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ث ٓ١وال ِٓ:

غشف أٚي :شركة كارجىن الب عغً رغبس ٞسلُّ٠ٚ ٨٤٣١٣ :ضٍٙب اٌغ١ذ /ؽغبَ أؽّذ ِؾّذ ِٛعٝ
ثصفزٗ سئ١ظ ِغٍظ إداسح اٌششوخ ِٚبٌىٙب
ٚغشف صبْ:

ٚعٕغ١زٗ:

ثطبلخ سلُ ل/ِٟٛعٛاص عفش سلُ:
ٚاٌّم ُ١ثـ:
ٚؽ١ش أْ اٌطشف األٚي ششوخ ِزخصصخ ف ٟإٔزبط اٌّؾز ٜٛاإلٌىزشٚ ٟٔٚرصّٚ ُ١إٔزبط ٚرط٠ٛش اٌجشاِظ ٚاٌزطج١مبد ٚاٌزذس٠ت ػٍٙ١ب
ٚأػّبي اٌزٛص١ف ٚاٌزؾٍٚ ً١اٌزصُّ١
ٚؽ١ش أْ اٌطشف اٌضبٔ ٟلذ رمذَ ٌالٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٌٍ ٟطشف األٚي
فئْ اٌطشف ٓ١ارفمب ػٍِ ٝب :ٍٟ٠
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ِمذِخ ٘زا اٌؼمذ عضء ال ٠زغضأ ِٕٗ.

٘ - 2زا اٌؼمذ ِٓ خّظ ٚسلبد ٚلذ رُ رؾش٠ش ٔغخز١ٌ ٓ١ؾزفع وً غشف ثٕغخخ ف ٟربس٠خ رٛل١ؼٗ.
 - 3ف ٟؽبٌخ ٚعٛد أ ٞرؼذ٠الد أ ٚإعزضٕبءاد ف ٝأ٠ب ِٓ ششٚغ ٘زا اٌؼمذ ٠غت أْ ٠زُ اٌزٛل١غ ػٍ ِٓ ٗ١لجً اٌطشف.ٓ١
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قبل البدء في التدريب من حق الطرف األول قبول أو رفض اشتراك الطالب (الطرف الثاني) أو بدئه التدريب لديه وعند الرفض يسترد الطرف
الثاني مصاريف الشهر األول التي دفعها عند التعاقد كاملة بشرط إحضار إيصال الدفع ونسخة العقد التي معه وعليه يتم إلغاء هذا العقد.
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ال ٠ؾك ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاٌّطبٌجخ ثمّ١خ إ٠صبي ِصشٚفبد اٌشٙش األٚي ٚاٌز ٟدفؼٙب ػٕذ اٌؾغض ٚرٛل١غ ٘زا اٌؼمذ ٚف ٟؽبٌخ رخٍفٗ ػٓ
اٌؾعٛس ف ٟاٌّٛػذ اٌّؾذد أ ٚسغجزٗ ف ٟاإلٌغبء وّب أْ اٌششوخ غ١ش ِغئٌٛخ ػٓ ػذَ ؽعٛساٌطشف اٌضبٔ ٟأٚػذَ سدٖ ػٍ ٝأسلبَ
اٌٛٙارف اٌز ٟلبَ اٌطشف اٌضبٔ ٟثزغغٍٙ١ب ػٕذ اٌؾغض.

 -6اٌزذس٠ت ٠جذأ فٛس إوزّبي ػذد اٌّغّٛػخ ٚثؾذ ألص ٝشٙش ِٓ ٓ٠ربس٠خ اٌؾغض  ٚلجً ِٛػذ اٌجذء ثئعجٛع ٠زُ اإلرصبي ثبٌطشف اٌضبٟٔ
٘برف١ب ٌزجٍ١غٗ ٚاٌششوخ غ١ش ِغئٌٛخ ػٓ أ ٞث١بٔبد إرصبي خبغئخ أ ٚػذَ سد اٌطشف اٌضبٔ ٟػٍ ٝاإلرصبي ٚف ٟؽبٌخ رخٍف اٌطشف
اٌضبٔ ٟػٓ اٌؾعٛس ٠غغً غ١بة ثىشف اٌؾعٛس.

