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 النظام الداخلي  
I. المشروع التربوي للمدارس االرثوذكسي ة 

 تاريخ انشاء المدرسة .1

( الميناء) في األسكلة 1900تأس ست الثانوي ة الوطني ة االرثوذكسي ة سنة . المدارس كوسيلة خدمة وكرسالة لمجتمعهااألرثوذكسي ة أس ست الكنيسة 

صاحب السيادة وبركة رعاية بطرابلس، وهي واحدة من عد ة مدارس ارثوذكسي ة تابعة لمطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم األرثوذكس، التي تعمل 

 .الجزيل االحترام( كرياكوس)المتروبوليت أفرام 

 التربية المت بعة .2

ِق في مجتمعِه والعالمِ إن  رسالة مدرستنا هي تمكيُن المتعل ِم وتحضيُره    .ليصبَح مواطنًا مستقالا ومسؤواًل، قادًرا على الت كي ِف والقيادةِ والت فو 

، أو  المتعل م عمل على تنمية مهاراتِ كما ن. بدون أي  شكٍل من أشكال التمييزبرسالتنا نقوم  وقدراتِه، وإعداِده إعداداً أكاديـمي اً ُمتكاماًل، يؤه له للتحصيل الجامعي 

ٍ أو فَن ي   إلىاالنتساب   .وهكذا يتمك ن من االستفادة من فرص العمل المتاحة. معهٍد تقني 

وحي ِة والفكري ة واألخالقي ة واالجتماعي ة والوطني ة  .في نفوس المتعل مين كما وتشد د مدرستُنا على غرس الِقيَِم الر 

مع األهل باحترام ُمراعيةً األنظمة والقوانين ال تي  اإلدارةوبـما أن  بناء شخصي ة المتعل م ال يتم  إال  بوجود مناخ تربوي  متكامل تتبن اه المدرسة، لذلك، تتعامل 

ِ المتعل ِم النُُّموَّ ا  .لصحيح والمرجو  تـحد د األُُطَر التربوي ة والمسلكي ة الموضوعة ِلنُُمو 

يتوف ر ِللمتعل ِم الجوُّ المناسب الذي يضمن له النجاح، وضعت المدرسة هذا الن ظاَم الذي تُطب ِقُه العائلة  حت ىوألن  نظاماً تربوي اً كاماًل ومتوازناً ضروريٌّ 

ناتِـها ِ  .ِمين، والمعل ِِمين، والطاقم المساند، واألهل، والمتعل  اإلدارة: التربوي ة بكل  ُمكو 
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II. النظام الداخلي 

 .7573الثانوي ة الوطني ة األرثوذكسي ة مؤس سة تربوي ة مرخ صة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي اللبناني ة تحت الرقم 

 :إلىيهدف هذا النظام الداخلي  

 .حسن سير العمل في المؤس سة .1

 .فيها ويتعل مونفي المؤسسة احترام القوانين التي ترعى العالقة بين األشخاص الذين يعملون  .2

 .أمن وسالمة األشخاص والممتلكات .3

على حس  المسؤولي ة  ة المتعل مينع هذا النظام الداخلي  لتسهيل العملي ة التعل مي ة ولتنشئِض وُ . ي مؤس سة تعليمي ة وتربوي ةهن الثانوي ة الوطني ة األرثوذكسي ة إ

 .موواجباته مواحترام القواعد والقوانين ومعرفة حقوقه

 .بموجبه نتعمالاللتين داري ة ترتكز الثانوي ة على القيم والمبادئ الموض حة في مشروعها التربوي  وعلى الهيئتين التعليمي ة واإل

 .نظامها الداخلي  الثانوي ة الوطني ة األرثوذكسي ة يعني االلتزام ب إلىن االنتساب إ

 التنظيم وعمل المؤس سة .1

 قبول الطالب الجدد .1.1

 .ة الصفوفشباط من كل  عام لكاف   1يبدأ التسجيل اعتباًرا من  .1

ب .2  .ويدفع رسم التسجيل تقد م الطلبات في قسم شؤون الطال 

 :لصفوف الروضات .3

 .يخضع الطفل الختبار دخول .أ

يةإ/  خراج قيد جديدإ :يرفق الطلب بالمستندات التالية .ب  .خراج قيد عائلي  إ/  4صورة شمسي ة عدد /  فادة صح 

 .كحد  أقصىالثاني كانون  31الثالث سنوات في  متم  يكون قد للقبول في صف الروضة األولى، على الطفل أن  .ج

 :والصفوف الثانوي ة لصفوف التعليم األساسي   .4

 .على الطالب أن يخضع المتحان دخول .أ

صورة شمسي ة /  فادة انهاء مصد قة من المنطقة التربوي ةإ/  خراج قيد جديدإ/  المدرسي ة العالمات :يرفق الطلب بالمستندات التالية .ب

 (للصفوف الثانوي ة)الشهادة المتوس طة /  خراج قيد عائليإ/  2عدد 

إعادة تسجيل الطالب في العام الذي يليه وذلك بناء على سلوكه  تعتبر السنة األولى من القبول سنة اختبار، وتحتفظ المدرسة بحق   .5

 .والتزامه في قانون المدرسة ونظامها الداخلي  

 إعادة تسجيل الطالب .1.2

ب إلىتعميًما  اإلدارةعام ترسل  في بداية شهر آذار من كل   .1  .األهالي إلعادة تسجيل الطال 

 .نهاية شهر حزيران حت ىيستمر إعادة التسجيل  .2

 .رسم التسجيليدفع  .3

، ترسل  .4  .تعميًما لألهالي لتحديد بداية العام الدراسي  التالي وإلبالغهم بأي أمور أخرى اإلدارةفي نهاية العام الدراسي 

ب بأي  تغيير في الوضع العائلي   .5  .أو عنوان السكن أو أرقام الهواتف على األهالي إعالم قسم شؤون الطال 

 تسديد األقساط .1.3

 :ةالتاليالطريقة د األقساط ورسوم القرطاسي ة والنشاطات ورسم الباص بحسب تسد   .1

ل 10رسم الباص قبل ( 1/2)نصف + ة والنشاطات كامل القرطاسي  + القسط ( 1/3)ثلث  .أ  .تشرين األو 

 .كانون الثاني 10رسم الباص قبل ( 1/2)نصف + القسط ( 1/3)ثلث  .ب

 .نيسان 10القسط قبل ( 1/3)ثلث  .ج

ب تحد د فيها طريقة الدفعإ ،لألهالي الذين يرغبون بدفع األقساط بطريقة أخرىيمكن  .2  .برام اتفاقيات مالي ة مع قسم شؤون الطال 

ر عن الدفعإعلى األهالي  .3 ب في حال التأخ   .بالغ قسم شؤون الطال 

ب .4 ب فاتورة األقساط مع الطال  ل وكانون ال يرسل قسم شؤون الطال  ة ثاني ونيسان أو حسب االتفاقات المالي  في بداية شهر تشرين األو 

 .المبرمة

 .تسد د األقساط والرسوم في صندوق المدرسة .5

 .األقساط قبل تسليم العالمات الفصلي ة والنهائي ة يجب أن تسد د كل   .6

 اإلدارةدوام  .1.4

 .ام التدريسخالل أي   الجمعة بنفس توقيت الدوام المدرسي   إلىمن االثنين  اإلدارةدوام عمل  .1

