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   الربوة –مدرسة يسوع ومريم 
 النظام الداخلي  

 

 محتوى:

 
  2ص     تعريف 

  2ص   روح المدرسة وجوهرها: 

  2ص    رسالتنا  

  3ص     رؤيتنا  

  3ص   القيم التربوّية  

   4ص   سمات المتعّلمين  

  4ص     أحكام عاّمة 

  4ص    النمط المنهجي 

  5ص  أصول االنتساب إلى المدرسة وشروطه

  6ص    األقساط والرسوم المدرسية

  6ص  تسجيل التالميذ وبدء الدروس

 7ص    الدوام المدرسي 

  7ص    المدرسيّةاالمتحانات 

 8ص   ترفيع من صف إلى صف أعلى

  9ص     إعطاء اإلفادات

  9ص    العطل المدرسيّة 

  9ص     حقوق المعلّم 

  9ص    واجبات المعلّم 

  12ص    حقوق المتعلّم 

  13ص    واجبات المتعلّم 

  14ص   نظام الصحة المدرسيّة 

  14ص    الوساطة والتحكيم 

 14ص    برنامج خدمة المجتمع

  15ص      ختام 
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 2022 أيار 4            ، قرنة شهوان الربوة –مدرسة يسوع ومريم 

 قرنة شهوان – لمدرسة يسوع ومريم، الربوة النظام الداخلي  
من المرسوم رقم  20ة ة اإلجراء وال سي ما الماد  وفق القوانين واألنظمة المرعي   ضع هذا النظام الداخلي  و  

  .المعمول بهاة وباقي النصوص القانوني   4564
 

 تعريف
ت داٌر للحضانة في الربوة، ح  افتت   1965في الخامس عشر من تشرين األول من العام  :ولىاألالمادة 

ثل ه"، رغبًة من راهبات يسوع ومريم في نشر الم  تيفين  "أكاديمية  –يت في حينها دير يسوع ومريم سم  
 .1993آذار  21ها الحًقا في نت قداست  عل  ه التي أ  سة الرهبنة كلودين تيفين  ة لمؤس   التعليمي  

د المتعل مين فيها بثقافة أكاديمي ة تؤه لهم للقيام بدور بن اء ومسؤول  تسعى مدرسة يسوع ومريم إلى أن تزو 
ئهم على تربية خ   لقي ة وروحي ة مستوحاة من التقاليد المسيحي ة الكاثوليكي ة، مم ا يكسبهم في المجتمع، وتنش 

ويجعلهم مسيحي ين ملتزمين ومواطنين نشيطين  المسؤولي ة في عالقتهم مع اآلخرين وروح والحكمةالنضوج 
 يعملون في سبيل العدالة والسالم والمحب ة.

سة رهباني ة يسوع ومريم، تضع 1837-1774ه )وسيًرا على خطى القديسة الفرنسي ة كلودين تيفين   (، مؤس  
والتسامح، قادرين على بناء  عين بالحب  اص مؤمنين باهلل، مشب  إدارة المدرسة نصب أعينها تنشئة أشخ 

 م الكنيسة والمجتمع والوطن.مين في تقد  العائالت السعيدة، ومساه  
لة تحت رقم  لدى وزارة التربية اللبنانية. وهي تؤم ن التعليم بدًءا من  171إن  مدرسة يسوع ومريم مسج 

، وتعطي لغاٍت ثالًثا لتالميذها هي العربي ة، اإلنكليزية سنوات الحضانة حت ى مرحلة التعليم الثانوي 
 ايًضا.وتعطي المدرسة منهج البكالوريا الدولي ة  كما ي هيَّأ التالميذ لالمتحانات الرسمي ة.، والفرنسي ة

ة راهبات يسوع ومريم إلى مطراني ة ، انتقلت ملكي ة المدرسة من جمعي  2002في تشرين األول من العام 
 أنطلياس الماروني ة.

 
 روح المدرسة وجوهرها

  المادة الثانية:
 متجذ رون في اإليمان، تو اقون إلى االمتياز.: رسالتنا
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 رؤيتنا:
وي ساهم في تفعيل مدرسة يسوع ومريم مركز تربوي مسيحي  ي عنى بتنشئة اإلنسان تنشئًة متكاملة      -

.  طاقاته إلى أقصى حد 
تنشئة شابات إلى  والبكالوريا الدولي ة، تهدف مدرسة يسوع ومريم، وهي تعتمد نظام اللغات الثالث،    -

 ومتعل مين مدى الحياة، ،والفرح والرجاء وشب ان يكونون رساًل يحملون اإليمان المسيحي الحي  
 .عطوفين منفتحين على التنو ع والثقافات األ خرى ومواطنين لبنانيين مسؤولين، وأفراًدا 

، ومدافعون ممي زون، ومثال ي قتدى به في المجتمع هم م حاورون مدرسة يسوع ومريم  يخر يجإن       -
ة عن  .العدالة والسالم  بشد 

 التربوي ة:القيم 
 فون واإلداري ون إن  المدرسة جماعة تربوي ة يتعاون فيها أعضاؤها: المعل مون والمتعل مون والموظ  

واألصدقاء. تهدف المدرسة إلى بناء شخصية المتعل مين بناًء متكاماًل، واكتشاف والقدامى  واألهل
 مواهبهم، وتطوير الطاقات الكامنة في داخلهم تطويًرا:

