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وزارة التّعلیم العالي  والبحث العلمـــي

وتكنولوجیا المعلومات واالتّــصـــال

جـــــــامعة تونــــــــس

المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس

النظام الداخلي
                                                                                  السنة الجامعیة:

Iالمعھد – 
 – المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس مؤسسة للتعلیم العالي، یرجع بالنظر إلى جامعة تونس.1

مدرسة وضمن وحرف وفن التشكیلیة الفنون ھما قسمین ضمن للطلبة تكوینا بتونس الجمیلة للفنون العالي المعھد یؤمّن –  2
الدكتورا "فنون وثقافة".

 –  تدوم الدراسة في المعھد:3

) سداسیات).06بالنسبة إلجازة في نظام "إمد" : ثالث سنوات إجازة أساسیة 

 سداسیات (ماجستیر مھني وماجستیر 04بالنسبة للماجستیر في نظام "إمد" : تدوم الدراسة في كل ماجستیر 
بحث).

 سداسیات06 – بالنسبة للدكتوراه: 4

IIالتسجیل – 
 – على كل طالب موجھ إلى المعھد أن یقوم بالتسجیل بصفة شخصیة طبقا للتراتیب القانونیة الجاري بھا العمل1

تسلم لكل طالب مسجل بالمعھد شھادة تسجیل وبطاقة طالب یستظھر بھا عند الطلب وال یمكن أن تسلم ھذه الوثائق -
إال مرة واحدة في بدایة السنة الجامعیة.

یتعین على كل طالب مسجل بالمعھد أن یقوم في اإلبان بتراتیب إعادة تسجیلھ بالنسبة إلى كل سنة جامعیة جدیدة -
طبقا لما تضبطھ اإلدارة من إجراءات وآجال.

یمكن ألي طالب مرسم بالمعھد أن یؤجل ترسیمھ ألسباب شخصیة قاھرة عن طریق ملف یحتوي على مبررات -
ویوجھھ إلى إدارة المؤسسة خالل مدة ال تتجاوز شھرا من انطالق الدروس.

یجب على الطلبة الراغبین في الحصول على تأجیل الترسیم ألسباب صحیة تقدیم مطالب مصحوبة بملفات طبیة -
سریة إلى إدارة المعھد شریطة أن ال یكون قد شارك في امتحانات تحتسب في نتائج آخر السنة الجامعیة. ویتعین 

على الطالب المتقدم بھذا الطلب أن ال یعتبر نفسھ متمتعا بھذا التأجیل إال بعد الحصول على اإلجابة الكتابیة من 
المعھد.

IIIالسلوك والمواظبة – 
طلبة المعھد أسرة واحترام أساتذتھ وتوجیھات اإلدارة تعلیمات واحترام السّلوك بحسن االلتزام طالب كل على یتعیّن –  1

وأساتذة وإداریین وعملة وكل مخالف یعرّض نفسھ إلى العقوبات التي تقتضیھا النصوص ساریة المفعول.

واب وموقع المعھد بمقر الغرض لھذا المخصص اإلعالن لوح خالل من المستجدات على االطالع الطالب على یتعین –  2
وااللتزامات المسؤولیات من الطالب یعفي ال تقصیر وكل األقل على ساعة  48كل مرة حدود في دوریة، بصفة المعھد، 

المعلن عنھا.

لخصوصیة اعتبارا بھ وااللتزام إمضاءه طالب كل على یتعین الذي بھا الخاص للقانون طبقا المكتبة خدمات تسدى –  3
المكان وما یقتضیھ من انضباط.
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عمل أي في الفضاءات واستعمال خارجھا إلى التطبیقیة األعمال ورشات أو الدرس قاعات تجھیزات نقل باتا منعا یمنع –  4
آخر دون إذن مسبق من اإلدارة.

على اإلجراء ھذا (وینسحب تطبیقیة ومشاریع أشغال إلنجاز واستغاللھ المدرسي األثاث إتالف باتا منعا یمنع كما 
المفعول ساریة النصوص تقتضیھا التي العقوبات إلى نفسھ یعرّض مخالف وكل بھ) االنتفاع زال الذي األثاث 

إضافة إلى تحملھ مصاریف تعویض األثاث المتلف أو المستغل دون حق.

