جاٍس خ و جىكُع اإلاذًٍش  جاٍس

 جىظُع   حعُير            فخذ                           مىافلت مبذئُت                     هىع الؼلب :              

 جىظُع   حعُير            فخذ                           مىافلت مبذئُت                     هىع الؼلب :              

 جىظُع   حعُير            فخذ                           مىافلت مبذئُت                     هىع الؼلب :              
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  
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12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج :5- مىشس  بؼاكت جىحيهُت بشأن اظخعماٌ وصل ؤلاًذاع

 

 مىىهاث الىصل : – 1

ًخيىن دفتر وصل  ؤلاًذاع مً أسبع وسخ مدشابهت مً خُث اإلاظمىن  باظخثىاء اليسخت الثاهُت التي جدخىي على إػاس خاص 

.ً ت للتربُت والخيٍى  باألوادًمُت الجهٍى

عخعمل عىذ حعلم ول ملف وامل ًخص العملُاث الخالُت:  َو

 إخذار مؤظعت حعلُمُت خصىصُت؛  -

 جىظُع مؤظعت حعلُمُت خصىصُت؛  -

 إدخاٌ حؼُير على مؤظعت حعلُمُت خصىصُت؛ -

 ػلب حعُير مؤظعت أو ظلً أو عذة أظالن حعلُمُت خصىصُت. -

 هُفُت اظخعماٌ الىصل: - 2

 الشكم الترجُبي : -أ 

                ًدخىي الجضء اإلاخعلم بالشكم الترجُبي على خمغ خاهاث :         

1 0 0   

   

                                        

  

 

 آلاحاٌ :–ب 

ع اإلاضمع اعخمادها في الذخٌى اإلاذسس ي ،  ٌعخبر خ الفخذ ًىهُى 30 باليعبت للمشاَس  الزي ٌعبم جاٍس

 .آخش أحل لخلذًم اإلالف الياملأو الخىظُع أو إدخاٌ أي حؼُير على مؤظعت حعلُمُت خصىصُت   

6 1 

سكم جصاعذي ابخذاء مً  

ليل ظىت دساظُت  001  

سمض خاص بيل هُابت وفم 

 اجةذٌو أظفله

ت  العىت اجةاٍس
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  
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12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

لت الاظخعماٌ : –ج   ػٍش

حعبأ البُاهاث  اإلاخعللت باإلاششوع بعذ الخأهذ مً جىفش اإلالف اإلاذلى به على حمُع الىزائم اإلاىصىص عليها في دلُل  -

 ٍخعين اجباع الخؼىاث الخالُت :اإلاعاػش. و 

o حعلُم اليسخت  ألاولى مً وصل ؤلاًذاع لصاخب الؼلب؛ 

o  ت للتربُت إسظاٌ اليسخت الثاهُت مً وصل ؤلاًذاع مشفىكت بيسخت مً اإلالف إلى ألاوادًمُت الجهٍى

ً في  خ إًذاع اإلالف باإلا 10أحل أكصاه والخيٍى ت الاكلُمُتأًام مً جاٍس  ؛ ذًٍش

o  باليسخت الثالثت في اإلالف ألاصلي للىُابت ؛الاخخفاؾ 

اث ؤلاكلُمُتسمىص ا  إلاذًٍش

ت ؤلاكلُمُت الشمض  اإلاذًٍش

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 أهفـــا-الذاس البُظاء

 الفذاء مشط العلؼان

 عين العبع الحي اإلاحمذي

 عين الشم

 الحي اجحعني

 ابً امعًُ

 مىالي سشُذ

 البرهىص يظُذي 

 مذًىهت

 اإلاحمذًت

 الىىاصش

 بً ظلُمان

 بششُذ

 ظؼاث

 اجةذًذة

 ظُذي بىىس 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

  محظش الذساظت اإلاعبلت للمششوع 6الىمىرج :

 ..………………………………………………………في  

خ ....................................................سكم وصل ؤلاًذاع  اإلاشحع :   .……………………………………………………………………بخاٍس

 ……………………………………………صفخه باليعبت للمششوع ……………………………….………………اظم صاحب الؼلب :

 ,..………………………………………………………………………………………………………………………………………… عىىان اإلاششوع :

