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   يـــوالبحث العلم  عليم العاليوزارة الت  

 ســــــــامعة تونـــــــج

 المعهد العالي للفنىن الجميلة بتىنس

 

 

 الداخلي النظام

 2019/2018اِؼ١ح:اٌغٕح اٌز                                                                                  

I – المعهد 

 ظش إٌٝ راِؼح تٛٔظ.ٕاٌّؼٙذ اٌؼاٌٟ ٌٍفْٕٛ اٌز١ٍّح تتٛٔظ ِؤعغح ٌٍتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ، ٠شرغ تاٌ – 1

ٓ اٌّؼٙذ اٌؼاٌٟ ٌٍفْٕٛ اٌز١ٍّح تتٛٔظ ت – 2 ِّ ّ٘ا اٌفْٕٛ اٌتشى١ٍ١ح ٚفٓ ٚحشف ٚػّٓ ِذسعح  ى٠ٕٛا ٌٍطٍثح ػّٓ لغ٠ٓ١ّؤ

 اٌذوتٛسا "فْٕٛ ٚحمافح".

 عح فٟ اٌّؼٙذ:تذَٚ اٌذسا  – 3

 ( 66تإٌغثح إلراصج فٟ ٔظاَ "إِذ" : حالث عٕٛاخ إراصج أعاع١ح .)عذاع١اخ 

  عذاع١اخ )ِارغت١ش ِٕٟٙ ِٚارغت١ش  64تإٌغثح ٌٍّارغت١ش فٟ ٔظاَ "إِذ" : تذَٚ اٌذساعح فٟ وً ِارغت١ش

 تحج(.

 عذاع١اخ 66تإٌغثح ٌٍذوتٛساٖ:  – 4

II – التسجيل 

 اٌّؼٙذ أْ ٠مَٛ تاٌتغز١ً تظفح شخظ١ح ؽثما ٌٍتشات١ة اٌما١ٔٛٔح اٌزاسٞ تٙا اٌؼًّػٍٝ وً ؽاٌة ِٛرٗ إٌٝ  – 1

تغٍُ ٌىً ؽاٌة ِغزً تاٌّؼٙذ شٙادج تغز١ً ٚتطالح ؽاٌة ٠غتظٙش تٙا ػٕذ اٌطٍة ٚال ٠ّىٓ أْ تغٍُ ٘زٖ اٌٛحائك  -

 إال ِشج ٚاحذج فٟ تذا٠ح اٌغٕح اٌزاِؼ١ح.

ٟ اإلتاْ تتشات١ة إػادج تغز١ٍٗ تإٌغثح إٌٝ وً عٕح راِؼ١ح رذ٠ذج ٠تؼ١ٓ ػٍٝ وً ؽاٌة ِغزً تاٌّؼٙذ أْ ٠مَٛ ف -

 ؽثما ٌّا تؼثطٗ اإلداسج ِٓ إرشاءاخ ٚآراي.

٠ّىٓ ألٞ ؽاٌة ِشعُ تاٌّؼٙذ أْ ٠ؤرً تشع١ّٗ ألعثاب شخظ١ح لا٘شج ػٓ ؽش٠ك ٍِف ٠حتٛٞ ػٍٝ ِثشساخ  -

 ٚط.٠ٚٛرٙٗ إٌٝ إداسج اٌّؤعغح خالي ِذج ال تتزاٚص شٙشا ِٓ أطالق اٌذس

٠زة ػٍٝ اٌطٍثح اٌشاغث١ٓ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ تأر١ً اٌتشع١ُ ألعثاب طح١ح تمذ٠ُ ِطاٌة ِظحٛتح تٍّفاخ ؽث١ح  -

. ٠ٚتؼ١ٓ تحتغة فٟ ٔتائذ آخش اٌغٕح اٌزاِؼ١حعش٠ح إٌٝ إداسج اٌّؼٙذ شش٠طح أْ ال ٠ىْٛ لذ شاسن فٟ اِتحأاخ 

زا اٌتأر١ً إال تؼذ اٌحظٛي ػٍٝ اإلراتح اٌىتات١ح ِٓ ػٍٝ اٌطاٌة اٌّتمذَ تٙزا اٌطٍة أْ ال ٠ؼتثش ٔفغٗ ِتّتؼا تٙ

 اٌّؼٙذ.

