املركز اجلهوي ملهن امرتتية وامتكوين
هجة مراكش  -آسفي
امزتام ابحرتام امنظام ادلاخيل نلمركز
آان املوكع (ة)آسفهل امس يد(ة)..........................................................................رمق امبعاكة اموظنية......................................:
فوج 2019 :من امناحجني  ي ماارة ثويي آظر اأداييميات اجلهوةة نلرتتية وامتكوين – آظر امتدريس
آثؼهد تبن آمزتم مبلتضيات امنظام ادلاخيل نلمركز و خاصة ما ةيل :
 ثوكيع حمرضي ادلخول و اخلروج غند تداةة و هناةة امس نة امتكوةنية.
 آياء رسوم امتسجيل.
 احلضور  ي خمتل امتكوةنات و امتدارةة و ي اأوكات ادحمدية لذ ك يون ثبخر ،آو غياب مع اخلضوع نللواهني الاهضباظية
اجلاري هبا امؼمل  ي حال خمامفيت لذ ك .
 االثصال مبكتة سكل االإيارة امرتتوةة غلة لك غياب و ذ ك كال اس تئناف امتكوين متلدمي ما ةربر ذ ك.
 ػدم اس تؼامل امهاث آثناء امتكوين.
 اإكامة ػالكات مانية ػىل كواػد الاحرتام و الاتتؼاي غن لك سلوك ةتسم ابمؼن  ،آو لك معل من صبهه آن ةتسبة  ي رضر
هفيس آو تدين نلغري.
 امتليد ابالهضباط و حسن امسلوك حنو مجيع آظراف امتكوين ياخل املركز و املؤسسات امتؼلميية.
 ػدم امتدخني ياخل مرافق املركز آو تروجيه آو ثناول ما صاهبه.
 استئذان االإيارة كال مصق آي اإػالن آو ملصق  ي انلوحات اخملصصة لذ ك.
 احرتام امسمل االإياري  ي مجيع االثصاالت ابالإيارة.
 ادحمافظة ػىل مرافق املركز و جتهزياثه وخزاهته ،وحسن اس تؼاممها وحاميهتا من االإثالف ،مع الامزتام ابمتؼوةض غن اخلسائر.
 احلفاظ ػىل حسن امهندام و ارثداء مالثس تراغي احلضمة و اموكار ،مع رضورة ارثداء اموزرة ياخل املركز وال يسمح يخول
املركز تدون وزرة كام ال يسمح خبلؼها ياخل كاػات ادلرس.
 الاس تؼامل امسلمي نلوسائل املؼلوماثية و ص باكت الاهرتهيت مع الامزتام ابملواػد اأخالكية.
 ركن امس يارات خارج املركز وادلراجات  ي اأماكن اخملصصة لذ ك.
 ػدم وموج املاػات ادلراس ية و املالغة امرضايية  ي غياب اأساثذة املكوهني آو املسؤول االإياري آو املنضط املؤظر.
 آرصح ابمرشف تبين اظلؼت ػىل امنظام ادلاخيل نلمركز ،وآثليد مبلتضياثه و آي معل خمام س يؼريين نلؼلوابت امتبيةبية
اجلاري هبا امؼمل.
حرر ب ........................:تتارخي.............................. :
امتوكيع
جية املصايكة ػىل هذا الامزتام دلى امسلعات ادحملية.

