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النّظام الدّاخلي لكليّة العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية
العنوان األول :أحكام عا ّمة
الفصل األ ّول  :كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمهدیة مؤسسة تعلیم عال وبحث عمومیة ذات صبغة إداریة تخضع لضوابط مستمدة
من القوانین العامة والخاصة بقطاع التعلیم العالي وكذلك للقرارات الصادرة عن سلطة اإلشراف والمجلس العلمي.
الفصل الثاني  :تنطبق أحكام ھذا القانون الدّاخلي على ك ّل طالب ینتسب إلى كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بالمهدیة.
ّ
الفصل الثالث  :تكتسب صفة الطالب بعد إتمام إجراءات التسجیل القانونیة في آجالها المحددة ویتحصل على إثرھا على شهادة الترسیم
وبطاقة طالب.
مسوولون على حفظ النظام العام .ویعتبر مساسا بالنظام العا ّم للكلیة:
الفصل الرابع  :العمید واألساتذة وأعوان اإلدارة ٔ
 التطاول على أعضاء ھیئة التدریس أو على أعوان اإلدارة والعملة.
 العبث بتجهیزات الكلیة (الكراسي ،الطاوالت وجمیع المعدات المخصصة للتدریس).
 استعمال العنف اللّفظي والمادي إزاء كل شخص تواجد بالكلیة.
ي شكل من األشكال.
 تعطیل الدروس وإجبار الطلبة على مغادرة قاعات الدرس واالمتحان ومنع إجراء االمتحانات بأ ّ
صوت والصورة للمتواجدین بالكلیة ونشرھا عبر شبكات التواصل االجتماعي.
 تسجیل بال ّ
الفصل الخامس  :تمارس حریة اإلعالم والتعبیر في حدود احترام قواعد النظام العام.
الفصل السادس  :یمكن للطالب االنخراط في األنشطة العلمیة والثقافیة والریاضیة المرخص لها بالكلیة في حدود الضوابط القانونیة.
الفصل السابع  :یمنع التدخین في الفضاءات المغلقة بالكلیة.
ّ
الفصل الثامن :تسعى الكلیة إلى إعالم الطلبة بأحكام ھذا النظام الداخلي بكل الوسائل المتاحة ویجب على كل طالب عند القیام بعملیة
التسجیل اإلمضاء على وثیقة تفید اطالعه علیه .ولهذا الغرض یمكن االطالع على النظام الداخلي من خالل الموقع االلكتروني
للكلیة www.fsegma.rnu.tn
الفصل التاسع :یمكن للمجلس العلمي للكلیة إدخال التحویرات الالزمة على ھذا النظام الداخلي كلما استوجبت الضرورة ذلك.
المورخ في
الفصل العاشر :ك ّل مخالفة ألحكام ھذا النظام الداخلي تعرض الطالب الى العقوبات التي تم ضبطها بالفصل  75من القانون ٔ
وموسسات التعلیم العالي والبحث وقواعد سیرھا وحدد ھذا الفصل سلم العقوبات
 40أوت  8442المتعلق بتنظیم الجامعات
ٔ
كاآلتي:
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صة بسير الدّروس
العنوان الثاني :التراتيب الخا ّ
ینجر عنه اإلقصاء
ي وك ّل تجاوز للحدّ األقصى للغیابات ( 0حصص)،
ّ
الفصل الحادي عشر :الحضور بحصص الدروس المسیرة إجبار ّ
من اجتیاز امتحانات الدّورة الرئیسیة.
ي طالب أن یتواجد بالكلیة دون أن یكون حامال لبطاقة طالب لالستظهار بها عند الضرورة إلثبات صفته.
الفصل الثاني عشر :ال یمكن أل ّ
الفصل الثالث عشر :على ك ّل طالب أن یكون حسن السلوك والهندام داخل الحرم الجامعي.