 .ظهًرا 1.00الساعة  حت ىصباًحا و 8.30من الساعة : تموز 15 حت ىبدء التدريس ومن انتهاء التدريس و إلىأيلول  1من  .2

وز و 16من  .3  12.30الساعة  حت ىصباًحا و 8.30من الساعة  فقط من كل أسبوع، ام الثالثاءأي   ، تفتح المدرسةنهاية شهر آب حت ىتم 

 .ظهًرا
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 .ساعة على األقل   48يسل م بعد  اإلدارةافادة أو طلب يطلب من  كل   .4

ب والدخول والخروج .1.5  دوام الطال 

 الدوام .1

 .على كل  الطالب االلتزام بالدوام المدرسي  الرسمي  

 والخروج الدخول .2

اباتها عند الساعة  .1  .صباًحا 7.00تفتح المدرسة بو 

في الروضات والحلقتين األولى صباًحا  7،55 صباًحا في الحلقة الثالثة والصفوف الثانوي ة والساعة 7.40 يبدأ الدوام الساعة .2

 (11،10يوم الجمعة الساعة ) 2،30وينتهي عند الساعة  ،والثانية

ن الدوام الدراسي   .3  (.استراحة واحدةباستثناء يوم الجمعة )استراحتين يتضم 

ر صباًحا، .4 ب الصفوف الناظرة أو مسؤولة القسم،  إلىمباشرة الروضات يجب تسليم طالب  في حال الوصول المتأخ  ا طال  أم 

هوا عند الناظر  .األخرى فيجب أن يتوج 

ر، تحتفظ  .5 ر المتكر   .ليوم أو أكثر( ة)بالحق  في عدم استقبال الطالب اإلدارةوفي حال التأخ 

ل  .6 ب قبل الساعة  اإلدارةال تتحم  ب خارج أكما  ،2،40صباًحا وبعد الساعة  7،00المسؤولي ة عن الطال  ن التأمين ال يشمل الطال 

ر في استالمهم ظهًراقبل التوقيت المذكور هذه األوقات، لذلك ننصح بعدم إرسال األوالد   .وعدم التأخ 

ب من المدرسة  .7 طلب مباشر  وذلك بناء على ،ال  بإذن الناظر المسؤولإأوقات الدوام الرسمي  خالل يمنع دخول وخروج الطال 

 .األمر من ولي  

مقابلة  لألهالي يمكن .المالعبفي األقسام الداخلي ة من المدرسة ويمنع تواجدهم بين الصفوف أو  إلىيمنع دخول األهالي  .8

 .األساتذة أو النظ ار أو مسؤولي األقسام بناء على موعد مسبق

 النقل .1.6

نة يقودها  ب في باصات حديثة مؤم  ن المدرسة نقل الطال  باص،  ويرافق الطالب مرافقة في كل   ،ن يحملون رخص سوق صالحةوسائقتؤم 

 . تحرص على أمنهم وسالمتهم

 .أيلول 1اعتباًرا من حجز األماكن في الباصات وإعادة هذا التأكيد على األهالي  .1

 .عند الحاجة هأو نزولالطالب عالم الناظر بأي  تغيير في مكان صعود إعلى األهالي  .2

 الحقوق والواجبات .2

وال يقتصُر مفهوُم الحقوِق . ِمن جهة، وبين المتعل ِِم وأولياِء أمِرِه من جهٍة ثانية، على الت الُزِم بين الحقوِق والواجبات اإلدارةالت عاُمُل بيَن يقوُم 

نُهيمعنى حضور الفَرِد في الـمجتمعِ َكَشخٍص  إلىوالواجباِت ُهنا على البُْعد القانوني  َوَحسب، بل يتعد اه  ِ تستَلِهُم . تَواُصٍل مع األفراد والجماعات التي تَُكو 

ي ة التعليم وانتظامه،  فِل في الت عَلُِّم، في إطار حر   .وفقًا للماد ةِ العاشرةِ من الدستور اللبناني  مدرستُنا الِقيََم الـمسيحي ةَ الـمتعل قةَ باإلنساِن، وتـحترُم حقَّ الط ِ

 الحقوق .2.1

 :متعل م بـما يلييـمكن إيـجاز حقوق الـ

 .حق االحتضان .1

 .حق  االحترام .2

 .حق  التعل م .3

 حق  االحتضان .2.1.1

ن له كل   هذا الحق  تأكيدضي تيق ٍ صادق، على أن ـها العائلة الثانية التي تـحتضن الـمتعل م وتؤم  ه رعوي  إدارة الـمدرسة، بـما لديها ِمن قدرةٍ ومن توج 

عه على القدوم  حبة، والـمحبَّبة، والـجاذبة، التي تشج   :وذلك عن طريق. الـمدرسة بـحماسة وسعادة إلىاألجواء الر 

 .لتربيٍة هادفة ةالـمالئم وفف  تأمين البناء المناسب والص .1

ي ة والنفسي ة الواعية .2 عاية الصح   .تأمين البيئة التعليمي ة الفاعلة والتوجيه والر 

ة والسالمة الشخصي ة .3  .تأمين مقتضيات السالمة العام 

 .الت ِقانات الحديثة لألغراض الـمخص صة لـها أصاًل  اترشيد استخدام التجهيزات والـموارد التربوي ة على اختالفها، بـما فيه .4

 .تنمية مواهبه إلىتأمين الـمساحة الـمناسبة لتمكين الـمتعل م من القيام بالنشاطات الفني ة والرياضي ة واألدبي ة اآليلة  .5

 .ل الحياة المدرسي ةالسعي لتأمين الوعي الـمناسب عند الـمتعل مين لنبذ العنف، ولتعميم ثقافة الحوار والسالم من خال .6

 .بناء أفضل العالقات اإلنساني ة مع المتعل م وذويه .7

على تـحم ل وتنشئته جعل االلتزامات المدرسي ة تجاه الـمتعل م موازي ة لاللتزامات العائلي ة، عن طريق التعامل مع األولياء لبناء شخصي ة الـمتعل م،  .8

ٍ أو تـمييٍز مهما كان نوعهمسؤولي اته، والتعاوِن مع اآلَخِر واحتراِمه،  ِ ضغٍط ُسلَطوي   .مابعيدًا عن أي 

 االحترام ق  ح .2.1.2

المتعل ِم، أن ـها تـحترُمه وتـحفظ كرامته اإلنساني ة، وتعتبر تأهيله تجاه تت خذه أو سلوك ، ِمن خالِل أي  إجراٍء يقتضي هذا الحق  تأكيد إدارة الـمدرسة

 .مجمل سلوكها التربوي  أهلَه أو أوِلياء أمِره بـهذا االحترام وبالـمكانة الـمرموقة التي له في مع فترُض أن تُشِعَره كما يُ . هدفًا ساميًا يقع في أُولـى اهتماماتـها
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 التعل م حق   .2.1.3

ها تطب ق استراتيجي ةً تربوي ةً تؤول هذا الحق  تأكيد ضي تيق واألنشطة ذلك في الـمواد  يتُم  تعلٍُّم ُمـْجٍد، وأن ـها حريصةٌ على أن  إلىإدارة الـمدرسة أنـ 

