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موجز النظام الداخلي للمعهد العالي لألعمال بتونس
السنة الجامعية 2023/2022
ترمي هذه الوثيقة إلى تنظيم الحياة الجامعية بالمعهد العالي لألعمال بتونس في ظل مناخ تعليمي مشترك
ومثمر يميل إلى تطوير ثقافة تكامل وانسجام ويساعد كل طالب على تطوير ذاته وقدراته الشخصية من أجل النجاح
والتميز في الدراسة وفي الحياة العامة.
أحكام عامة تهم مجال التكوين األكاديمي (انظر أمر عدد  162لسنة :)2019
 تتمثل المهمة األساسية للمعهد العالي لألعمال بتونس في تكوين الطلبة على أعلى مستوى من المعرفة وتغذيتهمبالمهارات الالزمة التي تؤهلهم علميا القتحام عالم األعمال وتمكنهم من االستجابة لمتطلبات المحيط االقتصادي
الوطني والعالمي المتغير .ويفضي هذا التكوين إلى الحصول على الشهادة الوطنية للبكالوريوس في إدارة األعمال
بتونس.
 تمتد الدراسة على أربع سنوات ( 8سداسيات) وتُعتمد اللغة األنقليزية في التدريس. تؤمن الدراسة في شكل تكوين حضوري أو تكوين عن بُعد .كما يُمكن أن تؤمن في شكل تكوين مستمر. تضم الدراسة االختصاصات المتعلقة بمجال األعمال والتي تستجيب لحاجيات سوق الشغل .كما يُمكن للطلبة خاللمدة الدراسة اختيار بعض المواد لتحديد تكوينهم ونحت مسارهم.
 تتطلب الشهادة الوطنية للبكالوريوس في إدارة األعمال تثمين  130رصيدا على األقل .ويمثل الرصيد وحدة قياستسمح بإسناد قيمة عددية وهو معيار خاص بالمعهد من حيث كيفية إسناده واحتسابه.
 ينقسم البرنامج األكاديمي إلى وحدات تعليمية أساسية في ميدان األعمال والتي تمتد أثناء السنتين األولى والثانية؛ووحدات االختصاص األصلي ووحدات االختصاص الفرعي .وتغطي وحدات االختصاص السنتين الثالثة والرابعة.
مطالب تأجيل الترسيم:
يسمح للطالب بسحب تسجيله ألسباب شخصية أو صحية مرتين على أقصى تقدير خالل كامل فترة الدراسة بالمعهد.
 -1التأجيل ألسباب شخصية  :يتم تقديم مطلب في تأجيل الترسيم ألسباب شخصية في أجل أقصاه شهر بعد
انطالق الدروس ويكون المطلب مصحوبا بالنسخة األصلية من شهادة الترسيم.
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 -2التأجيل ألسباب صحية :يتم تقديم مطلب في تأجيل الترسيم ألسباب صحية ،في أجل أقصاء ،قبل إجراء أي
نوع من االختبارات التي تخص ك ّل سداسي من السنة الجامعية ويكون المطلب مصحوبا بالنسخة األصلية
من شهادة الترسيم وشهادة طبية مفصلة في ظرف سري تتولى دراستها لجنة طبية مختصة.
نظام االمتحانات و التقييم:
 -1تعتمد المراقبة المستمرة كمكون أساسي في التكوين والتقييم ،ويمثل نظام التقييم نظاما مشتركا بين المراقبة
المستمرة والعمل الشخصي واالمتحانات النصف السداسية واالمتحانات السداسية النهائية.
 -2تقع مراقبة الطالب بطريقة منتظمة باعتماد األرصدة والذي يمثل وحدة لقياس حضور الطالب وحجم العمل
المطلوب منه بغاية بلوغ األهداف البيداغوجية لكل وحدة تعليمية من حيث المعارف والكفاءات والمهارات
 -3يرتقي الطالب من مستوى دراسي إلى المستوى الدراسي الموالي بتوفر عنصرين متالزمين:
* الحصول على الرصيد في كل الوحدات المقررة لكل مستوى دراسي،
* الحصول على معدل تراكمي عام ال يقل عن  2من .4
 -4يخضع الطالب الذي تحصل على معدل تراكمي عام أقل من  2من  4في نهاية السداسي إلى "إنذار
أكاديمي" تتراوح مدته من سداسي واحد إلى سداسيين اثنين متتاليين على أقصى تقدير .و يُختم نظام اإلنذار
األكاديمي إما بـــ :
* حذف اإلنذار األكاديمي في نهاية السداسي الذي تحصل على إثره الطالب على معدل تراكمي عام يساوي
أو يفوق  2من 4
* أو بمنع الطالب من مواصلة الدراسة بالمعهد ان لم يتحصل على معدل تراكمي عام يساوي أو يفوق 2
من  .4كما يُمكن للمجلس العلمي ،أن يمنح تمديدا استثنائيا بسداسي واحد على أقصى تقدير بعد دراسة ملف
الطالب وذلك باالعتماد على معايير موضوعية.
