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 التنشيط الثقافي
 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
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اآلتي نصه نظام الداخليالمسودة  ت مصلحة التنشيط الثقافيأصدر 	

	لإلصالح والمراجعة والحذف واإلضافة وابداء الرأي

		

 الفصل األول
 

 أحكام تمهيدية
	

		 وبدء العمل به نظام الداخليال اسم 	

للبيوتكنولوجيا ثقافي داخل المعهد العالي لتنظيم وترشيد النشاط الا النظام الداخلي سمي هذي
والمصادقة عليه من طرف اإلدارة. هويعمل به من تاريخ توقيع بصفاقس 	

	تفسير
أو علمية تصدر من  واجتماعية وثقافية: يقصد به أي ممارسة منظمة فكرية ثقافيالنشاط ال

النوادي أو بصفة  إطارفي  معهدال باسمإذا كان  أو خارجه معهدداخل ال ةطالب أو طلب
.منفردة 	

 عليهدق امص اجتماعيةينشأ علي أسس علمية أو ثقافية أو  ة: يقصد به أي تجمع للطلبناديال
.واإلدارةطرف مصلحة التنشيط الثقافي من  	

 

 الفصل الثا 
	

	ثوابت ومجاالت وأماكن النشاط الثقافي
	ثوابت النشاط الثقافي

	يجوز ممارسة النشاط الثقافي وفق الثوابت وحسب النظم اآلتية
	

الهادف ذو بعد تربوي وهو جزء أصيل من العملية التربوية  ثقافييعتبر النشاط ال(أ) 
جامعيةال 	

	(ب) يكفل للطالب حرية التعبير والفكر في إطار القانون والدستور
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 باآلداب العامةوالتمسك  والرأي اآلخر(ج) استخدام منهج الحوار السلمي واحترام الرأي 
	ونبذ العنف

الداخلي للمعهد.وفق القانون والنظم  ثقافيالنشاط ال (د) االلتزام بممارسة 	

القواعد واصدار  ثقافيالنشاط ال علىفي اإلشراف  ردور مباش مصلحة التنشيط الثقافي(هـ) ل
	التي تنظم ذلك

	يشمل النشاط الثقافي المجاالت اآلتية:

وأي نشاط (أ) النشاط الفكري ويشمل منابر الحوار، إقامة الندوات الفكرية والمحاضرات 
	فكري وذلك وفق القانون والنظم األساسية

(ب) النشاط الثقافي ويشمل المحاضرات والندوات الثقافية والمنتديات والمهرجانات 
	والمعارض وذلك وفق القانون النظم األساسية 

وذلك وفق النظم  واالحتفاالتويشمل لقاءات التعارف والرحالت  االجتماعي(ج)النشاط 
	األساسية

		إصدار الملصقات الحائطية وفقاً للشروط اآلتية	:

 وتحمل التأشيرةاإلدارة تحددها  التيماكن المعهد في األفي  ملصقاتالتعليق (أ) ان يكون 
	لتعليق.

ى مصلحة التنشيط الثقافيوأسماء األشخاص المسؤولين عنها لد ملصقات(ب) أن تسجل ال 	

الحميدة خالقواأل االجتماعيةباآلداب والتقاليد  ملصقات(ج) أن تلتزم ال 	

	

	أماكن النشاط الثقافي:
	

دارةتحددها اال التي المعهد في القاعات أو الساحاتب ثقافييمارس النشاط ال 	

 علىبإقامة أي محاضرات علمية داخل قاعات المحاضرات إال بعد الحصول  حال يسم
مصلحة التنشيط الثقافيوتحت إشراف  االدارةمن  ترخيص 	

 واحتفاالتمن معارض وملصقات وندوات ومحاضرات  ثقافيبإقامة أي نشاط  حال يسم
وتحت اإلدارة وخالفه إال بإذن مكتوب من معهد داخل ال ةبات للطلباومنابر حوار وخط

مصلحة التنشيط الثقافيإشراف  	
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	متابعة النشاط الثقافي:
	

وفقاً  معهدالقائم في ال ثقافيبمتابعة ممارسة النشاط ال بمصلحة التنشيط يقوم المشرف
إدارة المعهدللضوابط وبالتنسيق والتشاور مع  	

والجهة المنظمة  االدارةيقوم المشرف بالتنسيق مع  معهدبال ثقافيعند ممارسة أي نشاط 
	والمنفذة للنشاط باإلجراءات اآلتية

للمشرف ثقافي(أ) تقديم طلب من الجهة المنظمة للنشاط ال 	

ثقافيالمشرفين على النشاط ال (ب) تحديد أسماء الطالب 	

معهدمن داخل وخارج ال ثقافي(ج) تحديد أسماء المشاركين في النشاط ال 	

ذلك. وعند طلبالثقافي سنويا لإلدارة عن النشاط (د) رفع تقرير   

	

 الفصل الثالث
	

	قواعد عامة:
	

إال بعد الموافقة المكتوبة  المعهديمنع منعاً باتاً استخدام مكبرات الصوت ألي غرض داخل 
مصلحة التنشيط الثقافيوتحت إشراف من اإلدارة  	

بعد استكمال اإلجراءات الخاصة بذلك  المعهد إالفي داخل  ثقافيال يسمح بإقامة أي نشاط 
مصلحة التنشيط الثقافيالتي تحددها ال 	

