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و تقوم مجهودات جمٌع . علٌم و التتربٌة للاًا  الفرنسٌة الدولٌة مكانسٌمون دو بوفوارتعتبر مدرسة 

. على المشاركة فى الحفاظ على هذه المهمه (طالب، أولٌاء أمور و عاملٌن)المجمع الدراسى 
تسمح الحٌاه داخل المدرسة للتلمٌذ باكتشاف شخصٌته و التعبٌر عنها مع الحفاظ على احترام حقوق 

. و حرٌات اآلخرٌن
تهدف هذه الالئحة منح التالمٌذ الفرصة لتحمل المسئولٌة و معرفة حقوق و واجبات كل فرد فى 

. المجمع الدراسى
 .كل ععو بالمجمع الدراسى بالمدرسة ملتتم بهذه الالئحة و ٌتعهد بالخعوو لها كاملةًا 

 
 

 
:  تتمثل المبادىء األساسٌة فى اآلتى 

 مدنٌةالحٌاد و ال 

 العمل 

 االنعباط و االنتظام 

 واجب التسامح و احترام اآلخرٌن فى االعتقاد الشخصى 

 المساواة فى الفرص و المعاملة 

  جسدٌاًا أو أو نفسٌاًا، كان عمان الحماٌة عد أى صورة من صور العنف سواء
 أخالالٌاًا 

 واجب كل شخص بأال ٌستغل العنف بأى شكل من األشكال 

 االحترام المتبادل بٌن التالمٌذ و بٌن الراشدٌن و التالمٌذ. 

  
 

 
 

روح من التسامح و احترام بلكل ععو فى المجمع الدراسى الحق فى التعبٌر عن رأٌه، 
. الواعد سٌر العمل بالمدرسة

: للتالمٌذ الحق فى 

  التربٌة، مما ٌسمح بتطوٌر الشخصٌة، تحسٌن المستوى، االندماج فى الحٌاه
 المدرسٌة و المهنٌة و ممارسة المواطنة

 واجبات محددة الانونٌاًا علٌهمالحماٌة فى اإلطار المدرسى، فهم لهم حقوق و  

 النجاح من خالل الدرات كل تلمٌذ، طموحاته و عمله الشخصى 

 المعلومة و النصٌحة 
      أولٌاء األمور لهم الحق فى متابعة دراسة أنجالهم حٌث ٌلعبون دوراًا فى التوجٌه و مدعوون

 . المدرسٌةالحٌاة فًفى المشاركة 
 

 
 

 

  تقبل المدرسة األطفال من سن ست سنوات فً الصف األول االبتدائً ، علً أن ٌحسب
 . دٌسمبر من العام نفسه 31 ٌناٌر و حتى ٌوم 1السن من أى ٌوم خالل العام من 

  سنوات برٌاض األطفال 3تقبل المدرسة األطفال من سن . 

  ٌكون التلٌمذ مقبوال بالمدرسة بعد: 
. موافقة مدٌر المدرسة -
 .تسدٌد رسوم التسجٌل بالمدرسة  -
 .استكمال ملف أوراق التلمٌذ -

 .وٌعتبر المدٌر مسئوالًا عن ملف تسجٌل التلمٌذ ودالة ما به من معلومات 
 

 
 

 

 ٌهدف إلى اااللتحاق بالمدرسة فً المرحلة االبتدائٌة ٌتطلب إلتام التلمٌذ بالحعور مم 
 .تنمٌة شخصٌة الطفل و إعداده لتلقى التعلٌم فً مرحلة التعلٌم األساسً

 تعد المواظبة على الحعور إلى المدرسة إجبارٌة. 

 ٌقوم مدرس الفصل بتسجٌل الغٌاب فً دفتر الحعور و الغٌاب. 