III – السلىك والمىاظبة 

ٍٛن ٚاحتشاَ تؼ١ٍّاخ اإلداسج ٚتٛر١ٙاخ أعاتزتٗ ٚاحتشاَ أعشج اٌّؼٙذ ؽٍثح ٓ ػٍٝ وً ؽاٌة االٌتضاَ تحغٓ اٌغّ ٠تؼ١ّ  – 1

 تؼ١ٙا إٌظٛص عاس٠ح اٌّفؼٛي.ٚأعاتزج ٚإداس١٠ٓ ٚػٍّح ٚوً ِخاٌف ٠ؼّشع ٔفغٗ إٌٝ اٌؼمٛتاخ اٌتٟ تم

٠تؼ١ٓ ػٍٝ اٌطاٌة االؽالع ػٍٝ اٌّغتزذاخ ِٓ خالي ٌٛس اإلػالْ اٌّخظض ٌٙزا اٌغشع تّمش اٌّؼٙذ ِٚٛلغ ٚاب  – 2

عاػح ػٍٝ األلً ٚوً تمظ١ش ال ٠ؼفٟ اٌطاٌة ِٓ اٌّغؤ١ٌٚاخ ٚاالٌتضاِاخ  48اٌّؼٙذ، تظفح دٚس٠ح، فٟ حذٚد ِشج وً 

 اٌّؼٍٓ ػٕٙا.

خذِاخ اٌّىتثح ؽثما ٌٍمأْٛ اٌخاص تٙا اٌزٞ ٠تؼ١ٓ ػٍٝ وً ؽاٌة إِؼاءٖ ٚاالٌتضاَ تٗ اػتثاسا ٌخظٛط١ح  تغذٜ – 3

 اٌّىاْ ِٚا ٠متؼ١ٗ ِٓ أؼثاؽ.



 41 898 432الفاكس:   -41  898 424/  41 898 444الهاتف :  –العمران تىنس  1005الىطني طريق الجيش 

 

٠ّٕغ ِٕؼا تاتا ٔمً تز١ٙضاخ لاػاخ اٌذسط أٚ ٚسشاخ األػّاي اٌتطث١م١ح إٌٝ خاسرٙا ٚاعتؼّاي اٌفؼاءاخ فٟ أٞ ػًّ  – 4

 إلداسج.آخش دْٚ إرْ ِغثك ِٓ ا

وّا ٠ّٕغ ِٕؼا تاتا إتالف األحاث اٌّذسعٟ ٚاعتغالٌٗ إلٔزاص أشغاي ِٚشاس٠غ تطث١م١ح )٠ٕٚغحة ٘زا اإلرشاء ػٍٝ 

األحاث اٌزٞ صاي االٔتفاع تٗ( ٚوً ِخاٌف ٠ؼّشع ٔفغٗ إٌٝ اٌؼمٛتاخ اٌتٟ تمتؼ١ٙا إٌظٛص عاس٠ح اٌّفؼٛي إػافح 

 ّغتغً دْٚ حك.إٌٝ تحٍّٗ ِظاس٠ف تؼ٠ٛغ األحاث اٌّتٍف أٚ اٌ

 ٠ؼتثش غ١اتا وً اٌتحاق تاٌفظً تؼذ ػشش دلائك ِٓ تذء اٌحظح.  – 5

٠ّٕغ ِٕؼا تاتا اٌتذخ١ٓ فٟ لاػاخ اٌذسط أٚ ٚسشاخ األػّاي اٌتطث١م١ح ٚوً اٌفؼاءاخ اٌّغٍمح ٚوً ِخاٌف ٠ؼّشع  – 6

 ٔف١ٗ إٌٝ اٌؼمٛتاخ اٌتٟ تمتؼ١ٙا إٌظٛص عاس٠ح اٌّفؼٛي.

