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 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوانالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان

 

 النظام الداخليالنظام الداخلي

إُ اىتغدٍو تاىَؼٖذ تؼثٍش ٍِ اىطاىة ػِ سغثتٔ فً االّتغاب إىٍٔ ٗ ػِ اػتضاصٓ تٖزا االّتَاء مَا أّٔ 

تؼثٍش ػِ سضآ تاىشؼثح اىتً تٌ ت٘خٍٖٔ إىٍٖا ٗ ال ٌقثو اىَؼٖذ أي ٍطية فً إػادج اىْظش فً ٕزا اىَ٘ض٘ع 

ٗػيى اىَتَتغ تصفح طاىة تاىَؼٖذ ٗاخثاخ تٍذاغ٘خٍح ٗ ٍثادئ تؼاٍو خاضؼح . اىزي ٕ٘ ىٍظ ٍِ ٍشَ٘التٔ

. ىيْظاً اىذاخيً

 : الواجبات البيداغوجية

اىؼَو ػيى االطالع ػيى ٍختيف خ٘اّة اىثشاٍح اىَقشسج ىيغْح أٗ اىشٖادج أٗ اى٘حذج اىَغدو تٖا  -1

 .ٗاىَالحع فً ٕزا اىصذد أُ ٍ٘اضٍغ االٍتحاّاخ تتؼيق تناٍو اىثشّاٍح اىَقشس

اىَ٘اظثح ػيى اىحض٘س ٗػذً تداٗص اىثالث غٍاتاخ فً اىَادج اى٘احذج، ػيَا ٗأُ تداٗص ٕزا اىؼذد  -2

.  ٍِ اىغٍاتاخ فً ٍادج ٗاحذج ٌحشً اىطاىة ٍِ اختٍاص اٍتحاُ اىذٗسج اىشئٍغٍح ىناٍو اى٘حذج

اىَشاسمح فً اىتَاسٌِ اىحض٘سٌح ٗاىَْضىٍح ٗمو األّشطح اىثٍذاغ٘خٍح اىتً ٌنيف تٖا األعتار طيثتٔ  -3

 .ٗاىتحيً تاالّتثآ ٗاىتشمٍض ٗإطفاء اىٖاتف اىد٘اه داخو قاػاخ اىذسٗط

 .احتشاً األعتار ٗاختْاب مو عي٘ك ٍِ شأّ أُ ٌَظ تحشٍح اىذسٗط ٗآداب اىذساعح -4

 : مبادئ التعامل داخل المعهد

إُ اىَؼٖذ ٍؤعغح ٌتؼاٌش فٍٖا  األعاتزج ٗاىَ٘ظفٍِ ٗاىطيثح ٕٗزا ٌتطية ٍِ اىطاىة حذا أدّى ٍِ 

: االّضثاط ٌتَظٖش فً 

. ضشٗسج االعتظٖاس تثطاقح اىطاىة إلثثاخ االّتَاء إىى اىَؤعغح ميَا طية ٍْٔ رىل -1

االىتضاً تاحتشاً اىَغؤٗىٍِ ػِ اىَؼٖذ ٗ مو اىؼاٍيٍِ تٔ ٍِ أعاتزج ٗإداسٌٍِ ٗػَيح ٗتدْة مو  -2

 .عي٘ك ٍِ شأّٔ أُ ٌَظ تحشٍح اىَؤعغح أٗ ٌخو تاىْظاً أٗ تغٍش اىذسٗط تٖا

 االىتضاً تغي٘ك ٌقً٘ ػيى االحتشاً اىَتثاده تٍِ اىطيثح ٍغ تدْة مو تصشف قذ ٌذفغ تٌٖ إىى  -3

. اىخصاً أٗ اىؼْف أٗ اىف٘ضى

احتشاً اىتشاتٍة اىقاضٍح تأُ تْظٌٍ االختَاػاخ ال ٌنُ٘ إال خاسج أٗقاخ اىذسط ٗتؼذ اعتشخاص  -4

. ٍِ اإلداسج ٗاىحص٘ه ػيى ٍناُ ىزىل



 

. اختْاب مو ٍا ٍِ شأّٔ أُ ٌحذث ضشسا تاىَناعة اىَْق٘ىح ٗغٍش اىَْق٘ىح ىيَؤعغح -5

ٍغ ٗخ٘ب استذاء اىٍَذػح اىثٍضاء تاىْغثح . االىتضاً تاستذاء اىْٖذاً اىَحتشً ٗاىظٖ٘س تَظٖش الئق -6

 .ىطيثح اإلخاصج اىتطثٍقٍح فً ػيً٘ اىتشتٍح

 : تنـبيه هــام

 

مو إخاله تٖزا اىْظاً اىذاخيً؛ أحذ تْ٘دٓ أٗ تؼضٖا، ٌؼّشض اىطاىة إىى اإلحاىح ػيى ٍديظ اىتأدٌة ٗفقا 

 .ىيتشاتٍة اىداسي تٖا اىؼَو


