
 الفرنسية الدولية  سيمون دو بوفوارمدرسة 
 الالئحة  الداخلية لمرحلتى الحضانة و االبتدائى 

 
 

 
. و تقوم مجهودات جميع  عليمو الت تربيةلل ا  الفرنسية الدولية مكان سيمون دو بوفوارتعتبر مدرسة 

 لمهمه.فى الحفاظ على هذه ا الدراسى )طالب، أولياء أمور و عاملين( على المشاركة  المجمع
تسمح الحياه داخل المدرسة للتلميذ باكتشاف شخصيته و التعبير عنها مع الحفاظ على احترام حقوق 

 و حريات اآلخرين.
منح التالميذ الفرصة لتحمل المسئولية و معرفة حقوق و واجبات كل فرد فى  هذه الالئحة تهدف 

 المجمع الدراسى. 
 الالئحة و يتعهد بالخضوع لها كاملة .  كل عضو بالمجمع الدراسى بالمدرسة ملتزم بهذه

 
 

 
 تتمثل المبادىء األساسية فى اآلتى :  

 مدنية الحياد و ال •

 العمل •

 االنضباط و االنتظام •

 واجب التسامح و احترام اآلخرين فى االعتقاد الشخصى  •

 المساواة فى الفرص و المعاملة  •

سديا  أو  جأو نفسيا ، كان ضمان الحماية ضد أى صورة من صور العنف سواء  •
 أخالقيا  

 واجب كل شخص بأال يستغل العنف بأى شكل من األشكال •

 الراشدين و التالميذ.االحترام المتبادل بين التالميذ و بين  •

•  
 

 
 

التسامح و احترام  روح من باسى الحق فى التعبير عن رأيه، لكل عضو فى المجمع الدر
 قواعد سير العمل بالمدرسة. 

 للتالميذ الحق فى : 

فى الحياه  ة، مما يسمح بتطوير الشخصية، تحسين المستوى، االندماج التربي •
 المدرسية و المهنية و ممارسة المواطنة

 محددة قانونيا   واجبات عليهمالحماية فى اإلطار المدرسى، فهم لهم حقوق و •

 النجاح من خالل قدرات كل تلميذ، طموحاته و عمله الشخصى  •

 المعلومة و النصيحة  •
  مدعوون  لعبون دورا  فى التوجيه وور لهم الحق فى متابعة دراسة أنجالهم حيث يأولياء األم     

 المدرسية. الحياة فيفى المشاركة 
 

 
 

 

سنوات في الصف األول االبتدائي ، علي أن يحسب  تقبل المدرسة األطفال من سن ست •
 ديسمبر من العام نفسه .  31 ير و حتى يومينا 1خالل العام من   أى يوم  السن من

 سنوات برياض األطفال . 3تقبل المدرسة األطفال من سن  •

 يكون التليمذ مقبوال بالمدرسة بعد : •
 . موافقة مدير المدرسة -
 تسديد رسوم التسجيل بالمدرسة .  -
 . استكمال ملف أوراق التلميذ -

 .ويعتبر المدير مسئوال  عن ملف تسجيل التلميذ ودقة ما به من معلومات 
 

 
 

 

يهدف إلى   ابالحضور مميتطلب إلزام التلميذ المرحلة االبتدائية  يفااللتحاق بالمدرسة  •
 تنمية شخصية الطفل و إعداده لتلقى التعليم في مرحلة التعليم األساسي.

 تعد المواظبة على الحضور إلى المدرسة إجبارية.  •

 يقوم مدرس الفصل بتسجيل الغياب في دفتر الحضور و الغياب. •

مر إخطار المدرس المعنى  ، و يتوجب على ولى األون مبررا  و كل غياب يجب أن يك •
بغياب نجله إما كتابيا  أو بإبالغ السكرتارية عبر التليفون أو البريد االلكتروني أو رسالة  

 قصيرة و ذلك يكون قبل الساعة التاسعة صباحا . 

