
                     كلية العلوم بالمنستير 

  رـــــوم بالمنستيــــــام الداخلي لكلية العلــــالنظ

 والبحث العالي التعليم زارةشراف وإعمل تحت ت التي بالمنستير العلوم كلية داخل الطالبية الحياة  الوثيقة هذه تنظم
  .المنستير لجامعة بالنظر وترجع العلمي

كما يتعين عليه متابعة  www.fsm.rnu.tnيتعين على الطالب االّطالع على نظام الدراسة واالمتحانات عبر موقع الكلية  )1
مه وال يعذر الطالب بعدم إلماماكن المخصصة للتعليق أو باألكل البالغات اإلدارية والبيداغوجية عبر نفس الموقع 

 .بالمستجدات المعلنة
  االلكتروني الموقع عبر منها األول القسطبدفع  أو كاملة الترسيم معاليم بدفع جامعية سنة كل مطلع في الترسيم ينطلق )2

)www.inscription.tn(  مطلوبةال اإلدارية الوثائق باستكمال وشخصية مباشرة بصفة بالكلية  االداري الترسيم ويتم 
 .داريإلا الترسيم اتمام بعد إال بالكلية طالب صفة سبتكت وال

 الصناديق إحدى من قرضـب أو بمنحة المتمتعين الطلبة باستثناء( إجباريا الترسيم معاليم من الثاني القسط دفع يعتبر )3
 في المشاركة من الحرمان دفعه عدم عن وينجرّ  ،، ويتم ذلك وجوبا قبل انطالق امتحانات السداسي الثاني)االجتماعية
 .االدارية  وثائقال على الحصول من والحرمان السنة آخر امتحانات

 تقديم شريطة الكلية إمكانيات حدود في استثنائية اجراءات على الحصول الخصوصية االحتياجات ذوي من للطلبة يمكن )4
 .ممدعّ  مطلب

لكل مجموعة في بداية كل سنة جامعية ويتقيد الّطالب بما جاء  قوائم األفواج والمجموعات وجداول أوقات الدراسة تضبط )5
 فيها.

 .تأديبية عقوبةل أو أكثر طبيقيةت أشغال حصص ثالث على المتغيب الطالب يتعرض )6
 . جماعي غيابأي  تسجيل حالة في تأديبية عقوبة إلىأو التطبيقية دروس المسيرة المجموعة  أو الفوج يتعرض )7
 .)Rachat( كل طالب تسلط عليه عقوبة تأديبية يحرم آليا من التمتع باإلسعاف في االمتحان )8
 : البالطّ  على يتعين )9

 الطلبة هزمالئ مع التعامل وحسنالكلية  وأعوان التدريس إطار احترام. 
 الكلية نظافة على المحافظة على والحرص المؤسسة ممتلكات على الحفاظ. 
 االدارة التأشير المسبق من دون منشورات أو وثائق أي تعليق عدم. 

  .الكليةإدارة  وبين بينهم الوصل همزة ويعتبرون زمالئهم كافة للكلية العلمي بالمجلس المنتخبون الطلبة يمثل )10
    

              لعت عليه مع الموافقة وااللتزام بما جاء فيهاطّ 

  االمضــــــاء:          االسم واللقب:     2018/     /     المنستير في 

  
  

  رـــــوم بالمنستيــــــام الداخلي لكلية العلــــالنظ

 والبحث العالي التعليم شراف وزارةإتعمل تحت  التي بالمنستير العلوم كلية داخل الطالبية الحياة  الوثيقة هذه تنظم
  .المنستير لجامعة بالنظر وترجع العلمي

كما يتعين عليه متابعة  www.fsm.rnu.tnيتعين على الطالب االّطالع على نظام الدراسة واالمتحانات عبر موقع الكلية  )1
مه ماكن المخصصة للتعليق وال يعذر الطالب بعدم إلماأو باألكل البالغات اإلدارية والبيداغوجية عبر نفس الموقع 

 .بالمستجدات المعلنة
  االلكتروني الموقع عبر منها األول القسطبدفع  أو كاملة الترسيم معاليم بدفع جامعية سنة كل مطلع في الترسيم ينطلق )2

)www.inscription.tn(  المطلوبة اإلدارية الوثائق باستكمال وشخصية مباشرة بصفة بالكلية  االداري الترسيم ويتم 
 .اإلداري الترسيم اتمام بعد إال بالكلية طالب صفة تكتسب وال

 الصناديق إحدى من قرضبـ أو بمنحة المتمتعين الطلبة باستثناء(إجباريا  الترسيم معاليم من الثاني القسط يعتبر دفع )3
 في المشاركة من الحرمان دفعه عدم عن وينجرّ  ،، ويتم ذلك وجوبا قبل انطالق امتحانات السداسي الثاني)االجتماعية
 .االدارية  الوثائق على الحصول من والحرمان السنة آخر امتحانات

 تقديم شريطة الكلية إمكانيات حدود في استثنائية اجراءات على الحصول الخصوصية االحتياجات ذوي من للطلبة يمكن )4
 .مدّعم مطلب

قوائم األفواج والمجموعات وجداول أوقات الدراسة لكل مجموعة في بداية كل سنة جامعية ويتقيد الّطالب بما جاء  تضبط )5
 فيها.

 .تأديبية تطبيقية أو أكثر لعقوبة أشغال حصص ثالث على المتغيب الطالب يتعرض )6
 . جماعي غيابأي  تسجيل ةحال في تأديبية عقوبة إلىأو مجموعة الدروس المسيرة أو التطبيقية  الفوج يتعرض )7
 ).Rachatكل طالب تسلط عليه عقوبة تأديبية يحرم آليا من التمتع باإلسعاف في االمتحان ( )8
 : الّطالب على يتعين )9

 الطلبة زمالئه مع التعامل وحسن الكلية  وأعوان التدريس إطار احترام. 
 الكلية نظافة على المحافظة على والحرص المؤسسة ممتلكات على الحفاظ. 
 االدارة التأشير المسبق من دون منشورات أو وثائق أي تعليق عدم. 

  .الكليةإدارة  وبين بينهم الوصل همزة ويعتبرون زمالئهم كافة للكلية العلمي بالمجلس المنتخبون الطلبة يمثل )10
    


