اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسوسة

نظام داخلي لتسيري الدروس عن بعد
يف إطار إحكام سري الدروس عن بعد خالل احلصص احلضورية (التجميع) ابملعهد و حرصا على توفري الضماانت املادية و املعنوية للمتكونني و املكونني،
تدعوكم إدارة املعهد الحرتام النظام الداخلي لسري هذه الدروس و امللخص يف النقاط التالية:

* يعترب هذا النظام التزاما معنواي يتحتم على كل متكون اإلطالع عليه و العمل به

* يعتمد التكوين و التقييم النظام الداخلي و التقين و البيداغوجي املعمول به ابملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
* تعترب شهادة النرسيم و بطاقة التعريف الوطنية الوثيقة الرمسية اليت ختول للمتكون الدخول للمعهد .جيب االستظهار هبا عند كل طلب.

* إذا أصبح العدد اجلملي للشعبة الواحدة اقل من عشرة يف حالة االنقطاع عن التكوين أو رسوب بعض املتكونني ،يقع أتجيل انطالق السنة التكوينية املقبلة

يف انتظار ارتقاء الدفعة املوالية.

 -1يتحتم على كل املتكونني ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسة:
-

احلضور يف لباس الئق.

احرتام بعضهم البعض داخل املعهد.

احرتام توقيت الدرس.

احلفاظ على ممتلكات املعهد.

عدم استعمال اهلاتف اجلوال خالل الدرس.

عدم التدخني و إدخال املأكوالت و املشروابت إىل املعهد.
عدم إدخال أي مادة قد تشكل خطرا على املمتلكات.

 -2ال ميكن للمرسم تغيري فريقه و اختصاصه.

 -3ينجز عن الغياابت املتكررة احلرمان من اجتياز االمتحان النهائي.
 -4تسلم شهادة الرتسيم مرة واحدة بعد دفع معاليم التسجيل.


كل ضرر متعمد ،ميكن أن يقوض النظام الداخلي للمعهد ،أو ميس من ممتلكاته أو إطاره البيداغوجي أو اإلداري ،كل غش أو حماولة غش يعرض

صاحبه حسب جسامة الفعل بعد إحالته إىل جملس التأديب إىل عقوابت أتديبية وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل.
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أشهد أنين اطلعت عل القانون الداخلي للمعهد اخلاص بتنظيم دروس عن بعد و وافقت عليه.

إمضاء املتكون
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أصرح على الشرف أنني غير مسجل بأي مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي.
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