 حأاخ فٟ إؽاس ِٕظِٛح "أِذ" فٟ وافح اإلراصاخ تال اعتخٕاء، ٔظُ اٌتم١١ُ اٌتا١ٌح:٠ؼتّذ ٔظاَ االِت  – 7

٠زّغ ت١ٓ اٌّشالثح اٌّغتّشج ٚاالِتحأاخ إٌٙائ١ح اٌغذاع١ح ِغ دٚسج ٚاحذج ٌٍتذاسن. ٠ٚؼتّذ إٌظاَ نظام مزدوج أ ـ 

 % ٌٍفشٚع26ٍّشالثح اٌّغتّشج ػٍٝ أْ تتٛصع إٌٝ % 36ٌ% ٌذٚسج االِتحأاخ إٌٙائ١ح، ٚٔغثح 76اٌّضدٚد ٌٍتم١١ُ ٔغثح 

  % ٌٍظ١غ األخشٜ ٌالختثاس ِخً اٌتّاس٠ٓ ٚاالختثاساخ اٌشف٠ٛح ٚاٌؼشٚع16اٌحؼٛس٠ح تّا فٟ رٌه األشغاي اٌتطث١م١ح ٚ

 % للفروض68قائم على المراقبة المستمرة نسبة ال ٌعتمد النظام الموحد  : نظام المراقبة المستمرة دون سواها ب ـ

 . % للصٌغ األخرى لالختبار مثل التمارٌن واألشغال التطبٌقٌة والعروض08الحضورٌـة ونسبة 
  دورة واحدة للتداركلوال تخضع الوحدات التعلٌمٌة التً تعتمد نظام المراقبة المستمرة 

 ها.وفً هذا اإلطار ٌتعٌن على الطالب التأكد من نظام االمتحانات الذي ٌنطبق على المواد التً ٌدرس

 %08الحضور فً الدروس والورشات والتربصات إجباري وٌحرم بصفة آلٌة الطالب الذي ٌتغٌب أكثر من  – 6
 التربصات من المشاركة فً امتحان الدورة الرئٌسٌة للدرس المعنً.الدروس او )عشرون بالمائة( من حجم 

 حصول الطالب على صفر. كل تغٌب عن فروض المراقبة المستمرة بدون عذر شرعً مبرر ٌؤدي إلى – 7

ساعة من تارٌخ  26توجه مبررات الغٌابات )شهادة طبٌة( إلى مكتب الضبط فً ظرف ال ٌتجاوز  – 08

 االنقطاع عن الدراسة ، كل مستند ٌرد بعد هذا األجل ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار.

ة خارج األوقات ٌمنع تواجد الطلبة داخل المعهد سواء فً قاعات الدرس أو الورشات أو الساح – 00

 المخصصة للدراسة إال بإذن من اإلدارة.

 ال ٌجوز أن تكون بحوزة الطالب مفاتٌح أي قاعة من قاعات التدرٌس تجنبا لتحمٌله مسؤولٌة ما قد ٌطرأ. – 00

كل إخالل بالواجبات الجامعٌة والتراتٌب الجاري بها العمل داخل المؤسسة ٌعّرض الطالب)ة( إلى اإلحالة  – 01

 82المؤرخ فً  0886لسنة  0504مجلس التأدٌب الذي ٌتخذ فً شأنه اإلجراءات التأدٌبٌة طبقا لألمر عدد  على

 والمتعلق بتنظٌم الجامعات ومؤسسات التعلٌم العالً والبحث وقواعد سٌرها. 0886أوت 

اسة ٌمكن أن تحتفظ األعمال البٌداغوجٌة سواء كانت نظرٌة أو تطبٌقٌة التً ٌنجزها الطالب فً إطار الدر – 02

بها المؤسسة ألغراض علمٌة وبٌداغوجٌة كما ٌمكن لإلدارة أن تتصرف بما تراه صالحا فً األعمال التً 
 احتفظت بها والتً لم تسحب من طرف أصحابها بعد إعالمهم بضرورة سحبها فً آجال محددة.

تسلٌم مختلف الوثائق والتراخٌص المتعلقة ٌتكفل الكاتب العام أو من ٌنوبه بمتابعة شؤون الطلبة واستالم و – 03

بالزٌارات واألنشطة التً تتم داخل المعهد أو خارجها تحت إشراف إطار التدرٌس . أما المسائل البٌداغوجٌة 
 والمشاكل الظرفٌة فتحال على األقسام وإدارة الدراسات.

 بما جاء فٌه. على كل طالب أن ٌكون على علم بمحتوى هذا القانون الداخلً وٌلتزم – 04

 

 ..……………تونس، فً:                                                                                                                                   

 اطلعت علٌه وألتزم العمل به

 

 

 …………………………………االسم واللقـب:                                                                     

 ………………………………… السنــــــــــــة :                                                                    

 ..……………………………… االختصــاص :                                                                     

 