، يمكن للمدير كتابي و مسبب من ولى األمرو بخطاب  الخاصة حاالتفي بعض ال •
 تثنائياًّ على غياب التلميذ لمدة محددة.الموافقة اس

باالتصال  أو التأخير، يقوم مدرس الفصل أو المدير الحضور فيحالة عدم االنتظام  في •
أجل حياه دراسية أفضل    نالحضور م في مااللتزابأهمية األمور، و ذلك لتذكيرهم  ءبأوليا

 و إذا لم يكن هناك أسباب غياب مقبولة.

خالل شهر بدون سبب أو  على األقل يومين كاملين في  ن الفصلغيب التلميذ عتعندما ي •
قد يواجهها التلميذ  التيتحديد المشاكل األمر لمناقشته و ىبمقابلة ول، نقوم عذر مقبول

ولى  ها وبينعقد بينا أن للمدرسة الحق في طلب توقيع كم. داخل أو خارج المدرسة
قد نحتاج اللجوء  األمرو إذا لزم تلميذ. و ذلك لمتابعة الفي حالة الغياب المستمر األمر 
 ... نفسيخصائى أ أوطبيب  إلى

 تمهيد 
 

 مبادىء عامة  .1
 

 حقوق المجمع الدراسى  .2
 

 نظام القبول  .3
 

 ر المواظبة والحضو .4
5.  

 



مركز الإبالغ يكون للمدير الحق في في حاله اإلصرار على عدم االلتزام،  و أخيرا   •
الثقافي الفرنسي و هي الجهة المختصة من قبل وزارة التعليم القومي الفرنسي بهذا الشأن  

 عويضات أو رد للمصروفات الدراسية. ون تمن المدرسة بد شطب التلميذو كذلك 

 
 

•  

 الخميس.تعمل المدرسة بنظام اليوم الكامل ولمدة خمسة أيام أسبوعيا  من األحد إلي  •

رياض   ظهرا  بمراحل 2:10صباحا  وحتى  07:25يبدأ اليوم الدراسي من الساعة  •
 ظهرا  بالمرحلة االبتدائية. 2:20إلى  7:15و من األطفال 

 قبل بدء الحصص.   دقائق 10التالميذ  نقوم باستقبال •

 يجب على الجميع ضرورة احترام المواعيد.  •

  7:30بدءا  من الساعة ، 2018نوفمبر  26كما تم التصويت بمجلس اإلدارة بتاريخ  •
  المرور على مسئولبعد ذلك التوقيت المتأخرين  طلبة المرحلة االبتدائيةعلى  سيكون

يعتبر   7:30د الساعة ر بعكل حضوف .(14رقم  )بوابةالفرنسية لمدرسة بااالستقبال 
 ثالث تأخير.من   سيتم منع الطالب من دخول الفصل في اليوم التالي  و تأخير.

 
 

يلتزم كل مدرس بعدم التعرض للتلميذ بأي سلوك أو تصرف أو لفظ مشين أو مهين يؤدي   •
 . هميإلي عدم االحترام المتبادل بين التالميذ وعائالتهم ومدرس

ل بحيث ال يسمح لولى األمر بالتعرض باإلهانة أو اإلساءة المثة متبادلة بالعالقوتكون  •
 إلدارة المدرسة . للمدرس أو 

 .قت الفسحة كامال  كنوع من العقابال يحق للمدرس أن يحرم التلميذ من و •

يمنع علي التالميذ التحرك الخطر علي أنفسهم كالقفز أو العدو أو الجري أو المزاحمة   •
 . هالمالعب أو دورات المياأو  طرقاتلم أو في العلي السال

الدرس إال بتصريح   أثناء يمنع علي التالميذ الخروج من الفصل ألي سبب من األسباب •
 . من مدرس الحصة

