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 ةـاصة بالطلبـادات خـاقة إرشـبط

 2017/2016السنة الجامعية 

 

 ..................................................................................: رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ................................................................................................: االسم و اللقب

 .....................................................: مكانها ..................................: تاريخ الوالدة

 ......................................................................................................: الجنسية

 .............................: اسم الجد......................: اسم األم ........................: اسم األب

 .........................: مكانها .........................: نوعها ...........: سنة الحصول على الباكالوريا

 .....................................................................................: العنوان الشخصي للطالب

 ...............................................................................................: العنوان العائلي

 ....................................................................................: رقم الهاتف الجوال للطالب

 ............................................................................................: العنوان اإللكتروني

 

 إمضاء الطـالب)ة(

 

 

 

 
 اسم العون و إمضاؤه
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 التسجيـل إثبـات
 

 ............................................................................... : إني الممضي أسفله الطالب)ة(

 ........................................................................... : ة عددـصاحب بطاقة تعريف وطني

 ........................................................ : ةـالشعب... ................................ : ةـالسن

 

و تطبٌق كل ما جاء بالنصوص و األوامر  باحترامأعلن إثبات تسجٌلً بالمؤسسة و ألتزم بمقتضى هذا 
و خاّصة المتعلقة بسلوك الطلبة  المتعلقة بتنظٌم الجامعات و مؤسسات التعلٌم العالً و البحث العلمً

 : داخل المؤسسات الجامعٌة و ذلك بـ

أوقات الدراسة و  احترامالحضور المتواصل فً كافة الدروس و التربصات بمختلف أنواعها مع  -1
 .االمتحانات اجتٌازتجنب الغٌابات التً تحرمنً من 

المتبادل بٌنً و بٌن بقٌة الطلبة مع تجنبً لكّل تصّرف من شأنه  االحترامإتباع سلوك ٌقوم على  -2
 أن ٌمّس بالسٌر العادي للدروس.

 تجنب كّل ما من شأنه أن ٌحدث ضررا بمكاسب المؤسسة. -3
عدم الكتابة على جدران مبانً المؤسسة و عدم تعلٌق أي وثٌقة إالّ فً األماكن المعّدة لذلك و بعد  -4

 تأشٌر اإلدارة علٌها.
المسؤولٌن بالمؤسسة و كّل العاملٌن بها من أساتذة و إدارٌٌن و تقنٌٌن و عملة و تجنّب  احترام -5

 كّل سلوك من شأنه أن ٌمّس بحرمة المؤسسة أو ٌخّل بالنظام داخلها.
 الحرص على الحضور بلباس محترم و مظهر الئق بالمؤسسة. -6

 

 ..................... : حرر بتونس فً

             إمضاء الطالب)ة( 

 

 

 

 

تتبعات  كّل مخالفة لهذه اإللتزامات ٌترتب عنها سحب تسجٌل الطالب من المؤسسة و ٌمكن أن تترتب عنها عند اإلقتضاء  :مالحظـة

 عدلٌة.

 