 جىفشها() إدساج اإلاالخـاث الخاصت بهزا الشظم في خاٌ ..……………………………………………………:  الشظم العلاسي 

 ,..……………………………………………………………………………………………………………………………:  الاظم اإلالترح للمؤظعت

 ألاظالن اإلاؼلىبت :  

 ثا.تأهيلي  ثا.إعدادي  ابتدائي   أولي

 

 : 1البيُت اإلاادًت للمششوع

 .................................................:العلً الخعلُمي 

  العذد اإلاعاحت

 اجحةشاث الذساظُت  

 اإلاىخبت   

ت ) كاعت ألاوشؼت،    اإلاشافم التربٍى

كاعت مخخصصت، كاعت 

ؤلاعالمُاث، اإلاخخبراث واجحةشاث 

 العلمُت،،،،،،( 

ت )مىخب ؤلاداسة،    اإلاشافم ؤلاداٍس

كاعت ألاظاجزة، كاعت اإلاعدىذاث، 

 كاعت الاحخماعاث،،،،،،(

 العاحت اإلاذسظُت  

 اإلاشافم الصحُت  

 

 

 

                                                           
1
 جشاعى في هزه البيُت خصىصُت ول ظلً حعلُمي مع جدذًذ معاخت الحجشاث وعذد اإلاشافم وفم ما هى مؼلىب بذفتر الخدمالث، - 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

  البىاًت،،،،،،،،،،(  : ) ؤلاشاسة إلى جىفش اإلاىافز وفم ألاظالن الخعلُمُت، وهزا جىصَع هزه ألاظالن على ػىابم 2مالحظاث

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 اكتراح اللةىت :

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 

 جىكُعاث أعظاء اللةىت :

 

 

 

 

 جىكُع وخاجم اإلاذًش)ة( ؤلاكلُمي)ة(

 

 

 

 

 

                                                           
2
  مشاعاة الششوغ اإلاىصىص عليها في البىذ العابع مً دفتر الخدمالث - 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 : حزارة معلىماث حٌى اإلِاؤظغ7 الىمىرج

 

 اظم اإلاؤظعت :

ت الاكلُمُت :  اإلاذًٍش

  

 (1اظم اإلاؤظغ ) :

 الاظم الصخص ي و العائلي :

خ و ميان الاصدًاد  :  جاٍس

ف   :  الىػىُتسكم بؼاكت الخعٍش

 العىىان الصخص ي :

 اجةيعُت :

 الشهاداث و اإلاؤهالث اجةامعُت ؤلاحاصة                    ) DEUGالباوالىسٍا               شهادة العلً الثاوي ) :

غ               حعُير   إداسة مؤظعت                                   :  (2الخجشبت اإلاُذاهُت في كؼاع الخعلُم) الخذَس

 (3هىع الخعلُم اإلاشػىب الترخُص له ) :

 عذد اجحةشاث اإلاشاد فخحها :

 عذد مىاصب الشؼل اإلاحذزت :

 حةم الاظدثماس )بالذسهم( :

 

 حشس في:

خ:  بخاٍس

 الخىكُع:

الصخص الزاحي اإلاعؤوٌ عً اإلاؤظعت )معير مفىض، مخصشف في حالت شخص معىىي ٌشاس إلى اظم الششهت، مع إعؼاء اإلاعلىماث اإلاىالُت عً  (1)

 مىخذب،...(

غ (2)  رهش عذد ظىىاث الخذَس

 رهش هىع الخعلُم و العلً الخعلُمي و الشعب   (3)
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 (1) إلى نهاًت العىت الذساظُت : التزام اظخمشاس اإلاؤظعت في العمل 8 الىمىرج

 

 

 أها اإلاىكع)ة( أظفله:

 (:2بصفتي )

 الىػىُت سكم:اجحامل للبؼاكت 

خ:  الصادسة بخاٍس

 العاهً بالعىىان الخالي:

 للخعلُم ألولي و/ او اجخصىص ألتزم باظخمشاس عمل مؤظعت:....................................................

