النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لإلدارة
الباب األول  :أحكام عـام ـة
الفرل األول  :يزبط ىذا الشغام الداخمي شروط سير الدراسة داخل السدرسة الؾطشية لإلدارة.
يجب عمى كل التالميذ السرسسيؽ بسختمف مراحل التكؾيؽ بالسدرسة الؾطشية لإلدارة اإلمتثال ليذا الشغام الداخمي كسا يبقى
ىؤالء التالميذ خاضعؾن ألحكام القانؾن عدد  112-83السؤرخ في  12ديدسبر  1983الستعمق بالشغام األساسي العام
ألعؾان الدولة والجساعات العسؾمية السحمية والسؤسدات العسؾمية ذات الربغة اإلدارية.
الفرل الثاني ُ :ي ّس ّكؽ كل تمسيذ عشد ترسيسو بالسدرسة الؾطشية لإلدارة بشدخة مؽ ىذا الشغام الداخمي ويظالب بالذيادة

شخريا مؽ طرف التمسيذ ويكؾن
باإلطالع عميو واإللتدام بسقتزياته ويجب أن يكؾن ىذا اإللتزام كتابيا ومسزى عميو
ّ

اإلمزاء معرفا بو .وفي صؾرة ما إذا كان التمسيذ قاص ار يجب أن يحسل اإللتزام إمزاء وليو.

الباب الثاني  :التخسيـــم
الفرل الثالث  :يجب عمى التالميذ الذيؽ اجتازوا بشجاح مشاعرة الدخؾل إلى إحدى مراحل التكؾيؽ األساسي أو السدتسر،
أن يبادروا شخريا بترسيؼ أنفديؼ بالسدرسة الؾطشية لإلدارة قبل الذروع في الدراسة ويظالبؾن بيذه السشاسبة :
 باإلدالء بجسيع الؾثائق السظمؾبة مؽ طرف إدارة الدراسات، -بتدديد معاليؼ الترسيؼ التي يحدد مقدارىا بقرار مؽ الؾزير األول.

الباب الثالث  :الدكــــن
الفرل الخابع  :يسكؽ إيؾاء التالميذ بسبيت السدرسة في حدود األماكؽ الستؾفرة وتُعظى األولؾية في ذلػ :
 لمتمسيذات المؾاتي تقظؽ عائالتيؽ خارج إقميؼ تؾنس، لمتالميذ الذيؽ يتابعؾن مرحمة تكؾيؽ طؾيمة السدى والذيؽ تقظؽ عائالتيؼ خارج إقميؼ تؾنس.الفرل الخامذ  :يمتزم التالميذ الذيؽ يقع إيؾائيؼ بسبيت السدرسة بدفع معمؾم اإلقامة الذي يتؼ تحديده بسقرر مؽ مدير
السدرسة وبإحترام مقتزيات الشغام الداخمي لمسبيت الذي يتؼ كذلػ ضبظو بسقرر مؽ مدير السدرسة.
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الباب الخابع  :السكتبة
الفرل الدادس  :لمتالميذ الحق في الدخؾل إلى مكتبة السدرسة مع اإللتزام بإحترام نغاميا الداخمي.
الفرل الدابع  :يسكؽ لمتالميذ برفة شخرية وبترخيص مؽ مدير السرحمة وفي حدود اإلمكانيات الستؾفرة ندخ الؾثائق
الزرورية لتكؾيشيؼ حدب تعريفة تفاضمية تُحدد مؽ طرف إدارة السدرسة.
الفرل الثامن  :يسكؽ لمتالميذ اقتشاء مشذؾرات السدرسة حدب تعريفة تفاضمية تُحدد بقرار مؽ مدير السدرسة.

الباب الخامذ  :العطـــــل
الفرل التاسع  :يشتفع التالميذ خالل الدشة الدراسية بعظمة استراحة تدوم شي ار .وال يسكشيؼ السظالبة بالعظل السدرسية
أو الجامعية إال في صؾرة إقرار ما يخالف ذلػ.
كل تسجيج ،بجون مبخر لمعطمة يعتبخ غيابا غيخ شخعي بسعشى الفرل  13مؽ ىذا الشغام.

الباب الدادس  :مسثمي التالميح
الفرل العاشخ  :يشتخب التالميذ عمى مدتؾى كل فريق تكؾيؽ وفي بداية كل سشة دراسية مسثال قا ار ومسثال نائبا يشؾبان
فريقيسا أمام اإلدارة في كل السدائل ذات الظابع العام التي تتعمق بدراستيؼ.
ال يسكؽ لمشائبيؽ أن يسثال التالميذ في السدائل التي تتعمق بذخريؼ.
في صؾرة ما إذا تعرض السسثل القار أو السسثل الشائب إلى إحدى العقؾبات التأديبية ،يبادر التالميذ دون أجل بانتخاب مؽ
يعؾضو.