البحث عن المعرفة، والتوق الى االمتياز، وااللتزام بالنزاهة األكاديمي ة، بتنمية قدرتهم على  :أكاديميًّا    -
وتقدير وجهات النظر المتنو عة، وقبول االختالف الثقافي والمجتمعي  واحترامه من خالل اللغات، 

ق، والطرائق التفاعلي ة.ستقصاءواال  ، والتفكير النقدي  والخال 
، ويصون ويدعو إلى تكريمه بالقول والفعل ،حياةاليعكس حضور هللا في مختلف نواحي  روحيًّا:    -

، واإليكولوجي  المشترك، فيحمل التالميذ عندئٍذ ثمار الروح القدس.  اإلرث اإلنساني، والثقافي 
وصقل الذوق الفني ومشاطرته  ،بشتى أشكاله وتقديره الجمال مالحظةبتنمية قدرتهم على  جماليًّا:    -

 مع اآلخرين.
ل قي  عندهم، والتوق الى الحقيقة،نمية نشئة ضمير التالميذ وتبت خلقيًّا:    - والعيش  حس  الصالح الخ 

 في األمانة والنزاهة.
ة جي دة والتمت ع بالنشاطات الترفيهي ة،  جسديًّا:     - تعبيًرا عن بتنمية قدرتهم على المحافظة على صح 

 الفرح بالحياة.
د و  ،إنسانوق كل  حقا دقيًقا واحتراًما ليعكس فهمً  اجتماعيًّا:   - ، التضامنيجس  العدالة و  البشري 

 .، والتعاطفاالجتماعية
، والدفاع عن سيادة لبنان واستقالله، "لبنان الرسالة "لـ  واحترام يتجذ ر في محب ة صادقة وطنيًّا:    -

 .والتنو ع الترابط الكوني   وتقدير
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  مين في مدرسة يسوع ومريم سمات المتعل  
قون ، مون محتر  ، رون ماهرون محاو  ، متعل مون مدى الحياة أصحاب ، متعاطفون ، متعاونون فع الون ، خال 

، ذوو تفكير عالمي  ، منفتحون ، باحثون ، مسيحي ةحاملو قي م ، مثق فون ، أكفاء، وطني ون ، حي   ضمير
 ...ممي  زون ، ملتزمون 

 
 حكام عام ةأ

 النظام:: يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المستعملة في هذا الثالثةالمادة 
 .رئيس المدرسة إدارة المدرسة:
، المشرف نائب الرئيس، رئيس المدرسة،  مجلس اإلدارة: مديرو األقسام من الحضانة إلى الثانوي 

ق البكالوريا األكاديمي،  مدير دائرة المحاسبة و  ةائر دمدير العالقات العام ة،  مدير، الدولي ةمنس 
 .المعلوماتية

 المدرسة. رئيسمديري األقسام والمشرف األكاديمي و  بإشرافقو المواد منس   :المكتب التربوي  
 .الربوة –مدرسة يسوع ومريم  مدرسة:

 ى التدريس في المدرسة.كل من يتول   :المعلم أو الهيئة التعليمية
 المسؤول عنه. ولي أمر التلميذ:

  ذكره في النظام بصيغة المذكر يصلح للمؤنث. تم  ي ما  كل مالحظة:
 

في  - مة للعقود التي تربط المدرسة بأفراد الهيئة التعليميةعتبر أحكام هذا النظام متم  ت   ة:رابعالمادة ال
 وملزمة للطرفين. –حال وجودها 

ت ت أمون الحًقا مهما يستخد  ين والذين قد ة الحالي  أفراد الهيئة التعليمي   لكل   هذا النظام هو إلزامي   ن  إ
 تهم.وضعي  

 
 ي  النمط المنهج

نة في مناهج التعليم الرسمي ة هي المواد المعي  سنة منهجي   مواد التدريس في كل   إن   سة:خامالمادة ال
إلدارة  ويحق   وفي مناهج البكالوريا الدولي ة، ة والتنشئة على الحياة(،)باإلضافة الى التربية المسيحي  

 المدرسة أن تعتمد بشأنها الكتب التي تختارها.
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ة اللغات المعتمدة في المدرسة. كما تعتبر هذه اللغات ة والفرنسي  ة واإلنكليزي  تعتبر العربي  : ةدسالمادة السا
ة. المعل مينلغة التخاطب بين التالميذ وسائر   بحسب الماد 

صف  ة أسبوعًيا لكل  بخمس وثالثين حص   في المنهاج اللبناني د حصص التدريس: تحدَّ ةسابعالمادة ال
ل،  أم ا برنامج البكالوريا  من ضمنها حصص التعليم المسيحي.و أو شعبة، بدًءا من القسم االبتدائي  األو 

ة أسبوعيًّا.قد ف للصفوف الثانوي ة الدولي ة  يمتد  على ثمانية وثالثين حص 
ة في اال ة:ثامنالمادة ال ة الحص  ل مد  الثاني، والتكميلي، بتدائي اال كل  من دقيقة، وفي 45بتدائي األو 
 .تاناستراحتتخل ل النهار  دقيقة. 50والثانوي 