  و كل غٌاب ٌجب أن ٌكون مبرراًا، و ٌتوجب على ولى األمر إخطار المدرس المعنى
بغٌاب نجله إما كتابٌاًا أو بإبالغ السكرتارٌة عبر التلٌفون أو البرٌد االلكترونً أو رسالة 

 .الصٌرة و ذلل ٌكون البل الساعة التاسعة صباحاًا 

  فً بعض الحاالت الخاصة و بخطاب كتابً و مسبب من ولى األمر، ٌمكن للمدٌر
 .الموافقة استثنائٌا ًا على غٌاب التلمٌذ لمدة محددة

  فً حالة عدم االنتظام فً الحعور أو التأخٌر، ٌقوم مدرس الفصل أو المدٌر باالتصال
 أجل حٌاه دراسٌة أفعل ن فً الحعور مم األمور، و ذلل لتذكٌرهم بأهمٌة االلتتاءبأولٌا

 .و إذا لم ٌكن هنال أسباب غٌاب مقبولة

  عندما ٌتغٌب التلمٌذ عن الفصل على األالل ٌومٌن كاملٌن فً خالل شهر بدون سبب أو
عذر مقبول، نقوم بمقابلة ولى األمر لمناالشته وتحدٌد المشاكل التً الد ٌواجهها التلمٌذ 

كما أن للمدرسة الحق فً طلب توالٌع عقد بٌنها وبٌن ولى . داخل أو خارج المدرسة
و إذا لتم األمر الد نحتاج اللجوء . األمر فً حالة الغٌاب المستمر و ذلل لمتابعة التلمٌذ

 ...إلى طبٌب أو أخصائى نفسً

 تمهيد
 

 مبادىء عامة .1
 

 حقوق المجمع الدراسى .2
 

 نظام القبول .3
 

 المواظبة والحضور .4
5.  

 



  و أخٌراًا فً حاله اإلصرار على عدم االلتتام، ٌكون للمدٌر الحق فً إبالغ المركت
الثقافً الفرنسً و هً الجهة المختصة من البل وتارة التعلٌم القومً الفرنسً بهذا الشأن 

. و كذلل شطب التلمٌذ من المدرسة بدون تعوٌعات أو رد للمصروفات الدراسٌة

 
 

  

  ًالخمٌستعمل المدرسة بنظام الٌوم الكامل ولمدة خمسة أٌام أسبوعٌاًا من األحد إل. 

  رٌاض ظهراًا بمراحل 1:50 صباحاًا وحتى 07:25ٌبدأ الٌوم الدراسً من الساعة 
 . ظهراًا بالمرحلة االبتدائٌة2:10 إلى 7:25و من األطفال 

  البل بدء الحصصدالائق 10نقوم باستقبال التالمٌذ . 

 ٌجب على الجمٌع عرورة احترام المواعٌد. 

  15، سوف ٌتم غلق بوابة 2018 نوفمبر 26كما تم التصوٌت بمجلس اإلدارة بتارٌخ 
 و على الطلبة بعد ذلل التوالٌت الدخول من بوابة االستقبال 7:30بدءاًا من الساعة 

و سٌتم منع .  ٌعتبر تأخٌر7:25كل حعور بعد الساعة . 14للمدرسة الفرنسٌة رالم 
 .الطالب من دخول الفصل فً الٌوم التالً من  ثالث تأخٌر

 
 

  ٌلتتم كل مدرس بعدم التعرض للتلمٌذ بأي سلول أو تصرف أو لفظ مشٌن أو مهٌن ٌؤدي
 .إلً عدم االحترام المتبادل بٌن التالمٌذ وعائالتهم ومدرسٌهم

  وتكون العالالة متبادلة بالمثل بحٌث ال ٌسمح لولى األمر بالتعرض باإلهانة أو اإلساءة
 .للمدرس أو إلدارة المدرسة 

 ال ٌحق للمدرس أن ٌحرم التلمٌذ من والت الفسحة كامالًا كنوو من العقاب. 

  ٌمنع علً التالمٌذ التحرل الخطر علً أنفسهم كالقفت أو العدو أو الجري أو المتاحمة
 .هعلً الساللم أو فً الطرالات أو المالعب أو دورات المٌا

  ٌمنع علً التالمٌذ الخروج من الفصل ألي سبب من األسباب أثناء الدرس إال بتصرٌح
 .من مدرس الحصة

 عند سماو التالمٌذ للجرس علٌهم االصطفاف فً طوابٌر تحت إشراف مدرسٌهم. 

