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  النظام الداخلي  

 

 إلى  تنتمي التي المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس  داخل مؤسسة  الطالبية  للحياة منظمة  الوثيقة هذه تعتبر
   .صفاقس لجامعة وترجع بالنظر العلمي والبحث  العالي التعليم  وزارة

 

 الترسيم  -1

 الموقع عبر بعد  عن  أولى مرحلة في لترسيما يتم و للمؤسسة،  الطالب  انتماء وسيلة تؤكد  هو الترسيم  -1.1
 اإلدارية  الوثائق باستكمال ثانية حضوريا  مرحلة  في الترسيم  إتمام يتم  معاليم الترسيم، و  بدفع  وذلك اإللكتروني 
 . الضرورية 

 . البريد  طريق  عن  أو  الغير  طريق  ه عن ئيمكن أدا ال و وشخصية، مباشرة بصفة  الترسيم  يتم  -2.1

 . خدماتها  من  لإلستفادة مكتبة بطاقة و  طالب  بطاقة و  تسجيل  شهادة الطالب  إسناد  يتم  ، التسجيل إثر -3.1

 . جامعية سنة كل بداية  في تجديده يتم و سنويا يكون الترسيم  -4.1

دفع   -5.1  إجراء من  الطالب  حرمان  دفعه عدم  عن  وينجر  إجباريا،  الترسيم  معاليم  من  الثاني  القسط  يعتبر 
)باستثناءا السنة  آخر  امتحانات   الصناديق  إحدى  من  قرض  أو  منحة  على  المتحصلين  الطلبة  لجامعية 

 .االجتماعية(

 أو  ( اجستيرشخصية )ما عدا طلبة الم ألسباب  سواء  الترسيم تأجيل  يطلب  طالب مسجل أن  لكل يمكن   -6.1
 . المذكورة  للسنة التسجيل بالنسبة  احتساب  عدم  الترسيم سحب  عن  صحية، وينجر 

انطالق السنة   من  شهر  غضون  في الطالب  به  يتقدم  طلب  على بناء  شخصية، ألسباب  لترسيم ا سحب  يتم   -7.1
 . رفضه أو  الترسيم  سحب  طلب  على الموافقة  في  الحق معهد الإلدارة   ويبقى ،الجامعية

 و  السنة  آخر  امتحانات  انطالق قبل  الطالب  به  يتقدم  طلب  على  بناء صحية ألسباب  الترسيم  سحب  يتم   -8.1
 و  المدرسية  الصحة  طبيب  على  الطالب  عرض  ويتم  .مغلق  ظرف  في  مفصلة  طبية بشهادة  حوبا يكون مص

 . رفضه أو  الترسيم  سحب  طلب  على  الموافقة  ذلك على  بناء يتم و حالة الطالب  في رأيه  إلبداء الجامعية

اإل  مكتبة البطاقة   و التسجيل    شهادة  بإرجاع  الطالب يقوم  الحالتين، كلتا  في  و  بمقابل  طالب   بطاقة حتفاظ 
 . المقبلة  الجامعية السنة خالل  الترسيم بعملية بالقيام مالتزواإل

 أربع  من بأكثر نتفاعاإل يمكن ال  كما األولى،  بالسنة تسجيالت  ثالث  على  الحصول طالب  ألي  يمكن ال   -9.1
 تسجيل لىع الحصول  للطالب  يمكن التسجيالت،  من األقصى الحد  تجاوز  حالة  في األولى و  بالمرحلة تسجيالت 
   .األولى(  السنوات  )طلبة  األخير لسنة تسجيله  تيني الموال السنتين  خالل لمرة  استثنائي

 

 الدراسات بالنسبة لنظام أمد  نظام -2

 (6) على ستة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس   سندها ي التي  اإلجازة  على  للحصول  الدراسات  تتوزع 
 . سداسيات  ( 4أربعة ) المهني الماجستير وأماجستير البحث ب الدراسة مدة تدوم  كما ، متتالية سداسيات 

 : التالية لإلجراءات  عنها التغيب  يخضع   و  إجباري  والتربصات  الدروس أشكال مختلف في الحضوريعتبر 
 . إسناد العدد صفرغيابات في األشغال التطبيقية   3ينجر عن جمع أكثر من  -
 سباب. األمهما كان نوع االمتحان ومهما كانت  عن أي امتحان إسناد العدد صفرتغيب الينجر عن  -
  ون الطالبية في أجل أقصاه أسبوع التثبت في عدد حسب المطبوعة المتوفرة بمصلحة الشؤتقدم مطالب   -