بعد الظهر( بحسب  2,55صباًحا وحتى  7,45ل في هذا الدوام )من الساعة يجوز لإلدارة أن تعد      -
 .الب البكالوريا الدولي ةط، وخصوًصا لما تراه متناسًبا ومصلحة المدرسة

هم أو بعضهم ، إبقاء تالميذ الشعبة أو الصف كل  موافقة اإلدارة وأولياء التالميذبعد ، مينيجوز للمعل     -
 .ا الستكمال شرح الدروس أو للقيام بأي نشاط غير منهجي  م  إفي المدرسة خارج أوقات الدوام، 

ية أو سات فن  هم بزيارة مؤس  يذا أن يقوموا وتالممي المواد التي تقتضي توضيًحا عمليًّ لمعل   :تاسعةالمادة ال
 بعد موافقة اإلدارة وأولياء التالميذة في أوقات الدوام أو خارجها ة وجغرافي  ة أو أماكن أثري  مصانع انتاجي  

 ة تنجم عن هذه الرحالت.مسؤولي   ل كل  ة على تحم  الخطي  
 

  أصول االنتساب إلى المدرسة وشروطه
  شرة:االمادة الع

 التلميذ:يشترط في قبول 
، وباحترام ، وبعدم التعر ض للمدرسة وسمعتهاا وروًحاأمره خطًيا بالتقيد بهذا النظام نصًّ  ولي  د أن يتعه   •

 .، وبتسديد األقساط كاملة وفي مواعيدهاجميع العاملين فيها
ع منه يذكر فيه اسمه وشهرته وعنوانه م هذا االخير بطلب موق  أمره وأن يتقد   أن يكون بصحبة ولي   •

ة التي يطلب التلميذ االنتساب إليها ويرفق بالطلب األوراق قرابته للتلميذ والسنة المنهجي  ومهنته ودرجة 
 التالية:الثبوتية 

ة دة في منهج التعليم الرسمي للسنة المنهجي  المحد   فق والسن  عمره يت   إخراج قيد أساسي يثبت أن     -
 األصلي.التي يريد االنتساب إليها، مع صورة عن إخراج القيد الفردي  

 شهادة العماد للمسيحيين.   -
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 شهادة صحي ة.   -
 أربع صور شمسية.  -
قة بحسب األصول من وزارة التربية وبطاقة عالمات تظهر بوضوح نتائج ة مصد  إفادة مدرسي     -

 من مدرسة أخرى. وفودفي حال ال ،أعمال التلميذ المدرسية، باإلضافة إلى إفادة حسن سلوك
انتساب التالميذ الجدد، في حال وجود مراكز شاغرة، أن يجتازوا بنجاح امتحان يشترط في  -     

 ده إدارة المدرسة.الدخول الذي تحد  
 تحفظ جميع األوراق الثبوتية في ملف التلميذ. -      

ل األهل  :الحادية عشرةالمادة  كل  تلميذ مقبول في المدرسة يلتزم بات باع نظامها، وبمجر د أن يسج 
أوالدهم في المدرسة، يوافقون من دون تحف ظ على كل  االجراءات التي تراها اإلدارة ضروري ة لخير 

ةهي إلزامي ة،  في المنهاج اللبناني   إن  كل  المواد التعليمي ةالتالميذ.   لي ة.لها حق األو   التعليم المسيحي   وماد 
 

 األقساط والرسوم المدرسية
 .المدرسي ةتشترط إدارة المدرسة أن يقوم أولياء كل  تلميذ بتسديد الرسوم واألقساط  :الثانية عشرةالمادة 

د رسوم التسجيل والقرطاسية والنقل واألقساط المدرسية في مطلع كل   :ثالثة عشرةالمادة ال  سنة  تحد 
مدرسي ة )حتى أوائل كانون الثاني(، وتؤخذ بعين االعتبار نسبة الزيادات الطارئة على بدالت غالء 

 المعيشة وغيرها.
مع القسط  القسط السنوي،من  %10، وقيمتها للطالب القدماء تدفع رسوم التسجيل :رابعة عشرةالالمادة 

 فت دفع القرطاسي ةأم ا  من العام الجديد. الثالثمن القسط  %10ت حسم هذه ال  الثالث من العام الدراسي.
طلبات التسجيل قبول او رفض . ويحق  للمدرسة الجديدمن العام الدراسي  أيلول 15 في المدرسة قبل

 المتأخ رة عن هذا التاريخ. 
على ثالث دفعات أو بحسب األصول في المدرسة تدفع األقساط المدرسية  :خامسة عشرةالالمادة 

دة من المدرسة،   15والقسط الثاني قبل  ،الثانيتشرين  15األول قبل  ويسدد القسط المدرسي  المحد 
ي ة والمعنوي ة . وكل  من تخل ف عن تسديد التزاماتهأيار 15والقسط الثالث قبل  ،شباط تجاه المدرسة  الماد 

 في تجديد االنتساب اليها. ه فقد حق  
على أولياء أمر التالميذ المتعث رة أوضاعهم في المدرسة أن يلب وا الدعوات  :السادسة عشرةالمادة 

هة إليهم من قبل   المدرسة للبحث في الحلول المناسبة.الموج 
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 وبدء الدروس مواعيد تسجيل التالميذ
تشرين األول والثاني من كل  سنة  ي يجري تسجيل التالميذ الجدد طيلة شهر  عشرة: السابعةالمادة 