 اليائً ملشها ب:

 الذساظُت.................................................في العمل إلى مخم العىت 

هما ألتزم بخؼبُم ملخظُاث الىظام ألاظاس ي للخعلُم ألاولي و/ او اجخصىص ي و أن أشعش فىسا ألاوادًمُت عً 

م اإلاصاجح ؤلاكلُمُت الخابعت لها بيل ظشف كاهش ًمىع مً اظخمشاس العمل باإلاذسظت  ػٍش

 

 

 

 حشس في :

خ :  بخاٍس

 :)مصادق علُه(الخىكُع                        

 

 

 يهم اإلاؤظغ)ة( (1)

 مؤظغ)ة(/مفىض)ة(/ مخصشف)ة( كاهىوي/سئِغ)ة( اجةمعُت (2)
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 لؼلب الفخذ او الخىظُع بها: الئحت الىزائم التي ًجب ؤلادالء  9 الىمىرج

(مخىفش ) وعم( / ) ال  الىزائم اإلاؼلىبت 

 اإلالف ؤلاداسي 

 حؼُير أي إدخاٌ أو جىظُعها أو لخصىص يا اإلاذسس ي للخعلُم مؤظعت بفخذ الترخُصػلب  .1 

 اإلاخصشف أو اإلاؤظغ ًدشسه عليها

 العذلُت العىابم أو العذلي السجل مً وسخت .2 

 الاصدًاد علذ .3 

 الزاحي للصخص باليعبت العهذ خذًثت فىجىػشافُت صىس  زالر .4 

ٌ  معلىماث حزارة .5   اإلاخصشف /اإلاؤظغ خى

ا شخصا اإلاؤظغ وان إرا ألاظاس ي اللاهىن  مً وسخت .6   )ششهت( معىٍى

 (الىزُلت صالخُت مذة مشاعاة مع( اإلاؤظعت بدعمُت اإلاخعللت العلبُت الشهادة .7 

 حعلُمُت همؤظعت اظخعمالها ًبين هشائها علذ مً أو ملىُت شهادة مً وسخت .8 

 .تالعىت الذساظُ نهاًت إلى العمل في اإلاؤظعت باظخمشاس التزام .9 

 اإلالف الخلني

 الخصىص ي اإلاذسس ي للخعلُم همؤظعت اظخعمالها ًبين اإلاؤظعت لبىاًت علُه مصادق اجصمُم .10 

 اإلاؼابلت شهادة + البىاء خصتس  .11 

ت شهادة .12   مً معلمت الصحُت الششوغ على وجىفشها اظخعمالها اإلاشاد البىاًت صالخُت جثبذ إداٍس

 .اإلاخخصت العلؼاث

 )العهذ اللذًمت للبىاًاث باليعبت( البىاًت ظالمت جثبذ جلىُت خبرة .13 

 اإلاهىذط ػشف مً مىكعت خصىصُت حعلُمُت مؤظعت إخذار إلاششوع الخلىُت البؼاكت .14 

 اإلاششوع على اإلاششف

ٌ  الحجشاث عذد ًدذد اإلاؤظعت مشافم إلاخخلف مفصل بُان .15   .الذساظُت والفصى

 اإلاؤظعت مشافم إلاخخلف فىجىػشافُت صىس  .16 

 الدعلُم ووصىالث اكخىاء فىاجير مً وسخت+ الالصمت الذًالىخُىُت والىظائل الخجهيزاث الئدت .17 

ت للمعذاث  .اإلاخبًر

 إلى اإلاعخعملت ألاخشي  )الخىمُلُت أو ألاحىبُت الىخب ( الىخب والئدت والحصص الذساظت بشهامج .18 

ٌ  الىخب حاهب  .العمىمي الخعلُم في بها اإلاعمى

 .اإلاؤظغ وجىكُع ػابع ًدمل للمؤظعت الذاخلي الىـام .19 

 .ػبِب مع علذة .20 

لى ع اإلاؤظعت جىفش عذم خالت في والخأهُلي ؤلاعذادي للثاهىي  باليعبت ملعب اظخؼالٌ علذة .21 

 اإلالعب
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 : محظش معاًىت لفخح أو جىظُع مؤظعت حعلُمُت خصىصُت10 الىمىرج

  :عامت معلىماث .1

 ...................................................................ة(.....................................................................( اإلاؤظغ اظم

       ...........................................................................................................معىىي(:   شخص أو راحي شخص(

 ..........................................................................................................................................الجيعُت:  ........

