
                        وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                 

جامعة القيروان                          

  كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان          

لنظام الداخلي للكليةالتزام با  

أسفله: ي)ة(إني الممض  

...............................ر.ب.ت.الوطنية عدد:........................................................الطالب)ة(:.  

.....................................بالسنة:.................................................................... )ة(المرسم  

ي للكلية المتكون أساسا من النقاط التالية:ألتزم باحترام النظام الداخل  

. و يكون الدخول من عوان الكليةأعندما يطلب منهم ذلك من طرف  هاداخل أوللكلية  يالباب الرئيس فياالستظهار ببطاقة الطالب /1

 الباب الخاص بالطلبة.

.اإلدارة استئذانغير منتمي للمؤسسة دون  )ة(أي طالب استضافةو أعدم إدخال /2  

أو منظمة تونسية أو دولية إلى المؤسسة دون ترخيص مسبق من االدارة. أجنبيأي شخص تونسي أو  استضافة إدخال أو عدم/3  

.و أروقة اإلدارة أروقتهاو  األساتذة و مكاتب االمتناع عن الدخول إلى الجناح الخاص بقاعة/4  

مهما كانت الوسيلة المستعملةة للدراسة بالمدارج المعد  و داخلها و أ من القاعات و بالقرباألروقة  فيبث الضجيج عدم /5  

و كل من يضبط فى وضع مخل  ،بالكلية األمكنةجميع  فياالمتناع عن الممارسات المنافية لألخالق داخل القاعات و المدارج و /6

  التأديب.ة على مجلس رداخل هذه االماكن يحال مباش باألخالق

يعرض على مجلس التأديب فورا.  لذلك مخالف )ة(و كل طالب يداخل الحرم الجامع .ممنوعاتو تناول الأدخال إاالمتناع عن /7  

االجتماعات العامة بالساحة. فيمضخمات الصوت  استعمالعدم /8  

لى ذلك يحال على مجلس التأديب. إو كل مخالف  يو المادأ ينواع العنف اللفظأنوع من  أياالمتناع عن ممارسة /9  

و االمتناع عن الكتابة على  ،و طاوالت و مصادح المدارج و غيرها يضرر بمكاسب الكلية من كراس يلحاق أإاالمتناع عن /11

و يلزم كل طالب بالتعويض المالي على كل ضرر يلحقه بممتلكات المؤسسة. .الكلية مبانيجدران   

و احترام قرارات المجالس العلمية و لجان االمتحانات  .األسبابمبدأ سير الدروس و عدم تعطيله ألي سبب من  /احترام11  

بالكلية.  اإلداريةالعلمية و  و مختلف الهياكلو لجان الماجستير   

و الحوار لفض كل االشكاليات. الحضاري األسلوبو إتباع األطراف بالكلية واجب االحترام المتبادل  بين جميع /12  

  داخل المؤسسة ما لم يكن مرخصا فيها كتابيا من طرف رئيس المؤسسة. او غيرها دبيةأو أعدم تنظيم  أي تظاهرة ثقافية /13

و رفع شعارات حزبية داخل الكلية.أ ينشاط حزب أي ييمنع تعاط/14  

. 13.31الساعة تغلق يوم السبت  و  .من يوم االثنين إلى يوم الجمعة 18.31 تغلقتفتح الكلية على الساعة الثامنة صباحا و /15   

.وجوبا عند إجراء االمتحانات  ب/االستظهار ببطاقة الطال16  

 .......................................القيروان في:......                                 

 ) معرف به(اإلمضاء                                                    
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