الـــنـــظـــام الـــداخـــلي للتكوين للمعهد اﻷعلى للمحاماة
المرجع القانوني:
-

قانون عدد  30ﻟﺳنﺔ  2006مؤرخ في  15ماي  2006يتعلق بتنقيح وإتمام اﻟقانون عدد  87ﻟﺳنﺔ 1989
اﻟمؤرخ في  7ﺳبتمبر  1989اﻟمتعلق بتنظيم مهنﺔ اﻟمحاماة.
اﻷمر عدد  2699ﻟﺳنﺔ  2007اﻟمؤرخ في  31أكتوبر  2007اﻟمتعلق بضبط اﻟتنظيم اﻹداري واﻟماﻟي ﻟلمعهد
اﻷعلى ﻟلمحاماة ،رائد رﺳمي عدد  89اﻟمؤرخ في  6نوفمبر  2007ص .3948
اﻷمر عدد  2259ﻟﺳنﺔ  2009اﻟمؤرخ في  31جويليﺔ  2009اﻟمتعلق بضبط نظام اﻟدراﺳﺔ واﻟتكوين باﻟمعهد
اﻷعلى ﻟلمحاماة ،رائد رﺳمي عدد  62اﻟمؤرخ في  4أوت  2009ص .2704
اﻟقرار اﻟمشترك من وزير اﻟعدل وحقوق اﻹنﺳان واﻟعداﻟﺔ اﻻنتقاﻟيﺔ ووزير اﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟبحث اﻟعلمي
وتكنوﻟوجيا اﻟمعلومات واﻻتصال مؤرخ في  09ﺳبتمبر  2014يتعلق بضبط برنامج اﻟدراﺳﺔ ونظام
اﻻمتحانات باﻟمعهد اﻷعلى ﻟلمحاماة.

الترسيم بالمعهد :
على كل دارس)ة( اﻟقيام بعمليﺔ اﻟترﺳيم ﻟدى مصلحﺔ شؤون اﻟدارﺳين بعد اﺳتكمال كل
اﻟشروط واﻹدﻻء بجميع اﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ واﻟبيانات اﻟكافيﺔ وخﻼص معاﻟيم اﻟتﺳجيل
اﻟمﺳتوجبﺔ مقابل شهادة ترﺳيم وبطاقﺔ محام دارس.
المظهر والسلوك :
يجب على كل دارس)ة( أن يؤم اﻟمعهد في مظهر ﻻئق يجلب اﻻحترام وأن يتحلى بﺳلوك حﺳن تجاه
إطارات اﻟمعهد وأعوانه وتجاه أﺳاتذته وزمﻼئه بما يليق بحرمﺔ اﻟمعهد ووقار مهنﺔ اﻟمحاماة.
كما يجب عليه اﻟمحافظﺔ على اﻟهدوء اﻟتام واﻟنظافﺔ اﻟعامﺔ وعدم إﻟحاق أي ضرر بتجهيزات اﻟمعهد
وأن يودع ما يعثر عليه من ﻟقطﺔ بداخله.

المواظبة :
تنطلق اﻟﺳنﺔ اﻟدراﺳيﺔ باﻟمعهد بدايﺔ من اﻟنصف اﻟثاني من شهر ﺳبتمبر وتنتهي خﻼل شهر جوان من
كل ﺳنﺔ في أقصى اﻟحاﻻت إﻻ إذا اقتضت ظروف اﺳتثنائيﺔ خﻼف ذﻟك.
إن اﻟحضور باﻟمعهد إجباري وعلى اﻟدارس)ة( اﻟذي تغيب عن اﻟحضور في أحد اﻟدروس ﻷﺳباب
صحيﺔ أن يدﻟي ﻟﻺدارة بشهادة طبيﺔ تبرر هذا اﻟغياب وذﻟك في ظرف  48ﺳاعﺔ على أقصى تقدير
وإﻻ اعتبر اﻟغياب غير مبرر.
ﻻ تقبل اﻹدارة بأي مبرر ﻟغياب ﻷﺳباب غير صحيﺔ إﻻّ باﻟنﺳبﺔ ﻟغياب ﻹجراء امتحان مﺳتوجب
ﻟترخيص مﺳبق من إدارة اﻟمعهد بعد اﻹدﻻء بمطلب ﻟلغرض مصحوبا باﻟمؤيدات )شهادة تﺳجيل
بمؤﺳﺳﺔ جامعيﺔ ورزنامﺔ امتحان(
يحجر على كل دارس)ة( اﻟتواجد بمقرات اﻟمعهد خارج أوقات اﻟعمل اﻹداري ﻷي ﺳبب كان.
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صرف المنحة :
تصرف اﻟمنحﺔ ﻟلدارﺳين باﻟمعهد طبق اﻟتراتيب اﻟقانونيﺔ اﻟجاري بها اﻟعمل.

