الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة تونس
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

بطاقة ارشادات خاصة بالطلبة
السنة الجامعية 2021/2020
رقم بطاقة التعريف الوطنية.............................................................................:
االسم واللقب...............................................................................................:
تاريخ الوالدة.........................................:مكانها............................................:
الجنسية.....................................................................................................:
اسم األب..............................:اسم األم......................:اسم الجد.........................:
سنة الحصول على الباكالوريا............:نوعها.................:مكانها...........................:
العنوان الشخصي للطالب................................................................................:
العنوان العائلي.............................................................................................:
رقم الهاتف الجوال للطالب..............................................................................:
العنوان االلكتروني........................................................................................:

امضاء الطالب(ة)

اسم العون وامضاؤه
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة تونس
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

إثبات التسجيل
اني الممضي أسفله الطالب(ة).........................................................................:
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد.....................................................................:
السنة...................................................:الشعبة..........................................:
أعلن إثبات تسجيلي بالمؤسسة وألتزم بمقتضى هذا باحترام وتطبيق كل ما جاء بالنصوص
واألوامر المتعلقة بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة المتعلقة
بسلوك الطلبة داخل المؤسسات الجامعية وذلك ب:
 . 1الحضور المتواصل في كافة الدروس والتربصات بمختلف أنواعها مع احترام أوقات
الدراسة وتجنب الغيابات التي تحرمني من اجتياز االمتحانات مع العلم أن ثالثة غيابات في
حصص المادة الواحدة هو العدد األقصى المسموح به قبل االقصاء من اجتياز امتحان الدورة
الرئيسية.
 .2اتباع سلوك يقوم على االحترام المتبادل بيني وبين بقية الطلبة مع تجنبي لكل تصرف من
شأنه أن يمس بالسير العادي للدروس.
 .3تجنب كل ما من شأنه أن يحدث ضررا بمكاسب المؤسسة وااللتزام بالتعاليم الصحية بما
في ذلك احترام قواعد النظافة والتباعد الجسدي.
 . 4عدم الكتابة على جدران مباني المؤسسة وعدم تعليق أي وثيقة إال في األماكن المعدة
لذلك وبعد تأشير اإلدارة عليها.
 . 5احترام المسؤولين بالمؤسسة وكل العاملين بها من أساتذة وإداريين وتقنيين وعملة
وتجنب كل سلوك من شأنه أن يمس بحرمة المؤسسة أو يخل بالنظام العام داخلها.
 .6الحرص على الحضور بلباس محترم ومظهر الئق بالمؤسسة.

حرر بتونس في.................................:
امضاء الطالب(ة)

مالحظة  :كل مخالفة لهذه االلتزامات يترتب عنها سحب تسجيل الطالب من المؤسسة ويمكن أن تترتب عنها عند االقتضاء تتبعات عدلية.
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