 ...........................................................................................................................................عىىاهه : ...........

 .......................................................................................................................للمؤظعت: .... اإلالترح الاظم

 ......................................................................................................................................................عىىانها : 

  :باإلاؤظعت جللُىه اإلاشاد الخعلُم هىع .2

 الابخذائي الخعلُم    ألاولي                                                الخعلُم

 الخأهُلي الثاهىي  الخعلُم ؤلاعذادي                                    الثاهىي  الخعلُم

ً  اللؼاث العالي                       حعلُم الخلني دبلىم لخدظير الخيٍى

 الذعم أحل مً دسوط جىـُم

 باإلاشاظلت و بعذ عً الخعلُم                                     باإلاعاكين الخاص الخعلُم

ت باألكعام الخعلُم   العلُا واإلاذاسط للمعاهذ الخدظيًر

  :اإلاؤظعت بىاًت .3

 فُال شلت                                 حعلُمُت همؤظعت لدشخؼل أصال أخذزذ بىاًت

 للمىتري  ملً                                                                        للمؤظغ ملً

 ال                           وعم :البىاًت لىاكع ومؼابم علُه مصادق الخصمُم 

  ............................:................................................................................الذساظُت الحجشاث عذد

    ..............................................: ....................................................للمؤظعت ؤلاحمالُت اإلاعاخت

 ...........  ...........................................................:..............................................الاظدُعابُت ػاكتها

 :............للعاخت ؤلاحمالُت اإلاعاخت                         ال                            وعم                           مخىفشة :ألاسطُت العاخت 

  ..................................: البهى معاخت                         ال                               وعم                                        مخىفش :البهى

ت اإلاشافم  ..........................................................................................:  )مشفم ليل واإلاعاخت العذد ارهش ) وملحلاجه اإلاذًش مىخب :ؤلاداٍس

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

 

 

 ...................................................................: اللجىت أعظاء وجىكُع اظم

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

................................................................................................................. 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ٌ ( اجحةشاث ملاًِغ .4   ( 2م اإلاشبع باإلاتر العشض في الؼى

0  0  02  55  50  

5  0  00  50  01  

0  01  06  54  00  

4  00  00  52  05  

2  05  00  50  00  

0  00  51  56  04  

6  04  50  50  02  

 

 عذد اجحةشاث اإلاخصصت ليل مؤظعت .5

 ............:  ؤلاعذادي الثاهىي  الخعلُم...........:  الابخذائي الخعلُم..........:  ألاولي الخعلُم

 ................................................:  اللؼاث حعلُم................................:  الخأهُلي الثاهىي 

ً ت باألكعام الخعلُم................ي :العال الخلني دبلىم لخدظير الخيٍى  .........: الخدظيًر

 ال                       وعم                                   :وافُت فيها اإلاخىفشة الخجهيزاث :اإلاخخصت اللاعاث عذد

ائُت العلىم  ......................................................................:....الفيًز

 .....................................................................: .الؼبُعُت العلىم

   ال                     وعم                                                      :وافُت فيها اإلاخىفشة الخجهيزاث : الخضاهت

ت  ال                    وعم:                                                                                    وافُت :التهٍى

م، إػفاء وظائل( الىكائُت ججهيزاث   ال                      وعم                     :وافُت )الىكاًت شبابًُ الحٍش

 ال                     وعم:                                                                وافُت الؼبُعُت ؤلاهاسة : ؤلاهاسة

 ال                    وعم:                                                                         وافُت الىهشبائُت ؤلاهاسة

  :إطافُت مالحظاث .6

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

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

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

 

 

 

 ...................................................................: اللجىت أعظاء وجىكُع اظم

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

................................................................................................................. 
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 :)*( اللةىت أعظاء الئحت  .7

 الخىكُعاث الصفت إلاعاًىتا جةىت أعظاء أظماء

   

 

 

 

 

 

 

 

ين طمً اللجىت  )*(  .( اإلاىخباث، اللاعاث اإلاخعذدة الىظائؽ (ة)ومؤػش تباإلاخابش العلمُمً بُنهم مفدشىن ميلفىن )طشوسة جىفش مفدشين جشبٍى