الباب الدابع  :تقهيـــم الجراسة
الفرل الحادي عذخ  :تخزع درجة استيعاب التالميذ لمسؾاد السدرسة ومؤىالتيؼ إلى تقؾيؼ دوري ومدتسر.
يسكؽ أن يتؼ ىذا التقؾيؼ عؽ طريق فروض كتابية أو شفاهية أو إلقاء عروض ،أو السظالبة بالقيام بأعسال بحؾث.

وباستثشاء قهة قاهخة بتم إثباتها ،يعاقب عن كل غياب في اختبار أو في امتحان بإسجاء عجد "صفخ" لمتمسيح
الستغيب.
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الباب الثامن  :السهاظبة والدمهك
الفرل الثاني عذخ  :إن مؾاعبة التالميذ عمى الدراسة وفي التربرات ضرورية ومتأكدة.

كل تأخيخ أو غياب غيخ مبخر يؤخح بعين االعتبار عشج تقهيم كفاءة التمسيح .ويشتج آليا عن كل غياب غيخ
مبخر خرم من السختب أو من مشحة التمسيح السعشي .وتحدد طرق ىذا الخرؼ بسقرر مؽ مدير السدرسة.

وفي صؾرة تغيب غير مبرر تتخذ إدارة السدرسة اإلجراءات التأديبية الالزمة .ويهجه آليا لكل تمسيح تحرل عمى ثالثة
غيابات غيخ مبخرة خالل نفذ الدشة إنـــحار .وفي حالة العهد يحال التمسيح وجهبا عمى مجمذ التجريذ السذار
إليو بالفرل التاسع عذر مؽ ىذا الشغام الداخمي.

الفرل الثالث عذخ  :يسكن إلدارة السجرسة أن تزع حجا نهائيا لتكهين التمسيح الحي أصبحت غياباته تؤثخ برفة
سمبية وجادة عمى تكهيشه بعج أخح رأي مجمذ التجريذ.
الفرل الخابع عذخ  :يظالب التالميذ بحدؽ اإلستقامة في الدمؾك واليشدام.
يمزم التالميذ الذكؾر بحسل ربظة العشق وبحالقة الذقؽ.
ويجب عمى التمسيذات أن ال ترتديؽ لباسا خارجا عؽ السألؾف.
الفرل الخامذ عذخ  :يسشع عمى التالميذ مشعا باتا تعاطي أو محاولة تعاطي أعسال مؽ شأنيا أن تخل بالدير العادي
لمدروس أو أن يشجر عشيا تمف أو تخريب ألمالك السدرسة مؽ عقارات أو مشقؾالت.
بغض الشغر عؽ العقؾبات التأديبية والجزائية التي يسكؽ أن يتعرض ليا التالميذ في صؾرة حدوث ذلػ ،فإنيؼ يظالبؾن
ماديا بجبر األضرار التي أحدثؾىا مباشرة أو برفة غير مباشرة ألمالك السدرسة.
ويسشع القيام في السدرسة بكل تجسع أو اجتساع غير مرخص فييسا أو ليس ليسا أي مبرر عمسي أو بيداغؾجي.

الباب التاسع :السعمقــــات
الفرل الدادس عذخ  :إن جداول السعمقات السؾجؾدة بالسدرسة مخررة لإلدارة وال يسكؽ استعساليا لغايات غير عمسية
أو بيداغؾجية أو إدارية .وال يسكؽ لمتالميذ بأية حال استعسال فزاءات السدرسة لؾضع معمقات ميسا كان نؾعيا.
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الباب العاشخ  :الغــــــــــــر
الفرل الدابع عذخ  :كل تمسيح يزبط متمبدا في حالة غر أو محاولة لمغر أثشاء فخض أو اختبار يطخد فه ار
من مكان إجخاء االختبار أو الفخض أو االمتحان ويدشج له برفة آلية عجد "صفخ" في السادة السعشية ويحال مباشرة
عمى مجمس التدريس.
وفي انتغار اجتساع مجمس التدريس يسكؽ بسقرر مؽ مدير السدرسة أن يسشع التمسيذ مؽ مؾاصمة دراستو أو مؽ مؾاصمة
إجراء بقية االختبارات عشد االقتزاء.