 . على قاعدة تأمين فَُرِص الت أهيل للجميع دون استثناءالدراسي ة، 

 :ومن حق  الطالب أن يحصل على

 .محتوى البرنامج .1

 .األهداف التربوي ة .2

 .مواعيد االمتحانات واالختبارات .3

 .طرق التقييم واحتساب العالمات .4

 .شروط الترفيع .5

ه، على سبيل الـمثال ال الحصر، من خالل اإلدارةتـجس د   :هذا التوج 

ِ وم .1 ٍة ما له عالقةٌ بالفكر الن قدي  ستلزماته، وتنميِة مواهب اعتماد استراتيجي ات تربوي ة من شأنـها تنميةُ الطاقات الفكري ة العليا عند الـمتعل م، وبخاص 

 .الـُمتعل ِِم وقدراته التواصلي ة

ا عن طريق البالغات الخط ي ة أو عن طريق االدراسي  القادم، وإعالم المتعل ِِميَن وذَِويِهم بالتحضير الـُمسبَق للعام  .2 لخط ة ال تي تَنوي اعتمادَها، إم 

 .لوحة اإلعالنات

لتعل مي  هات واضحة للمعل ِمين حول االلتزام بالـُموجبات الـمطلوبة منهم، وحول طرائق تـحضير الدروس، وحول متابعة التحصيل ايإصدار توج .3

 .ِللمتعل ِمين

هاٍت تتعل ُق بآلي اِت التقييم الـمدرسي  اليومي ة، الشهري ة، الفصلي ة  .4  .الس نوي ةوإصدار تََوجُّ

سـمي ة ِمن قبل الـمعل ِمين والمتعل ِِمين الذين هم في صف   .5 هات تتعل ق بالتحضير لالمتحانات الر  طة أو الثانوي ة اتالش هاد وفإصدار توج   .الـمتوس ِ

 .الخ ...تأمين مستلزمات التعل م الـهادف، وال سي ما قاعات الكومبيوتر، الـمكتبة، الـمختبرات .6

، وتشجيع ا .7 ِ إقامتُها خالل العام الدراسي  ياضي ة والبيئي ة واالجتماعي ة الـَمْنوي  ة بالن شاطات الفن ي ة والر  لمتعل ِمين على االنـخراِط إصدار روزنامة عام 

 .الـمجتمعفي خدمة 

 .تقييم أعمال الـمعل مين في مـجال التعليم وإدارة الصف  والعالقات الداخلي ة مع الـمتعل ِِمين .8

نُهم من معرف .9 ة أوضاع بناء أفضل العالقات مع لـجان األهل، وتـحديد روزنامة مواعيد االجتماعات الدوري ة، وتأمين جـميع التسهيالت التي تـمك ِ

 . س لوكي ة وغير ذلكأوالدهم التعليمي ة وال

 .الـمتعل ِم، بكل  أبعاده اإلنساني ة، والوطني ة، والس لوكي ة مابهويتمث ل يقتدي  نذيلتشجيع المعل م على أن يكون القدوة والـمثل ال .10

 .نتأمين الدعم المدرسي  ِلـمن هم بـحاجة إليه ِمن المتعل ِمي .11

ة ُمبكًرا، والع .12 ة إلىههم يم أو توجمل على معالـجتهالسَّعي الكتشاف ذَوي الحاجات الخاص   .مدارس مختص 

، وتأمين ما يلزم له .13 ب الذ اتـي   .تدريب الـمعل مين باستمرار، َوحث هم على االنـخراط في مـجال التدرُّ

 الواجبات .2.2

 انطالقًا من مبدأ التالُزم بين الحقوق والواجبات الذي يقوم عليه هذ الن ظام،

 مره،الـملقاة على عاتق الـمتعل م تـجاه المدرسة التي ينتسب إليها، وتـجاه العائلة الـمدرسي ة التي يعيش بين أعضائها لفترات طويلة من عوانطالقًا من المسؤولي ة 

هاأمره تُـحدَّدُ واجبات الـمتعل ِم وأولياِء  وانطالقًا من واجبات أولياِء األمر تـجاه أوالدهم،  :بـمجموعة من الـمعطي ات، أهـم 

 مجبات المتعل  وا .2.2.1

 :الحضور والتزام الدوام .2.2.1.1

راً، عليه أن يأخذ إذناً من الن اظر بالد خول . التقي د بأوقات الدوام .1   .الص ف   إلىوفي حال وصوِله متأخ 

 .عدم مغادرة المدرسة خالل الدوام ِمن دُوِن إذٍن َخط ي   .2

ً  ،يستأنف دراستَه إال  بعد شفائه التام  من المرض، وموافقة الطبيب المعالج في حال إصابِة المتعل ِم بـمرٍض ُمْعٍد، عليه أن ال .3 على عودته  ،خط ي ا

ٍ إذا طُ . المدرسة إلى ب على المتعل ِِم تقديُم تقريٍر طبي   .ذلك منهلب كما يتوج 

خاِذ موعٍد لزيارة الطبيب خالل ساعات التدريس .4 الـمدرسة  إلىمن األولياء الحضوُر  ة يُطلبوفي الحاالت االضطراري  . من الـمستحسن عدُم اتـ 

 .ِلُمرافقة َولَِدهم

 :الزي  المدرسي   .2.2.1.2

ب وتفادي التمييز االجتماعي   ةحقاق المساواإمن أجل  دبين الطال  عالمة انتماء  عتبر اللباس الرسمي  تكما  .، تعتمد المدرسة نظام اللباس المدرسي  الموح 

 .للمدرسة

ة الرياضالالنظيف، والزي  الرياضي  في يوم  باللباس الرسمي  االلتزام على الطالب   .ةي  حص 

ة .2.2.1.3  :السالمة العام 

 :على الطالب الذ، الطالب أن ينمو ويتعل م في جو  آمن يضمن سالمته ومعتقداته الشخصي ة من حق  
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ن حسن سير العملي ة التربوي ة .1  .التقي د بالنظام الذي يؤم 

 .فقط التواجد فيها إرشادات السالمة الموجودة في المدرسة والتواجد في األماكن المسموح إلىاالنتباه  .2

 .االمتناع عن حيازة أدوات حاد ةٍ ومؤذيةٍ  .3

 .هاوخارجالـمدرسة االمتناع عن الت دخين وتعاطي الممنوعات داخل  .4

دُ السالمةالحفاظ على هذه األنظمة داخل الباصات أيضاً وخالل الرحالت التي تنظ مها الم .5 ٍف يهد ِ  .درسة، واالمتناع عن أي  تصرُّ

ف باحترام .2.2.1.4  :التصر 

 :هذا االحترام من خالل اإلدارةحق  الطالب باالحترام، وبالمقابل على الطالب أن يبادل  اإلدارةتضمن 

 .مـحبَّتهم واحترامهماحترام إدارة الـمدرسة والنظ ار والهيئتين التعليمي ة واالداري ة وجميع العاملين فيها، ومبادلتهم  .1

