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 -لي ــــــام الداخـــــــالنظ -
 

   
العقد يجب أن يتم أي تسجيل أو إعادة تسجيل من قبل المتعلم نفسه مع العلم أنه يجب أن يكون على دراية كاملة بشروط هذا  .1

  ا لمقترحات المركز.والتوقيع عليه واختيار الجدول الزمني وفق  
  بعد إرجاع وصل تخليص الحوالة البريدية في غضون فترة تحدد من طرف مديرية المركز. إالالتسجيل ال يعتبر نهائيا  .2
  التسجيل. إتمام عمليةكون هناك تغيير بعد يلن وتار عند التسجيل خلتزام بالجدول الزمني و الفوج المااليجب على المتعلم  .3
   .في حالة ما إذا تعذر على المتعلم حضور الدروس  لمبلغ ال يتم استرداد ا .4
  وسيتم استبعاده من الدورة على الفور من قبل المعلم.الرسمية ال يظهر في قائمة التسجيل  متعلمال يؤخذ بعين االعتبار أي  .5
  .أجنبي في هذه المجموعة شخصيمنع منعا باتا حضور الدورة ألي  .6
٪ فلن يكون له الحق 50شرط أن اليتجاوز عدد غيابا ته ثالثة عيابات. إذا تغيب عن أكثر من نصف  يتم التسامح مع غياب المتعلم .7

    في الحصول على شهادة التكوين 
  . . يمكن للمتعلم أن يختار التسجيل لتعلم عدة لغات في نفس الوقت  إن أمكن دون تداخل الجداول الزمنية8
   .من أجل تدوين مواعيد االمتحان ، أو غيرها من المعلومات  )م.ت.م.ل(مدخل ت عند اإلعالنا. يجب على المتعلمين مراجعة 9

    )م.ت.م.ل (. في الجدول الزمني او الفوج او المستوى بموافقة إدارة  إجراءيمكن . بشكل استثنائي 10
عدم االنضباط أو السلوك الذي يعتبر غير  فعالمن أ فعلأهمية كبيرة لسلوك المتعلمين داخل المركز. أي   )م.ت.م.ل(. تولي إدارة 11

  الفصل النهائي. يعرض المتعلم للعقوبةتجاه اآلخرين   صحيح 
  . الفصل بسبب السلوك غير الصحيح أو عدم االنضباط ال يعطي الحق في استرداد رسوم التسجيل.12
غير م الهواتف المحمولة أثناء الحصص الدراسية استخدا إنالمركز ،  التدخين ممنوع في مباني. تذكر اإلدارة المتعلمين بأن 13

  .مسموح
 في األمانة المعنية.  )م.ت.م.ل(مباشرة إلى  -ساعة 48 . تصدر شهادات التسجيل فقط خارج فترات التسجيل.ورهنا  بطلب مسبق قبل 14

  صص المبرمجة.ثلثي الح الغياباتتجاوز عدد  إذاالتكوين  شهاداتتسلم  يحقال       
  سنوات.4أكثر من  مضي ال يمكن المطالبة بها بعد كوينادات الت. شه15
 .أثناء التقييم  من العالمة الكاملة   ٪50 على و تحصلوااالختبار النهائي  اجتازوا الذينللمتعلمين  كوين. تصدر شهادات الت16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مةانعالفي  )م.ت.م.ل(هذا يمثل عقًدا أخالقيًا ملزًما للمتعلم 
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