  والتلٌفونات المحمولة أو األشٌاء الثمٌنة إلً – ال ٌسمح للتالمٌذ بإحعار المصوغات
 .المدرسة

  ًبالنسبة للكتب المدرسٌة علً التلمٌذ أن ٌحافظ علٌها فً أحسن صورة كما تسلمها وف
 .حالة الفقد أو التلف ٌكون ولى األمر مسئوال عن تسدٌد التعوٌض الالتم للمدرسة

 

 
 

 

 ٌعتبر المدٌر هو المسئول عن اإلشراف علً مبنً المدرسة بما فٌه من فصول :المباني
. ومعامل ومكتبة وغٌرها، وذلل خالل ساعات العمل الٌومٌة

 ٌوجد بكل فصل من فصول رٌاض األطفال مساعدة للمدرسة مسئولة معها :والنظافةالصحة 
. و ٌتم تنظٌف المبنى بأكمله بصورة ٌومٌة. عن االهتمام بنظافة وصحة الطفل 

 ٌقوم مدٌر المدرسة بإعداد التالمٌذ وهٌئة التدرٌس والعاملٌن وتدرٌبهم علً الواعد :األمن
. األمن والسالمة وٌدون ذلل فً ملف خاص باألمن وٌناالشه مع مجلس اآلباء والمعلمٌن

 تستقبل عٌادة المدرسة التالمٌذ الذٌن ٌحتاجون إلً عالج سواء إصابة طارئة :العيادة الطبية 
 أو مرض مفاجئ بسٌط ، أما فً الحاالت التً تحتاج لعالج أعلى أو حاالت حرجة ٌتم إرسال 

 
التلمٌذ إلً المستشفى المتفق علٌه مسبقاًا واالتصال بولى األمر لمتابعة األمور العالجٌة 

 .والمالٌة الخاصة بالمستشفً 

 
 
 
 
 

 
  تبدأ مسئولٌة المدرسة باإلشراف علً التالمٌذ بواسطة إدارة المدرسة البل موعد

  دالٌقة وتستمر هذه المسئولٌة حتى نهاٌة الٌوم الدراسً ةعشر دخول المدرسة بخمسة

  وٌقوم المدٌر بتنظٌم هذا اإلشراف وغٌره أثناء الفسح ومغادرة المدرسة وٌكون ذلل
 .بواسطة المدرسٌن والمشرفات ومن ٌعٌنهم المدٌر 

 
 

 
 
 

  ولى األمر الذي ٌرغب فً استخدام خدمة النقل بالباص للتالمٌذ البد أن ٌسجل اسم
التلمٌذ وٌسدد رسوم النقل بعد تقدٌم طلب كتابً وٌحصل علً موافقة مدٌر المدرسة 

. البل بداٌة العام الدراسً 

  علً التلمٌذ انتظار الباص البل موعده المحدد صباحاًا بخمس دالائق وبرعاٌة األهل
حتى تتسلمه مشرفة الباص والبد من استالم التلمٌذ بواسطة شخص ٌحدده األهل عند 

 .العودة من المدرسة 

  ًتعتبر المشرفة مسئولة عن التالمٌذ المكلفة بهم من لحظة استالم التلمٌذ من ذوٌه ف
 .الصباح وحتى وصوله إلً داخل المدرسة والعكس بعد انتهاء الٌوم الدراسً 

  لعمان سٌر عمل المشرفة وعمان سالمة التلمٌذ تتود المشرفة بقائمة بأسماء
وٌمكنها – وكذلل أرالام تلٌفونات ولى األمر – وعناوٌن التالمٌذ المكلفة بهم 

 ولغيزه للتمليذ  زراًا  يمثل  شئ ألي التالميذ إحضار المدرست إدارة تمنع

 .وغيزها البمب أو الصوث مسدساث أو الحادة اآلالث أو كالسكاكين 

  مواعيد اليوم الدراسي.5
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االستقبال بواسطة تلٌفون محمول ٌمكن لولى األمر الحصول علً رالمه أو االتصال 
 .فقط فى حالة العرورة القصوى 

  تقوم هٌئة التدرٌس بالتأكد من أن كل تلمٌذ ٌستخدم الباص المدرسى الد عهد به إلى
 .مشرفته

 و فى حالة . التلمٌذ الذى ٌستخدم باص المدرسة صباحاًا البد و أن ٌأخذه فى الظهٌرة
رغبة ولى األمر فى اصطحاب نجله عند انتهاء الٌوم الدراسى البد من إبالغ إدارة 