 .احترام الـمعل م والتعاون معه والتزام توجيهاته .2

، وفي الـمالعب، والقاعات، ومبادرتـهم بالـمحب ة واالحترامالاحترام  .3  .رفاق والزمالء في الصف 

 ..(.الد ين، العرق، اللون، االنتماء الـمناطقي  )قبول اآلخر الـمختلف، مهما كان نوع هذا االختالف ومستواه  .4

 :النظافة والمظهر العام .2.2.1.5

 اعلى الطالب أن يحافظ على نظافته الشخصي ة ونظافة المدرسة كما عليه أن يحافظ على مظهر عام الئق يعكس صورة راقية عن المدرسة، لذ

 :عليه

ٍ الئق اعتماد .1 منع الُحِلي  والوشم  - وحالقة الذ قن للشب ان تقصير الشعر - نظافة الشَّعر ولياقته - تقليم األظافر ونظافتها وعدم طالئها: )مظهٍر خارجي 

ي ة قليلة من النقود - piercingوال   (.االكتفاء بكم 

ة في الـمدرسة  .2 ، )المحافظة على النظافة العام  ات، الـمختبرات، المالعب، الحماماتالمقاعد، الصف   .وفي الباصات( .الخ، الـممر 

 .عن تناول األطعمة داخل المبنى االمتناع .3

 الواجبات التعل مي ة .2.2.1.6

، وذلك من خالل إلىعلى الطالب أن يلتزم بكاف ة الواجبات التعل مي ة المطلوبة منه، وأن يسعى  ق في دراسته وتحصيله العلمي   :التفو 

، والقيام بكل  الواجبات واألبـحاث الـمنزلي ِة التي يطلبها المعل ُِمون .1  .الـمشاركة في الصف 

 . حانات الفصلي ة والدوري ةالخضوع لالختبارات واالمت .2

ٍ ِمن َوِلـي  األمر، أو تقرير طب ي   .3 خاذُ القرار باإلجراءات الواجِب  إلىويعود . كل  تغيٍُّب عن االمتحان يتطل ب إبراز تبريٍر خط ي  المدرسة اتـ 

 .اعتمادُها بشأن التعويض عن االمتحان

 . إعادتِـها إلىكل  تغيٍُّب عن المسابقة الشهري ة يؤد ي  .4

 .الـمشاركة في جميع النشاطات التي تطلب إدارة المدرسة المشاركة فيها .5

ف العام   .2.2.1.7  :الت صرُّ

 :على الطالب ذال، منها االنضباط والتزام القواعد والقوانينو من كاف ة النواحيته تعمل على تربيبتدريس الطالب بل المدرسة ال تكتفي  ن  أبما 

 .االلتزام بالـُهدوَء في الصف   .1

الملعب خارَج  إلىكما ال يحقُّ لهم الن زوُل . ال يحق  ألحٍد من المتعل ِِميَن البقاُء في غرفِة الصف  في فترةِ االستراحة، إال  بإذٍن ُمسبٍَق من الناظر .2

 .أوقات االستراحة

ف .3 ب الحفاظ على جـميع التجهيزات واألدوات والـمنشآت التي تضعها المدرسة بتصر  ل الطال  كل  ضرر لاألخالقي ة والـماد ي ة التبعات ، وتحم 

 .به الطالبيتسب ب 

 .حسن استخدام الت ِقانات الحديثة، وحصرها بأغراض تعليمي ة .4

ف  إلىالس هر على الحفاظ على سـمعة الـمدرسة والعاملين فيها، والـمبادرة  .5 الحد  من أي  ضرر يـمكن أن يلحق بـهذه الس معة من خالل تصر 

 .والـمسؤولين الـمعني ين اإلدارةوالالئق مع الجد ي  ي ذلك التعاون اآلخرين، بـما ف

ب، وأي   عدم بيع أي   .6  .اإلدارةمسبقة من موافقة ينال استثناء يجب أن  منتج داخل المدرسة بين الطال 

 .المشاركة في إنشاد النشيد الوطني  ونشيد المدرسة .7

ةاالمتناع عن تداول أي ِة منشورات سياسي ٍة أو عقائدي ة، أو  .8 ا يمس  باألخالق العام   .غيرها مم 

 .لكتروني ة خالل الدوام الـمدرسي  االمتناع عن استعمال الهاتف الخلوي  واآلالت اإل .9

، واالبتعاد عن العنف والصراخ، عدم  .10  .وأي  نوعٍ من أنواع األعمال التي تسب ب إزعاًجا لآلخرينالقياِم بأي  عمٍل ِمن شأنِِه تعكير الجو  التربوي 

 .يتعارض مع القوانين الَمرِعي ِة اإلجراء في لبنانوالقيام بأي  عمل من شأنه أن يؤذَي شخَصهُ واآلخرين عدم  .11

ش .12 ش بالرفاق مهما كان نوع هذا التحر   .عدم التحر 
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 واجبات أولياِء األمر .2.2.2

ة كل  يتم  انتخاب مندوبي األهالي في لجنة األهل . دارة المدرسةإألهالي أمام لجنة األهل هي الممث ل الرسمي  ل ثالث سنوات وذلك وفقًا للقانون  مر 

ة في لبنان 179/92المعد ل بالقانون رقم  136/92وللقانون رقم  4564/81وللمرسوم  11/81رقم   .من قانون تنظيم الهيئة التعليمي ة في المدارس الخاص 

ا واجبات   :األهالي فهي التاليةأم 

 .تربية أوالدهم أو َمن هم في عهدتِـهم تربيةً صالحةً وسليمةً مبني ةً على الِقيَِم الُخلُقي ة، واحترام القوانين المدرسي ة .1

ة أوالدهم، ومتابعِة  .2 االحتياطات تـجاه  تطعيم، كشف طب ي  عام ، كشف طب ي  على األسنان، أخذ)الوقائي ة الالزمة لـهم  اإلجراءاتالحرص على صح 

 ...(.األمراض الـموسـمي ة الـُمْعِدية، 

ضة المدرسة عن أي  مرض مزمن أو حساسي  إ .3 ي  أو طب ي  خاص   ة أو أي  بالغ ممر   .بأوالدهم وضع صح 

، وتعويدهم على القيام بـهذه األعمال يومياا وتلقائياا .4  .الحرص على نظافة أوالدهم ونظافة الزي  المدرسي 

 .على أعمال أوالدهم الـمدرسي ة التي ينف ذونـها في الـمنزلاإلشراف  .5

 .ة والكتب والقصص المطلوبة ألوالدهمتأمين القرطاسي   .6

تقانات التواصل الحديثة، وات خاذ ما يلزم لضبط هذا االستعمال عن طريق الحوار والتوجيه والبرمـجي ات أوالدهم لاستعمال حسن على اإلشراف  .7

 .المناسبة

 .استمرار التواصل مع إدارة المدرسة، والمشاركة في اجتماعات األهل وفي اللجان التي ترغب الـمدرسة في تشكيلهاالحرص على  .8

ر أو  إلىمتابعة التحصيل التعل مي  ألوالدهم من خالل االط الع الدائم على نتائج االختبارات واالمتحانات المدرسي ة، والـمبادرة  .9 معالـجة مشاكل التأخُّ

