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  الجمھوریة التونسیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  

   جامعة منوبة        
 انیاتكلیة اآلداب والفنون واالنس 

10/07/2013منوبة، في 

 مّنوبةبواإلنسانیات  الّداخلي لكلّیة اآلداب والفنون النظام
 )2012جویلیة  10مصادق علیھ من قبل المجلس العلمي للكلیة بتاریخ (

I- توطئة  
كلیة اآلداب والفنون واإلنسانیات بجامعة مّنوبة، مؤّسسة تكوین وبحث : الفصل األّول

 تخضع لقوانین البالد بصفة عاّمة وللقوانین المنّظمة للتعلیم العالي بصفة خاّصةعمومیة 
  .للنظام الداخلي للكلیةو

كلیة اآلداب والفنون  دياكل مرت :تنطبق أحكام ھذا القانون الّداخلي على: الفصل الثاني
كل شخص ماّدي  ،موّظفي وعمال الكلیة كل ،واإلنسانیات بجامعة مّنوبة وخاّصة منھم الطلبة

  ...).زوار، مدعوون، منظمات (أو معنوي مھما كانت صفتھ یوجد في رحاب الكلیة 
یعتبر الترسیم بالكلیة وممارسة العمل بھا وزیارتھا موافقة ضمنیة على : الفصل الثالث

 .أحكام ھذا القانون الّداخلي 

II- أحكام عاّمة  
تصّرفات، أقوال، (م لألشخاص داخل الكلیة ینبغي أن ال یتسّبب السلوك العا: الفصل الرابع

تعطیل أنشطة التكوین والبحث أو العادي للكلیة، و بالسیر ام العامظنل بالخالاالفي ...) لباس 
تعطیل األنشطة اإلداریة والثقافیة  أو ،...)امتحانات، دروس، محاضرات، ندوات (

اإلضرار بالصحة أو ،تظاھرة مرّخص فیھا داخل الكلیة كلوالریاضیة وبصفة عامة 
كما یحجر على الطلبة      اإلضرار بأمن األشخاص والعتادأو  ،وبمرافق حفظ الصحة

اصطحاب او االستنجاد بأي شخص أجنبي عن الكلیة مھما كانت األسباب الداعیة لذلك 
  .وحضور أي زائر یخضع  إلعالم االدارة بذلك ولموافقتھا

یة ضیاع األغراض واألمتعة الخاّصة أو االعتداء ال تتحّمل الكلیة مسؤول: الفصل الخامس
  .من مشموالت مالكیھا ومستعملیھاوُیعتبر الحفاظ علیھا   علیھا

الفوري باإلخالء : یجب على كّل من یوجد بالكلیة احترام التراتیب المتعّلقة: الفصل السادس
  .المواّد الخطرةباستعمال والتراتیب المتعلقة  ،نشوب حریق أو أّي كارثة طبیعّیة في حالة

ورة أو مضّرة ظماّدة أو آلة خطرة أو مح مسك یمنع منعا باّتا إدخال أو: الفصل السابع
  .بالصّحة أو مخالفة لقواعد حفظ الصّحة والنظام العاّم

 .و في المكتباتأثناء حصص الدروس  الھاتف الجوال تشغیلیمنع :الفصل الثامن
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III  - بوالقاعات والمكاتالدروس مدارج  أحكام تھّم  

ال یسمح باستعمال المدارج والقاعات والمكاتب والفضاءات التابعة للكلیة في : الفصل التاسع
  .األغراض التي التي أعدت من أجلھاغیر 

یمنع استعمال مضخمات الصوت خارج قاعات الّدروس والمدارج و ال : الفصل العاشر
ة الثقافیة والترفیھیة إّال خارج أوقات یرّخص في استعمالھا باألماكن المخّصصة لألنشط

  .، وبترخیص مسبق من االدارةالّتدریس
بالكلیة باستثناء الكالب المصاحبة للمكفوفین  ناتیواإدخال الح ریحّج: الفصل الحادي عشر

  .أو لقاصري النظر وذلك بعد ترخیص كتابي من اإلدارة
ال لوسائل النقل و العربات إلیة ل الكخدا ال یسمح بالجوالن و التوقف:الفصل الثاني عشر

   .من اإلدارةالتابعة لھا أو المتحصلة على ترخیص كتابي 
الكلیة وكل  تجھیزاتالحفاظ على فضاءات وأثاث و مرتادي الكلیةعلى : الفصل الثالث عشر

  .یعّرض نفسھ للعقوبات القانونیةمن یتعّمد اإلضرار بھا أو سرقتھا 
مشروبات كحولیة، (واستھالك المواد المحظورة یمنع إدخال : الفصل الرابع عشر

  .في رحاب الكلیة...) مخّدرات
یمنع التدخین داخل قاعات التدریس والمدارج والمكتبات وقاعات : الفصل الخامس عشر

