
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة المنستير
كلية العلوم بالمنستير

النظــــام الداخلي لكلية العلــــــوم بالمنستيـــــر
ش�راف وزارة التعليم الع�الي والبحث العلمي وترج�عإتنظم هذه الوثيقة الحياة الطالبية داخل كلية العلوم بالمنس�تير ال�تي تعم�ل� تحت 

بالنظر لجامعة المنستير.

.يتعين على الطالب االّطالع على نظام الدراسة� واالمتحانات عبر موقع الكلية .1 . .www fsm rnu tnكما يتعين عليه متابعة ك��ل 
البالغات اإلدارية والبيداغوجية ع�بر نفس الموق�ع أو باألم�اكن المخصص�ة للتعلي�ق وال يع�ذر الط�الب بع�دم إلمام�ه بالمس�تجدات

المعلنة.
اإللك�ترونيينطلق الترس�يم في مطل�ع ك�ل س�نة جامعي�ة ب�دفع مع�اليم الترس�يم كامل�ة أو ب�دفع القس�ط األول منه�ا ع�بر الموق�ع .2

. .www inscription tn بالكلي��ة بص��فة مباش��رة وشخص��ية باس��تكمال� الوث��ائق اإلداري��ة المطلوب��ة والاإلداري ويتم الترس��يم 
 الترسيم اإلداري.إتمامتكتسب صفة طالب بالكلية إال بعد 

باس��تثناء الطلب��ة� المتمتعين بمنح��ة أو ب���قرض من إح��دى الص��ناديق.3 )يعت��بر دف��ع القس��ط الث��اني من مع��اليم الترس��يم إجباري��ا 
، ويتم ذل��ك وجوب��ا قب��ل انطالق امتحان��ات السداس��ي الث��اني، وينج��ّر عن ع��دم دفع��ه الحرم��ان من المش��اركة في (االجتماعي��ة

.اإلداريةامتحانات آخر السنة والحرمان من الحصول على الوثائق  
 اس�تثنائية في ح�دود إمكاني�ات الكلي�ة ش�ريطة تق�ديمإج�راءاتيمكن للطلبة من ذوي االحتياج�ات الخصوص�ية الحص�ول على .4

مطلب مدّعم.
الب بم�ا ج�اء.5 تضبط قوائم األفواج والمجموعات وجداول أوقات الدراسة لكل مجموعة في بداي�ة ك�ل س�نة جامعي�ة ويتقي�د الطّ�

فيها.
يتعرض الطالب المتغيب على ثالث حصص أشغال تطبيقية أو أكثر لعقوبة تأديبية..6
يتعرض الفوج أو مجموعة الدروس المسيرة أو التطبيقية إلى عقوبة تأديبية في حالة تسجيل أي غياب جماعي..7
(.Rachat)كل طالب تسلط عليه عقوبة تأديبية يحرم آليا من التمتع باإلسعاف في االمتحان .8
: يتعين على الّطالب.9

احترام إطار التدريس وأعوان الكلية وحسن التعامل مع زمالئه الطلبة.◦
الحفاظ على ممتلكات المؤسسة� والحرص على المحافظة� على نظافة الكلية.◦
.اإلدارةعدم تعليق أي وثائق أو منشورات دون التأشير المسبق من ◦
يمثل الطلبة المنتخبون بالمجلس العلمي للكلية كافة زمالئهم ويعتبرون همزة الوصل بينهم وبين إدارة الكلية..10

ة  الطالب (إني  (………………………………………………………………………………………………………………………………
.مع الموافقة وااللتزام بما جاء فيهاّطلعت على النظام الداخلي لكلية العلوم بالمنستير 

/:      حرر بالمنستير في ……… / اإلمضاء2020………

http://www.inscription.tn/
http://www.fsm.rnu.tn/