صة باالمتحانات
العنوان الثالث :التراتيب الخا ّ
الفصل الرابع عشر :أثناء اإلمتحانات ال یسمح بالدخول للكلیة ٕاالّ للطلبة المعنیین باإلختبارات المحددة وفق روزنامة یتم تعلیقها باألماكن
المخصصة لذلك و یتم نشرھا بالموقع االلكتروني للكلیة.
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الفصل الخامس عشر :قبل اجتیاز االختبار ،على كل طالب االستظهار ببطاقة الطالب إلثبات ھویته.
الفصل السادس عشر :یحجر على الطالب دخول قاعات االمتحانات قبل الوقت المخصص لذلك.
ي ربع ساعة من موعد انطالق االمتحانات.
الفصل السابع عشر :یحجرعلى كل طالب دخول قاعات االمتحانات بعد مض ّ
الفصل الثامن عشر :على كل طالب التثبت من القاعة التي أدرج بها اسمه الجتیاز االمتحان.
الفصل التاسع عشر :یتعین على ك ّل مترشح أن یودع ما بحوزته من وثائق وأدوات على المصطبة عند دخوله إلى قاعة االمتحان.
الفصل العشرون :یحجر إدخال الهاتف الجوال وكل وسائل االتصال إلى قاعات االمتحان وكل مخالفة لذلك تعرض الطالب إلى الحرمان
من اجتیاز االمتحان واإلحالة على مجلس التأدیب.
الفصل الواحد والعشرون :على كل طالب االمتثال لتوجیهات األستاذ المشرف على المراقبة.
ي طالب مغادرة قاعة االمتحان قبل مضي  54دق من بدایة الحصة على أن یرجع ورقة االمتحان
الفصل الثاني والعشرون :ال یمكن أل ّ
ویمضي بورقة الحضور قبل خروجه.
الفصل الثالث والعشرون :یتعین على الطالب الممتحن ذكر البیانات الخاصة بهویته بالقسم القابل للفصل من ورقة االمتحان ویمنع علیه
منعا باتا وضع إشارات أو رموز على ورقة االمتحان من شأنها االستدالل على ھویة الممتحن.
غش ینجر عنها تتبّعات تأدیبیّة .كما ّ
أن كل طالب یوجد بطاولته أو بالجدار المجاور
الفصل الرابع والعشرون  :كل عملیة غش أو محاولة ّ
له معلومات تتعلق بمادة االمتحان یعتبر غ ّ
شا یترتب عنه الحرمان من اجتیاز االمتحان واإلحالة على مجلس التأدیب.
الفصل الخامس والعشرون  :یمكن طلب االتثبت المادي من ورقة االمتحان وذلك بتقدیم مطلب كتابي في الغرض لدى مكتب الضبط في
أجل أقصاه  58ساعة من نشر األعداد.

العنوان الرابع :االنتحال العلمي
الفصل السادس والعشرون  :على الطالب التقیّد بضوابط البحث األكادیمي وأصول األمانة العلمیّة بتمییز اإلضافات الشخصیة بوضوح
عن المعطیات والمعلومات المنقولة عن الغیر.
یتعرض ال ّ
طالب المعني
الفصل السابع والعشرون  :في صورة ثبوت حالة انتحال علمي لها تأثیرعلى جوھراإلنتاج العلمي وقیمته العلمیّة
ّ
المو ّرخ في  83جوان  .8442طبق األمر المذكور ،االنتحال العلمي ھو أن ینسب الباحث
إلى العقوبات المنصوص علیها باألمر ٔ
إلى نفسه كتابات الغیر و/أو إنتاجه و/أو ابتكاراته العلمیّة.
الفصل الثامن والعشرون  :تعدّ حاالت انتحال علمي خاصة:
 .1عدم ذكر مصدر ك ّل معلومة بدقّة وأمانة عند:
 oالنقل الحرفي للنّصوص
 oاستعمال نتائج بحوث علمیّة نظریّة
مولّفین آخرین
 oترجمة استشهادات عن ٔ
 oاستعمال بیانات أو رسوم بیانیة أو غیرھا
ي وسیلة كانت إلكترونیّة أو تسجیالت سمعیّة بصریّة أو
 oاستعمال معلومات منشورة على شبكة اإلنترنات أو متداولة بأ ّ
مصنفات سینمائیة أو برمجیّات وتطبیقات معلوماتیة أو غیرھا.
مولّفین آخرین وترجمتها بین معقّفین.
 .8عدم وضع االستشهادات المنقولة عن ٔ

العنوان الخامس :المكتبة
الفصل التاسع والعشرون :تضع الكلیة على ذمة الطلبة فضاء المكتبة بما یحتویه من كتب ودوریات ورسائل وأطروحات دكتوراه وجمیع
الوثائق العلمیة لتمكینهم من القیام باألبحاث العلمیة الضروریة والحصول على شهادة ذات مستوى عال.
الفصل الثالثون :من واجب كل طالب الحفاظ على جمیع مكتسبات المكتبة من كتب ووثائق ومعدات مادیة وإلكترونیة .عند استعارتها
ي باألمر
علیه ان یعیدھا في األجل المحدد له على الحالة التي تسلمها علیها .وكل إضرار بمكتسبات المكتبة یعرض الطالب المعن ّ
إلى عقوبات تأدیبیة وحتى جزائیة.
الفصل الواحد والثالثون :یتعرض كل من یخل بأحكام النظام الداخلي للمكتبة الى عقوبات یقع التصریح بها من طرف عمید الكلیة ،كما
یمكن إحالته على مجلس التأدیب عند االقتضاء.

