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  لمعهد األعلى للمحاماةلللتكوين  الـــنـــظـــام الـــداخـــلي
  المرجع القانوني:

 1989لسنة  87يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2006ماي  15مؤرخ في  2006لسنة  30قانون عدد  -
 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. 1989سبتمبر  7المؤرخ في 

المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمعهد  2007أكتوبر  31المؤرخ في  2007لسنة  2699األمر عدد  -

 .3948ص  2007نوفمبر  6المؤرخ في  89األعلى للمحاماة، رائد رسمي عدد 
المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد  2009جويلية  31المؤرخ في  2009لسنة  2259األمر عدد  -

 .2704ص  2009أوت  4خ في المؤر 62األعلى للمحاماة، رائد رسمي عدد 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي  والعدالة االنتقالية القرار المشترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان -

يتعلق بضبط برنامج الدراسة ونظام  2014 سبتمبر 09مؤرخ في  المعلومات واالتصال وتكنولوجيا
  االمتحانات بالمعهد األعلى للمحاماة.

  هد :الترسيم بالمع

القيام بعملية الترسيم لدى مصلحة شؤون الدارسين بعد استكمال كل  (ة)دارس على كل
 التسجيل الشروط واإلدالء بجميع الوثائق الالزمة والبيانات الكافية وخالص معاليم

  دارس. محام وبطاقة المستوجبة مقابل شهادة ترسيم

  : والسلوك المظهر

تجاه  يجلب االحترام وأن يتحلى بسلوك حسن مظهر الئق أن يؤم المعهد في (ة)يجب على كل دارس
  يليق بحرمة المعهد ووقار مهنة المحاماة.  بما إطارات المعهد وأعوانه وتجاه أساتذته وزمالئه

وعدم إلحاق أي ضرر بتجهيزات المعهد  والنظافة العامة كما يجب عليه المحافظة على الهدوء التام
 بداخله. وأن يودع ما يعثر عليه من لقطة

  المواظبة :

من  جوانتنطلق السنة الدراسية بالمعهد بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر وتنتهي خالل شهر 
  إال إذا اقتضت ظروف استثنائية خالف ذلك. في أقصى الحاالت كل سنة

الذي تغيب عن الحضور في أحد الدروس ألسباب  (ة)الدارس وعلى إجباريإن الحضور بالمعهد 
 ساعة على أقصى تقدير 48أن يدلي لإلدارة بشهادة طبية تبرر هذا الغياب وذلك في ظرف  صحية

  وإال اعتبر الغياب غير مبرر.

 مستوجبامتحان غير صحية إالّ بالنسبة لغياب إلجراء  ألسبابال تقبل اإلدارة بأي مبرر لغياب 
لمؤيدات (شهادة تسجيل لترخيص مسبق من إدارة المعهد بعد اإلدالء بمطلب للغرض مصحوبا با

  بمؤسسة جامعية ورزنامة امتحان)

    التواجد بمقرات المعهد خارج أوقات العمل اإلداري ألي سبب كان. (ة)يحجر على كل دارس



2 
 

  : صرف المنحة

  .  الجاري بها العمللدارسين بالمعهد طبق التراتيب القانونية ل تصرف المنحة

    اإلعالنات :

المخصصة لهم من قبل اإلدارة كأداة تواصل  إلى ما يقع تعليقه باللوحات االنتباه الدارسين يجب على
واالمتثال للتعليمات والتكوين بالدراسة  جميع المستجدات المتصلةمعهم وذلك لالطالع بانتظام على 

، وكل تغيير في أوقات الدروس أو في نظام الصادرة من إدارة المعهدالمسداة والعمل بالتوجيهات 
  . يستوجب المصادقة المسبقة من اإلدارة االمتحانات

  ويمكن للدارسين االطالع على الموقع االلكتروني الخاص بالمعهد بالعنوان التالي : 

 http://www.ispavocat.tn  

  : تمثيل الدارسين

الدارسين انتخاب من يمثلهم لدى اإلدارة ولدى مجلس التأديب وذلك في بداية كل سنة  يجب على
  .بعد قيام إدارة المعهد بإصدار لرزنامة للغرض دراسية

  : االتصال باإلدارة

التعامل مع جميع هياكل المعهد في نطاق القانون وفي كنف االحترام  (ة)دارس يجب على كل
  المتبادل. 

  : المكتبة

الثامنة مفتوحة طوال األسبوع ودون انقطاع من الساعة الدارسون بمكتبة خاصة بالمعهد  يتمتع
المراجع الهامة في أمهات تحتوي على العديد من و صباحا إلى الساعة الخامسة مساء فوالنص

جراء األبحاث الالزمة وذلك قصد ونشريات ومجالت قانونية وجرائد معدة إلمختلف االختصاصات 
نظري علما وأن التكوين المسدى بالمعهد  تنمية معارفهم وتالفي ما عسى أن يكون قد فاتهم من تكوين

  أساسا على التكوين العملي لمهنة المحاماة. ينصب

  : المشرب

م م ومجهزا ببعض الكراسي والمناضد  35مشربا كائنا بالطابق األرضي يمسح حوالي  يوجد بالمعهد
الدارسين كمكان وحيد لغرض األكل والشرب دون غيره وبذلك يكون من واجبهم  لجميع مخّصصاو

  .وحسن التعامل مع مؤجره جهيزاتالمحافظة على نظافة المكان وسالمة الت

  : إيواء السيارات

يخصص مدخل المعهد والبهو التابع له إليواء السيارات التابعة لإلدارة وألعوانها وللمدرسين دون 
  الدارسين وذلك نظرا لضيق المكان.
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  األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية :

داخل فضاءات المعهد ياضية والترفيهية الثقافية والرممارسة األنشطة   (ة)دارس يحق لكل
  وخارج حصص التكوين ويمنع عليه ممارسة أي نشاط سياسي.

  : االمتحاناتسير 

  يتعين على كل دارس االمتثال للقواعد المنظمة لكيفية إجراء االمتحانات كما يلي :

عند حان ودارس وإمضاء وثيقة الحضور عند الدخول إلى قاعة االمت محام االستظهار ببطاقة )1
  الخروج منها.

  الجلوس بالمكان المخصص. )2

   ربع ساعة.عدم دخول قاعة االمتحان إذا تجاوز التأخير  )3

  .ايتهقبل ساعة على األقل من بدعدم مغادرة قاعة االمتحان  )4

  عدم إدخال الهاتف الجوال أو أي جهاز الكتروني آخر إلى قاعة االمتحان. )5

    التدخين. ) عدم6

  على المادة.أو األساتذة المشرفين ستعمال أية وثيقة إال بترخيص كتابي من األستاذ المشرف عدم ا )7

  االمتناع عن كل عملية غش أو محاولة غش. )8

  ديب :أالت

  تعتبر كل مخالفة ألحكام هذا النظام خطأ موجبا لإلحالة على مجلس التأديب. 

  ..........إني الممضي أسفله.................................

  المرسم بالسنة ........................بالمعهد األعلى للمحاماة

  أشهد أني اطلعت وصادقت على هذا النظام الداخلي.

  ....................:تونس في                                               

  اإلمضاء                                                 

 