  .اإلعالمیة
  

IV - أحكام تھّم الطلبة:  
حدود احترام أنشطة التكوین في تمارس حریة اإلعالم والتعبیر : الفصل السادس عشر

  .والبحث وقواعد النظام العام
من الكلیة ممارسة الحریات النقابیة في إطار القوانین الجاري بھا ضت: الفصل السابع عشر

من قبل  ترخیص كتابي مسّبق الىتنظیم االجتماعات والتظاھرات  یخضعأن  العمل على
  .اإلدارة 

ترخیص كتابي تخصص الكلیة أماكن للمعلقات المتحّصلة على : الفصل الثامن عشر
  .والمتضمنة بصورة واضحة لمصدرھا

  .یمنع بقاء الطلبة بالمدارج وبالقاعات خارج أوقات الّدروس: الفصل التاسع عشر
كشف بیلتزم كّل طالب أو طالبة باإلدالء بھویتھ كّلما طلب منھ ذلك و: الفصل العشرون

التأطیر في حصص الّدرس والحضورفي حصص أثناء و عند القیام بعملیة التسجیل الوجھ
طروحة وعند المثول أمام مجلس األمذكرة أو المناقشة خالل االمتحان واجتیاز خالل مدة و

  .التأدیب
أو العلمي كل طالب یتعّمد تعطیل العمل اإلداري أو البیداغوجي : الفصل الحادي والعشرون

ات التي ینّص بأي شكل من األشكال یعّرض نفسھ للعقوبأو الثقافي أو الریاضي أو النقابي 
  .علیھا القانون

كّل طالب یستعمل العنف اللفظي أو الماّدي ضّد طالب آخر أو : الفصل الثاني والعشرون
عامل أو موظف أو مسؤول أو أستاذ أو زائر داخل الكلیة یعرض نفسھ للعقوبات 

  .المنصوص علیھا قانونیا



 3

المرسمین بالكلیة وكل من حضور الّدروس حّق لكّل الطلبة : الفصل الثالث والعشرون
  .یعرقل ممارسة ھذا الحق ُیعتبر مخالفا للقانون

أو أو الدعایة لطرف سیاسي ال یسمح بممارسة أّي نشاط سیاسي : الفصل الرابع والعشرون
  .داخل المؤّسسةدیني 

حضور الطلبة للّدروس بجمیع أصنافھا وللندوات : الفصل الخامس والعشرون
  .ة وبیداغوجّی ةعلمی ةوالمحاضرات ضرور

تتحّول الكلیة إلى مركز امتحان طیلة فترة االختبارات وال : الفصل السادس والعشرون
إّال للطلبة الذین یجتازون امتحانات حسب روزنامة یتّم تعلیقھا بمختلف ُیسمح بالّدخول إلیھا 

  .االنترنتأجزاء الكلیة ونشرھا بموقع 
طبق اآلجال  ستكمال خالص معلوم التسجیلا یجب على الطلبة: الفصل السابع والعشرون

قبل انطالق الدورة الّرئیسّیة  المحددة من طرف االدارة وفي كل األحوال یجب أن یتم ذلك
  .یمنع من اجتیاز االمتحان المتحانات آخر السنة الجامعّیة وكل من یتخّلف على ذلك

الوقت  االمتحانات قبلیحّجر على الطالب دخول قاعات : والعشرون الثامنالفصل 
  .المخصص لذلك

الممتحنین دون  قائمات إمضاء الطلبة إلىیحجر إضافة أّي اسم : والعشرون التاسع الفصل
  .دیر القسم أو رئیس لجنة االمتحانإذن مسّبق من م

لدى األساتذة المراقبین بما یثبت ھویتھ وإن تعّذر علیھ  الطالب یستظھر :الثالثونالفصل 
  .لتسویة وضعیتھصال مسّبقا باإلدارة ذلك وجب االّت

تجّنبا لكّل محاولة غّش ینبغي على كّل طالب وطالبة كشف الوجھ : الحادي والثالثون الفصل
طیلة مّدة االختبار وتجّنب ارتداء كل ما یمكن أن یعرقل السیر العادي لالمتحانات 

  .والمناظرات
یمضي المترّشح وجوبا في ورقة الحضور عند الّدخول وعند  :الثاني والثالثون الفصل

  .الخروج
یتعّین على كّل مترّشح أن یودع ما بحوزتھ من وثائق وأدوات : الثالث والثالثون الفصل

  .دخولھ إلى قاعة االمتحان عندعلى المصطبة ...) محفظة، حقیبة ید، وثائق، كتب، إلخ(
لھاتف الجوال وكل وسائل االّتصال والتواصل یحجر إدخال ا: الرابع والثالثون الفصل

تحجیرا تاّما إلى قاعات االمتحان مھما كان السبب ویتعّرض الطالب المخالف لذلك إلى 
  .الحرمان من اجتیاز االمتحان واإلحالة على مجلس التأدیب

یحّجر على كّل طالب دخول قاعات االمتحانات بعد مضّي ربع : الخامس والثالثون الفصل
  .من موعد انطالق االمتحان ساعة