سوب   .الـمدرسي  بالتعاون مع إدارة الـمدرسةالرُّ

ي ة، أو قُصوٍر ما، أو حاجةٍ  .10 ٍف يقوم به األوالد في الـمنزل، يَنِمُّ عن وجود مشاكل نفسي ة أو صح  ٍة في ناحية  إبالغ إدارة الـمدرسة عن أي  تصر  خاص 

 .معالـجتها بالتعاون بين األولياء وإدارة الـمدرسة إلى، ليُصاَر محد دة

هات إدارة الـمدرسة في كل  الظ روف الـمحيطة بتربية أوالدهممراعاة  .11  .توجُّ

 .بالناظر لشرح سبب غياب الولد عن المدرسة التقي د بأوقات الدوام واالتصال .12

، وفي حال كان الغياب ألكثر ِمن ُكلَّ تَغَيٍُّب ال تتعد ى ُمدَّتُه ثالثةَ أي اٍم  تبرير .13 ي  ب احضار تقرير طب ي  عبر اتصال هاتفي  أو كتاٍب َخط ِ  .ثالثة أي ام، يتوج 

 .نترنت أو من خالل زيارة صفحة المدرسة على وسائل التواصل االجتماعي  مراجعة أخبار المدرسة من خالل صفحة المدرسة على اإل .14

نة هماألساتذة ورسائلمراجعة أجندة أوالدهم بشكل يومي  واالنتباه لمالحظات  .15  .المدو 

 .المفتوحةالمشاركة بأيام األبواب  .16

 .دفع األقساط والرسوم المدرسي ة األخرى .17

 احترام شرعة الحقوق والواجبات .2.2.3

اجراء أو  قبل ات خاذ أي   ،والفريق التربوي   اإلدارةوفي هذا المجال، تسعى . وانينالقالقواعد وأحد أهداف وقيم مدرستنا هي تربية المتعل مين على احترام 

ينبع من منطلق االحترام  ،فإن أي عقاب يُفرض على أي  طالب ،وفي مطلق األحوال. الحوار والبحث عن الحل  بطريقة تربوي ة إلىطالب، أي  عقاب بحق  

ِل تَبِعاِت أعماِله لشخص الطالب وشخصي ته ُب المتعل َِم على تَحمُّ  .وهو ليَس انتقاًما، بل وسيلةٌ تربوي ةٌ تدر ِ

ج العقاب من التنبيه الشفهي   إلىقد يؤد ي  مخالفة كبيرة لنظام المدرسة الداخلي   ةأي   ن  إ الطرد النهائي من المدرسة، وذلك بحسب  إلى معاقبة الطالب وقد يتدر 

 .خطورة المخالفة

 :، وهي مذكورة هنا على سبيل المثال وليس الحصرتعتبر التصرفات التالية مخالفات لنظام المدرسة الداخلي  

،  إلىعدم االنصياع عدم تحضير الواجبات المنزلي ة والمشاريع التعليمي ة، ، اللهو، لثرثرة في الصف  ا .1 في  الغش  توجيهات الفريق التربوي 

ر في الحضور االمتحانات،   إلىرمي األوساخ على األرض وعدم المحافظة على نظافة المدرسة، عدم المحافظة على النظافة الشخصي ة، التأخ 

ف غير  ب أو مع الفريق التربوي  الئق مع بقي  الالمدرسة، التصر  ة  إلىو مع أي من العاملين في المدرسة، اإلساءة أو اإلداري  أة الطال  السالمة العام 

د لتجهيزات المدرسة ومنشآتها، التغي ب عن المدرسة من دون تبرير ض بالضرب ألي شخص كان، احداث ضرر متعم  ، التلف ظ في المدرسة، التعر 

، بعبارات نابية، حيازة أدوات حاد ة أو سالح،  التدخين أو تعاطي الممنوعات داخل أو خارج المدرسة، نشر استعمال الهاتف الخلوي في الصف 

، اإلساءة  قي  ئأو المذهبي  أو العال أو الطائفي   التعص ب الديني    .سمعة المدرسة أو سمعة العاملين فيها، الخ إلىأو المناطقي 

 :وذلك على الشكل التالي (صف  وحلقة مع مراعاة خصوصي ة كل  )أنواع يكون العقاب على عد ة  .2

 .من قبل االستاذ تنبيه شفوي   .1

 .يُفرض من قبل األستاذ ويقوم به الطالب في منزله عمل إضافي   .2

 .من قبل الناظر تنبيه شفوي   .3

 .خارج وقت الدوام الدراسي  فرض من قبل الناظر وينف ذه الطالب في المدرسة يُ  عمل إضافي   .4

 .الطرد من الصف   .5

 .حرمان من االستراحة .6

 .لألهلاستدعاء من قبل الناظر مع  نذار خط ي  إ .7

ل على بطاقة عالمات الطالبإ .8  .، مع استدعاء لألهلنذار خط ي  رسمي  من قبل المدير، يُسج 

 .الطرد من المدرسة .9

 :كون إجراءات العقوبات بالترتيب التاليت .3

 .ستاذ يليهما انذار من قبل الناظرعقابين من قبل األ إنذارين أو .1
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 .نذار خط ي  إإنذارين شفهيين من قبل الناظر يليهما  .2

 .من قبل المدير ي سجل على بطاقة العالمات نذار خط ي  رسمي  إإنذارين خط يين من قبل الناظر يليهما  .3

 .يلي اإلنذار الخط ي الرسمي  الطرد المؤق ت من المدرسة .4

 .المؤق ت من المدرسة الطرد النهائي   يلي الطرد .5

 .حسب خطورة المخالفة المرتكبةالعقابي ة المراحل  إحدىتخط ي من حق  المدير والناظر في مطلق األحوال 

هات األكاديمي ة .3  التوج 

 عفاء من االمتحان األخيرواإل شروط الترفيع .3.1

 .بالمهاراِت التي عليه أن يحق قها أو يتمك ن منها في ُكل ِ مرحلٍة ِمَن المراحِل الدراسي ةالتقييم األكاديمي  للمتعل ِم مرتبٌط ارتباطاً وثيقاً 

المتعل ُِموَن، فردياا وَجماعياا،  وينبغي أن يكوَن نظاُم التقييِم واضًحا وَموُضوِعيَّ الَمعايير، لكي يتمك َن المعل ِمون من معرفة المهارات والقدرات ال تي اكتسبها

 .جِ دَعٍم َوتَْقِويةال ذي يَسمُح بات ِخاِذ القراِر األنسب ِلجهة اعتماد التقني ِة الفُضلى للمعالجة، سواٌء من خالل إعادة التدريس، أو ِمن خالِل براماألمُر 

 :التقييم في مرحلة الروضة .3.1.1

ٍ هو عبارةٌ عن الئحٍة بالمهاراِت ال تي يجب ع بةٌ بحسب المواد  التعليمي ةيُقيَُّم المتعل ُِم َوْفَق تقريٍر تقييمي  وفي مقابل ُكل ِ . لى المتعل ِِم اكتسابُها، والتي هي مبو 

 .(4)، ودُون المستوى المطلوب (3)، وَحَسن (2)، وجي د (1)َمهارةٍ معياٌر يتراوُح بين جي ِد ِجد اً 