الحسامات وشروط جسائية على الطرف األول (كارجىن الب):
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٠م َٛاٌطشف األٚي (ششوخ وبسر ْٛالة) ثزذس٠ت اٌطشف اٌضبٌّٔ ٟذح عجؼخ اشٙشػٍ ٝثشٔبِظ (صش ٞدِ ٞب٠ب ٚثشاِظ أخشٚ )ٜرٌه
ِمبثً ِصبس٠ف شٙش٠خ ٠ذفؼٙب اٌطشف اٌضبٔ ٟلّ١زٙب  800عٕ( ٗ١صّبْ ِبئخ عٕٙ١ب ِصش٠ب) شٙش٠ب ٚرذفغ  ِٓ ...... َٛ٠وً شٙش ٚلذ دفغ
اٌطشف اٌضبِٔ ٟصشٚفبد اٌشٙش األٚي ػٕذ اٌزؼبلذ ػٍ ٝأْ ٠زُ دفغ ِصشٚفبد اٌشٙش اٌضبٔ ٟثؼذ شٙش ِٓ ربس٠خ ثذء اٌزذس٠ت .
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ٍ٠ضَ اٌطشف األٚي ثزٛظ١ف اٌطشف اٌضبٔ ٟثؼذ أزٙبء ِذح رذس٠جٗ وبٍِخ  7 ٟ٘ٚاشٙش ِٓ اٌزذس٠ت ثششغ اعز١بصٖ ٌإلخزجبساد فٙٔ ٟب٠خ
وً ِغز ٜٛثٕغبػ ٚرمذ ُ٠وبفخ األٚساق اٌّطٍٛثخ لجً ٔٙب٠خ اٌشٙش اٌغبدط وؾذ ألص( ٟ٘ٚ ٝأصً ٚصٛسح اٌّؤً٘ اٌذساع ٟاٌغبِؼٟ
ٚأصً شٙبدح إٔٙبء اٌخذِخ اٌؼغىش٠خ ا ٚاػفبء ٔٙبئٌٍ ٟزوٛس ٚف١ش ٚرشجِٛ ٗ١عٗ ٌششوخ اٌطشف األٚي ٚرٛل١غ ػمذ اٌزٛظ١ف ٌذٜ
اٌطشف األٚي ػٍ ٝأْ رى ْٛرٍه اٌٛظ١فخ ف( ٟششوخ وبسر ْٛالة) ثؼمذ ٌّذح عٕز ٓ١لبثً ٌٍزغذ٠ذ ثشارت ٠زشاٚػ ث 4000ٓ١إٌ 6000 ٝعٕٗ١
ِصش( ٞأسثؼخ إٌ ٝعزخ االف عِٕ ٗ١صش )ٞوّب ٠ؾذدٖ اٌطشف األٚي غجمب ٌٍزمذ٠ش اٌؼبَ ٌٍطشف اٌضبٔ.ٟ

 -3ف ٟؽبٌخ رأخش اٌطشف اٌضبٔ ٟػٓ رمذ ُ٠األٚساق اٌّطٍٛثخ اٌّٛظؾخ ف ٟاٌجٕذ اٌغبثك أ ٚإِزٕبػٗ ػٓ رٛل١غ ػمذ اٌزٛظ١ف اٌّمذَ ٌٗ ِٓ
اٌطشف األٚي ػٓ اٌّٛػذ اٌّؾذد  ٛ٘ٚلجً ٔٙب٠خ اٌشٙش اٌغبدط فٍٓ رمجً ِٕٗ األٚساق ثؼذ رٌه ٚال ٠غّؼ ٌٗ ثؾعٛس ٚسشخ اٌؼًّ
األخ١شح ٠ٚؼزجش ؽٕٙ١ب ٘زا اٌؼمذ الغ١ب دٚ ْٚعٛد أِ ٞغزؾمبد ِبد٠خ ٌٗ ٌذ ٜاٌطشف األٚي.

 - 4ثؼذ أزٙبء فزشح اٌزذس٠ت ٚاٌز ٟرغزّش ٌّذح  7اشٙش رذس٠ج١خ ٚرمذ ّٗ٠وبفخ األٚساق اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌجٕذ اٌغبثك فٙٔ ٟب٠خ اٌشٙش اٌغبدط
١ٌٚظ ثؼذ رٌه ٠ ٌُٚمُ اٌطشف األ ٚي ثزٛف١ش اٌٛظ١فخ اٌّٛظؾخ ثبٌجٕذ اٌغبثك ف ٟفزشح ألصب٘ب شٙش ٓ٠إظبف ٓ١١ثؼذ إٔٙبء اٌزذس٠ت ٍ٠ضَ
اٌطشف األ ٚي ( وبسر ْٛالة) ثشد اٌّصشٚفبد اٌشٙش٠خ اٌز ٟؽصً ػٍٙ١ب ِٓ اٌطشف اٌضبٔ ٟغٛاي فزشح اٌزذس٠ت ثؼذ خصُ %30
ِٕٙب وّصبس٠ف رشغٚ ً١رغذد ٌٍطشف اٌضبِٔ ٟمغّخ ػٍ 3 ٝدفؼبد ثٛالغ دفؼخ وً أٚي شٙش وششغ عضائ٠ ٟزؾٍّٗ اٌطشف األٚي
ٚال ٠ؾك ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاٌّطبٌجخ ثزٌه اٌششغ اٌغضائ ٟف ٟؽبٌخ اِزٕبػٗ ػٓ رٛل١غ ػمذ اٌزٛظ١ف اٌّمذَ ٌٗ ِٓ اٌطشف األٚي فٙٔ ٟب٠خ اٌشٙش
اٌغبدط ِٓ اٌزذس٠ت وؾذ ألص.ٝ
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ال ٠غش ٞاٌششغ اٌغضائ ٟاٌّزوٛس ف ٟاٌجٕذ اٌغبثك إال ثؼذ لعبء اٌطشف اٌضبٔ 9 ٟاشٙش ِٕ 7 ُٙاشٛٙس ِٓ اٌزذس٠ت ٌذ ٜاٌطشف األٚي
غ١ش ِزعّٕ ٓ١فزشح اإلٔزظبس أ ٚاٌزأع ً١وّب إٔٗ ال ٠غش ٞإْ رأخش اٌطشف اٌضبٔ ٟأ ٚرمبػظ ػٓ رمذ ُ٠األٚساق اٌّطٍٛثخ ِٕٗ وبٍِخ
أٚإِزٕبػٗ ػٓ رٛل١غ ػمذ اٌزٛظ١ف اٌخبص ثٗ فٙٔ ٟب٠خ اٌشٙش اٌغبدط ِٓ اٌزذس٠ت وؾذ ألص١ٌٚ ٝظ ثؼذ رٌه.