 

 :)اإلاعدثمش به ماصشح حعب( للمششوع سصذه جم الزي الاظدثماس بُان  .8

 ) ًً(اإلاعدثمش اظم

 أو راحي شخص

 معىىي 

 اليعبت

 ليل اإلائىٍت

ً  شٍش

 اإلاالي الؼالف

 لألحىس 

 )بالذسهم(

 البىاء كُمت

 وهشاء وألاسض

 اإلاحل

 كُمت

 الخجهيزاث

 عذد

 مىاصب

 الشؼل

 اللُمت

 ؤلاحمالُت

 لالظدثماس

 )بالذسهم(

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 ................................: في .......................: ب وحشس 

ت ألاوادًمُت )ة(مذًش ة( العُذ جىكُع  والخىىًٍ للتربُت اجةهٍى

 :)ة(ؤلاكلُمي )ة(اإلاذًش )ة(العُذ أو
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج 11: ػلب الترخُص بدعُير مؤظعت للخعلُم اإلاذسس ي اجخصىص ي أو ألاولي ًحشسه اإلاؤظغ

 

 : )ة(العُذ مً

 مؤظعت مخصشف /)ة(مؤظغ

     

 إلى                                                         

ً الذاس البُظا  ت للتربت و الخىٍى ظؼاث-ءالعُذ مذًش ألاوادًمُت اجةهٍى  

 

 اجخصىص ي اإلاذسس ي للخعلُم مؤظعت لدعُير جشبىي  مذًش جششُح ػلب: اإلاىطىع

 

 ،والخأًُذ الىصش له دام ؤلامام مىالها بىحىد جام ظالم

ٌ  مىىم أػلب أن ٌششفني وبعذ،  ( :......................................................................ة(العُذ جششُذ كبى

 :............................................................................................سكم الىػىُت الخعٍشف لبؼاكت )ة(الحامل

خ الصادسة  ...................................................................................................................................:. بخاٍس

عاث في عليها اإلاىصىص الششوغ على )ة( واإلاخىفشة ٌ  الدشَش ت ؤلاداسة لدعُير اإلاعمى  التربٍى

 .....................................:....................................................اإلاعماة الخصىصُت الخعلُمُت للمؤظعت

 :الخعلُمي بالعلً

 : ب ملشها اليائً

 و العالم

 : في حشس 

خ  : بخاٍس

 : الخىكُع
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج 12: ػلب الترخُص بالدعُير  ًحشسه اإلاذًش

 

 : )ة(العُذ مً

 سكم بؼاكت الخعٍشف الىػىُت

 العاهىت)ة(

     

 إلى                                                         

ً الذاس البُظا  ت للتربت و الخىٍى ظؼاث-ءالعُذ مذًش ألاوادًمُت اجةهٍى  

 

ت إلادعُيب الترخُص ػلب: اإلاىطىع  اجخصىص ي اإلاذسس ي للخعلُم ؤظعتر إداسة جشبٍى

 

 ،والخأًُذ الىصش له دام ؤلامام مىالها بىحىد جام ظالم

ت إلاؤظعت ا مىىم أػلب أن ٌششفني وبعذ،  الخصىص ي اإلاذسس ي ملخعلُمىحي جشخُصا بدعُير ؤلاداسة التربٍى

 ملشها اليائًو ...............................................: الخعلُمي بالعلً:............................................................................................اإلاعماة

 .................................................................: ب

ت إلاؤظعت حعلُمُت خصىصُت  هذا وججذون سفلخه ملف الىزائم الىاحب ؤلادالء بها لدعُير ؤلاداسة التربٍى

 و العالم

 

 

 

 

 

 : في حشس 

خ  : بخاٍس

 : الخىكُع
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

  معلىماث حٌى اإلاذًش وسكت :13لىمىرجا

 اظم اإلاؤظعت  مالحظاث

 عىىانها  

 العلً الخعلُمي اإلاشاد حعُيره  

 الاظم الصخص ي و العائلي  

خ و ميان الاصدًاد    جاٍس

ف الىػىُت    سكم بؼاكت الخعٍش

 العىىان الصخص ي  

 حيعِخه  

 سكم الهاجف  

  اجةامعُت و اإلاهىُتالشهاداث و اإلاؤهالث 

خ اجحصٌى عليها اإلاؤظعت التي مىحتها  هىع الشهادة جخصصها جاٍس

    