 .المدرسة البل الساعة العاشرة صباحاًا 

  فى حالة غٌاب التلمٌذ لمدة ثالثة أٌام متتالٌة، لن ٌمر الباص صباحاًا الصطحابه و
على ولى األمر الحعور مع نجله و التوجه إلى طبٌبة المدرسة مباشرةًا للسماح له 

 .بالدخول إلى الفصل
 

 
 
 

  ٌجب 6/9/1990 الصادر فً 900788بناء علً القرار الوتاري الفرنسً رالم 
 .واإلدارةتشكٌل مجلس ٌعم عدداًا من أولٌاء األمور والمعلمٌن 

  ٌوماًا 15ٌجتمع هذا المجلس بعد بداٌة العام الدراسً وبعد انتخابه فٌما ال ٌتٌد عن 
 .االنتخابمن 

  دراسًٌجتمع هذا المجلس مرة علً األالل فً كل فصل. 

  ٌمكن أن ٌجتمع هذا المجلس سواء بطلب من المدٌر أو بطلب من نصف األععاء
 .علً األالل وتكون هذه اجتماعات طارئه 

  ٌعقد اجتماو بٌن المعلمٌن وأولٌاء األمور فً بداٌة العام الدراسً لٌعرض كل
مدرس فلسفته واحتٌاجاته وخطة عمله مع تالمٌذه وٌكون ذلل بصورة جماعٌة 

 .فصلألولٌاء أمور كل 

  ٌعقد اجتماو ألولٌاء األمورلتسلم تقرٌر تقٌٌم التلمٌذ وٌتم اللقاء بشكل منفرد بٌن
المدرس وولى األمر لمناالشة مستوى التلمٌذ ووعع أسلوب للمعالجة فً حالة وجود 

 .بعض نقاط الععف 

  ٌحصل كل تلمٌذ علً دفتر(Cahier de correspondance) ٌربط بٌن 
المدرسة والبٌت وٌمكن للمدرس ولإلدارة االتصال باألسرة أو اتصال األسرة 

 .طرٌقهبالمدرسة عن 
فى رٌاض األطفال، تقوم مساعدة المدرسة بفتحه ٌومٌاًا و إعطائه لمدرسة الفصل فى 

. حالة وجود ملحوظة من ولى األمر
أما فى المرحلة اإلبتدائٌة، فٌجب على التلمٌذ إعطائه للمدرس فى حالة وجود ملحوظة من 

 .ولى أمره

  ال ٌحق لولى األمر التواجد بالفصل أو داخل الطرالات لإلعطالو على الفصول إال
 .بإذن من المدٌر أو فً مناسبات تحددها المدرسة 

  ترسل المدرسة دفاتر األعمال الٌومٌة التً ٌستخدمها التلمٌذ داخل الفصل
بعد التوالٌع علٌها وذلل طبقاًا للنظام الذي  طالو علٌها ثم إعادتها إلً المدرسةضلال

 ٌعلنه
 . المدرس علً أولٌاء األمور فً اجتماعه األول بهم 

 

 
 

 
يترتب على .  و ٌتم عرعها بجمٌع الفصول. تتسلم كل عائلة بالمدرسة هذه الالئحة

و كل إخالل . الطالب و عائلته  على الالئحة الداخلية تسجيل التلميذ بالمدرسة موافقة
. بالالئحة ٌترتب علٌه عقوبات أو جتاءات على حسب خطورة الحدث

في  و الالئحة الداخلية الحالية يمكن تغييرها من قبل مجلس اإلدارة على حسب االحتياج

 .هذه الحالة سيتم إرسال هذا التعديل في الالئحة إلى أولياء األمور
 

 -----------------------------------------------------------------------
 

 
 

 
...................... اسم التلميذ 

 
.......................... الفصل

 
أتعهد باحترام الالئحة الداخلية "

" الحالية
/    / تم القراءة و المعرفة، فى    

 توالٌع التلمٌذ
 

 
........................ اسم ولى األمر

 
 
 

نتعهد باحترام الالئحة الداخلية "
" الحالية

/    / تم القراءة و المعرفة، فى    
توالٌع ولى األمر 
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