
            جــــــــــاهعة صفــــاقـــــــــس

 الوعهد العالي للوىسيقً بصفاقس 

 
الــنظام الداخلـــــي 

 
I   -  الوعهد :
 إثض 1999 املعٗز ايعايٞ يًُٛعٝك٢ بصفاقػ َؤعغ١ ايتعًِٝ ايعايٞ تضدع بايٓظض إىل داَع١ صفاقػ بعح  ع١ٓ – 1

 1999 َاصؼ 23 بتاصٜخ 24 ٚ ايصارص بايضا٥ز ايضمسٞ عزر 1999 َاصؼ 08 املؤصذ يف 1999 يغ١ٓ 559صزٚص األَض عزر 

َٛعٝك٢ ٚ عًّٛ َٛعٝك١ٝ تزّٚ  : ،إقا١َ ضش٢ بصفاقػ ٚ ٜطِ قغِ ٚاسز 1.5نا٥ٔ َؤقتا بطضٜل احملاصط٠ نِ 

املٛعٝك٢ ٚ ايعًّٛ املٛعٝك١ٝ  نُا تزّٚ ايزصاع١  ايزصاع١ يف املعٗز ثالخ عٓٛات  بايٓغب١ يؾٗار٠ اإلداط٠ األعاع١ٝ يف

. (َادغتري حبح، َادغتري َٗين)بايٓغب١ ملادغتري ْظاّ أَز عٓتني 

 

II   -  التسجيل :
 .  www.inscription.tn ع٢ً نٌ طايب َٛد٘ إىل املعٗز إٔ ٜكّٛ بايتغذٌٝ ٚدٛبا ٚ سصضٜا عٔ بعز  ع٢ً املٛقع – 1

 ٜتعني ع٢ً نٌ طايب َغذٌ باملعٗز إٔ ٜكّٛ باعتهُاٍ ٚثا٥ل ايتغذٌٝ بايٓغب١ إىل نٌ ع١ٓ داَع١ٝ دزٜز٠ طبكا ملا -2

 .ٚ آداٍ تطبط٘ اإلراص٠ َٔ إدضا٤ات
تغًِ يهٌ طايب َغذٌ باملعٗز ؽٗار٠ تغذٌٝ ٚ بطاق١ طايب ٜغتظٗض بٗا عٓز ايطًب ٚ ال ميهٔ إٔ تغًِ ٖشٙ ايٛثا٥ل - 3

. إال َض٠ ٚاسز٠ يف بزا١ٜ ايغ١ٓ ادتاَع١ٝ

ال ٜٓظض يف أٟ َطًب يتأدٌٝ ايتغذٌٝ ألعباب ؽدص١ٝ يًغ١ٓ ادتاَع١ٝ ادتاص١ٜ إسا ٚصر بعز َطٞ ؽٗض ع٢ً اْطالم - 4

. ايزصٚؼ طبكا يًرتاتٝب ادتاصٟ بٗا ايعٌُ

جيب ع٢ً ايطًب١ ايضاغبني يف اذتصٍٛ ع٢ً تأدٌٝ ايتغذٌٝ ألعباب  صش١ٝ تكزِٜ َطايبِٗ َصشٛب١ مبًفات طب١ٝ - 5

عض١ٜ إىل إراص٠ املعٗز قبٌ إدضا٤ اَتشاْات ايغزاعٞ األٍٚ ٚ ع٢ً ايطايب املتكزّ بٗشا املطًب إٔ ال ٜعترب ْفغ٘ َتُتعا بٗشا 

.   ايتأدٌٝ إال بعز اذتصٍٛ ع٢ً اإلداب١ ايهتاب١ٝ َٔ املعٗز

 

III   -  السلىك و الوىاظبة :
ٜتعني ع٢ً نٌ طايب االيتظاّ حبغٔ ايغًٛى ٚ اسرتاّ  تعًُٝات اإلراص٠ ٚ تٛدٝٗات أعاتشت٘ ٚ اسرتاّ أعض٠ املعٗز طًب١  -  1

. ٚ أعاتش٠ ٚ إراصٜني ٚ ع١ًُ

تغز٣ خزَات املهتب١ طبكا يًكإْٛ ارتاص بٗا، ايشٟ ٜتعني ع٢ً نٌ طايب إَطاؤٙ ٚ االيتظاّ ب٘ اعتباصا رتصٛص١ٝ - 2

