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اعتزازه عن و إليه االنتساب في رغبته عن الطالب من تعبير بالمعهد التسجيل إن

المعهد يقبل ال و إليها توجيهه تم التي بالشعبة رضاه عن تعبير أنه كما االنتماء بهذا

وعلى.  مشموالته من ليس هو الذي الموضوع هذا في النظر إعادة في مطلب أي

للنظام خاضعة تعامل مبادـئ و بيداغوجيـة واجبات بالمعهد طالب بصفة المتمتع

الداخلي.

:   البيداغوجية     الواجبات

أو الشهادة أو للسنة المقررة البرامج جوانب مختلف على االطالع على العمل-1

تتعلق االمتحانات مواضيع أن الصدد هذا في المالحظ و بها المسجل الوحدة

المقرر. البرنامـج بكامل

و علما الواحدة، المادة في غيابات الثالث تجاوز عدم و الحضور على المواظبة-2

اجتياز من الطالب يحرم واحدة مادـة في الغيابات من العدد هذا تجاوز أن

الوحدة.  لكامل الرئيسية الدورة امتحان

التي البيداغوجيـة األنشطة كل و المنزلية و الحضورية التمارين في المشاركة-3

الجوال الهاتف إطفاء و التركيـز و باالنتباـه التحلي و طلبتـه األستاذ بها يكلف

الدرو.س. قاعات داخل

آداب و الدرو.س بحرمـة يمس أن شانه من سلوك كل اجتناب و األستاذ احترام-4

الدراسة.

:   المعهد     داخل     التعامل     مبادئ
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من يتطلب هذا و الطلبة و الموظفين و األساتذة  فيها يتعايش مؤسسة المعهد إن

: في يتمظهر االنضباط من أدنى حدا الطالب

طلب كلما المؤسسة إلى االنتماء إلثبات الطالب ببطاقة االستظهار ضرورة-1

ذل.ك. منه

إداريين و أساتذة من به العامليـن كل و المعهد عن المسؤولين باحترام االلتزام-2

يخل أو المؤسسة بحرمة يمس أن شأنه من سلوك كل تجنب و عملة و

بها. الدرو.س بسير أو بالنظام

قد تصرف كل تجنب مع الطلبة بين المتبادل االحترام على يقوم بسلوك االلتزام - 3

الفوضى. أو العنف أو الخصام إلى بهم يدفع

بعد و الدر.س أوقات خارج إال يكون ال االجتماعاـت تنظيم بأن القاضية التراتيب احترام- 4

لذل.ك. مكان على الحصول و اإلدارة من استرخاص

المنقولة غير و المنقولة بالمكاسب ضررا يحدث أن شأنه من ما كل اجتناب- 5

للمؤسسة.

مع.  بمظهر الظهور و المحترم الهندام بارتداء االلتزام- 6 الميدعة ارتداء وجوب الئق

التربية. علوم في التطبيقية اإلجازة لطلبة بالنسبـة البيضاء

  هــام:     تنـبيه

على اإلحالـة إلى الطالب يعرّض بعضها، أو بنوده أحد الداخلي؛ النظام بهذا إخالل كل
العمل. بها الجاري للتراتيـب وفقا التأديب مجلس
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