 ويمكن تمديد المهلة بقرار من اإلدارة. 
. ده اإلدارة في شهر أيلول وبحسب روزنامة كل  عام دراسي   تبدأ الدروس وتنتهي في الموعد الذي تحد 

 
 الدوام المدرسي

  المادة الثامنة عشرة:
 .الدوام المدرسي  فقطخالل ساعات ة التلميذ ل المدرسة مسؤولي  تتحم     -
 .كأقصى حد   7،45يجب على التلميذ أن يحضر إلى المدرسة عند الساعة     -
أو الخروج  رة على األهل أن يرافقوا التلميذ، إذا كان ذلك ممكًنا، لتبرير التأخ  في الحاالت االضطراري    -

  ا.هاتفيًّ  أو إعالم مدير القسم ،المبكر من المدرسة
 

 المدرسي ةاالمتحانات 
تنظ م اإلدارة االمتحانات والمسابقات وتت فق مع المعل مين على االسئلة التي يجب  عشرة: التاسعةالمادة 

ر النتائج النهائي ة أن ت    وموافقة المعل مين ذوي العالقة. بإشرافهاعطى من البرنامج، وتقر 
  :عشرون الالمادة 

ل الدراسي  يتم  تقسيم العام  -  إلى ثالثة فصول، الثاني  واالبتدائي   في أقسام الروضة واالبتدائي  األو 
الفصل الدراسي األول وينتهي في نهاية شهر كانون األول من كل  عام، والفصل الدراسي  الثاني الذي 

ن حتى يبدأ في كانون الثاني من كل  عام ويستمر  حتى نهاية شهر آذار، والفصل الثالث من شهر نيسا
ط والثانوي  فيتوز ع العام الدراسي على فصلين،  نهاية العام الدراسي. الفصل الدراسي أم ا في قسمي المتوس 

 الذي ينتهي في حزيران.  والفصل الدراسي  الثانيشباط،  األول وينتهي في
 

 العشرون:الحادية و المادة 
على قسمين: امتحانات دوري ة  في قسمي التكميلي والثانوي  تجرى المسابقات واالختبارات المدرسية -

 في ملف  التلميذ كما وردت عند إعالنها.العالمات وامتحانات فصلي ة. تسج ل 
 في كل  فصل.مر ة  أقل هيتسل م التلميذ كشًفا عن تحصيله العلمي    -
ة   -  ونوعها. يكون عدد االختبارات ووقتها متناسًقا مع عدد ساعات تدريس الماد 
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طة والثانوي ة، يجب إعالم التلميذ بموعد االمتحان قبل أسبوع، أم ا االمتحان   -  في المرحلتين المتوس 
.  الفصلي  فيجب إعالم التلميذ عن موعده قبل أسبوعين على األقل 

ه  ،وقت االمتحان 3/4ء قبل انتهاال يسمح للتلميذ بمغادرة غرفة الصف   - فوًرا الى وعند خروجه يتوج 
 إذا سمح معل م أو ناظر بخروج التلميذ قبل هذا الوقت يكون ذلك بمسؤولي ته. .ملعب القسم

 أن يحضر تقريًرا من طبيب المدرسة. أو الدوري   على التلميذ الغائب عن االمتحان الفصلي    -
 .1/20ت عليه تهمة الغش في االمتحانات توضع له عالمة التلميذ الذي تثب   -
 م بحل  تعاد أوراق االمتحان للتلميذ بعد تصحيحها خالل أسبوع من تاريخ االمتحان، حيث يقوم المعل    -

األسئلة واإلجابة على استفسارات التالميذ. كما يمكن األهل االطالع على عالمات أوالدهم على موقع 
 .أو تطبيق المدرسة المدرسة االلكتروني

ه إلى معل م  في حال االعتراض على عالمة سؤال أو  - امتحان أو اختبار، يتوج ب على التلميذ التوج 
ة أوالً  ه إلى إدارة القسم.  ، وفي أثناء تصحيح اإلمتحان فقط.الماد   وإذا لم ي جد  األمر فعليه التوج 

ة على أي  تغيير في عالمة االمتحان أو االختبار.   - قع معلم الماد   يو 
 مرتفعة. العاجزين عن اجتيازه كانت نسبة التالميذي عاد النظر في االمتحان إذا  -
يجب على المعل م احترام خصوصيات التلميذ وعدم قراءة عالماته عالنية أمام تالميذ الصف، كذلك   -

ة  مدير القسم عدم التحد ث حول سلوكه أو تحصيله إال  مع ق الماد   .هولي  أمر و ومنس 
فه عن الحضور تلميذ تزيد نسبة تخل   اإلدارة النظر في وضع كل  يعود إلى  :والعشرون  الثانيةالمادة 

 ة.ام الدراسة السنوي  من مجموع أي   %20على 
أو ف عن موعد مسابقة أو امتحان تلميذ تخل   تنظر إدارة القسم في حالة كل   والعشرون: ةلثالثاالمادة 
 .وتت خذ التدابير المناسبة، مشروع أو غير مشروع، بداعي المرض أو ألي  سبب آخر ،اختبار

 

  ترفيع من صف إلى صف أعلى
ويحق   على األقل  كمعد ل عام. 11/20كماًل إذا حصل على يعتبر التلميذ م   العشرون:ة و رابعالالمادة 