-6

ف ٟؽبٌخ ؽذٚس ظشٚف لٙش٠خ ثبٌجالد خبسعخ ػٓ إسادح اٌطشف األٚي وبٌضٛساد ٚاٌؾشٚة ٚاالٔ١ٙبساد االلزصبد٠خ أِ ٚب شبثٗ رٌه
ٚاٌز ٟرؼ١ك د ْٚاعزّشاس اٌّششٚع فئْ اٌطشف األٚي غ١ش ِطبٌت ثشد أِ ٞصشٚفبد شٙش٠خ دفؼٙب اٌطشف اٌضبٔ ٟأ ٚاعزّشاس ثٕٛد
ٚاٌزضاِبد ٘زا اٌؼمذ ف ٟرٍه اٌظشٚف.

الحسامات وشروط على الطرف الثاوي
ٍ٠ - 1ضَ اٌطشف اٌضبٔ ٟثذفغ ِصبس٠ف شٙش٠خ لّ١زٙب  800عِٕ ٗ١صش ِٓ ....... َٛ٠ ٞوً شٙش ٌّذح  7اشٙش ٚف ٟؽبٌخ رأخشٖ ػٓ اٌزغذ٠ذ
ف ٟاٌّٛػذ اٌّٛظؼ ٠ذفغ غشاِخ رأخ١ش لذس٘ب  ٨٣عٕ ٗ١ػٓ وً  َٛ٠رأخ١ش رعبف ٌّصبس٠ف اٌشٙش ٚإْ رأخش ف ٟاٌزغذ٠ذ أوضش ِٓ
خّغخ أ٠بَ ِٓ اٌزبس٠خ اٌّٛظؼ ف١ؼزجش ٘زا اٌؼمذ الغ١ب ثبٌىبًِ ١ٌٚظ ِٓ ؽمٗ اعزىّبي اٌذساعخ أِ ٚطبٌجخ اٌطشف األٚي ثأِ ٞغزؾمبد
ِبد٠خ ٠ ٌٓٚغّؼ ٌٗ ثئعزىّبي ؽعٛس اٌّؾبظشاد إال وّزذسة فمػ ثذ ْٚػمذ ٚرٌه ثؼذ رغذ٠ذ ِصشٚفبد اٌشٙش.
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لذ لبَ اٌطشف اٌضبٔ ٟثذفغ ِصبس٠ف دساعخ اٌشٙش األٚي ػٕذ رٛل١غ ٘زا اٌؼمذ  ٟ٘ٚغ١ش لبثٍخ ٌالعزشداد إْ رشاعغ اٌطشف اٌضبٔ ٟػٓ
رٕف١ز ثٕٛد ٘زا اٌؼمذ أ ٚرشاعغ ػٓ االشزشان أ٠ ٌُ ٚؾعش اٌزذس٠ت ف ٟاٌّٛاػ١ذ اٌز٠ ٟؾذد٘ب ٌٗ اٌطشف األٚي.