    

    

    

    

  اجخذماث:الئحت 

ت ؤلاكلُمُت مً إلى  سث اإلاهمت اإلاؤظعت عمىمُت/خصىصُت اإلاذًٍش

      

      

      

      

      

  :ت اجحالُت  الىطعُت ؤلاداٍس

 جلاعذ وعبي       معخلُل         في خالت إًذاع إداسي        مىطىع سهً إشاسة            في وطعُت إلحاق           

 إلاارا؟           ال          وعم      ؟هل شؼب علُه )ها(مً أػش الخعلُم العمىمي.................        

  اجخصىصُت:عالكت اإلاذًش باإلاؤظعت 

ً)ة(          مذًش)ة(مأحىس)ة(  مذًش )ة( مؤظغ)ة(             مذًش)ة(شٍش

 : في حشس 

خ  : بخاٍس

 : الخىكُع
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ت   الىمىرج 14: التزام بالخفشغ لإلداسة التربٍى

 

 أها اإلاىكع)ة( أظفله:

 اجحامل للبؼاكت الىػىُت سكم:

خ:  الصادسة بخاٍس

 الخالي:العاهً بالعىىان 

 للخعلُم ألولي و/ او اجخصىص اإلاترشح لدعُير مؤظعت .......................................................

 اليائً ملشها ب:

ألتزم بالخفشغ ولُا و اللُام بصفت فعلُت بمهام الدعُير ؤلاداسي و التربىي هما  ألتزم بخؼبُم ملخظُاث الىظام 

م اإلاصاجح ألاظاس ي للخعلُم ألاولي  و/ او اجخصىص ي وفم اإلاهام اإلاىىػت بي, و أن أشعش فىسا ألاوادًمُت عً ػٍش

ؤلاكلُمُت الخابعت لها باظخلالتي أو إكالتي مً مهام الدعُير ؤلاداسي و التربىي بهذه اإلاؤظعت هُفما واهذ 

 ألاظباب.  

 

 

 

 : في حشس 

خ  : بخاٍس

 )مصادق علُه( الخىكُع                                                                             
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ع أي مذسط جخلى عً العمل لعبب مً ألاظباب خالٌ العىت الذساظُت02 الىمىرج   : التزام بخعٍى

 

 أها اإلاىكع)ة( أظفله:

 اجحامل للبؼاكت الىػىُت سكم:

خ:الصادسة   بخاٍس

 العاهً بالعىىان الخالي:

 للخعلُم ألولي و/ او اجخصىص اإلاترشح لدعُير مؤظعت .......................................................

 اليائً ملشها ب:

ع اإلاشبي)ة( اإلاخخلي)ة( عً العمل خالٌ العىت الذساظُت لعبب مً  ألتزم بخعُين مشبي)ة( حذًذ)ة( لخعٍى

ألاظباب هما  ألتزم بخؼبُم ملخظُاث الىظام ألاظاس ي للخعلُم ألاولي و/ او اجخصىص ي وفم اإلاهام اإلاىىػت بي, 

م اإلاصاجح ؤلاكلُمُت الخابعت ل ها بيل حؼُير ًؼشأ بالؼاكم التربىي بهذه و أن أشعش فىسا ألاوادًمُت عً ػٍش

 اإلاؤظعت.  

 

 

 

 

 : في حشس 

خ  : بخاٍس

 )مصادق علُه( الخىكُع                                                                             
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج 16: التزام بالبلاء في العمل إلى نهاًت العىت الذساظُت)1(

 

 اإلاىكع)ة( أظفله:أها 

 (:2بصفتي)

 اجحامل للبؼاكت الىػىُت سكم:

خ:  الصادسة بخاٍس

 العاهً بالعىىان الخالي:

 للخعلُم ألولي و/ او اجخصىص ألتزم باجحفاظ على اظخمشاس مؤظعت .......................................................