اﻹعﻼنات :
يجب على اﻟدارﺳين اﻻنتباه إﻟى ما يقع تعليقه باﻟلوحات اﻟمخصصﺔ ﻟهم من قبل اﻹدارة كأداة تواصل
معهم وذﻟك ﻟﻼطﻼع بانتظام على جميع اﻟمﺳتجدات اﻟمتصلﺔ باﻟدراﺳﺔ واﻟتكوين واﻻمتثال ﻟلتعليمات
اﻟمﺳداة واﻟعمل باﻟتوجيهات اﻟصادرة من إدارة اﻟمعهد ،وكل تغيير في أوقات اﻟدروس أو في نظام
اﻻمتحانات يﺳتوجب اﻟمصادقﺔ اﻟمﺳبقﺔ من اﻹدارة.
ويمكن ﻟلدارﺳين اﻻطﻼع على اﻟموقع اﻻﻟكتروني اﻟخاص باﻟمعهد باﻟعنوان اﻟتاﻟي :
http://www.ispavocat.tn
تمثيل الدارسين :
يجب على اﻟدارﺳين انتخاب من يمثلهم ﻟدى اﻹدارة وﻟدى مجلس اﻟتأديب وذﻟك في بدايﺔ كل ﺳنﺔ
دراﺳيﺔ بعد قيام إدارة اﻟمعهد بإصدار ﻟرزنامﺔ ﻟلغرض.

اﻻتصال باﻹدارة :
يجب على كل دارس)ة( اﻟتعامل مع جميع هياكل اﻟمعهد في نطاق اﻟقانون وفي كنف اﻻحترام
اﻟمتبادل.
المكتبة :
يتمتع اﻟدارﺳون بمكتبﺔ خاصﺔ باﻟمعهد مفتوحﺔ طوال اﻷﺳبوع ودون انقطاع من اﻟﺳاعﺔ الثامنة
والنصف صباحا إلى الساعة الخامسة مساء وتحتوي على اﻟعديد من أمهات اﻟمراجع اﻟهامﺔ في
مختلف اﻻختصاصات ونشريات ومجﻼت قانونيﺔ وجرائد معدة ﻹجراء اﻷبحاث اﻟﻼزمﺔ وذﻟك قصد
تنميﺔ معارفهم وتﻼفي ما عﺳى أن يكون قد فاتهم من تكوين نظري علما وأن اﻟتكوين اﻟمﺳدى باﻟمعهد
ينصب أﺳاﺳا على اﻟتكوين اﻟعملي ﻟمهنﺔ اﻟمحاماة.

المشرب :
يوجد باﻟمعهد مشربا كائنا باﻟطابق اﻷرضي يمﺳح حواﻟي  35م م ومجهزا ببعض اﻟكراﺳي واﻟمناضد
صصا ﻟجميع اﻟدارﺳين كمكان وحيد ﻟغرض اﻷكل واﻟشرب دون غيره وبذﻟك يكون من واجبهم
ومخ ّ
اﻟمحافظﺔ على نظافﺔ اﻟمكان وﺳﻼمﺔ اﻟتجهيزات وحﺳن اﻟتعامل مع مؤجره.

إيواء السيارات :
يخصص مدخل اﻟمعهد واﻟبهو اﻟتابع ﻟه ﻹيواء اﻟﺳيارات اﻟتابعﺔ ﻟﻺدارة وﻷعوانها وﻟلمدرﺳين دون
اﻟدارﺳين وذﻟك نظرا ﻟضيق اﻟمكان.
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اﻷنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية :
يحق ﻟكل دارس)ة( ممارﺳﺔ اﻷنشطﺔ اﻟثقافيﺔ واﻟرياضيﺔ واﻟترفيهيﺔ داخل فضاءات اﻟمعهد
وخارج حصص اﻟتكوين ويمنع عليه ممارﺳﺔ أي نشاط ﺳياﺳي.
سير اﻻمتحانات :
يتعين على كل دارس اﻻمتثال ﻟلقواعد اﻟمنظمﺔ ﻟكيفيﺔ إجراء اﻻمتحانات كما يلي :
 (1اﻻﺳتظهار ببطاقﺔ محام دارس وإمضاء وثيقﺔ اﻟحضور عند اﻟدخول إﻟى قاعﺔ اﻻمتحان وعند
اﻟخروج منها.
 (2اﻟجلوس باﻟمكان اﻟمخصص.
 (3عدم دخول قاعﺔ اﻻمتحان إذا تجاوز اﻟتأخير ربع ساعة.
 (4عدم مغادرة قاعﺔ اﻻمتحان قبل ساعة على اﻷقل من بدايته.
 (5عدم إدخال اﻟهاتف اﻟجوال أو أي جهاز اﻟكتروني آخر إﻟى قاعﺔ اﻻمتحان.
 (6عدم اﻟتدخين.
 (7عدم اﺳتعمال أيﺔ وثيقﺔ إﻻ بترخيص كتابي من اﻷﺳتاذ اﻟمشرف أو اﻷﺳاتذة اﻟمشرفين على اﻟمادة.
 (8اﻻمتناع عن كل عمليﺔ غش أو محاوﻟﺔ غش.
التﺄديب :
تعتبر كل مخاﻟفﺔ ﻷحكام هذا اﻟنظام خطأ موجبا ﻟﻺحاﻟﺔ على مجلس اﻟتأديب.
إني اﻟممضي أﺳفله...........................................
اﻟمرﺳم باﻟﺳنﺔ ........................باﻟمعهد اﻷعلى ﻟلمحاماة
أشهد أني اطلعت وصادقت على هذا اﻟنظام اﻟداخلي.
تونس في....................:
اﻹمضاء
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