 :تفسير هذا المعيار

اً ِللَمها(: 1)المعيار  -  .رةِ المطلوبةأداُء المتعل ِِم يعكُس امتالكاً تام 

 .أداُء المتعل ِِم يعكُس امتالكاً جزئي اً ِللَمهارةِ المطلوبة(: 2)المعيار  -

 .أداُء المتعل ِِم يعكُس الَحدَّ األَدنى ِللَمهارةِ المطلوبة(: 3)المعيار  -

 .أداُء المتعل ِِم يعكُس عدَم امتالِك الَمهارةِ المطلوبة(: 4)المعيار  -

ٌف َمرَ إن  هذه المرحلة ِمن ُعمِر  ةٌ ِجد اً في حياته، إذ فيها تَظهُر بَواِدُر نَقٍص في االستيعاب، أو تَصرُّ ِضيٌّ أو ما المتعل ِِم هي مرحلةٌ دقيقة، َمفِصِلي ة، وهام 

ائي ين تربوي ين أو نفسي ين ب يالمتابعة مع المر. شابه  .ِلُمتابعِة المتعل ِمِة واألولياء ضروري ةٌ ِجد اً، إذ قد يكون ِمن الضروري  استشارةُ أخص 

 :في صفوف التعليم األساسي ة والصفوف الثانوي ةالتقييم  .3.1.2

ا في المراحل التالية، فوسائُل القياس األكثر شيوعاً للتقييم األكاديمي  هي االمتحاناُت والعالمات التي يحصل عليها المتعل ُِم  وهذه . في هذه االمتحاناتأم 

دَةً لألهداِف المحدَّدَةِ والمهاراِت المطلوبِة  لُمعل ِم فكرةً واضحةً تُقد م لأي إن  االمتحانات يجب أن . ِمَن المتعل ِمالوسائُل تكون موضوعي ةً بِقَْدِر ما تكون مسابَقاتُها ُمَجس ِ

 .عن مدى امتالِك المتعل ِِم للمهارة المطلوبة

ل يكون التقييم بناء على نتيجة ثالث اختبارات خالل العام  .في الصف األساسي  األو 
 .التقييم بناء على نتيجة أربع اختبارات خالل العاميكون والرابعة والخامسة في الصفوف األساسي ة الثانية والثالثة 

 .وامتحانين خالل العام اختبارينفي الصف األساسي  السادس يكون التقييم بناء على نتيجة 

 .في الصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوي ة يكون التقييم بناء على نتيجة اختبارين وامتحانين خالل العام
قين باإلعفاء من االمتحان األخير إذا نالوا معد ل عام معي ن في كل   ن  أكما  ب المتفو  ق في الدراسة وتكافئ الطال  ع التفو   .حلقة دراسي ة المدرسة تشج 

 :فهي كالتاليواإلعفاء ا شروط الترفيع أم  

 :في الحلقتين األولى والثانية

ِ األعلى ُكلُّ متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت  إلىيُرفَُّع  .1 أو أكثر ( 12/20-11)ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات، وكانت نسبةُ نتيجتِه  10/20الصف 

 .اللغة العربي ة، اللغة األجنبي ة األُولى والرياضي ات: ِلُكل ٍ ِمَن المواد ِ األساسي ة

 .18/20عادلت نتيجته أو فاقت يُعفى من االمتحان األخير كل  متعل م  .2

 :الحلقة الثالثةفي 

ِ األعلى ُكلُّ متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت  إلىيُرفَُّع  .1 أو أكثر ِلُكل ٍ  10/20ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات، وكانت نسبةُ نتيجتِه  10/20الصف 

 .ولى، العلوم والرياضي اتاللغة العربي ة، اللغة األجنبي ة األُ : ِمَن المواد ِ األساسي ة

 .17/20يُعفى من االمتحان األخير كل  متعل م عادلت نتيجته أو فاقت  .2

ل، اذ ان نتيجته في المدرسة هي المعيار للترفيع إلىال يعني ترفيع المتعل م النجاح في الشهادة الرسمي ة المتوس طة  ن  إ .3  .الصف الثانوي  األو 

 :في المرحلة الثانوية

ِ  إلىيُرفَُّع  .1   .ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات 10/20ُكلُّ متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت الثانوي  الثاني الصف 

a.  ات والمواد العلمي ةفي معد ل الرياضي   11/20فرع العلوم، على المتعل م أن يحصل على نتيجة عادلت أو فاقت  إلىللترفيع. 

b.  ات وماد تي  في معد ل الرياضي   10/20عادلت أو فاقت  على المتعل م أن يحصل على نتيجة فرع االقتصاد واالجتماع، إلىللترفيع

 .االقتصاد واالجتماع

 .16/20يُعفى من االمتحان األخير كل  متعل م عادلت نتيجته أو فاقت  .2
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ِ الثانوي  الثالث  إلىيُرفَُّع  .3 ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات وحصل على نتيجة  11/20فرع العلوم ُكلُّ متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت الصف 

 .اتفي الرياضي   11/20في معد ل والفيزياء والكيمياء و 11/20عادلت أو فاقت 

ِ الثانوي  الثالث فرع علوم  إلىيُرفَُّع  .4 ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات وحصل على  10.5/20متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت  الحياة ُكلُّ الصف 

 .ماد ة علوم الحياةفي  11/20والفيزياء والكيمياء والرياضيات في معد ل  11/20نتيجة عادلت أو فاقت 

ِ الثانوي  الثالث فرع االقتصاد واالجتماع ُكلُّ متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت  إلىيُرفَُّع  .5 عِ العام ِ للعالمات وحصل ِمَن المجمو 10/20الصف 

 .في معد ل الرياضيات واالجتماع واالقتصاد 11/20على نتيجة عادلت أو فاقت 

ِ الثانوي  الثالث فرع اإلنساني ات ُكلُّ متعل ٍِم عادَلَْت نتيجتُه أو فاقَْت  .6 ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات وحصل على نتيجة  10/20يُرفَُّع إلى الصف 

 .في معد ل اللغتين العربي ة والفرنسي ة 10/20عادلت أو فاقت 

ة  :شروط عام 

 .حسب المقياس المتَّبع% 50أو  10/20تُعتبَُر عالمةُ النجاح في الماد ةِ التعليمي ِة الواحدة  .1

ي المعيار األساسي تعتمد المدرسة نظام العالمات النهائي ة لالمتحانات بحيث تعتبر ان نتيجة االمتحانات التي تجرى خالل العام الدراسي  ه .2

 .كماللتحديد النتيجة وال تعتمد نظام امتحان اإل

ِ حالةَ ُكل ِ متعل ٍِم تجاَوَزْت أي اُم غيابِه نسبة  .3 . ِمن مجموعِ أي اِم التدريس السنوي ة% 20في ُكل ِ مرحلٍة ِمن المراحِل التعليمي ة، يَدرُس مجلُس الصف 

ِ أعلىيَأخذُ القراُر بِعيِن ااِلعتباِر َوضَع   .المتعل ِِم وأسباَب تغيُّبِه، وتعويَضه عن الِحصِص التي َخِسَرها، ومقدرتَه األكاديمي ة في االلتحاق بصف 