ل  في المدرسة له بالترف ع  . 20/  11.99الى  11مر ة واحدة بمعد 
ة المراحل فيرفع إلى صف أعلى إذا حصل على ناجًحا في كاف  يعتبر التلميذ  والعشرون: ةخامسالالمادة 

دة في كل  قسم ةة أساسي  ماد   في كل   12/20و، 12/20ل معد    .محد 
ر من قبل اإلدارةة، في الصفوف الثانوي  و  ل المقر  كما يخضع ترف ع  ،على التلميذ أن يحصل على المعد 

 األدبي ة الى موافقة اإلدارة، وليس فقط لرغبة الطالب. اإلقتصادي ة أو  التلميذ الى الصفوف العلمي ة أو 
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 إعطاء اإلفادات
إن لجهة متابعة للطلب  ة بحسب واقع الحال وبناءً تعطى اإلفادات المدرسي  والعشرون:  سةسادالالمادة 

 ة.بالعالمات المدرسي  م من االمتحانات أو النتائج أو الدروس أو إتمام السنة الدراسية أو التقد  
 

 العطل المدرسية
أسبوع، أما العطل األخرى فهي  ل المدرسة يومي السبت واألحد من كل  تعط   :سابعة والعشرون الالمادة 

دها اإلدارة  ، وفي الظروف القاهرةة وعيد المدرسةة فضاًل عن العطلة الصيفي  العطل الرسمي    .التي تحد 
 

 حقوق المعلم 
 ون:لعشر وا ةامنالثالمادة 

ة أسبوع في حال زواجه ومدة ة أن يتغيب بإذن وراتب كامل مد  فرد من أفراد الهيئة التعليمي   لكل   يحق    -
 خوته أو أخواته.إواألب( أو فروعه أو  أصوله )األم   أحدال تتجاوز أربعة أيام في حال وفاة زوجته أو 

 بتاريخه.تعطى إجازة األمومة بحسب القانون النافذ  -
ة ضي  ة أن يستحصل على إجازة مر  ألي  فرد من أفراد الهيئة التعليمي   يحق   :والعشرون  التاسعةالمادة 

 ضمن الشروط التالية:
ت اإلدارة إذا فتتثب   ،بة عليه أن يعلم اإلدارة باألسباب التي دعت إلى التغي  ب ألسباب صحي  إذا تغي  

شاءت من حقيقة األمر بنفسها أو بمن ينوب عنها أو بواسطة طبيب المدرسة الذي يعطي تقريًرا طبًيا. 
ة براتب كامل. وإذا ة الغياب ال تتجاوز الثالثين يوًما أعطيت اإلجازة الصحي  مد   ن من التقرير أن  فإذا تبي  

بنصف راتب حتى شهرين آخرين. وإذا امتد  الغياب ألكثر  دت اإلجازةة المذكورة مد  ها تتجاوز المد  ن أن  تبي  
 ة.يحال المعلم الى اللجنة الطبي  

 تة.ة الموق  ة واإلجازات السنوي  ة ضمن السنة الدراسي  تنظر اإلدارة في اإلجازات الخاص  : الثالثون  المادة
 

 واجبات المعلم
 ة، وأن يصغوا إلى توجيهاتأوقات عملهم بدق  مين أن يواظبوا على على المعل   والثالثون: الحاديةالمادة 
 ويحترموا إرادتها لحسن سير العمل المدرسي. اإلدارة

 المدرسة:ة في ة واالداري  فرد من الهيئة التعليمي   على كل   والثالثون: الثانيةالمادة 
والتالميذ باإلضافة   المعل ميبعث الثقة واالرتياح بين  أن يكون قدوة للتالميذ من خالل تأمين مناخ تربوي   •

 إلى االنضباط واحترام القوانين واألنظمة، وااللتزام بحسن التصرف واللياقة في المظهر والملبس.
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ق ط  ًما لي  ة ودروسه اليومية تحضيًرا عمليًّا وكتابيًّا ألسبوع كامل مقد  أن يح ضر أعماله المدرسي   • لع عليه منس 
ة ن في دفتر خاص  عالمات الدروس والفروض والمسابقات والمالحظات خصوًصا  ،الماد  وعليه أن يدو 

ر سلوك كل  تلميذ واجتهاده ورفعه إلى المسؤول عن القسم.  تلك المتعل قة بتطو 
ة الواحدة في الصفوف المتقاربة أو المتوازية عقد اجتماعات دوري ة للتنسيق، على أن  على معل مي الماد 

اًل يشمل جميع المحاور  يرفع بعدها تقرير موق ع إلى إدارة القسم. كما عليهم ايداع القسم جدواًل مفص 
 والدروس في بداية السنة الدراسي ة.

