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المعهـد الوطني للعلوم التطبيقيـة
و التكنولوجيا

إلتــزام
النظــام الداخلي للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
السنــة الجامعية2018/2017 :
تذكّـر إدارة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس كـافة الطلبة أنـه يتعيـن االلتزام
بالنظام الداخلي للمعهد و التقيّـد بالتراتيب و التوجيهـات التي تصـدر عنهـا مع التأكيـد على مـا يلي:
 -1احترام تعليمات اإلدارة و أسـرة المعهد طلبة و أسـاتذة و إدارييـن و عملة.
 -2المحافظة على البنايات الموجودة في المعهد و عدم إلحاق أضــرار بالمعـدّات الموجـودة
يعـرض نفســه إلى العقـوبات التي
بقاعات الدروس و المخابر و المطعم و المكتبـة .....و كل مخالف ّ
تقتضيهــا النصـوص ساريـة المفعـول إضـافة إلى تح ّمــله مصاريف جبــر األضــرار.
 -3يمنـع منعــا بــاتّـا نقــل تجهيــزات قاعات الدرس أو ورشــات األشغــال التطبيقية إلى
خــارجهـا و استعمــال الفضـاءات في أي عمــل آخــر دون إذن مسبــق من اإلدارة.
 -4يمنــع منعــا بــاتّــا التدخيــن داخل قــاعات التدريس أو ورشــات األشغــال التطبيقيـة و
يعــرض نفســه إلى العقــوبات التي تقتضيهــا
ك ّل الفضــاءات المغلقــة و كل من يخــالف ذلـك
ّ
النصـوص ساريـة المفعـول.
 -5يمنــع تواجد الطلبــة داخل المعهد سواء في قــاعات التدريس أو الورشــات أو الســاحـة
صصــة للدراسـة إال بإذن مسبــق من اإلدارة.
خارج األوقــات المخ ّ
 -6تســدى خدمــات المكتبــة طبقــا للقــانون الخــاص بهــا و يجب االلتزام بـه اعتبارا
لخصــوصيّــات المكــان و مـا يقتضيــه من انضبــاط.
 -7يتعيّــن على الطــالب اإلطــالع على المستجــدّات من خــالل لوحــات اإلعــالنــات
بمقــر المعهــد و موقع واب المعهــد بصفــة دوريّــة ،في حــدود 48
صصــة لهــذا الغــرض
المخ ّ
ّ
ســاعة على األقــل و كل تقصيــر ال يعفي الطــالب من المسؤوليــات و االلتزامات المعلن عنهــا.
 -8المواظبــة على حضــور كل الدّروس دون استثنــاء علمـا ّ
بأن الحضــور إجبــاري و
تعــرض كـل طــالب متغيّـب إلى العقــوبات المنصــوص عليهــا بالقــانون الداخلي للمعهد و التي
ي ّ
تصــل إلى حــدّ الحرمــان من اجتياز امتحانات الدورة الرئيسيـة.
 -9كــل غيــاب عـن اختبــار يــؤدّي إلى حصــول الطــالب على صفــر و ذلــك مهمـا كـانت
المبــررات.
ّ
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مبــررات الغيــابات عن الدروس ) الشهـادات ّ
الطبّيـة ( إلى المعهـد في أجـل ال
 -10تو ّجــه
ّ
يتجاوز  48سـاعة من تاريخ االنقطاع عن الدراســة.
سـم بالمعهــد أن يؤ ّجــل ترسيمــه ألسبــاب شخصيــة عن طريق
 -11يمكــن ألي طــالب مــر ّ
مبررات و يو ّجــه إلى إدارة المعهـد في أجــل ال يتجــاوز شهــرا من تاريخ
ملف يحتوي على ّ
انطــالق الدروس.
 -12يجب على الطلبـة الراغبيــن في تأجيــل الترسيــم ألسبــاب صحيّــة تقديـم مطــالب
سريــة إلى إدارة المعهد شريطــة أن ال يكــون قــد شــارك في امتحانات
مصحــوبة بملفّــات طبيّــة ّ
األول .و يتعيّــن على الطــالب المتقــدّم بهــذا المطلب أن ال يعتبــر نفســه متمتّعــا بهــذا
الســداسي ّ
التأجيــل إال بعد الحصــول على اإلجــابة الكتــابيـة من المعهـد.
 -13على كــل طــالب أن يكــون عـلى عــلم بمحتــوى القــانون الدّاخلي للمعهــد الوطني
للعلوم التطبيقيـة و التكنــولوجيــا بتــونس و يلتزم بمــا جــاء فيــه.
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