. املهإ ٚ َا ٜكتطٝ٘ َٔ اْطباط ٚ ٖز٤ٚ

ميٓع َٓعا باتا ْكٌ ايتذٗٝظات خاصز قاعات ايعظف أٚ ايزصؼ ٚ ٜتشٌُ ايطايب َغؤٚيٝت٘ يف ايـُشـــــافظ١ ع٢ً اآلالت - 3

أٚ ايتذٗٝظات األخض٣ ٚ إصداعٗا يف ايٛقت احملزر ٚ نٌ خمايف ٜعضض ْفغ٘ إىل ايعكٛبات اييت تكتطٝٗا ايٓصٛص ايغاص١ٜ 

. ٚ املعٍُٛ بٗا إضاف١ إىل حتًُ٘ َصاصٜف تعٜٛض األثاخ املتًف أٚ املغتػٌ بزٕٚ سل

.حيذض ؽضب ايك٠ٛٗ ٚ ايتزخني ٚ األنٌ ٚ اعتعُاٍ اهلاتف ادتٛاٍ راخٌ قاعات ايتزصٜػ ٚ قاعات ايعظف- 4  

    .                 حيذض ايهتاب١ ع٢ً دزصإ َباْٞ املؤعغ١ ٚ تعًٝل املٓؾٛصات يف األَانٔ غري املعز٠ يشيو ٚ بزٕٚ إسٕ َٔ اإلراص٠- 5

ٜعترب غٝابا نٌ ايتشام بايفصٌ بعز مخػ رقا٥ل َٔ بز٤ اذتص١ - 6

اذتطٛص يف ايزصٚؼ ٚ ايٛصؽات إدباصٟ ٚ حيضّ بصف١ آي١ٝ ايطايب ايشٟ ٜتػٝب أنجض َٔ ثالخ سصص - 7

. (ْظاّ َظرٚز ْٚظاّ َٛسز)يف ْفػ املار٠  َٔ املؾاصن١ يف اَتشإ ايزٚص٠ ايض٥ٝغ١ٝ يًُار٠ املع١ٝٓ 

يف َار٠ آي١ االختصاص ٜتِ اعتذٛاب٘ َٔ طضف إراص٠ املعٗز   (02)نٌ طايب ٜتػٝب سصتني َتتايٝتني - 8

يتٛضٝح أعباب تػٝب٘، ٚ ال ٜتِ قبٛي٘ َٔ قبٌ  أعتاس املار٠ إال برتخٝص َٔ اإلراص٠، ٚيف ساي١ تهضاص 

  . ايػٝاب ٜفكز سك٘ يف ايتُتع حبص١ فضر١ٜ َع أعتاسٙ ست٢ آخض ايغ١ٓ ادتاَع١ٝ

ٜتهفٌ ايهاتب ايعاّ أٚ َٔ ٜٓٛب٘ مبتابع١ ؽؤٕٚ ايطًب١ ٚ اعتالّ ٚ تغًِٝ خمتًف ايٛثا٥ل ٚ ايرتاخٝص املتعًك١ - 9 

بايظٜاصات ٚ األْؾط١ اييت تتِ راخٌ املعٗز ٚ خاصدٗا حتت إؽضاف  إطاص ايتزصٜػ أَا ايـُغا٥ٌ ايبٝزاغٛد١ٝ  فتشاٍ       

. إىل َزٜض ايكغِ

 

.  ميٓع تٛادز ايطًب١ راخٌ املعٗز عٛا٤ يف قاعات ايزصؼ أٚ ايعظف  املٓفضر أٚ ايغاس١ أٜاّ ايعطٌ إال بإسٕ َٔ اإلراص٠ -  10

إىل اإلساي١ ع٢ً زتًػ  (٠)ٚ نٌ إخالٍ بايٛادبات ادتاَع١ٝ ٚ ايرتاتٝب ادتاصٟ بٗا ايعٌُ راخٌ املؤعغ١ ٜعضض ايطايب

.  ٚ خاص١ ايفصٌ ايتاعع 1989َ٘ٓ ع١ٓ 1939ايتأرٜب ايشٟ ٜتدش يف ؽأْ٘ اإلدضا٤ات ايتأرٜب١ٝ طبكا يألَض عزر 