 كالتالي:ة والتي تختصر ف القيام به من األعمال غير المنهجي  ن ما يكل  أن يؤم   •
 واإلشراف على خروجهم منها حتى آخر تلميذ.مراقبة التالميذ عند الدخول إلى الصفوف  -
 رها اإلدارة.ة التي تقر  ة والروحي  االشتراك في النشاطات المدرسي     -
المعتبرة إلزامية، إن كانت بدعوة من  واجتماعات المداوالت، مين،حضور اجتماعات مجلس المعل    -

 ة.اإلدارة أو من ينوب عنها، أو كانت بدعوة من اللجنة اإلدارية لمجلس أفراد الهيئة التعليمي  
االلتزام بمراقبة االمتحانات ووضع المالحظات على بطاقة العالمات، بحسب توجيهات كل     -

 قسم.
 ة مع ذكر المالحظات إذا وجدت.والفروض اليومي  م الدروس االلتزام بدفتر الصف الذي ينظ     -
 د لها من إدارة القسم.ة بالوقت المحد  االهتمام بدفاتر التالميذ وتصحيحها بدق   -
ة نشاطات م مع إدارة القسم، واطالعهم على كاف  استقبال أولياء التالميذ دورًيا، بموجب جدول ينظ    -

 والتعاون معهم لما فيه المصلحة المشتركة. ةة كانت أم إيجابي  ة سلبي  التلميذ المدرسي  
ام عمل من موعد االمتحان سئلة االمتحانات مرفقة بأسس التصحيح قبل خمسة أي  أايداع    -

 دة من قبل إدارة القسم.والعالمات في المواعيد المحد  
 إعادة الفروض والمسابقات مصححة إلى التالميذ خالل اسبوع.  -
 ة.لرحالت المدرسي  مرافقة التالميذ خالل ا -
 بسمعة المدرسة. ما يضر   ب كل  تجن     -
 ة وعدل.التعاطي مع التالميذ بمحب     -
مادة، والتي تعتبر ساعات تحضير دروس خارج ساعات  رة لكل  االلتزام بساعات التنسيق المقر    -

 العمل الفعلي.
 المدرسة.حسن استعمال وسائل التواصل االجتماعي التي تعكس صورة    -
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 ة وفق المواد.ة توزيع الفروض األسبوعي  مين ومدير القسم حول كيفي  التنسيق بين المعل    -
 .ة لمتابعة التطور العلمي  والتربوي  والتكنولوجي  على متابعة دورات تأهيلي   ةدائمالمثابرة ال -

 
 المسؤولي ة:ر على المعلم في المدرسة، تحت طائلة يحظ   والثالثون: الثالثةالمادة 

 أو حزبي، مهما يكن نوعه، داخل المدرسة أو خارجها. أو سياسي   نشاط عقائدي   القيام بأي   •
 ممارسة أي نشاط أو عمل يسيء إلى رسالته التربوية. •
المناقشات التي تجري في ما لع عليها بحكم عمله، وال سي  ة التي يط  ة والتربوي  البوح بالمعلومات اإلداري   •

 مين أو مجلس التأديب أو سائر النشاطات في المدرسة.مجلس المعل  
 عمل آخر. ي  أعن التدريس إلى  االنصرافترك الصف أو  •
 التدخين في حرم المدرسة. •
 تكليف التلميذ القيام بعمل خارج النشاط التربوي. •
 الم مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية.بالتلميذ أو التأنيب بك إنزال أي عقاب جسدي  التنم ر أو  •
 استعمال الهاتف الخلوي  في الصف. •
 ات.في حصص التدريس واالجتماع بهم في الممر   السماح للتالميذ بمغادرة الصف   •
 ة للتالميذ بدون علم اإلدارة وموافقتها.إعطاء الدروس الخصوصي   •
 تناول الطعام داخل غرفة الصف. •
 التالميذ في غرف الصفوف اثناء االستراحات إال بعد موافقة إدارة القسم.احتجاز  •
 تبادل الساعات بدون علم إدارة القسم. •
 ة.ة أو اإلداري  االعتداء بكافة أنواعه على التالميذ أو أفراد الهيئتين التعليمي   •
ة السفر الى خارج البالد. •  التغي ب عن المدرسة بحج 

ال يجوز ألي  معلم مطلًقا إدخال أي كتاب أو نشرة أو مجلة أو مطبوعة إلى  والثالثون: الرابعةالمادة 
ملصق أو  بصلة وثيقة إلى طبيعة عمله المدرسي. كما ال يجوز تسويق أو توزيع أي   المدرسة ال تمت  

 ه.إعالن من دون أخذ اإلذن من اإلدارة تحت طائلة إيقاع العقوبات المناسبة بحق  
ة التالميذ ومراقبة ة العناية بصح  ة واإلداري  ينبغي على أفراد الهيئتين التعليمي   والثالثون: امسةالخالمادة 

ى بينهم واتخاذ التدابير الوقائي  ة والتنبه إلى الحاالت المرضي  فاتهم العام  جلوسهم وتصر   ة ة التي قد تتفش 
 .، واإلطمئنان عليهم عند الضرورةة الالزمةوالعالجي  
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يبقى أفراد الهيئة التعليمية مرتبطين بإدارة المدرسة خالل شهر واحد من : السادسة والثالثون المادة 
هها إليهم أثناء وعليهم أن يل بوا كل دعوة توج   ،نه لهم اإلدارة قبل انتهاء السنة الدراسيةة تعي  العطلة الصيفي  

 فهم بالتدريس الفعلي.دها لهم شرط أال تكل  التي تحد  ة وضمن المهلة هذا الشهر في حدود واجباتهم المهني  
 

 حقوق المتعل م
إدارة المدرسة على استعداد لمعالجة قضايا وشكاوى التالميذ بشكل يضمن  إن   :والثالثون  السابعةالمادة 