-3

وّب ِٛظؼ ف ٟاٌصفؾخ اال ٌٝٚفّٓ ؽك اٌطشف األٚي رأع ً١اٌذساعخ ٌفزشح ألصب٘ب شٙش ٓ٠ػٓ ربس٠خ اٌّؼٍٓ ثّٛلغ اٌششوخ ِغ
االٌزضاَ ثبٌّٛاػ١ذ إٌّبعجخ ٌٍطشف اٌضبٔ ٟوّب ٚسدد ثئ٠صبي اٌذفغ ٚرٌه خالي أٚي شٙش ٓ٠ثبٌذساعخ ّ٠ٚىٓ رغ١١ش اٌّٛػذ ثؼذ رٌه ثّب
٠زالئُ ِغ اٌّٛاػ١ذ اٌّزبؽخ ٌذ ٜاٌطشف االٚي ١ٌٚظ ِٓ ؽك اٌطشف اٌضبٔ ٟإٌغبء اٌؾغض ؽٕٙ١ب أ ٚاٌّطبٌجخ ثبعزشداد ِصبس٠ف اٌؾغض
ٌٚىٓ إْ رأخش اٌطشف األٚي أوضش ِٓ شٙش ٓ٠ػٓ ربس٠خ اٌؾغض فّٓ ؽك اٌطشف اٌضبٔ ٟؽٕٙ١ب اعزشداد ِصبس٠ف اٌؾغض.
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ف ٟؽبٌخ رأخش اٌطبٌت  15دل١مخ ػٓ ثذا٠خ اٌّؾبظشح ٠غغً غ١بة ّ٠ٚىٕٗ دخٛي اٌّؾبظشح أِب إْ رأخش  30دل١مخ فّٕ١غ ِٓ دخٛي
اٌّؾبظشح ٠ٚغغً غ١بة ٚاٌطشف األٚي غ١ش ِطبٌت ثزؼ٠ٛط رٍه اٌّؾبظشح ٌٗ.

 -5غ١بة اٌطبٌت ٌّؾبظشح ٚاؽذح ٠خصُ ِٕٗ  ِٕٗ %5رمذ٠شٖ ف ٟاٌّغز ٜٛاٌؾبٌ ٟؽزٚ ٝإْ وبْ ٘زا اٌغ١بة ثغجت اٌزأخ١ش ػٓ ِٛػذ
اٌّؾبظشح.
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ٍ٠زضَ اٌطشف اٌضبٔ ٟثب٢داة ٚلٛاػذ األخالق اٌؼبِخ ثّىبْ اٌزذس٠ت عٛاء ِغ ثبل ٟاٌطالة أِ ٚغ أ ِٓ ٞاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّىبْ ثال اعزضٕبء أٚ
رّ١١ض ٚإال ٠ؼزجش ؽٕٙ١ب ٘زا اٌؼمذ الغ١ب ٚال ٠ؾك ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاعزىّبي اٌذساعخ أِ ٚطبٌجخ اٌطشف األٚي ثأِ ٞغزؾمبد ِبٌ١خ وّب ال
٠ؾك ٌٗ غٍت اٌزٛظ١ف ٌذ ٜاٌطشف األٚي ٚلذ ٚافك اٌطشف اٌضبٔ ٟػٍ ٝرٌه.
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ف ٟؽبٌخ أمطبع اٌطبٌت ػٓ اٌذساعخ ٌّذح ِ 4ؾبظشاد ِززبٌ١خ ٠ؼزجش ٘زا اٌؼمذ الغ١ب رّبِب ٚال ٠ؾك ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاعزىّبي اٌذساعخ أٚ
ِطبٌجخ اٌطشف األٚي ثأِ ٞغزؾمبد ِبٌ١خ وّب ال ٠ؾك ٌٗ غٍت اٌزٛظ١ف.
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ف ٟؽبٌخ رأخش اٌطشف اٌضبٔ ٟأ ٚرمبػظ ػٓ رمذ ُ٠األٚساق اٌّطٍٛثخ ِٕٗ وبٍِخ أ ٚرٛل١غ ػمذ اٌزٛظ١ف فٙٔ ٟب٠خ اٌشٙش اٌغبدط ِٓ
اٌزذس٠ت وؾذ ألص٠ ٟؼزجش ٘زا اٌؼمذ ال غ١ب ِٓ رٍمبء ٔفغٗ ١ٌٚظ ٌٗ اٌؾك فِ ٟطبٌجخ اٌطشف األٚي ثأ٠خ ِغزؾمبد ِبد٠خ.
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ف ٟؽبٌخ اِزٕبع اٌطشف اٌضبٔ ٟػٓ ثذء اٌزذس٠ت ف ٟاٌّٛػذ اٌّؾذد ِٓ لجً اٌطشف األٚي أ ٚأمطبػٗ ػٓ اٌذساعخ أ ٚػذَ إوّبي ِذح
رذس٠جٗ اٌّزفك ػٍٙ١ب  7 ٟ٘ٚاشٙش فٍ١ظ ٌٗ اٌؾك فِ ٟطبٌجخ اٌطشف األٚي ثئعزىّبي اٌؼمذ أ ٚاٌّطبٌجخ ثأِ ٞغزؾمبد ِبٌ١خ أ ٚششٚغ
عضائ١خ أٚ ٚظبئف.

