
  التزام المتدرب باحترام القانون الداخلي
  لمؤسسات التكوين المهني و إنعاش الشغل

  ............……………………برسم السنة التكوينية 
: CEF  االسم العائلي و الشخصي: 

    : CIN  :   القسم

I. وين على األحكام العامة للقانون الداخلي للمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المتعلقة بحقوق و واجبات المتدربين بالتك ابناء
  األولي. خصوصا الفصول والفقرات التالية:

 ونظام التكوين:الواجبات االساسية للمتدربين فيما يتعلق بالمواظبة، السلوك  )1
  و ثالثين دقيقة مساء، ويمكن تمديد هذه الفترة بصورة استثنائية الى إلى السبت، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة  االثنينتلقن الدروس داخل المؤسسات من

 غاية العاشرة ليال.
  تبارات، المراقبة المستمرة و االمتحانات.الحصص التكوينية المدرجة في استعمال الزمن، و كذلك االخيتوجب على كل متدرب حضور جميع 
 :يتعين على كل متدرب 
 .احترام جميع المستخدمين العاملين بالمؤسسة 
 .عدم عرقلة ضوابط السير العادي لعملية التكوين 
 .ارتداء لباس الئق و االعتناء بنظافة الهندام و حالقة الشعر 
  ارتداء اللباس الرسمي ( الوزرة الحاملة لشعارOFPPT  ( 
 .احترام التوقيت المبين في استعمال الزمن 
 احترام اوقات فتح وإغالق أبوب المؤسسة 
  عدم التدخين داخل حرم المؤسسة 
 عدم استخدام األجهزة السمعية البصرية أو غيرها من وسائل االتصال داخل فضاءات التكوين 
 المؤسسة. عدم ادخال، تحت طائلة الفصل النهائي، أدوات أو مواد ممنوعة الى حرم 
 ألسواق و محمي بحقوق االمتناع عن النسخ، أو االستعمال، بنية الغش، داخل المؤسسة للبرامج المعلوماتية وللدعائم المرئية  أو أي مؤلف او منتوج معروض في ا

 المؤلف. كل مخالف يعرض نفسه للمتابعات القضائية المنصوص عليها قانونيا.
 التكوينيةأو نقابي أو جمعوي داخل المؤسسة  االمتناع عن مزاولة أي نشاط سياسي 
 (.... ،تجمهر ، تشويش ) منع كل االعمال التي من شأنها أن تؤثر على السير العام للعملية التكوينية 
  تسمى نقطة السلوك 15/20إلى  00يتم تقييم مواظبة وسلوك المتدربين خالل دورة تكوينية كاملة وتخصص لذلك نقطة سنوية من 

 :بالمساطر االجرائية المنظمة للتقييم و االمتحانات المرتبطةاالساسية للمتدربين  الواجبات )2
 احترام التوقيت المحدد لحضور االمتحانات تحت طائلة الحرمان من اجتيازها 
 الحضور بنصف ساعة على األقل قبل موعد بدئ االمتحان، وااللتحاق بالقاعة المخصصة لذلك 
 يد الغير بها، العثور يعتبر كل تصرف غير قانوني خالل االمتحانات بمثابة جنحة غش (النقل، همس األجوبة، اللجوء إلى أساليب ملتوية للحصول على أجوبة أو تزو

 على نسخ متشابهة أثناء تصحيح أوراق االمتحان،.....)
 لالتصال خالل االمتحانات وأثناء المراقبة المستمرة يجب على المتدربين عدم حمل الهواتف المحمولة أو اية وسيلة أخرى 

 الواجبات االساسية للمتدربين فيما يخص المحافظة على الممتلكات:  )3

 كل متدرب ب: يلتزم
 االمتناع عن وضع رسومات أو ما شابه على الطاوالت و االبواب و الجدران وعلى اية ممتلكات تابعة للمؤسسة 
  فيها فضاءات التكوين، الفضاءات المشتركة وفضاءات الترفيهاحترام نظافة المؤسسة بما 

 الواجبات االساسية للمتدربين الخاصة بشروط السالمة و حوادث الشغل و المسؤولية المدنية و حفظ الصحة: )4

 اتباع شروط السالمة المعلنة سواء داخل محارف المؤسسات التكوينية أو خالل التداريب بالمقاوالت 
  المكون المسؤول بخصوص شروط السالمةاحترام تعليمات 
  مع اتباع شروط حفظ الصحةالسهر على احترام نظافة المرافق الصحية وباقي مرافق المؤسسة التكوينية 
  امة واالحجام عن كل سلوك غير أخالقي داخل المؤسسة التكوينية (تحرش، أعمال مخلة بالحياء ....)الع اآلدابالمحافظة على 

  
II.   الخاصة المتعلقة بالمالحق والمواثق الداخلية المنظمة للولوج، وحسن استخدام الموارد التكوينية المهيأة و المعبئة من طرف ونظرا لألحكام

 المؤسسة قصد إنجاز  برامج التكوين
للمؤسسة وكذا كل  أصرح أنني قد أطلعت وقبلت كل الشروط المرتبطة بولوج وحسن استعمال المعدات، التجهيزات والموارد التكوينية التابعة

و  االمتحانات( االنضباط، الصحة و السالمة، المواظبة، نظام   OFPPTالمساطر والقوانين الجاري بها العمل داخل منظومة التكوين التابعة 
  التصديق على التكوين، االلتزام بالتعويض فيما يخص إضاعة أو إتالف المعدات .....)

  و القوانين، أتعرض للعقوبات التأديبية والتي قد تصل في الحاالت القصوى إلى متابعتي قانونيا.في حالة خرق واحدة من هذه المساطر   
مة كما أصرح أنني قد أطلعت وقبلت المبالغ والرسوم الخاصة بالتسجيل و التكوين وتعويض الخسائر لفائدة مكتب التكوين المهني في حدود القي

  ت مسؤوليتي المباشرة.التجارية للمعدات و التجهيزات المخربة تح
  حرر ب :................................في .............................................

  
  

  التوقيع مصادق عليه