 . من تاريخ التصريح بالنتائج

 جامعة صفاقس

  المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
SCO-NO-01/00  
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 بالتخصصات أو بالمسالك الخاصة البيداغوجية المبادئ -1.2
 الوحدات  من متجانسة مجموعة  ويتضمن  سداسيات، 6 يدوم للتكوين  تدريجيا تمشيا التخصص  أو المسلك يمثل

 . مواد  بعدة أو واحدة ترتبط بمادة التعليمية 
 6و 5 بين  يتراوح  التعليمية  الوحدات  من  عدد  وعلى  األقل، على  الدروس من أسبوعا  14 على  السداسي يشتمل 

 في  المختصة القطاعية  جان الل  طرف من التدريس  ساعات  حجم  تحديد  ويتم  .رصيدا 30 تعليمية تمثل  وحدات  
 . الوطنية إلشرافا  نا لج تضبطها التي التوجهات  إطار

 
 التعليمية  بالوحدات الخاصة البيداغوجية المبادئ -2.2

 واحد  عنصر بين يتراوح  العناصر من  عدد  من  وتتكون  الدراسات، لنظام األساسي المكون  التعليمية  الوحدة  تعد 
 . بينها فيما عناصر منسجمة  وأربعة 

 ، اختيارية ووحدات  إجبارية  وحدات  : اثنين صنفين  إلى مسلك  لكل المكونة  التعليمية  الوحدات  قسم تن
 

 مسلك  في  المسجلين  الطلبة جميع  يتابعها  التي  التعليمية  الوحدات  تمثل  :اإلجبارية  التعليمية  الوحدات  -1.2.2
 . أفقية ووحدات  أساسية وحدات  إلى اإلجبارية  وتتفرع الوحدات  معين 
 . األرصدة  من  موازية  نسبة  لها وتسدى  بالتخصص  ترتبط  وهي : األساسية داتالوح ❖
 وثقافة اللغات  و  كاإلعالمية متنوعة ومهارات   مجاالت  في  تكميليا تكوينا تشمل وهي  : األفقية الوحدات ❖

 ات ... المؤسس
 
 تسهيل وأ أخرى  تخصصات  على التفتح إلى أو التخصص  تعميق إلى تهدف  :اإلختيارية الوحدات  -2.2.2
 للطالب.   التدريجي  التوجيه

 

  المكتبة -3

 ما أكثر  توفير ساعية إلى وخارجية  داخلية إعارة  في تتمثل  تهاأساتذ و تهاطلب   لفائدة خدمات   معهد ال  مكتبة  تقدم
  . بمختلف أنواعها المراجع  من  يمكن 

 

  التأديب نظام -4

 :  التالية  بالواجبات  التقيد المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس  طلبة  على يتعين 

 السلوك والهندام  حسنااللتزام ب -1.5

 الطلبة  زمالئهم مع  التعامل وحسن  اإلدارة وأعوان التدريس  إطار  احترام  -2.5

 على المحافظة  على  والحرص  مختلفة  ولوازم  وبناءات  تجهيزات  من  المؤسسة ممتلكات  على الحفاظ  -3.5
 المؤسسة  نظافة

 الدروس سير  تعطيل  وعدم  المؤسسة داخل والتشويش الشغب  إثارة  بعدم  االلتزام -4.5

 اإلدارة دون إعالم و تأشير ممثل عن  المؤسسة  داخل تعليق أي وثائق أو مناشير  بعدم  االلتزام -5.5

 . الجامعية  السنة  أثناء  أو االمتحانات  أو  الترسيم  بمناسبة  سواء بالمؤسسة  تعليقها  يتم  التي  بالتوصيات  التقيد  -6.5

 

  إلى العقوبات وتنقسم إليه،  واالستماع استدعائه إثر الطالب معاقبة عنه ينجر االلتزامات بهذه اللإخ وكل
 الطالب مثول إثر هاتوجيه يتم الثانية الدرجة من وعقوبات( توبيخ،  إنذار) األولى الدرجة من عقوبات

 .معهدالب  التأديب مجلس أمام
 . ديبية خالل السنة الجامعية الجاريةكما ال ينتفع باإلسعاف كل طالب تعرض لعقوبة تأ

 

 
 