 اليائً ملشها ب:

 الذساظُت:في العمل إلى مخم العىت 

هما  ألتزم بخؼبُم ملخظُاث الىظام ألاظاس ي للخعلُم ألاولي و/ او اإلاذسس ي اجخصىص ي, و أن أشعش فىسا 

م اإلاصاجح ؤلاكلُمُت الخابعت لها بيل ظشف كاهش ًمىع مً اظخمشاس العمل  باإلاؤظعت.    ألاوادًمُت عً ػٍش

 

 

 : في حشس 

خ  : بخاٍس

 )مصادق علُه( الخىكُع                                                                             

 

 

 

 

 يهم اإلاؤظغ)ة( (1)

  مؤظغ)ة( /مفىض)ة( / مخصشف )ة( كاهىوي)ة( / سئِغ اجةمعُت (2)
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

 الىمىرج 17: وسخت مً علذ العمل اإلابرم بين صاحب اإلاؤظعت واإلاذًش اإلالترح

 ........................ألاٌو العُذ )ة(: :...........................................................................................................حعاكذ الؼشف 

 ..............................................................بصفخه )ها(:...............................................................................................

 ........................................العاهً )ة( بالعىىان الخالي:..................................................................................................

خ:..................................................................والحامل)ة( لبؼاكت الخعٍشف ا  لىػىُت سكم:............... ............بخاٍس

 ...................... ......... اإلاؤظغ)ة(/ممثل)ة( مؤظعت:................................................ ......... ......... ......... ......... ......... ..

خ:...............والتي حشمل ألاظالن الخعلُمُت الخالُت:   ذالىػىُت. جداإلاشخص لها مً كبل وصاسة التربُت    سكم:..................بخاٍس

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

 ............................الخالي:......................................................................................................................واليائىت العىىان 

 ........ ......... ......... ......... ......... .............مع الؼشف الثاوي العُذ)ة(:....................................................... ......... ......... .

 . ......... ......... ....................العاهً)ة( بالعىىان:......................................................... ......... ......... ......... ......... ........

خ:.................. ......... ......... ......... ......... ............والحامل )ة( لبؼاكت الخعٍش  ف الىػىُت سكم:.............. ............بخاٍس

 .................بصفخه)ها( اإلاذًش)ة( ؤلاداسي)ة( والتربىي)ة( إلاؤظعت:............. ......... ......... ......... ......... ......... ...........

خ:............................ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  ............................. بخاٍس

 :  يما ًلعلى 

: الفصل  :.......                  ًخعهذ الؼشف الثاوي بأن ًخدمل حعُير اإلاؤظعت التي جدمل اظمألاٌو

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

ا لألظالن الخعلُمُت  الثاوي:الفصل  ا وجشبٍى ًباشش الؼشف الثاوي هزا الدعُير إداٍس

 ........................الخالُت:.......................................................

ًلتزم الؼشف ألاٌو والثاوي بدىفُز اللىاهين والخىـُماث اإلاعمٌى بها وحمُع اإلازهشاث الصادسة عً وصاسة  :الثالثالفصل 

 التربُت الىػىُت .

 ًخعهذ الؼشفان باخترام اخخصاصاث ول ػشف. :الشابعالفصل 

لذاخلي للمؤظعاث الخعلُمُت اوالتربىي باخترام اللاهىن   : ًلتزم اإلاذًش بصفخه اإلاعؤوٌ ؤلاداسي  الفصل اجخامغ

 الخصىصُت.

ًلتزم الؼشف ألاٌو بصفخه اإلاعؤوٌ اإلاادي بخىفير ؿشوف العمل  اإلاىاظبت وبجمُع الظماهاث والحلىق  الفصل العادط :

 اإلاعمٌى بها في كاهىن الشؼل.

 ......................................................................................مذة العلذ................................... :العابعالفصل 

ت صافُت كذسها:....................................................... :الثامًالفصل   ًخلاض ى الؼشف الثاوي أحشة شهٍش

ػني للظمان الاحخماعي والاكخؼاع مً ألاحش ول في دائشة ًلتزم الؼشفان بأداء اإلاعخدلاث بالصىذوق الى  :الخاظعالفصل 

 اخخصاصه.
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

ل  :العاششالفصل  إرا سػب أخذ الؼشفين في فسخ هزا العلذ علُه أن ًخبر الؼشف آلاخش   بشظالت مظمىهت كبل فاجذ أبٍش

 مً ول ظىت دساظُت.