ٍ٠ - 10زضَ اٌطشف اٌضبٔ ٟثبٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّىبْ ٚاألعٙضح اٌّغزخذِخ أصٕبء اٌزذس٠ت ٌذ ٜاٌطشف األٚي ٚأ ٞرٍف١بد ٠زغجت ثٙب ِزؼّذا ٠زؾًّ
رىبٌ١ف إصالؽٙب وبٍِخ.
 -11اٌؼٕٛاْ اٌّغغً ثبٌؼمذ ٌٍطشف اٌضبٔ ٛ٘ ٟاٌؼٕٛاْ اٌصؾ١ؼ ٚوزٌه أسلبَ اٌٛٙارف اٌز ٟلذِٙب اٌطشف اٌضبٔ ٟخبصخ ثٗ ٚصؾ١ؾخ ِٚغئٛي
ػٕٙب ِغئ١ٌٛخ وبٍِخ د ْٚأدِٔ ٟغئ١ٌٛخ ػٍ ٝاٌطشف األٚي ٚف ٟؽبٌخ رغ١١ش٘ب ػٍ ٝاٌطشف اٌضبٔ ٟإخطبس اٌطشف األٚي ثٙب وزبث١ب
ٌزؼذٍٙ٠ب.

اجحياز المسحىيات الحعليمية
-1

٠زُ ػمذ اخزجبس ٌٍطشف اٌضبٔ ٟفٙٔ ٟب٠خ وً ِغز٠ٚ ٜٛغت أْ ٠زغبٚص رمذ٠شٖ ف ٟاالخزجبس ٚ %70إال ع١صجؼ ٘زا اٌؼمذ الغ١ب ّ٠ٚىٓ
ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاعزىّبي اٌزذس٠ت ثذ ْٚػمذ وّزذسة فمػ.
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٠غت أال ٠مً اٌزمذ٠ش اٌزشاوّ ٟثؼذ اٌّغز ٜٛاٌخبِظ ػٓ ٚ %82إال ع١زُ ؽٕٙ١ب رؾ ً٠ٛاٌطبٌت رٍمبئ١ب إٌِ ٝزذسة فمػ ٚؽٕٙ١ب ٠ؼزجش ٘زا
اٌؼمذ الغ١ب ؽ زٚ ٝإْ إؽزفع اٌطشف اٌضبٔ ٟثٗ.
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ف ٟؽبٌخ رغ١ت اٌطبٌت ػٓ اإلخزجبس ف ٟاٌّٛػذ اٌّؾذد ٠ؼزجش رٌه ػذَ إٌزضاَ ِٕٗ ٚػٍ٠ ٗ١ى ْٛساعجب ف ٟاإلخزجبس ٚال ٠طبٌت اٌطشف
األٚي ثزٛف١ش ِٛػذ آخش ٌٗ.

الحأجيل المؤلث للدراسة مسمىح فمط للطالب
-1

االعبصاد رّٕؼ فمػ (ٌٍطالة اٌزِ ٓ٠بصاٌٛا فِ ٟشؽٍخ اٌزؼٍ )ُ١ثششغ اْ رى ْٛخالي فزشح االِزؾبٔبد فمػ ٠ٚغت غٍت ِٛػذ اإلعبصح
لجٍٙب ثشٙش ٌإلداسح وؾذ ألصٚ ٝإال ٌٓ رمجً اإلعبصح.
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ػٕذ رمذ ُ٠غٍت ثبٌزٛلف اٌّؤلذ ٌإلداسح ٠زُ رٛل١ف ٘زا اٌؼمذ ثشىً ِؤلذ ٌؾِ ٓ١ؼبٚدح اٌطبٌت ٌٍذساعخ ٠زُ رؾش٠ش ػمذ رىِّ ٌٗ ٍٟ١غ
رؼذ ً٠اٌزٛاس٠خ ٠ٚغشٌٍ ٜطشف اٌضبٔ ٟؽٕٙ١ب اخزجبس ٌزؾذ٠ذ ِغزٛاٖ ٚرؾذ٠ذ ِب إرا وبْ ع١ىًّ اٌّغز ٜٛاٌزبٌ ٟأَ أٔٗ ع١ؾزبط ٌزىشاس أؽذ
اٌّغز٠ٛبد ِشح أخش.ٜ
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ػٕذ غٍت اٌطشف اٌضبٔ ٟأعبصٖ أ ٚرٛلف ِؤلذ أصٕبء اٌذساعخ ثبٌّغز ٜٛفٍٓ ٠ؾك ٌٗ اٌّطبٌجخ ثبعزشداد ِصبس٠ف اٌشٙش اٌّذفٛػخ ألٔٗ
شغً ِىبٔب ثبعّٗ ف ٟرٌه اٌّغز.ٜٛ