ةٍ واحدةٍ في المدرسة نفِسها .4  .َوْفقاً ألنظمة وزارة التربية، ال يَجوُز للمتعل ِم أن يعيد السنةَ الدراسي ةَ أكثَر ِمن مر 

ِمَن المجموعِ العام ِ للعالمات، وكاَن راسبًا في ماد ةٍ أو أكثر ِمَن الَمواد ِ األساسي ِة المذكورةِ أعاله،  10/20 أو فاقَْت نسبة إذا عادَلَْت نتيجةُ المتعل ِمِ  .5

ِ دراسةً دقيقة، على َضوِء معاييِر الكفايات والمهاراِت المطلوب اكتسابُها، ويُتََّخذُ القر  . المناسبارُ فتتمُّ ِدراسةُ َوضِعِه في مجلِس الصف 

 االمتحانات .3.2

ة،   وقد، لذلك تجرى االمتحانات في جو  من الهدوء والرصانة، هواكتسابالمتعل م نها تعتبر أحد أهم المعايير المت بعة لتقييم أداء أذ إلالمتحانات خصوصي ة هام 

ة بها، وهي  :وضعت بعض القوانين الخاص 

ِ خالَل  .أ  .إجرائه لالمتحانيُمنَُع المتعل ُِم ِمن مغادرةِ الصف 

َر في الحضور  .ب رة إلىال يُعطى وقٌت إضافيٌّ ألي  متعل ٍِم تأخ   .المدرسة ألسباٍب غيِر مبرَّ

 .يُمنَُع تواجدُ أي ِة حقيبٍة أو كتاٍب أو ورقٍة على مقعِد المتعل ِم  .ج

 .يُشِرُف الُمراقُِب على تأميِن األجواء الهادئِة داِخَل صف ِه .د

 :حدوِث مخالَفة، اإلجراءاِت التاليةيت خذُ الُمراقُِب، عند  .ه

a. ا إذا . ثُمَّ، عندَ تكراِر المخالفة، يَحِرُمهُ ِمن الدَّقائِق العَْشِر األخيرةِ ِمن الوقِت المخصَِّص للمسابقة. يُنِقُص عالمةً ِلَمن يتحدَُّث مع ِرفاقِه أم 

ةً ثالثة، فيَسَحُب المسابقةَ ِمَن الُمخاِلف رت المخالفةُ مر   .تكر 

b.  َن يُدِخُل كتابًا أو ورقةً ي  .غرفة االمتحان، ويَضُع عالمةَ ِصفٍر على مسابقته إلىسَحُب المسابقةَ ِممَّ

c. إذا حاوَل أحدُ المتعل ِِميَن تمريَر ورقٍة أو معلومة لَزميِله، يضُع الُمراقُِب عالمةَ ِصفٍر ِلِكلَيِهما. 

ُن الُمراقُِب اإلجراءاِت ال تي ات َخذَها على و ِ ُس الماد ةِ قراَر الُمراقِبيُدَو   .رقِة المسابقة، بُغيةَ تبريِرها، َويَحتَِرُم الن اظُر وُمدَر ِ

 مساندة الجهاز التعليمي  وأفراده .4

ك العملي ة التربوي ة ر العلوم التربوي ة، والتبدالت االجتماعي ة المتسارعة، أصبح . الجهاز التعليمي  هو محر  لكن مع تشع بات مستلزمات التنشئة، وتطو 

 :تأمين هذه المساندة من خالل إلىلذلك تسعى إدارة المدرسة . مساندة تأتيه من ضمن التنظيم المؤس ساتي إلىالمعل م بحاجة 

ائي   .1  .تربوي   -نفس أخص 

 .مستشار طبي   .2

ائي   .3  .في الصعوبات التعل مي ة مستشار تربوي  أخص 

 مساعدة اجتماعي ة .4

ي ة .5  الحياة الصح 

ضة مجازة ويحق   .1  .ذلك إلىللطالب أن يقوم بزيارة الممرضة إذا شعر بالحاجة  من ضمن فريق عمل المدرسة توجد ممر 

 .أو إعطاء مسك نات لأللم داخل المدرسة ضة بمعالجة اإلصابات الطفيفةتقوم الممر   .2

ضة اإلصابات التي تستدعي العالج في المستشفى بالتنسيق مع األهل .3  .تنقل الممر 

ب مشمولون بتأمين طب ي ضد   .4  .الحوادث داخل المدرسة أو خالل الرحالت التي تنظ مها المدرسة خالل الدوام المدرسي   الطال 

 الجهاز التعليمي   حقوق وواجبات .6

لذلك ال تنحصر مسؤولي ةُ . ُل الجهاُز التعليميُّ َعَصَب الحياةِ المدرسي ة، ألن ه هو المسؤوُل المباشُر عن تنفيذ الخطِط التربوي ة التي تعتمدها المدرسةيشك  

، بل تَمتَدُّ  ِ وتنسحُب هذ. ُمواَكبٍَة شاملٍة أِلَبعاِد العملي ِة التربوي ة إلىهذا الجهاِز في األداء التلقيني  ، ألنَّ مقاربةَ الش أِن الت ربَوي  ِ َكُكل  ه المسؤولي ةُ على الِجهاِز التعليمي 

 .وهذا ما يُعطي العمَل التربويَّ دينامي تَه. ِهَي مشروعُ المدرسِة َكُمَؤسَّسة، وال تَقوُم على األداِء المنفِرد
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 حقوق الجهاز التعليمي  وأفراده .6.1

، . أفراِده هي جزٌء ِمن رؤية المؤس سِة التربوي ِة لنفِسهاحقوق الجهاز التعليمي  وكل  فرٍد ِمن  مراعاةُ هذه الحقوِق هي ضمانةُ جودةِ األداِء التربوي 

 :أهم  هذه الحقوق هي. واستمراري ِة هذه الجودة

تتبن اه إدارة أدنى  اَحد ٍ من جهة االلتزام المالي  واالجتماعي  اعتباُر ما تنص  عليه القوانيُن واألنظمةُ الَمْرِعي ةُ اإلجراِء في الدَّولِة اللُّبناني ِة  .1

ن ألعضاء الجهاِز التعليمي  ما يَسَمُح لَُهم القياِم بواجباتِهم تجاهَ عائالتهم، والمدرسة   .ساِهُم في تَْقِويَِة ُحُضوِرِهم المجتمعي  يُ يؤم 

ِة، والعائدة الحصول على التدريِب المستمر  الذي يَسمُح ألعضاِء الجهاِز  .2 راِت التربوي ِة العام   إلىالتعليمي  أن يَبقَوا على بَي ِنٍَة ِمَن التطوُّ

 .اتهممجال اختصاِص 

ِرها .3  .إفساُح المجاِل ِلَحد ٍ أَدنى ِمَن ااِلشتراِك في بَْلَوَرةِ ُرؤيِة المؤس سِة التربوي ِة والتخطيِط ِلُمستقبِلها َوِلتََطوُّ

، كونَه ُعضًوا في عائلٍة متكافلة، يقع على عاتقهاالرعاية الشخصي ة ِلُكل ِ  .4 مستقبُل األجياِل  ،مجتمعةً  ،فَرٍد ِمن أفراِد الجهاِز التعليمي 