خ جىكُعه.الفصل اجحادي عشش  : ٌعشي العمل بهزا العلذ ابخذاء مً جاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـخ :...........................  حشس في :...........................        بخاٍس

 

 جىكُـع الؼشف الثاوي                                                            جىكُـع الؼشف ألاٌو                     

 )مصادق علُه( :                                                            )مصادق علُه( :                              
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

  الىزائم التي ًجب ؤلادالء بها و اجخاصت بدعُير مؤظعت الئحت :18 الىمىرج

 مخىفش )وعم ( / )ال( الىزائم اإلاؼلىبت

  ػلب جششُذ اإلاذًش ًدشسه صاخب اإلاؤظعت. - 1

  الترخُص بالدعُير ًدشسه اإلاذًش اإلالترح.ػلب  -2

حزارة معلىماث خٌى اإلاذًش اإلاششح جخظمً بُاها  -3

للخذماث اإلاىجضة في الخعلُم العمىمي  أو 

 الخصىص ي واإلاؤهالث الجامعُت واإلاهىُت.

 

التزام مصادق علُه بالخفشغ لدعُير مؤظعت  -4

 الخعلُم اإلاذسس ي الخصىص ي.

 

ع أي مذسط جخلى التزام مصادق علُه  -5 بخعٍى

عً العمل لعبب مً ألاظباب خالٌ العىت 

 الذساظُت.

 

  التزام بالبلاء في العمل إلى نهاًت العىت الذساظُت. -6

وسخت مً علذ العمل اإلابرم بين صاخب  -7

دترم الحذ ألادوى  اإلاؤظعت واإلاذًش مصادق علُه ٍو

 لألحىس.

 

 وسخت مصادق عليها للشهاداث الجامعُت أو  -8

 اإلاهىُت اإلاؼلىبت )ؤلاحاصة أو ما ٌعادلها(.

 

بُان الخذماث في الخعلُم العمىمي أو الخصىص ي  -9

ًثبذ مماسظت الخذَسغ إلاذة زالر ظىىاث على ألاكل 

ت  )شهادة عمل مصادق عليها مً ػشف اإلاذًٍش

 ؤلاكلُمُت باليعبت للمذسظين بالخعلُم الخصىص ي(.

 

لخعٍشف وسخت مؼابلت لألصل مً بؼاكت ا -10

 الىػىُت.

 

  ظىت على ألاكل(. 25علذ الاصدًاد ) -11

شهادة ػبُت جثبذ كذسة اإلاعني باألمش على  -12

ت )ال جخعذي زالزت أشهش(.  مماسظت اإلاهام التربٍى

 

سجل العذلي أو العىابم العذلُت الوسخت مً  -13

 )ال جخعذي زالزت أشهش(.

 

  صىسجان فىجىػشافُخان خذًثخا العهذ. -14
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ً لجهت الذاس البُظاء  ت للتربُت والخيٍى ظؼاث -ألاوادًمُت الجهٍى  

ت  اإلاذسس ي الخصىص يمصلحت ؤلاششاف على مؤظعاث الخعلُم ألاولي والخعلُم  –كعم الشؤون التربٍى   

12365ص.ب  –شاسع ظُذي عبذ الشخمان  0522903376/ الفاهغ : 0522919460-0522919478الهاجف :    

وسخت مً سظالت الاظدُذاع في خالت وحىده في  -15

وطعُت الاظدُذاع ؤلاداسي أو وسخت مً سظالت 

 ؤلالحاق إرا وان في وطعُت ؤلالحاق.

 

شهادة اظخلالت أو إكالت اإلاذًش العابم ًدشسها  -16

 اإلاعني باألمش، مصادق عليها.

 

الترخُص بالدشؼُل معلم مً ػشف اللؼاع  -17

 بالدشؼُل باليعبت لؼير اإلاؼاسبت.الحيىمي اإلايلف 

 

إرا وان اإلاذًش مؤظعا: الىزائم اإلايىهت للملف  -18

 فلؽ. 12-9-8-4-3-2هي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


