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 3المرفق 

 

 إحداث تغييرتسيير أو لفتح أو توسيع أو  الوثائق الواجب إلادالء بهاالئحة 

 سقسا  تحضير هااد  التني  الااي محتضنة ألعلى مؤسسة خصوصية 

 

 ألاكاديمية الجاوية للتربية و التكوين

 ........................................................................................................ : الجهة

 ....................................................................................................... : النيابة

 

 املؤسسة الخصوصية

 .......................................................................................... : اسم املؤسسة

 .......................................................................................... : مدير املؤسسة

 ........................................................................................... :  مدير الدراسة

 ملف الفتح أو التوسيع أو إدخال تغيير -1

 نوع الوثينة ر ت
 متوفر 

 ال نام
أو توسيعها أو إدخال تغيير )ألقسام تحضير شهادة التقني العاليمحتضنة إلاذن بفتح مؤسسة خصوصية  طلب 1

 (1مرفق رقم )مصحوبا بالبطاقة التقنية  (عليها

  

وسيعه يبين استعمالها كمؤسسة خصوصية تصميم مصادق عليه لبناية املؤسسة الخصوصية أو للجزء املراد ت 2

 التقني العاليألقسام تحضير شهادة 

  

   رخصة البناء و شهادة املطابقة 3

   نسخة مصادق عليها من شهادة امللكية أو عقد الكراء 4

   بيان مفصل ملختلف مرافق املؤسسة يحدد عدد الحجرات و الفصول الدراسية و الطاقة الاستيعابية لكل حجرة 5

   الشروط الصحية الوقائيةشهادة إدارية تثبت صالحية البناية و توفرها على  6

   نسخة مصادق عليها من القانون ألاساس ي للشركة إذا تعلق ألامر بشخص معنوي  7

   الشهادة الاسمية املتعلقة بتسمية املؤسسة 8

 (عندما يتالق ألامر بشخص ذاتي)ملف املؤسس -2

 نوع الوثينة ر ت
 متوفر 

 ال نام
   في العمل لسنة دراسية كاملةالتزام مصادق عليه باستمرار املؤسسة  9

   جدادة معلومات حول املؤسس 11

   نسخة من شهادة امليالد 11

   نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 12

   نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية 13

   ثالثة صور فوتوغرافية حديثة العهد 14

   طبية تثبت سالمة املعني باألمر الصحية و العقلية مسلمة من طرف املصالح الطبية العمومية شهادة 15

 

 

  ملف رقم

 تسيير ييرإدخال تغ   توسيع فتح   جلمن أ

 ............................................................................................................................................................ ورد بتاريخ

 ............................................................................................................................................................ سجل تحت رقم
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 ملف التسيير -3

 نوع الوثينة ر ت
 متوفر 

 ال نام
   طلب الترخيص للقيام بمهام إلادارة التربوية يحرره املعني باألمر و يصادق عليه املؤسس 16

، مرفوقة بالوثائق قة في التعليم العمومي و الخصوص يبيان الخدمات الساب ورقة معلومات حول املرشح تتضمن 17

 إلادارية املثبتة لذلك

  

   للتعليم املدرس ي الخصوص يالتزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة  18

   نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 19

   نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية 21

   ثالثة صور فوتوغرافية حديثة العهد 21

   نسخة من عقد العمل املبرم بين املؤسس واملعني باألمر 22

   شهادة طبية تثبت سالمة املعني باألمر الصحية و العقلية مسلمة من طرف املصالح الطبية العمومية 23

   ألقسام تحضير شهادة التقني العالينسخة من الشهادات الجامعية و املهنية تؤهل لتسيير مؤسسة خصوصية  24

   نسخة من شهادة امليالد 25

 

 

 

 

 

 

 


