المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد
عـدد:

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

النظام الداخلي للمعهد العالي للرياضة و التربية البدن ّية بقصر سعيد (اإللتزام)
إنّ تسجيل الطالب بالمؤسّسة هو تعبير عن رغبته في االنتماء إليها لذلك يتعيّن احترام جميع مقوّ مات السلوك الحضاري طب ًقا
لما يلي:

الواجبات البيداغوج ّية:
.0

صة بسير الدروس و تواريخ تنظيم االمتحانات و غيرها من اإلعالنات وذلك
ضرورة اإل ّطالع بصورة منتظمة على كل ّ المعلّقات الخا ّ

باللوحات المخصصة للغرض بالمؤسسة و على موقع الواب www.issep-ks.rnu.tn
.0

المواظبة على جميع حصص الدروس المبرمجة في أوقاتها المحددة طب ًقا لما هو وارد بنظام الدراسة و االمتحانات.

.3

ال يمكن للطالب دخول المؤسسة او حضور الدروس او التمتع بخدمات المطعم او المبيت او خدمات المكتبة بها او اجتياز االمتحان

ما لم يكن مستوفي إلجراءات الترسيم و يستظهر ببطاقة طالب.
.4

عدم تجاوز العدد المسموح به من الغيابات في الحصص المذكورة آن ًفا و الذي يترتب عليه حرمان الطالب من اجتياز االمتحانات

الخاص بالمعهد.
حسب نظام الدراسة و االمتحانات
ّ
.5

تعرض مرتكبها لإلجراءات التأديب ّية المعمول بها.
احترام سير الدروس و التراتيب العا ّمة لالمتحانات و كل ّ مخالفة ّ

.6

صة المعدات الرياضية و مختلف التجهيزات التابعة للمعهد.
االلتزام بالمحافظة على معدّات التدريس و خا ّ

.7

االلتزام باحترام المواعيد واآلجال لتسلم وتسليم مختلف الوثائق الرسمية من إدارة المعهد.

.8

المحافظة على معدات المطعم و تجهيزاته و نظافته مع التزام االحترام التام لالعوان العاملين به و التحلي بالسلوك الحضاري.

السلوك و المظهر:
 .0التحلي بحسن السلوك الحضاري و نبذ مظاهر التسيب و عدم اإلخالل بقواعد اآلداب العامة و حسن التعامل.
 .0احترام كافة إطارات المعهد من أساتذة و موظفين و عملة.
 .3المحافظة على نظافة فضاءات التدريس و حدائق المعهد.
ّ
سسة.
سسة ما لم يكن
صا فيه كتاب ًّيا من طرف رئيس المؤ ّ
مرخ ً
أي اجتماع داخل المؤ ّ
 .4عدم تنظيم ّ
 .5االمتثال إلى التعليمات اإلدارية و االستظهار بالوثائق الالزمة (بطاقة طالب ،بطاقة تعريف وطنية.)..
 .6االلتزام باآلداب العا ّمة و االمتناع عن ثلب و شتم األشخاص.
 .7تج ّنب اللباس الخليع و الظهور بمظهر شاذ.
 .8عدم التدخين داخل فضاءات المعهد.
كل مخالفة لهذا النظام ينجر عنها اإلحالة على مجلس التأديب.
ألتزم أنا الطالب …………………………..…….المسجّل بـ ………………………………..………:بتنفيذ ما ورد

بهذه المذكّرة و أتحمّل مسؤوليّتي القـانونية واإلدارية كاملة إن خالفت ذلك.

إمضاء الطالب

قصر سعيد في5102 ........................................... :
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