 لهم حقوقهم.
 تمييز.ة بدون ، وأن يحصل على المواد التعليمي  باحترامل في أن يعام   للتلميذ الحق   -
 اته.في احترام خصوصي   للتلميذ الحق   -
ة العقاب الذي ه وعلى نوعي  إجحاف بحق   بطريقة الئقة ومقبولة على كل   في أن يحتج   للتلميذ الحق   -

 ه.فاته قبل اتخاذ أي إجراء بحق  يفرض عليه بطلب إعطائه الفرصة لتبرير تصر  
ي/المسؤول التربوي/األخصائي م/ المرب  م المعل  في طرح أي موضوع/مشكلة/مضايقة أما للتلميذ الحق   -

 .)في الحاالت القصوى( أو مدير المدرسة ،النفسي  
، وإذا لم مديرة القسمم ذي العالقة أواًل ثم مع مين مع المعل  للتلميذ الحق  في بحث الشكاوى ضد  المعل   -

 مدير المدرسة.نائب ل إلى نتيجة، يمكن مراجعة يتم  التوص  
 م المادة. ة من معل  ة خالل الحص  النقاط المهم   للتلميذ الحق في االستفسار عن كل   -
 في:ة المطلقة ي  للتلميذ الحر   -

 انتخاب أعضاء مجلس التالميذ.  -
 ة للمدرسة.انتخاب اللجان الصفي    -
 م كان.ة ألي  معل  رفض تأدية خدمات شخصي    -

 ة في المدرسة.ة والتربوي  ة والتعليمي  في تقديم االقتراحات لتحسين البيئة االجتماعي   للتلميذ الحق   -
ة ولمعايير المدرسة الذي يرغب به والمالئم لقدراته التعليمي   في اختيار المجال التعليمي   للتلميذ الحق   -

 م المادة(.)بإرشاد معل  وأنظمتها 
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 .في ان ي ب لَّغ عن موعد االمتحانات قبل أسبوع على األقل   للتلميذ الحق   -
 م.في طلب المساعدة في موضوع تعليمي من المعل   للتلميذ الحق   -
 م حول نتيجته في االمتحان.في مراجعة المعل   للتلميذ الحق   -
 في الحصول على نتائج االمتحانات بعد أسبوع من إجرائها. للتلميذ الحق   -
 

 واجبات المتعلم
 بل في المدرسة:على التلميذ الذي ق   :والثالثون  الثامنةالمادة 

  ة وقرارات اإلدارة وتعليماتها وجميع الواجبات المطلوبة منه.د بالقوانين واألنظمة المدرسي  ي  أن يتق -
 المدرسة وخارجها.ة داخل والصح   واآلدابة أن يحافظ على النظام التام وعلى قواعد السلوك العام   -
 ة والمسؤولين عن النظام.مين كاف  أن يمتثل لتوجيهات اإلدارة والمعل   -
أن يعنى بالنظافة عناية شاملة وأن يحافظ على بناء المدرسة وأثاثها ومحتوياتها والتعويض عن  -

 ب بها.ة التي قد يتسب  ي  األضرار الماد  
 ة.حالة استثنائي   ترفض كل  ا، و يًّ ًدا كل  تقي   أن يتقيد بالزي  المدرسي   -
 المفروض من قبل إدارة المدرسة.  د بالزي  الرياضي  أن يتقي   -
 ر هذا اإلعفاء.ي يبر  م بتقرير طب  ة فقط إذا تقد  أن يعفى من ممارسة األنشطة الرياضي   -
 

 ر على التالميذ األمور التالية:يحظ  : والثالثون  التاسعةالمادة 
من أوليائهم  مرفق باتصال هاتفي   ي  الدوام أو تغيير وسيلة النقل إال  بطلب خط  مغادرة المدرسة خالل  -

 وموافقة إدارة القسم.
 والدخول إلى غرفة التدريس في أثناء الفرص. ،فات غير الالئقةالتشاجر والصراخ والتصر   -
 القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام المدرسة العام. -
من هذه والترويج  ي  أأو اقتناء  السجائر... و أالكحول  و أنوعات: المخد رات تعاطي اي  نوع من المم -

 لها وبيعها.
 .، إال  حين يسمح المعل م بذلكتناول الطعام داخل غرفة الصف -
 (.Deliveryطلب الطعام من خارج المدرسة ) -
 التعر ض لسمعة المدرسة أو التحريض عليها. -
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فات العاملين في المدرسة أو من الطالب والتنم ر والتشاجر والصراخ والتصر  التطاول على أي  من  -
 غير الالئقة.

