
 

 

 

 

 

 

        الإدارة العامة لدلراسات التكنولوجية         

          املعهد العايل لدلراسات التكنولوجية بسوسة
 

 

 النظام الداخلي للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
 

 توطئة:-1
وختضع عمومية هتدف اىل التكوين والبحث جامعية املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسوسة مؤسسة  :األولالفصل 

 للمعهد. وللنظام الداخلياخلاصة املنظمة للتعليم العايل و العامة  للتشريعات
وعملة موظفني  طلبة، اسواء كانو تنطبق أحكام هذا القانون الداخلي على كل من يوجد داخل أسوار املعهد  :2الفصل 

 .(مجعيات .. مدعوون، زوار،)مادي أو معنوي مهما كانت صفته  وكل شخص
 .ذا القانون الداخليبه وزيارته موافقة ضمنية على أحكام ه وممارسة العمليعترب التسجيل باملعهد  :3الفصل 
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وبالسري .( بالنظام العام لباس .. اقوال،تصرفات، )ملعهد جيب ان ال ميس السلوك العام لألشخاص داخل ا :4الفصل 
أو بأنشطة التكوين  املعهد(تظاهرة مرخص فيه داخل  والرياضية وكلة الثقافية للمؤسسة )العمل االداري واالنشط العادي

أو بأمن األشخاص والعتاد  الصحة،ندوات ...( أو بالصحة ومبرافق حفظ  حماضرات،دروس،  امتحانات،والبحث )
 قانونا.ليها واملخالفة تعرض صاحبها للعقوبات املنصوص ع

أو االستنجاد بأي شخص أجنيب عن املعهد مهما كانت األسباب الداعية  اصطحاب منسويب املعهد علىوحيجر هذا 
 االدارة.لذلك وحضور أي زائر خيضع اىل املرافقة 

ال يتحمل املعهد مسؤولية ضياع األغراض واألمتعة اخلاصة أو االعتداء عليها واحلفاظ عليها هو من  :5الفصل 
 صحاهبا.مشموالت أ 

حريق أو أي كارثة  الفوري يف حالة نشوب باإلخالءيتعني على كل من يوجد باملعهد احرتام الرتاتيب املتعلقة  :6الفصل 
 اخلطرة.باستعمال املواد  والرتاتيب املتعلقةطبيعية 

خمالفة لقواعد حفظ الصحة والنظام  كما حيجر ادخال أو مسلك مادة أو آلة خطرة أو حمظورة أو مضرة بالصحة أو
 (كاملشروبات الكحولية واملخدرات ...العام )

 املكتبة.مينع تشغيل اهلاتف اجلوال أثناء حصص التدريس وأثناء االمتحانات ويف  :7الفصل 
 .واملخابرواملكتبة واملدارج التدريس  وداخل قاعاتاملعهد  ببهووالتدخني املأكوالت  مينع ادخال :8الفصل 
للمعهد يف غري األغراض اليت أعدت من  والفضاءات التابعةواملكاتب والقاعات حيجر استعمال املدارج  :9الفصل 

 .ترخيص من اإلدارة عند الضرورة نالدروس بدو أوقات  والقاعات خارجأجلها كما مينع بقاء الطلبة باملدارج 



يف استعماهلا  وال يرخصالدروس واملدارج  وخارج قاعاتمينع منعا باتا استعمال مضخات الصوت داخل  :01الفصل 
 اإلدارة. وبعد موافقةخارج أوقات التدريس  والرتفيهية االباألماكن املخصصة لألنشطة الثقافية 

عموميا مع االمتناع عن كل ما  باعتبارها ملكاممتلكات املعهد  واحلفاظ علىعلى كل مرتادي املعهد العناية  :00الفصل 
 املؤسسة.من شأنه أن حيدث ضررا مبكاسب 
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  العام.النظام  وميارسان يف حدود احرتام أنشطة التكوين والبحث وقواعد والتعبري مكفوالنحرية االعالم  :02الفصل 
 اإلدارة.القوانني اجلاري هبا العمل وبعد ترخيص مسبق من  إطارضمن املعهد ممارسة احلريات النقابية يف ي :03الفصل 
 ملصدرها.ترخيص كتايب واملتضمنة بصورة واضحة املعهد أماكن خاصة للمعلقات املتحصلة على  رهذا ويوف
وأثناء عند عملية القيام بالتسجيل  ،املعهد داخلذلك منه  لبط اهبويته كلم باإلدالءيلتزم كل طالب  :04الفصل 
ذكرة وعند املثول أمام يف حصص الدرس ويف حصص التأطري وخالل مدة اجتياز االمتحانات وخالل مناقشة امل احلضور
 التأديب.جملس 

 والتحلي باالحرتامهبا التدريس واملسؤولني على املؤسسة وكل العاملني  إطارعلى كل طالب احرتام  : جيب05الفصل 
العنف اللفظي أو املادي ضد طالب أخر وكل طالب يستعمل  .وايثار احلوار يف حالة نشوب خالف ما جتاههموالتقدير 

 قانونا.أو عامل أو موظف أو مسؤول أو مدرس أو زائر داخل املعهد يعرض نفسه للعقوبات املنصوص عليها 
 للقانون.احلق يعترب خمالفا  مسجل باملعهد وكل من يعرقل هذاالدروس حق لكل طالب  : حضور06الفصل 
بنظام الدراسة ما هو وارد  واحملاضرات حسبالطلبة حلصص الدروس جبميع أصنافها وللندوات  : حضور07الفصل 

صص مع العلم وان جتاوز العدد املسموح به من الغيابات لتلك احل .وبيداغوجيةوجداول األوقات يعترب ضرورة علمية 
 .يرتتب عنه حرمان الطالب من اجتياز االمتحانات

وكل من يتخلف جيب على كل طالب استكمال خالص معلوم التسجيل وفقا اآلجال اليت حيددها املعهد  :08الفصل 
 االمتحانات.عن ذلك مينع من اجتياز 

 
تبقى الداخلي بالنظام اليت مل يتم ذكرها للمؤسسات اجلامعية  االحكام املنظمةو بالنسبة لكل اإلجراءات  :09الفصل 

 املعهد ملزمون باحرتامها. وكل روادسارية املفعول 
 النظاميتدخل على هذا  وميكنه أن والتكنولوجي للمعهدهذا النظام مصادق عليه من طرف اجمللس العلمي  :21الفصل 

  .املتاحةيعمل املعهد على االعالم بأحكام القانون الداخلي بكل الوسائل كما   صاحلة.الداخلي كل التحويرات اليت يراها 
 