 .التي تحت عهدتها

، ما يسمح له بتطوير مهاراتِه بِناًء على ال .5 العُ على تقويم األداء الذي يَخضُع له ُكلُّ فَرٍد ِمن أفراِد الجهاِز التعليمي  اِت معطياالط ِ

 .الموضوعي ة التي يحصل عليها

ِ َحقُّ التظلُِّم إذا ما اتُِّخذَ بَِحق ِِه أيُّ إجراٍء تَعَسُِّفي   .6  .ألي  فَرٍد ِمن أفراِد الجهاِز التعليمي 

 .مؤس سةُ لهذا الغرضتنظيم الحياة المدرسي ة، ِمن خالِل األُُطِر التي تَضعُها ال إلىإبداُء الرأيِ بَِشكٍل مسؤوٍل وُمنظَّم، في كل  ما يعود  .7

 واجبات الجهاز التعليمي  وأفراده .6.2

ُل واجباُت أفراِد الجهاِز التعليمي  في المؤس سِة َوجًها ِمن ُوجوِه التِزاِمهم قضي ةَ اإلنساِن بشكٍل عام ، وُرؤية أبرشي   ة طرابلس والكورة وتوابعهما تُشك ِ

تدخل . هذه الواجبات في إطار اإللزام بِقَْدِر ما تَندَِرُج في إطار ُمستَلَزماِت ُمماَرَسِة العََمِل المهني  بشكٍل مسؤوللذلك، ال تَندَِرُج . للعملي ة التربوي ة بشكٍل خاص  

، على سبيل المثال ال الحصر، األموُر التالية  :تحت عنوان واجبات كل  فرد من أفراد الجهاز التعليمي 

 .عندَ تنقُِّلِهم ضمَن أَْرِوقَِة المدرسة ِحرُصهُ على التِزاِم المتعل ِِميَن الُهدوءَ  .1

 .للتباحث معه في وضعه األكاديمي  أو المسلكي   َطلَبُهُ ِمن الناظر استدعاَء أوِلياِء أحِد المتعل ِِمين .2

ر، . إعادةُ َشرحِ الدرس عند طلب الُمتَعَل ِم .3  .أسئلتهِلإلجابِة َعن قي به يلتوفي حالة غياب أحِد الُمتعَل ِِميَن عن دَرٍس معيَّن ِلَسبٍَب ُمبَرَّ

ِب َوبَِجدْ  .4 ة، واالْلتِزاُم بَِجْدَوِل ُمراقَبَِة انتِقاِل الطال  ، ِمن حيُث الُحُضوُر َوَزَمُن الحص  َوِل التَّواُجِد في الفُرصة، التزاُمهُ بالنظام المدرسي 

 .وبتأمين أجواء هادئة خالل االمتحانات

حة في المهلة ا .5 حة مع معيار التصحيح وذلك خالل اإلدارةلمحد دة من قبل توزيعه للمسابقات المصح  ، وتوزيع المسابقات المصح 

ته  .حص 

 :َعن وهذا يتطل ب من المعل م االبتعادداخل المدرسة، للمتعل م باألمان تأمين الشعور  .6

 .األداء المزاجي  كاعتماد قصاصات مختلفة في الحاالت المتشابهة -

، ويَنَحِرُف عن بُعِده التربوي  القصاص ال ذي يَحمل طابَع  -  .االنتقاِم الشخصي 

 .القصاص الجماعي  حيث يُعاقَُب الكلُّ على ما ارتَكبَهُ البعض -

 .طريقة العقاب المت بعة في المدرسة اعتماد  .7

 .عدُم استعماِل الهاتِف الخلوي  في الصف  .8

 .عدم تصحيح المسابقات خالل ساعات التعليم أو مراقبة االمتحانات  .9

فريِق العمل التربوي  في  إلىلحرص على متابعة أوضاع المتعل ِِميَن التربوي ة، والسعي ِلَرصِد الصعوبات التعلُّمي ة لَدَيهم، ونَقلها ا  .10

 .المدرسة لمعالجتها

 .االمتناع عن الص راخ واستعمال الكلمات السي ئة  .11

ة الدراسي ة عدم تَرِك الصف    .12  .قبل تأمين بديلخالل الحص 

 .عاقد إلعطاء دروس خصوصي ة ِلَمن يُعَل ُِمُهم في المدرسةعدم الت .13

ِ بعد تحضيِر الدرس، والمشاركة في ُكل ِ حصِص التنسيق التي تفرُضها  إلىالحضور   .14  .اإلدارةالصف 

ُر لها   .15  .اإلدارةااللتحاق بدورات التدريب التي تُحض ِ

ٍ في قاعِة الُمعَل ِِمين، وإن ما في االجتماعات المخص صة لذلك، أو في اج  .16 تماعاٍت جانبي ٍة عدم الت داُوِل في ُشؤوِن المتعل ِِميَن بَِشكٍل َعلَنِي 

 .عني ينالمَ مع 

ق في عمليات التحضير، ، والعمل للمحافظة على روح المبادرة والفكر الخال  اإلدارةتنفيذ االستراتيجي ات التربوي ة التي تعتمدها  .17

 .والتنفيذ، والتقييم

ها إنطالقًا من مسؤولي ته في رعاية المتعل مين إنساني اً، على المعل م أن يتحل ى بالحزم والعدل والمحب ة وذلك وفق األنظمة التي تعتمد .18

 .المؤس سة

ِ الواحد،   .19 ٍة في الصف  ، بِخاص   .تأتي العملي ة التربوي ة متجانسةً ومتكاملة حت ىالتعاون الكامل مع سائِر أفراد الجهاز التعليمي 

ةً وهادفةينمنس قالالتشاور الدائم مع مسؤولي  األقسام و  .20  .، ِلتَأتَي العملي ة التربوي ة بِبُعِدها العمودي  ُمتَراص 

ا يَُحت ُِم ُحْسَن اختياِر األلفاظ، اعتبار المالحظات، والتوجيهات الشفوي ة والمكتوبة، جزًءا أساسيًا من عملي ة بناء شخص المتعل م، مِ   .21 م 

 .وعدَم الوقوعِ في األحكام الِقيمي ة، وتََجنَُّب ُكل ِ أنواع العنف

ٍف داخل المدرسة أو خارجها، تعبيًرا عن ُهِوي ِة المدرسة، ألن  الجهاز التعليمي  هو مرآة المؤس سة تجاه المج .22  .تمعاعتباُر ُكل ِ تََصرُّ

، واستعمال التقانات الحديثة، واالنضباط بالدوام إلىسة في كل  ما يعود االلتزام بسياسة المدر  .23  .المظهر الخارجي 
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، بعيدًا عن كل  المزايدات والضغوطات التي يمكن  .24 إعطاء األولوي ة لمصلحة المؤس سة كعائلة تربوي ة مسؤولة عن تنشئة جيل مستقبلي 

 .أن تمارس عليه مجتمعياا

 .سمعة المدرسة، بل على العكس التكل م دائًما بشكل ايجابي  عن المدرسة إلىعدم اإلساءة  .25

د بعدم القيام بأي  أمر قد يضر   .26  .حسب مندرجات هذا النظام الداخلي   بسمعة المدرسة وحسن سير العمل فيهاالتعه 

 