 –  یعتبر غیابا كل التحاق بالفصل بعد عشر دقائق من بدء الحصة.5

یعرّض مخالف وكل المغلقة الفضاءات وكل التطبیقیة األعمال ورشات أو الدرس قاعات في التدخین باتا منعا یمنع –  6
نفیھ إلى العقوبات التي تقتضیھا النصوص ساریة المفعول.

 –  یعتمد نظام االمتحانات في إطار منظومة "أمد" في كافة اإلجازات بال استثناء، نظم التقییم التالیة:7

النظام ویعتمد للتدارك. واحدة دورة مع السداسیة النھائیة واالمتحانات المستمرة المراقبة بین یجمع مزدوج نظام ـ أ 
للفروض  %20إلى تتوزع أن على المستمرة للمراقبة  %30ونسبة النھائیة، االمتحانات لدورة  %70نسبة للتقییم المزدوج 

 للصیغ األخرى لالختبار مثل التمارین واالختبارات الشفویة والعروض %10الحضوریة بما في ذلك األشغال التطبیقیة و

 للفروض %80القائم على المراقبة المستمرة نسبة  یعتمد النظام الموحد  : نظام المراقبة المستمرة دون سواھا ب ـ
.  للصیغ األخرى لالختبار مثل التمارین واألشغال التطبیقیة والعروض%20الحضوریـة ونسبة 

 دورة واحدة للتداركلوال تخضع الوحدات التعلیمیة التي تعتمد نظام المراقبة المستمرة 
وفي ھذا اإلطار یتعین على الطالب التأكد من نظام االمتحانات الذي ینطبق على المواد التي یدرسھا.

 %20 الحضور في الدروس والورشات والتربصات إجباري ویحرم بصفة آلیة الطالب الذي یتغیب أكثر من  –8
(عشرون بالمائة) من حجم الدروس او التربصات من المشاركة في امتحان الدورة الرئیسیة للدرس المعني.

 كل تغیب عن فروض المراقبة المستمرة بدون عذر شرعي مبرر یؤدي إلى حصول الطالب على صفر. –9
 ساعة من تاریخ 48 توجھ مبررات الغیابات (شھادة طبیة) إلى مكتب الضبط في ظرف ال یتجاوز  –10

االنقطاع عن الدراسة ، كل مستند یرد بعد ھذا األجل ال یؤخذ بعین االعتبار.
 یمنع تواجد الطلبة داخل المعھد سواء في قاعات الدرس أو الورشات أو الساحة خارج األوقات  –11

المخصصة للدراسة إال بإذن من اإلدارة.
 ال یجوز أن تكون بحوزة الطالب مفاتیح أي قاعة من قاعات التدریس تجنبا لتحمیلھ مسؤولیة ما قد یطرأ. –12
 كل إخالل بالواجبات الجامعیة والتراتیب الجاري بھا العمل داخل المؤسسة یعرّض الطالب(ة) إلى اإلحالة  –13

 المؤرخ في 2008 لسنة 2716على مجلس التأدیب الذي یتخذ في شأنھ اإلجراءات التأدیبیة طبقا لألمر عدد 
 والمتعلق بتنظیم الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي والبحث وقواعد سیرھا.2008 أوت 04
 األعمال البیداغوجیة سواء كانت نظریة أو تطبیقیة التي ینجزھا الطالب في إطار الدراسة یمكن أن تحتفظ  –14

بھا المؤسسة ألغراض علمیة وبیداغوجیة كما یمكن لإلدارة أن تتصرف بما تراه صالحا في األعمال التي 
احتفظت بھا والتي لم تسحب من طرف أصحابھا بعد إعالمھم بضرورة سحبھا في آجال محددة.

 یتكفل الكاتب العام أو من ینوبھ بمتابعة شؤون الطلبة واستالم وتسلیم مختلف مختلف الوثائق والتراخیص  –15
المتعلقة بالزیارات واألنشطة التي تتم داخل المعھد أو خارجھا تحت إشراف إطار التدریس . أما المسائل 

البیداغوجیة والمشاكل الظرفیة فتحال على األقسام وإدارة الدراسات.
 على كل طالب أن یكون على علم بمحتوى ھذا القانون الداخلي ویلتزم بما جاء فیھ. –16

..……………تونس، في:                                                                                                                                   
اطلعت علیھ وألتزم العمل بھ

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

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