یمنع منعا باّتا الخروج من قاعات االمتحان ألّي سبب من : السادس والثالثون الفصل
األسباب وفي الحاالت القصوى والضروریة یطلب الممتحن ذلك من األساتذة المراقبین حّتى 

  .یؤّمنوا لھ مرافقة أحد األعوان المكّلفین بذلك
ال یمكن ألّي مترّشح مغادرة قاعة االمتحان قبل نھایة الساعة : السابع والثالثون الفصل

األولى لبدایة الحّصة على أن یرجع ورقة االمتحان قبل خروجھ حتى ولو كانت ورقة 
  .ویمضي »أسّلم ورقة بیضاء «یكتب علیھا والتحریر فارغة 

یوم االمتحان دون یستعمل المترشح األوراق التي توّفرھا اإلدارة : الثامن والثالثون الفصل
  .سواھا
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یتعّین على الطالب الممتحن تعمیر القسم القابل للفصل من ورقة : التاسع والثالثون الفصل
إشارات أو رموز على  باّتا وضعویمنع منعا . االمتحان بذكر كل المعلومات الخاّصة بھویتھ

  .شأنھا االستدالل على ھویة الممتحن االمتحان منورقة 
كل طالت ملزم بتطبیق التعلیمات الصادرة من األساتذة المراقبین وكل  :األربعون الفصل

  .بتطبیق اإلجراءات القانونیة المناسبة نستتبعمخالفة تعتبر عصیانا و
  .یمنع التدخین في قاعة االمتحان أثناء كامل فترة االختبار:  الحادي واألربعونالفصل 
وفي حالة . ینتج عنھ تتبعات تأدیبیةغش أو محاولة غش  كّل : الثاني واألربعون الفصل

كما أن كل كتابة على الطاولة أو على . التلّبس بالغّش یمنع الطالب من مواصلة االمتحان
األستاذ المراقب مسّبقا تعتبر وسیلة غش الحائط تتعلق بماّدة ُیمتحن فیھا الّطالب ولم یعلم بھا 

  .على مجلس التأدیب وُتؤّدي إلى منع صاحبھا من مواصلة االمتحان وإحالتھ
كل طالب ال یمتثل لإلجراءات القانونیة المتعّلقة باالمتحانات  :الثالث واألربعون الفصل

  .ھ في االختبارات وإرجاعھ لورقة االمتحانیعتبر مخالفا للقانون حتى في صورة مشاركت
لدى كل التشّكیات المتعّلقة بأعداد االمتحانات یجب أن تقّدم كتابّیا  :الّرابع واألربعون الفصل

  .تعلیق ھذه األعدادأو ساعة من نشر  72في أجل أقصاه مكتب الضبط أو لدى مدیر القسم 
إضافة إلى ما ورد بالفصل الثالث تعمل الكلیة على اإلعالم  :الخامس واألربعون الفصل

كما یمضي الطالب عند استكمال عملیة  وسائل المتاحة،بأحكام القانون الّداخلي بكّل ال
  .التسجیل وثیقة تفید تسلمھ لنسخة من ھذا القانون

يمكن للمجلس العلمي للكلية أن يدخل على هذا القانون  :السادس واألربعون الفصل
  .الداخلي التحويرات التي يراها صالحة

 عن المجلس العلمي للكلیة 

 العمیدعبد السالم عیساوي

 700 600 71:   الھاتـف * كلّیة اآلداب و الفنون و اإلنسانیات بمّنوبة كلّیة اآلداب و الفنون و اإلنسانیات بمّنوبة  
  910 600 71  :الفاكس  *  2010المرّكب الجامعي بمّنوبة  
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 الجمھوریة التونسیة        
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  

      جامعة منوبة              
 كلية اآلداب والفنون واالنسانيات  

              
 ......................................منوبة في                                                                         

  
 .شھادة  تسلم الطالب لنسخة من القانون الداخلي للكلیة

)2013 -2014(  
  

  .........................................................................................: االسم واللقب
  

  : ...................................................................................المستوى التعلیمي
   

  ......................................................................عدد ) : ة(بطاقة طالب 
  

  ....................................................................بطاقة تعریف وطنیة عدد 
  

  ................................................................................مسلمة بتاریخ 
  

  .....................................................: السنة الجامعیةعنوان االتصال أثناء 
.................................................................................................  
.................................................................................................  

  ..............................................................................: الھاتف الجوال
  

من ادارة الكلیة نسخة من القانون الداخلي لكلیة اآلداب أني تسلمت  ھذا أشھد بمقتضى
  .والفنون واإلنسانیات بمنوبة

  
 االمضاء                                                      

  
 

  700 600 71:  الهاتـف * كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات بمنوبة                                                       كلية اآلداب و الفنون و اإلنسانيات بمنوبة                                                             
  910 600 71الفاكس  *                                                                      2010المركّب الجامعي بمنوبة        

 

 