 - 4ال ٠غّؼ ثبإلعبصاد إال ثؼذ ِشٚس أٚي شٙش ِٓ ٓ٠اٌزذس٠ت ٚرّٕؼ فمػ ٌٍطالة اٌزِ ٓ٠بصاٌٛا فِ ٟشؽٍخ اٌزؼٍ.ُ١

إضافات اجفك عليها الطرفيه
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ف ٟؽبٌخ أزٙبء اٌطشف اٌضبٔ ِٓ ٟرذس٠جٗ ٌذ ٜاٌطشف األٚي ٌٗ اٌؾش٠خ ف ٟلجٛي ٚظ١فزٗ ٌذ ٜاٌطشف األٚي أ ٚاٌؼًّ ف ٟأِ ٞىبْ آخش
١ٌٚظ ٌٍطشف األٚي اٌؾك ف ٟاعجبسٖ ػٍ ٝرٌه.
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٠غّؼ ٌٍطشف األ ٚي ثبٌزأخش ف ٟثذء أِ ٞغز ِٓ ٜٛاٌّغز٠ٛبد ٌّذح ال رض٠ذ ػٓ شٙشٚ ٓ٠رٌه إْ وبٔذ ٕ٘بن ظشٚف لٙش٠خ أ ٚػذَ
ٚعٛد أِبوٓ ِزبؽخ أ ٚلٍخ ػذد اٌطالة ثّغّٛػخ ٚع١زُ ظّٙب ٌّغّٛػخ أخشٚ ٜال ٠ؾك ٌٍطشف اٌضبِٔ ٟطبٌجخ اعزشداد ؽغض اٌشٙش
إال إرا رأخش اٌطشف األٚي ػٓ رٍه اٌفزشح ٚػٍ ٝاٌطشف اٌضبٔ ٟإؽعبس ٔغخخ اٌؼمذ اٌزِ ٟؼٗ ٌزّذ٠ذ اٌزٛاس٠خ ٚإظبفخ رٍه اٌفزشح ٚال
رؾزغت رٍه اٌفزشح ظّٓ فزشح اٌزذس٠ت اٌّشبس إٌٙ١ب ثبٌؼمذ.
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ِٛاػ١ذ اٌّؾبظشاد ٠ؾذد٘ب اٌطشف األٚي فمػ ٚف ٟؽبٌخ ػذَ ِٛافمخ اٌطشف اٌضبٔ ٟػٍٙ١ب فؼٍ ٗ١االٔزظبس ٌّذح غ١ش ِؾذدح ٌؾ ٓ١رٛافش
ِٛاػ١ذ أخشِ ٜزبؽخ ٚرّذد رٍه اٌفزشح ػٍ ٝاٌؼمذ ٚال رؾزغت ظّٓ فزشح اٌزذس٠ت اٌّزفك ػٍٙ١ب
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ِصبس٠ف اٌشٙش اٌّذفٛػخ ٠زُ ثٙب ؽغض ِىبْ ٌٍطشف اٌضبٔ ٟظّٓ ِغزِ ٜٛؾذد ٚال ّ٠ىٓ اعزشداد٘ب إال ف ٟؽبٌخ أطجبق اٌجٕذ اٌخبص
ثبٌششغ اٌغضائ ٟاٌٛالغ ػٍ ٝاٌطشف األٚي.

٠ - 5ؾك ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاٌؾصٛي ػٍ ٝشٙبدح ِٓ اٌطشف األٚي ثّب دسعٗ ف ٟؽبٌخ إٌغبء ػمذٖ أ ٚرمذِٗ ٌٍطشف األٚي ثطٍت رؾ ٍٗ٠ٛإٌٝ
ِزذسة فمػ ثذ ْٚػمذ ثششغ اعز١بص اٌطبٌت أٚي شٙش ٓ٠رذس٠ت ٌذ ٜاٌطشف األٚي.
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ٚسشخ اٌزذس٠ت األخ١شح ٚاٌز ٟرى ْٛف ٟاٌشٙش اٌغبثغ ٠م َٛفٙ١ب اٌطبٌت ثبٌؾعٛس صالصخ أ٠بَ ف ٟاألعجٛع ِذح وً  َٛ٠خّظ عبػبد فٟ
اٌّٛاػ١ذ اٌز٠ ٟؾذد٘ب اٌطشف األٚي ٚف ٝؽبٌخ رأخش اٌطبٌت أوضش ِٓ ٔصف عبػخ ػٓ اٌّٛػذ اٌّؾذد أ ٚاٌغ١بة ف ٟأؽذ أ٠بَ اٌٛسشخ
٠ؼزجش ػمذٖ الغ١ب ِغ اٌزأو١ذ أٔٗ ال رٛعذ أعبصاد ِشظ١خ.
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٠زُ رم ُ١١ػًّ اٌطبٌت ف ٟاٌٛسشخ األخ١شح ١ِٛ٠ب ٚػذَ رغٍ ُ١اٌطبٌت ٌٍؼًّ اٌّطٍٛة ِٕٗ ف ٟاٌٛلذ اٌّؾذد ٚثبٌغٛدح اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً
اٌطشف األٚي فٍٓ ٠ؾك ٌٗ اعزىّبي اٌٛسشخ ٠ٚؼزجش ؽٕٙ١ب ػمذٖ الغ١ب.

