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المدرسة العليا لعلوم و تقنيات 
 الصحة
 صفاقس

 لوم وتقنيات الصحة بصفاقس النظام الداخلي للمدرسة العليا لع            
 

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس مؤسسة جامعية بعثت تحت إشراف  : مقدمة

مزدوج يرجع بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )جامعة صفاقس( ووزارة الصحة 

وهي خاضعة  5898ديسمبر  55المؤرخ في  98-501العمومية. بعثت المدرسة بموجب القانون 

إلى  النصوص القانونية الصادرة عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة 

 العمومية المنظمة لسير العمل والدراسة واإلمتحانات بها. 

  : التكوين/ 1
تؤمن المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس التكوين النظري والتطبيقي للطلبة الموجهين  -

 ها عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.إلي

 : التسجيل/ 2
يتعين على الطلبة القيام بعملية التسجيل وفقا للروزنامة الواردة بمنشور السيد وزير التعليم العالي 

واستكمال   ارية الترسيممع تأكيد إجب   www.inscription.tnوالبحث العلمي عبر الموقع 

الوثائق الالزمة في غضون أسبوع من تاريخ انطالق الدروس. وفي حالة تجاوز هذا األجل يكون 

 الطالب عرضة لفقدان حقه في التسجيل.

 : اإلمتحانات  /3
 ال يسمح للطالب بدخول قاعة اإلمتحانات إال مصحوبا ببطاقة الطالب -

دقيقة على فتح الظروف وتوزيع  51بعد مرور  ال يمكن قبول أي طالب بقاعة اإلمتحان -

 مواضيع اإلمتحان 

 ال يمكن مغادرة قاعة اإلمتحان قبل مرور نصف ساعة على انطالقها  -

كل محاولة غش تعرض صاحبها إلى العقوبات المنجرة طبقا لإلجراءات التأديبية التي تتخذ  -

 في الغرض 

 االمتحانات يمنع منعا باتا اصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة  -

يجب على كل طالب قبل تسليمه ورقة االمتحان إلى المراقبين أن يتثبت من تسجيل اإلسم  -

واللقب بكامل الدقة والوضوح ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم مكانه بالقاعة والمادة 

 المختبر فيها 

 ال تقبل أي ورقة امتحان بعد مغادرة الطالب للقاعة  -

تمتع باإلرتقاء باإلسعاف إن لم يتحصل على المصادقة على جميع ال يمكن ألي طالب أن ي -

 التربصات المطالب بها

بإمكان الطلبة الراغبين في التثبت في أعداد مادة من مواد االمتحانات، تقديم مطلب في  -

 الغرض إلى السيد المدير في أجل أقصاه ثالثة أيام من اإلعالن عن النتائج

 تجرى اإلمتحانات وفقا للروزنامة المعلنة في بداية السنة الجامعية  -

 ال يمكن اإلرتقاء من سنة إلى أخرى دون التثمين والنجاح في التربصات السريرية  -

http://www.inscription.tn/
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 يتعين على كل طالب : 

 االستظهار ببطاقة الطالب بمدخل المدرسة وعند كل طلب بجميع فضاءات المدرسة. -

لتزام باحترام المسؤولين بالمؤسسة وكل العاملين بها من أساتدة وإداريين وعملة وتجنب اإل -

 كل سلوك من شأنه أن يمس بحرمة المؤسسة أو يخل بالنظام أوبسيرالدروس بها.

 تفادي التدخين بجميع فضاءات المدرسة ما عدا المعدة لذلك. -

لتزام به اعتبارا لخصوصية الفضاء إمضاء القانون الخاص بالمكتبة وقاعة األنترانات واإل -

 وما يقتضيه من انضباط وهدوء ضمانا لإلنتفاع بالخدمات المسداة.

 المحافظة على مكاسب المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وعدم الضرر بها. -

تفادي الكتابة على جدران المباني وتعليق المشورات في األماكن غير المعدة لذلك، مع العلم  -

 يخضع إلى تأشيرة مسبقة من اإلدارة.وأن التعليق 

الحضور إلى كامل الفضاء الجامعي، من أماكن تأطير ودرس وامتحان ومراجعة بلباس  -

يتالءم مع الدراسات الطبية ومظهر الئق مع ضرورة كشف الوجه ضمانا للتواصل 

 البيداغوجي واإلنساني في الحقل الطبي.

ب يؤدي حتميا إلى حصول الطالب على كل تغيب عن اختبار أو امتحان مهما كان السب -

 صفر.

تفادي اإلخالل بالواجبات الجامعية والتراتيب الجاري بها العمل داخل المؤسسة حتى ال  -

 يكون عرضة للمثول أمام مجلس التأديب الذي يتخذ في شأنه اإلجراءات التأديبية المناسبة.

سمية إلعالم الطلبة بكل اإلطالع على سبورة اإلعالنات بصفة مستمرة فهي الوسيلة الر -

المستجدات التي تهم الحياة الطالبية بالمؤسسة. وال يكون عدم اإلطالع عذرا عن تغيب أو 

 تقصير.

تفادي أي عملية ثلب أو شتم ألشخاص أو هيئات داخل مؤسسته األصلية أو أي مؤسسة  -

لعدلية ، ويعلق جامعية أخرى، وتتولى المؤسسة التي حصل فيها هذا الفعل القيام بالتتبعات ا

تسجيله بالمؤسسة إلى حين البت في قضيته من قبل القضاء. وتعلم سلطة اإلشراف فورا 

 بقرارات التتبع القضائي وتعليق التسجيل.

 

 : الحياة الثقافية والرياضية الطالبية/ 5

 

ي لكافة توفر المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس مجاال للنشاط الثقافي والرياض        

الطلبة وذلك من خالل النوادي الثقافية المرخص لها والجمعية الرياضية بالمدرسة. وكل عمل 

 ثقافي أو رياضي يتطلب إجبارية الحصول على ترخيص مسبق من قبل اإلدارة.
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