 ات األخالقي ة في حرم المدرسة وخارجه.اآلداب والسلوكي   انتهاك -
 المدرسة غير مسؤولة عن ضياعها. اقتناء الحلي والمجوهرات الثمينة ألن   -
 ة.ة والخطرة كاف  ر  اقتناء األشياء الضا -
- .  استعمال الهاتف الخلوي  خالل ساعات الدوام المدرسي 
 ص لها.أو االنضمام الى جماعات غير مرخ   وحزبي ة أو رفع شعارات سياسي ة يحزب ممارسة أي  نشاط -
ة أو أي مركبة آلي ة داخل حرم المدرسة. -  قيادة سي ارة خاص 

 المدرسة في أثناء حصص التدريس أو في فترة االستراحة.ر على أي تلميذ مغادرة يحظ   المادة األربعون:
ل في األقسام التي ال ينتمي اليها.  كما يحظ ر التجو 

 

 نظام الصحة المدرسية
جه منها ة ترافقه منذ انتسابه إلى المدرسة وحتى تخر  ي  لكل متعل م بطاقة صح   :الحادية واألربعون المادة  

 المدرسة تحسًبا ألي  مراجعة.على أن تبقى محفوظة بعد تركه 
د أطرها وتعمل مع الفريق ة في المدرسة وتحد  ي  ترسم اإلدارة معالم بيئة صح  : واألربعون  الثانيةالمادة 
 ف على نشرها وتطبيقها.ي المكل  الصح  

 

 الوساطة والتحكيم
ة للمدارس م من األمانة العام  فرد من أفراد األسرة التربوية التقد   يعود ألي   :واألربعون  الثالثةالمادة 

ة التقدم مًعا من ألي  فريقين متنازعين من أفراد األسرة التربوي   كما يحق   ة بطلب الوساطة.الكاثوليكي  
 الخالف الواقع بينهما. ة بطلب التحكيم لبت  ة للمدارس الكاثوليكي  األمانة العام  

 ة بحسب نظام األمانة النظر في الطلب.للمدارس الكاثوليكي   ام  الع لألمينويعود 
ة، ة الرسمي  الخالفات بعيًدا من اإلجراءات القانوني   ي عن إمكان حل  ويدخل ذلك في إطار عدم التخل  

 ة.الخالفات بين أفراد األسرة التربوي   ة لحل  ل وسيلة بديلة اختياري  ويشك  
 

 برنامج خدمة المجتمع
 االجتماعي االندماجرة، وبهدف تعزيز ة المقر  في إطار تطبيق المناهج التعليمي   :واألربعون  الرابعةالمادة 
 لدى التالميذ تقوم المدرسة بتنظيم برنامج "خدمة المجتمع" على أن تتبع لذلك مجموعة  المدني   والحس  
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 التالية:التدابير واإلجراءات 
مع األهداف  باالنسجامقة ببرنامج "خدمة المجتمع" من قبل إدارة المدرسة اختيار األنشطة المتعل   يتم  

 صل منها بالمجاالت اآلتية:ما ما يت  ال سي  و رة المقر  ة ة ومحتوى مناهج المواد التعليمي  التعليمي  
ات، حمالت تها، النظافة، التشجير، تدوير النفايات، المحمي  ة: سالمة البيئة وجمالي  البيئي     -

 توعية...
ة، ي  قين، خدمة المرضى والمسنين، الوقاية الصح  ة: مكافحة األوبئة، مساعدة المعو  ي  الصح     -

 توعية...حمالت 
ة، ع، العونة، أعمال اإلغاثة، األماكن األثري  ، التطو  االجتماعيةة: الخدمة ة/الخدماتي  االجتماعي   -

 الشأن العام، التعبير الحضاري، التراث، حمالت توعية...
ة، مساعدة األطفال المنقطعين قسرًيا عن مات الصيفي  ة، المخي  ة: سالمة البيئة المدرسي  التربوي    -

 ة... مات الكشفي  ة بسبب المرض، المخي  الدراس
بالتنسيق بين مسؤول )ة( الخدمة اإلجتماعي ة د ساعات تنفيذ مشاريع "خدمة المجتمع" وأوقاتها تحد   -
 . القسم  دارةوإ
 ر.ل إدارة المدرسة فريق عمل مهمته السهر مع اإلدارة على حسن تنفيذ البرنامج المقر  تشك   -
 عن البرنامج. سنوي   وآخر توثيقي   ذة وإعداد تقرير إداري  بتقويم المشاريع المنف  يقوم فريق العمل  -

 

 ختام
 :واألربعون  الخامسةالمادة 

أمره بقبوله نمط المدرسة  إن تسجيل التلميذ في المدرسة يعتبر في مطلق األحوال اعتراًفا من ولي   -
 د من قبلها.والنظام المحد  

ة عندما تدعو الحاجة من دون أخذ تعديل النظام الداخلي بصورة كاملة أو جزئي  يحق إلدارة المدرسة  -
 .، وتكتفي بالتبليغ عن التغييرع داللة على ذلكًدا لمن سبق له ووق  موافقة أولياء التالميذ مجد  

ة بحسب واقع الحال لرئيس المدرسة السلطة الكاملة في تشديد التدابير أو إعطاء األسباب التخفيفي   ن  إ -
موضوع أو مشكلة تطرح أمامه في معرض تطبيق هذا النظام  باتخاذ القرار المناسب حيال أي   وله الحق  
 الداخلي.

ة يطَّلع عليها أول - ياء أمر التالميذ ويوق عون عليها في لكل  قسم من أقسام المدرسة قواعد وأنظمة خاص 
  مطلع كل  سنة مدرسي ة. إن  هذه القواعد واألنظمة جزء ال يتجز أ من نظام المدرسة الداخلي  هذا.



16 
 

 فور التوقيع عليه من قبل إدارة المدرسة.  يعمل بهذا النظام الداخلي   -
  إدارة المدرسة

 الخوري موسى الحلو

 