 - 8ف ٟاٌٛسشخ األخ١شح ٠زغٍُ اٌطشف اٌضبٔ ٟاٌّٙبَ اٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب ١ِٛ٠ب ٚثؼذ رٕف١ز٘ب  ٚرغٍّٙ١ب ٠غٍُ إ٠صبي ِخز ِٓ َٛاٌششوخ ثمجٛي
اٌؼًّ ٠ٚغت أْ ٠زُ اٌزغٍ ُ١ف ٟاٌٛلذ اٌّؾذد ٚثبٌغٛدٖ اٌّمجٌٛخ ٌٍطشف األٚي.
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االخزجبساد اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌطشف اٌضبٔ ٟرزُ فِ ٟمش ششوخ اٌطشف األٚي فمػ.

 - 10اٌز٠ ٞم َٛثزم ُ١١رمذ٠شاد اٌطالة ٘ ٛاٌطشف األٚي فمػ ٚلذ ٚافك اٌطشف اٌضبٔٚ ٟاسرع ٝثزٌه ٚال ٠ؾك ٌٗ االػزشاض ػٍٙ١ب.
٠ -11غت اْ ٠م َٛاٌطشف اٌضبٔ ٟثزٛل١غ ػمذ اٌزٛظ١ف اٌّمذَ ٌٗ ِٓ اٌطشف األٚي لجً ثذا٠خ اٌٛسشخ ثضالصخ أ٠بَ وؾذ ألص٠ ٌٓٚ ٝزغٍُ إٌغخخ
اٌخبصخ ثٗ إال ثؼذ إٔزٙبئٗ ِٓ اٌٛسشخ األخ١شح ٚإعز١بص٘ب ٚإال ٌٓ ٠ؾك ٌٍطشف اٌضبٔ ٟاٌؾعٛس ٌٍٛسشخ أ ٚإعزىّبي اٌؼمذ ٠ٚؼزجش ؽٕٙ١ب
٘زا اٌؼمذ الغ١ب ١ٌٚظ ٌٗ اٌؾك فِ ٟطبٌجخ اٌطشف األٚي ثأِ ٞغزؾمبد ِبد٠خ أ ٚػ١ٕ١خ ف ٟؽبٌخ ػذَ إٌزضاِٗ ثزٌه
 -12رز ٛلف اٌّؾبظشاد ف ٟاألعبصاد اٌشعّ١خ ٚال ٠ؤصش رٌه ػٍِٛ ٝػذ اٌذفغ اٌشٙش ٞاٌّؾذد ٚاٌطشف األٚي غ١ش ِطبٌت ثزؼ٠ٛط رٍه
اٌّؾبظشاد إال أْ سأ ٞأٔٙب ظشٚس٠خ ٌإلٌزضاَ ثّٛػذ ٔٙب٠خ اٌزذس٠ت اٌّزفك ػٍٙ١ب
 -13اٌطشف األٚي ٘ ٛفمػ ِٓ ٠ؾذد ِٕٙظ ٚع١ش اٌّؾبظشاد ظّٓ إٌّٙظ اٌّٛظٛع ٠ ِٓ ٛ٘ٚؾذد اٌّغبس اٌزؼٍ ّٟ١اٌّٛظٛع ٌٍطشف
اٌضبٔٚ ٟاإلخزجبساد ػٍّٔٚ ٟظش.ٞ

حاالت يمنع فيها الطرف الثاني من استكمال دراسته لدى الطرف األول بشكل نهائي
بما أن الطرف األول يقوم بتدريب الطرف الثاني بغرض توظيفه لديه بما يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته فذلك يتطلب أن يكون
الطرف الثاني ملتزما بالقواعد والسياسات الموضوعة من قبل الطرف األول بشكل كامل ألن عدم االلتزام بتلك القواعد قد يعرض
الطرف الثاني للحرمان من استكمال التدريب وقد يمنعه حتى من دخول األكاديمية وحينها يعتبر العقد الغيا من تلقاء نفسه في أيا من
الحاالت التالية:
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اٌزؾذس ثأعٍٛة غ١ش الئك أ ٚثصٛد ِشرفغ ِغ أؽذ اٌّذسع ٓ١أ ٚاٌؼبٍِ ٓ١ثبألوبد١ّ٠خ.