 .همير تحت إشراف مدرسابياالصطفاف في طو همعند سماع التالميذ للجرس علي •

ة إلي  نمي ثلمولة أو األشياء اوالتليفونات المح –حضار المصوغات إال يسمح للتالميذ ب •
 . رسةالمد

بالنسبة للكتب المدرسية علي التلميذ أن يحافظ عليها في أحسن صورة كما تسلمها وفي   •
 . عن تسديد التعويض الالزم للمدرسةحالة الفقد أو التلف يكون ولى األمر مسئوال 

 

 
 

 

بما فيه من فصول  ر المدير هو المسئول عن اإلشراف علي مبني المدرسة يعتب المباني:
 .وغيرها، وذلك خالل ساعات العمل اليوميةل ومكتبة معامو

مسئولة معها  ة للمدرسةدساعميوجد بكل فصل من فصول رياض األطفال  والنظافة:الصحة 
 و يتم تنظيف المبنى بأكمله بصورة يومية. الهتمام بنظافة وصحة الطفل .عن ا
املين وتدريبهم علي قواعد  س والعة التدريئيقوم مدير المدرسة بإعداد التالميذ وهي :األمن

 .مع مجلس اآلباء والمعلمين هاألمن والسالمة ويدون ذلك في ملف خاص باألمن ويناقش
إصابة طارئة   المدرسة التالميذ الذين يحتاجون إلي عالج سواء عيادةتستقبل  العيادة الطبية :

 االت حرجة يتم إرسال  سيط ، أما في الحاالت التي تحتاج لعالج أعلى أو حأو مرض مفاجئ ب
 

مسبقا  واالتصال بولى األمر لمتابعة األمور العالجية  التلميذ إلي المستشفى المتفق عليه
 والمالية الخاصة بالمستشفي . 

 
 
 
 
 

 
موعد   تبدأ مسئولية المدرسة باإلشراف علي التالميذ بواسطة إدارة المدرسة قبل •

 المسئولية حتى نهاية اليوم الدراسي  دقيقة وتستمر هذه  ةعشر خمسةدخول المدرسة ب

ويقوم المدير بتنظيم هذا اإلشراف وغيره أثناء الفسح ومغادرة المدرسة ويكون ذلك   •
 بواسطة المدرسين والمشرفات ومن يعينهم المدير .

 
 

 
 
 

ن يسجل اسم  أاص للتالميذ البد ولى األمر الذي يرغب في استخدام خدمة النقل بالب •
طلب كتابي ويحصل علي موافقة مدير المدرسة   تقديمالنقل بعد  التلميذ ويسدد رسوم

 قبل بداية العام الدراسي . 

علي التلميذ انتظار الباص قبل موعده المحدد صباحا  بخمس دقائق وبرعاية األهل   •
ة شخص يحدده األهل عند  حتى تتسلمه مشرفة الباص والبد من استالم التلميذ بواسط

 العودة من المدرسة . 

في   هالمشرفة مسئولة عن التالميذ المكلفة بهم من لحظة استالم التلميذ من ذوي تعتبر •
 الصباح وحتى وصوله إلي داخل المدرسة والعكس بعد انتهاء اليوم الدراسي . 

اء  تزود المشرفة بقائمة بأسمر عمل المشرفة وضمان سالمة التلميذ يلضمان س •
ويمكنها   –ليفونات ولى األمر وكذلك أرقام ت –وعناوين التالميذ المكلفة بهم 

 ولغيره  للتمليذ ضررا   يمثل  شئ  ألي التالميذ إحضار المدرسة  إدارة تمنع

 .وغيرها البمب أو الصوت اتمسدس أو الحادة اآلالت أو كالسكاكين 

   مواعيد اليوم الدراسي .5
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أو االتصال   االستقبال بواسطة تليفون محمول يمكن لولى األمر الحصول علي رقمه
 . فقط فى حالة الضرورة القصوى 

تقوم هيئة التدريس بالتأكد من أن كل تلميذ يستخدم الباص المدرسى قد عهد به إلى   •
 فته.مشر

د و أن يأخذه فى الظهيرة. و فى حالة  التلميذ الذى يستخدم باص المدرسة صباحا  الب •
رغبة ولى األمر فى اصطحاب نجله عند انتهاء اليوم الدراسى البد من إبالغ إدارة  

 المدرسة قبل الساعة العاشرة صباحا .