  

IV  -  الوكتبة :

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/


ٚ يف صٛص٠ خمايف١ َا دا٤ ب٘ َٔ . ٜتعني ع٢ً نٌ طايب االطالع ع٢ً ايٓظاّ ايزاخًٞ يـُهتب١ ايـُعٗز ٚ االيتظاّ ب٘

. تعًُٝات فإْ٘ ٜتعضض يًعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا بٗشا ايٓظاّ ايزاخًٞ

 

V  -  االهتحانات :

. نٌ تػٝب عٔ اختباص أٚ اَتشإ َُٗا ناْت األعباب ٜؤرٟ إىل سصٍٛ ايطايب ع٢ً صفض يف تًو املـــار٠ -

ْظاّ َّٛسز ٚ ْظاّ َظرٚز، ٚ ٜتِ حتزٜز املٛار أٚ ايٛسزات ارتاص١ بايٓظاّ : ختطع االَتشاْات إىل ْظاَني  -

 .(األعبٛع األٍٚ)املّٛسز َٔ قبٌ َزٜض املؤعغ١ يف بزا١ٜ نٌ عزاعٞ

. ميٓع َٓعا باتا اصطشاب اهلاتف ادتٛاٍ يف نٌ فطا٤ات ايـُعٗز ط١ًٝ فرت٠ االَتشاْات -

جتض٣ اَتشاْات ايـُٛار ٚ ايٛسزات ارتاضع١ يًٓظاّ املّٛسز يف ايزٚص٠ ايض٥ٝغ١ٝ َٔ نٌ ع١ٓ ٚ سيو سغب  -

ٚ ال ميهٔ يًطايب ايشٟ مل ٜصضح بٓذاس٘ يف ايزٚص٠ ايض٥ٝغ١ٝ إٔ ٜعٝز إدضا٤ ٖشٙ : ايضطْا١َ اييت تطبطٗا إراص٠ املعٗز

 .يف رٚص٠ ايتزاصى (أٟ ارتاضع١ يًٓظاّ املٛسز)املٛار أٚ ايٛسزات 

 
VI  -   نظام أهد:طلبة الواجستير  

 هاجستير بحث في الوىسيقً و العلىم الوىسيقية

:   عزاعٝات َٛطع١ نُا ًٜٞ 4تزّٚ َز٠ ايزصاع١ مبادغتري املٛعٝك٢ ٚ ايعًّٛ املٛعٝك١ٝ  -

 .عزاعٞ أٍٚ ٚ ثاْٞ  خمصص يًزصٚؼ ايٓظض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ: ع١ٓ أٚىل  -

 ع١ٓ ثا١ْٝ  عزاعٞ ثايح  خمصص يًزصٚؼ ايٓظض١ٜ ٚ عزاعٞ صابع  خمصص إلمتاّ صعاي١ ايتدضز ٚ ايعٌُ  -
 .               املٝزاْٞ

 

حيضّ بصف١ آي١ٝ ايطايب ايشٟ ٜتػٝب أنجض َٔ ثالخ سصص خالٍ ايغزاعٞ يف َاّر٠ اآلي١ َٔ إدضا٤ اَتشاْات  -

 .ايّزٚص٠ ايض٥ٝغ١ٝ

 
 ٜتُّتع ايطًب١ ايًشٜٔ مل ٜٓذظٚا تضّبصاتِٗ أٚ مل ٜٓاقؾٛا بٓذاح َشنضات ايبشح يف اآلداٍ، بتغذٌٝ اعتجٓا٥ٞ :َالسظ١ 

.   ملّز٠ عت١ أؽٗض غري قاب١ً يًتذزٜز  َٔ تاصٜخ اإلعالٕ عٔ ْتا٥ر اَتشاْات ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 
VII  - علً كل طالب أى يكىى علً علن بوحتىي هذا القانىى الداخلي و يلتزم بوا جاء فيه  

 
: ............................. االعِ ٚ ايًكب 

: ....................................... ايغ١ٓ 

 

: ........................................ صفاقػ يف

( َعضف ب٘)اإلَطا٤ 

 
 "اطًعت  ٚ ٚافكت" بًغإ ايكًِ. َع نتاب١ 

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

 

 

 