المبادئ العامةمع  ثقافييجب أال يتعارض أي نشاط  	

ثقافيفي أي نشاط  معهدبمشاركة أي جهات أو شخصيات من خارج ال دارةاال عالميجب إ 	

في أي مكان  معهدكل ممتلكات ال علىالمحافظة  ثقافيعند ممارسة أي نشاط  ةالطلب على
	وزمان
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 علىوالمحافظة  األنظمة الداخلية للمعهدااللتزام ب ثقافيعند ممارسة النشاط ال ةالطلب على
	سمعته

في مكان واحد وزمن واحد ةكثر للطلبأو أ نشاطينيمنع إقامة  	

أثناء ممارسته  األجنبي عن المعهد مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالطالب معهدتحمل اليال 
	 ثقافيللنشاط ال

	المخالفات
	

 بند العقوباتالواردة في عقوبات تطبق عليه الا النظام الداخلي من يخالف أي بند من بنود هذ
حسب نوع وجسامة المخالفة والطلبة بالمعهدالنوادي لتنظيم سلوك ومحاسبة   

 

رابعالفصل ال  
 

 ضوابط تنظيم ممارسة النوادي:
  

 وممارسة النشاطاتة طلبالودورها المتعاظم في تأهيل  نواديلاعلى أهمية  إدارة المعهدتؤكد 
  .والبيئية والفكرية واالجتماعيةوبيئته الثقافية 

  النشاط الرياضي يستثني إلدراجه صلب الجمعية الرياضية للمعهد 
  
في إعدادها  رؤساء النواديكان البد من وضع ضوابط تنظم هذه األنشطة والتي ساهم لذلك  

  في الفقرات التالــية:
 ي أولها الحق في محاسبة نوادي هي الجهة المسؤولة عن أنشطة ال مصلحة التنشيط الثقافي

	.بنودلنظم والخالف نادي م
 اتضح مخالفته للمبادئ العامة إذا نشاطالحق في إيقاف كل  لمصلحة التنشيط الثقافي	
 معهد تهيئة البيئة المناسبة وبناء الثقة بين إدارة ال علىعمل لل تسعى مصلحة التنشيط الثقافي

  ممتلكاته  علىوالحفاظ معهد ال استقراروكل منسوبيها مع الحرص على ضمان  نواديوال
  أو عنصرية أو دينية أو جهوية سياسيةعلي أسس  نواديال يسمح بقيام.  
  نادي أخرأو  معهدمع أنشطة وبرامج ال نواديتتعارض أنشطة ال أاليجب.  
 يما بينهافالنوادي تنسيق وجدولة أنشطة ال.  
 تكون في الفترة النهارية فقط وفي المكان المخصص لذلك. للنوادي االستقبال احتفاالت  
 المعمول بيها داخل المعهدوفق ضوابط النظم والقوانين  نشاط النوادينظم ي	
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خامسالفصل ال  
	
  :النوادي سلوك تنظيم  

  وضوابطه النوادينشاط  
والثقافي واإلعالمي والفكري والممارسة الديمقراطية  االجتماعيحرية النشاط  علىلتأكيد 

  :والحوار المتزن الهادف، يجب مراعاة اآلتي

  والعدوان في أي زمان وأي مكان.نبذ العنف  . 1
ة وأهدافه العامة وعدم مخالف معهديجب أن يكون النشاط المعني متماشياً مع رسالة ال . 2

  .القوانين المعمول بها
  .النشاط المعني مخالفاً للتعاليم الدينية واألعراف نأال يكو . 3
رشة إقامة محاضرة أو ندوة أو مؤتمر أو و قبل المسبقةموافقة  علىيجب الحصول  . 4

  .أي نشاط ثقافي أو معرض عمل أو
في إطار  ات والكتبيوالنشر ملصقاتيسمح بممارسة النشاط اإلعالمي وإصدار ال . 5

  .هوالعاملين ب معهددون المساس بحرمة ال معهدالقوانين المعمول بها في ال
جدران المباني أو أعمدة  علىيمنع منعاً باتاً وضع أي ملصقات أوالفتات أو الكتابة  . 6

  ماعدا في األماكن المخصصة لها.معهد وأبواب وشبابيك مباني وكل مرافق ال
  اآلخرين وآرائهم أثناء ممارسة األنشطة الطالبية. احترامكل طالب  على . 7
	.األخرىيكفل حق إبداء الرأي دون اإلساءة قوالً أو فعالً لألطراف  . 8
	وت أثناء ساعات الدراسة.مكبرات الص استخداميمنع منعاً باتاً  . 9
	وت أثناء ساعات الدراسة.مكبرات الص استخداميمنع منعاً باتاً  .10
ير مسموح ألي طالب بصورة فردية أو جماعية القيام بجمع المال والتبرعات بأي غ .11

لتمويل أي نشاط أو خالفه إال  هأو خارج معهدصورة أو وسيلة من أي جهة داخل ال
	.مصلحة التنشيط الثقافيبموافقة مكتوبة من 

الوثيقة مقروءةً مع كل الضوابط التي تنظم أنشطة  هذهكل الطالب التقيد ببنود  على .12
	عليها في كل نظم المعهد المنصوص	النوادي

	مدير المعهد عليها وتوقيع السيدتاريخ موافقة  والضوابط منتسري هذه المسودة  .13

  
  

في اليوم تأشيرة االدارةصدر تحت   