 الصطحابه و فى حالة غياب التلميذ لمدة ثالثة أيام متتالية، لن يمر الباص صباحا   •
وجه إلى طبيبة المدرسة مباشرة  للسماح له  على ولى األمر الحضور مع نجله و الت

 .بالدخول إلى الفصل
 

 
 
 

يجب  6/9/1990الصادر في  900788بناء علي القرار الوزاري الفرنسي رقم   •
 واإلدارة.تشكيل مجلس يضم عددا  من أولياء األمور والمعلمين 

يوما   15ن  بداية العام الدراسي وبعد انتخابه فيما ال يزيد عيجتمع هذا المجلس بعد  •
 االنتخاب. من 

 دراسي. يجتمع هذا المجلس مرة علي األقل في كل فصل  •

يمكن أن يجتمع هذا المجلس سواء بطلب من المدير أو بطلب من نصف األعضاء   •
 علي األقل وتكون هذه اجتماعات طارئه . 

األمور في بداية العام الدراسي ليعرض كل  يعقد اجتماع بين المعلمين وأولياء •
ذلك بصورة جماعية وخطة عمله مع تالميذه ويكون  هواحتياجات سفتهفلمدرس 

 فصل. ألولياء أمور كل 

ويتم اللقاء بشكل منفرد بين   تقييم التلميذتقرير  لتسلماألمور يعقد اجتماع ألولياء •
ب للمعالجة في حالة وجود  المدرس وولى األمر لمناقشة مستوى التلميذ ووضع أسلو

 بعض نقاط الضعف .

يربط بين   (Cahier de correspondance)ر ل تلميذ علي دفتيحصل ك •
المدرسة والبيت ويمكن للمدرس ولإلدارة االتصال باألسرة أو اتصال األسرة  

 طريقه. بالمدرسة عن 
فصل فى  ساعدة المدرسة بفتحه يوميا  و إعطائه لمدرسة الفى رياض األطفال، تقوم م

 حالة وجود ملحوظة من ولى األمر.
ملحوظة من   مرحلة اإلبتدائية، فيجب على التلميذ إعطائه للمدرس فى حالة وجودأما فى ال
 ولى أمره.

إال   أو داخل الطرقات لإلضطالع على الفصولال يحق لولى األمر التواجد بالفصل  •
 بإذن من المدير أو في مناسبات تحددها المدرسة . 

ذ داخل الفصل  درسة دفاتر األعمال اليومية التي يستخدمها التلميترسل الم •
وذلك طبقا  للنظام الذي   ابعد التوقيع عليه تها إلي المدرسةدطالع عليها ثم إعاضلال
 علنهي

 .  اجتماعه األول بهم  ولياء األمور فيأالمدرس علي  
 

 
 

 
يترتب على فصول.  تتسلم كل عائلة بالمدرسة هذه الالئحة. و يتم عرضها بجميع ال

. و كل إخالل  الطالب و عائلته  على الالئحة الداخلية تسجيل التلميذ بالمدرسة موافقة
 بالالئحة يترتب عليه عقوبات أو جزاءات على حسب خطورة الحدث.

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

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

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

 
 

 
 اسم التلميذ ...................... 

 
 الفصل.......................... 

 
"أتعهد باحترام الالئحة الداخلية  

 الحالية"
 /     / تم القراءة و المعرفة، فى    
 توقيع التلميذ 

 

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

 
 
 

"نتعهد باحترام الالئحة الداخلية  
 الحالية"

 تم القراءة و المعرفة، فى    /    / 
 توقيع ولى األمر 

 مجلس اآلباء والمعلمين.  10
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