الباب الحادي عذخة  :التأديـــــب
الفرل الثامن عذخ  :تتؼ معايشة الجرائؼ والجشح وبقية السخالفات األخرى التي يقع ارتكابيا بالسدرسة وتتبعيا والبت فييا
طبقا ألحكام القانؾن العام.
وتعتبر اإلجراءات التأديبية التي يسكؽ القيام بيا ضد مرتكب السخالفة بؾصفو تمسيذا مدتقمة تساما عؽ اإلجراءات التي
يسكؽ القيام بيا ضده بؾصفو مؾعفا وكذلػ عؽ بقية اإلجراءات األخرى السدنية أو الجزائية.
الفرل التاسع عذخ  :يشغر مجمس التدريس بالسدرسة في كل تقرير أو إخالل لمتالميذ بؾاجباتيؼ السدرسية وكذلػ في كل
السخالفات التي قد يرتكبؾنيا.
الفرل العذخون  :يتركب مجمس التدريس مؽ :
 أحد أعزاء مجمس إدارة السدرسة يقع اختياره مؽ غير إطارات السدرسة ............. ................................رئيس مسثل عؽ إدارة السدرسة ........................... ................................ ................................ ................................عزؾ مدرسيؽ اثشيؽ بسرحمة التكؾيؽ التي يشتسي إلييا التمسيذ السحال عمى مجمس التدريس .........................عزؾانويقع تعييؽ أعزاء مجمس التدريس بسقرر مؽ مدير السدرسة.
الفرل الهاحج والعذخون  :يعمؼ مدير السدرسة التمسيذ السحال عمى مجمس التدريس كتابيا وقبل أسبؾع عمى األقل مؽ تاريخ
انعقاد السجمس باألعسال السشدؾبة إليو وتاريخ ومكان اجتساع السجمس.
الفرل الثاني والعذخون  :لمتمسيذ حق اإلطالع عمى ممفو حالسا تقع إحالتو عمى مجمس التدريس .ويسكشو تدمؼ ندخة مشو
بحزؾر مدير السرحمة السختص أو نائبو كسا يجب أن يررح التمسيذ كتابيا بأنو اطمع عمى ممفو أو أنو تشازل بإرادتو عؽ
ذلػ.
ويسكؽ لمتمسيذ أن يعرض أمام مجمس التدريس مالحغاتو الكتابية أو الذفاهية وأن يقدم شيؾدا وأن يختار لشفدو مدافعا عشو.
وإلدارة السدرسة الحق كذلػ في استقدام شيؾد.
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الفرل الثالث والعذخون  :يجتسع مجمس التدريس بظمب مؽ مدير السدرسة الذي يحيظو عمسا عبر تقرير كتابي باألحداث
أو األعسال السشدؾبة لمتمسيذ وبالغروف التي ارتكبت فييا عشد اإلقتزاء.
يتدارس مجمس التدريس القزية السعروضة عميو ويقترح عمى مدير السدرسة اإلجراء السشاسب في أجل أقراه أسبؾعا مؽ
تاريخ اجتساعو.
الفرل الخابع والعذخون  :تبقى مداوالت مجمس التدريس سرية .ويقع تزسيشيا بسحزر جمدة ُيسزى مؽ طرف جسيع
األعزاء الحاضريؽ.

الفرل الخامذ والعذخون  :يدمط مدير السدرسة عمى التالميذ السخميؽ بؾاجباتيؼ بعد أخذ رأي مجمس التدريس إحدى
العقؾبات التالية :
 إنـ ـ ـ ـ ــذار، تؾبيـ ـ ـ ــخ، الظرد الؾقتي مؽ الدراسة مع الحرمان مؽ أي مرتب أو مشحة لسدة تتراوح بيؽ يؾم وثالثيؽ يؾما، وضع حد نيائي لمدراسة.الفرل الدادس والعذخون  :يسكؽ لسدير السدرسة أن يدمط مباشرة عقؾبتي اإلنذار والتؾبيخ دون أخذ رأي مجمس
التدريس.
الفرل الدابع والعذخون  :إن العقؾبة التي يقررىا مدير السدرسة نيائية ويقع إعالم التمسيذ بيا كتابيا.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إني السسزي أسفمو التمسيذ (ة)  :االسؼ
بظاقة تعريف وطشية عدد :

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

المقب :

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

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

أشيد إني اطمعت عمى ىذا الشغام الداخمي وألتزم تسام االلتزام بتظبيق ما جاء فيو دون قيد أو شرط.

اإلمزـاء
معخف بــه

__________________________
قراصة تخجع إلدارة السجرسة.
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