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   جامعة صفاقس

 كلية العلوم بصفاقس

 الخاص بالطلبةللكلية  الداخلي  النظاممختصر 
بانتمائه   الطالب  اعتزاز  بصفاقس  إن  العلوم  ي لكلية  سلوكيا   تجلىال  من  يأتيه  ما  خالل   تإال من 

 االلتزام بما يلي:  لى سبيل الذكر ال الحصرع  وممارسات داخل حرمها مما يستوجب منه

 احترام اآلجال المتعلقة: –1

 * بالتسجيل والتقّيد بالتواريخ المحددة للغرض. 

مطالب   بتقديم  بعد    تأجيل *  بشهر  والمحددة  آجالها  في  إلى   قال انطالترسيم  بالنسبة  الدروس 

 إلى األسباب الصحية.  بةبالنس النهائية الرئيسية  متحاناتاالوقبل إجراء   الشخصيةاألسباب 

الكليةب   * إدارة  تحددها  التي  اآلجال  وفي  إبانها  في  التسجيل  معاليم  كامل  التسجيل في    دفع    بالغ 

 .االمتحاناتحتى ال يكون عرضة للحرمان من إجراء 

 :التعهد –2

 . الكلية داخلمحترم  ولباس  قبمظهر الئ* بالتقّيد  

الرئيس  الطالبببطاقة    باالستظهار*   الكليةوداخل    يبالباب  عامة  حرم  انتماء    بصفة  )إثبات 

 . االمتحانالطالب إلى المؤسسة( وخاصة داخل قاعات 

المسيرة  الدروس  التطبيقية  * بحضور حصص  والمواظبة عليها بصفة إجبارية وذلك    واألشغال 

 ضمن الفوج المرسم به. 

 . متحاناال* بعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء سير الدروس وخاصة داخل قاعات 

كل    امتحان واجتنابباجتياز االمتحانات بالقاعة المخصصة التي يتم التنصيص عليها قبيل كل    *

 النهائي.  الرفت عمليات أو محاوالت الغش التي تعرضه إلى أقصى العقوبات بما في ذلك

التراتيب   جميع  باحترام  مع  *  التعامل  والتوجه  وحسن  المتدخلة  األطراف  عن كل   د لإلدارة 

في صورة ت االق أو  االمتحانات  بنظام  يتعلق  فيما  الالزمة  التوضيحات  على  الحصول  قصد  ضاء 

 وقوع أي إشكال مهما كان نوعه. 

على   مستمرة  بصفة  باإلطالع  للتعليق*  المخصصة  الموقع    األماكن  وعبر  الكلية  مقر  داخل 

لها   روزنامة    www.fss.rnu.tnالرسمي  على  وتواريخ للتعرف  التدارك  وحصص  الدروس 

 اإلعالنات الخاصة بشؤون الطلبة.  االمتحانات وتفاصيلها وكل

 . باحترام األسرة التربوية من أساتذة ومسؤولين وإداريين وعملة وكذلك احترام زمالئه الطلبة *

الكلية شأنه أن يمس من حرمة    نما م* بتجنب كل تصرف مشين أو عنف لفظي أو مادي أوكل  

 االقتضاء. المخالف لهذه التراتيب عرضة لعقوبات إدارية وقضائية عند يكون  و ، اممتلكاته من  أو 

   .دارةاإلتلصيق المعلقات دون ترخيص مسبق من عدم و الكلية *بتجنب الكتابة على جدران مباني 

 . * بعدم التدخين داخل فضاءات التدريس والمطالعة والمكتبة واإلدارة وأثناء االمتحانات

    .الكمامةالصحي وارتداء  لواحترام البروتوكو الكليةافظة على نظافة ح * بالم

 ...................................................................................................................... 

  ..……………ة( بالسنة)المرسم  إني الممضي )ة( أسفله الطالب )ة( :..............................

المختصر    على فحوى هذاطالعي  بعد ا.............احب بطاقة التعريف الوطنية عدد....ص..........

احتراما تاما وفي    وواجبات  من تعهدات  عليهتم التنصيص  القانون الداخلي ألتزم باحترام ما    نم

 . الداريةانفسي للعقوبات  صورة إخاللي بالتراتيب المنظمة لذلك أكون قد عرضت 

 في.../....../........  صفاقس                                                                           
 إمضاء الطالب )ة( 