 -5يتحصل الطالب المتغيب على االمتحانات على صفر ( ،)100/0وفي حاالت مرضية قصوى (عملية
جراحية ،إقامة بالمستشفى) يتقدم الطالب بملف طبي (من مستشفى حكومي) يُعرض على طبيب المؤسسة
إلبداء الرأي ،ثم تقوم لجنة بيداغوجية بدراسة الملف اعتمادا على رأي اللجنة الطبية .يُعتمد رأي اللجنة
البيداغوجية لتمكين الطالب من إعادة االمتحان أو عدمه.
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الدراسة والتربصات في تونس و في الخارج:
 -1الدراسة في الخارج :في إطار الشراكة والتعاون الدولي ،يتعين على الطلبة المنتفعين بمنح دراسية في
الخارج إعالم اإلدارة مسبّقا والقيام بالتسجيل لكامل الفترة التي تقتضيها الدراسة وذلك ليتسنى تثمين
الوحدات المضمنة بالبرنامج الدراسي للمعهد والتي تمت دراستها.
 -2التربصات :تعتبر التربصات مهمة لجودة التكوين بالمعهد ويختم تربص المستوى الرابع بمشروع التخرج.
تراتيب خاصة بالتوقي من فيروس كورونا
ألسباب تتعلق بالنظافة والسالمة ومكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19-واألمراض الفيروسية األخرى،
فإنه:
 -1ال يسمح للطلبة بالتدخين داخل المباني واألماكن المشتركة.
 -2يجب على الطلبة التقيد بإجراءات السالمة التي توصي بها وزارة الصحة.
 -3يجب ارتداء الكمامة في جميع األماكن المغلقة واألماكن المكتظة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 -4يجب تقديم شهادة تلقيح للتمكن من القيام بالتظاهرات العلمية والثقافية داخل المعهد.
القواعد العامة للسلوك وأخالقيات التعامل داخل المعهد:
يتعيّن على الطالب :
 االلتزام باالستظهار بـــ"بطاقة الطالب" كلّما اقتضى األمرلذلك. االلتزام باحترام كل المسؤولين والعاملين بالمعهد من أساتذة وإداريين وعملة ،وتجنّب كل سلوك من شأنهأن يمسّ باألخالق العامة أو بحرمة المعهد أو يخل بالنظام أو بسيرالدروس به.
 االلتزام باالحترام المتبادل بين الطلبة مع تجنب كل تصرّف من شأنه أن يدفع بهم إلى الخصام أو العنف أوالفوضى.
 عدم القيام بأي ثلب أو شتم أشخاص أو هيئات داخل المعهد. االلتزام بالحضور إلى المعهد بلباس محترم ومظهر الئق واحترام هيبة المﺆسسة في كلّ التصرّفات. االلتزام بأخذ الموافقة المسبقة من األستاذ المنسق ومن اإلدارة وذلك قبل القيام بالتظاهرات العلمية والثقافيةأو تعليق أي نوع من المعلقات ذات الصلة بالتظاهرات أو أخرى.
 -االلتزام بتجنّب كل سلوك من شأنه أن يمس من حرمة المعهد وآداب الدّراسة.
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 عدم إحداث أي ضرر بمكاسب المعهد المنقولة وغير المنقولة والعمل على ترشيد استهالك الطّاقة والماء(التثبت من إطفاء النور بالقاعات عند الخروج ،إغالق الماء).
 عدم الكتابة أو الرسم على جدران مباني المعهد وعدم تعليق المنشورات اال بعد اذن اإلدارة ويكون التعليقفي األماكن المخصصة للغرض.
 احترام التراتيب التي تنص بعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء حصص الدّروس و منعها منعا باتا أثناءاالمتحانات وفي المكتبة وفي قاعات المراجعة.
 االلتزام بالهدوء وعدم إحداث ضجيج داخل المكتبة. يمنﻊ منعا باتا جلب المأكوالت والمشروبات داخل المكتبة وقاعات المراجعة وقاعات التدريس. االلتزام بالحفاظ على الكتب المقتنية من الكتبة ،وكل تفويت في الكتب يُلزم الطالب المعني باألمر بتعويضالكتاب الضائع .وفي حالة عدم توفر الكتاب في السوق فإن الطالب مطالب بتسديد مبلغ مالي يساوي ضعف
ثمن الكتاب.
 االلتزام بإرجاع الكتب المستعارة من المكتبة في التاريخ المحدد لذلك.كل مخالفة لهاته االلتزامات يُمكن أن تترتب عليها سحب تسجيل الطالب .كما يُمكن أن تترتب

عنها ،عند االقتضاء ،تتبعات قضائية.
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وصل تسلم نسخة من القانون الداخلي للمعهد
السنة الجامعية 2023/2022
تونس في ........................................
إني الممضي أسفله الطالب(ة) ......................................................................................................
المرسم(ة) بالمستوى  ......................................................أقر بأنني تسلمت نسخة من النظام الداخلي
للمعهد العالي لألعمال بتونس واطلعت عليه ووافقت على كل ما جاء فيه وألتزم به.
اإلمــضـــــاء
(مع كتابة عبارة اطلعت ووافقت)
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