 - 2االػزشاض ػٍ ٝأ٠ب ِٓ لٛاػذ ٚع١بعبد ٚرٛعٙبد اٌششوخ أ ٚاالعزٙزبس ثٙب.
 - 3اٌغش أصٕبء االخزجبس أ ٚعشلخ ػًّ غبٌت آخش ٚرغّ١زٙب ثبعّٗ.

 - 4عشلخ أؽذ األػّبي اٌفٕ١خ ٌٍششوخ ٚاٌز٠ ٟزُ ػٍٙ١ب اٌزذس٠ت أ ٚاٌذسٚط اٌزؼٍ١ّ١خ د ْٚإرْ وزبث ِٓ ٟاٌششوخ ثزٌه ٠ٚؾك ٌٍطشف األٚي ػٕذ
ؽذٚس رٌه ِطبٌجخ اٌطشف اٌضبٔ ٟثبٌزؼ٠ٛط إٌّبعت ؽزٚ ٝاْ رُ اٌغبء ٘زا اٌؼمذ ا ٚأٔ ٟٙاٌطشف اٌضبٔ ٟفزشح رذس٠جٗ.
ِ - 5ؾبٌٚخ رغغ ً١شبشخ اٌؼشض أ ٚاٌزغغ ً١اٌصٛر ٟأصٕبء اٌّؾبظشح.
 - 6ل١بَ أؽذ اٌطالة ثبٌزٛل١غ أ ٚاٌؾعٛس ِؾً غبٌت آخش.
ّٕ٠ - 7غ ػٍ ٝاٌطشف اٌضبٔ ِٓ ٟإٔشبء أ ٚاإلٔعّبَ إٌ ٝأ ٞعشٚة أِ ٚب شبثٗ ػٍٚ ٝعبئً اٌزٛاصً االعزّبػ٠ ٟؾًّ إعُ وبسر ْٛالة عٛاء
ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ أ ٚاإلٔغٍ١ض٠خ ٚإال ٌٍطشف األٚي اٌؾك فِ ٟمبظبرٗ ِٚطبٌجزٗ ثزؼ٠ٛط ػٓ رٌه ٠ٚؼزجش ؽٕٙ١ب ٘زا اٌؼمذ الغ١ب ٠ٚغزّش ٘زا
اٌجٕذ عبس٠ب ؽز ٝثؼذ إٔزٙبء أ ٚفغخ اٌؼمذ ٠ٚغّؼ ٌٍطشف اٌضبٔ ٟثبإلٔعّبَ إٌ ٝاٌغشٚة اٌشعٌّ ٟىبسر ْٛالة أ ٚاٌصفؾخ اٌشعّ١خ ثّٛالغ
اٌزٛاصً االعزّبػ ٟفمػ.
 -8ف ٟؽبٌخ فغخ اٌؼمذ ثغجت رغبٚص ػذد ِشاد اٌغ١بة اٌّغّٛػ ثٙب أ ٚسعٛة اٌطشف اٌضبٔ ٟف ٟاإلخزجبس أ ٚإٔخفبض اٌزمذ٠ش اٌزشاوّ ٟثؼذ
اٌّغز ٜٛاٌخبِظ ػٓ إٌغجخ اٌّٛظؾخ عٍفب ػٍ ٝاٌطشف اٌضبٔ ٟاٌزٛعٗ ٌٍششوخ ٚرغٍ ُ١اٌؼمذ اٌخبص ثٗ خالي  10أ٠بَ وؾذ ألصٚ ٝإال
ع١طبٌت ثذفغ ِصبس٠ف اٌشٙش اٌغذ٠ذ

حاالت يتم فيها تحويل الطالب إلى متدرب فقط بدون عقد

ّ٠ىٓ ٌٍطبٌت االعزّشاس ف ٟاٌزذس٠ت ٌذ ٜاٌطشف األٚي ٚاٌؾصٛي ػٍ ٝشٙبدح ثّب دسعٗ ٌذ ٜاٌطشف األٚي ٌٍؼًّ ثٙب ٌذ ٜأ ٞعٙخ
أخش٠ٚ ٜزُ ؽٕٙ١ب إٌغبء اٌؼمذ ِغ اعزّشاس اٌّزذسة ف ٟاٌزذس٠ت:

 - 1تجاوز الطالب لعدد مرات الغياب المسموح بها.
 - 2تأخر الطالب عن سداد المصروفات الشهرية ألكثر من خمس أيام عن موعد دفعه أو انخفاض تقديره في االختبارعن نسبة  %70أو تقديره
التراكمي بعد المستوى الخامس عن .%80

الطرف األول

بحاريخ

الطرف الثاوي

