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 درسة امل هدفرسالة و  . ١

أتمني أنتيد،تتمّيز، من جهٍة، برسالة حمّددة أال وهي  -مدرستنا الكاثوليكّية اّليت  هي إبدارة راهبات احملّبة، للقّديسة جانّ - 
 أنتيد.  - يسة جانّ ة للقدّ ة املتبّناة يف مشروع راهبات احملبّ على القيم اإلنسانيّ ة وللتنشئة ة للثقافة املسيحيّ يعطي األولويّ  حضور كنسيّ 

لتزام  ومن جهة أخرى هبدٍف راٍق أال وهو إعداد  وتربية أجيال منفتحة ومثّقفة، جّديّة وحيويّة، متضامنة مع اآلخر وقادرة على اإل
 خبدمة اجملتمع والفرد، من خالل روح التواضع املسيحّي. 

ة ة والفكريّ جتماعيّ ة واإلنسانيّ اإلاملتكاملة أي ة التلميذ والثقايّف، وتسعى لتنمية شخصيّ  تنخرط مبشروع التجديد الرتبويّ  تنا الرتبويّةسسّ مؤ 
 ة.والرايضيّ ة يّ ة والفن ّ والعلميّ 

  
  

  



 العام   التنظيم -2

  اجلد د تالميذال تسجيل  -أ
يوافق األهل، مبجّرد تسجيل أوالدهم يف املدرسة، على بنود أّي نظام حايّل أو مستقبلّي جتده إدارة املدرسة أساسيًّا ومناسًبا لصاحل  -

 التالميذ. 
 ينوب عن التلميذ اجلديد مسؤول انضج )أب، أو أّم، أو وصّي( من أجل قبوله يف املؤّسسة الرتبويّة.  -
 .املدرسةاملسّجلني يف  التالميذة ألشّقاء اصفوف احلضانة خالل شهر شباط، وتُعطى االولويّ  ىلإطلبات االنتساب  تقبل -
 .راسيّ ة يف احمليط الديتناسب مع احلياة اجلماعيّ  ة جّيدة ونضوج نفسانّ : متّتع الولد بصحّ هي القبول شروط -

  
  ي  التأمني الصح   -ب
 .  MAINSشركة  بفعل تسجيلهم يف  ساعة  ٢4/٢4 من التأمني الشخصيّ  التالميذمجيع  يستفيد

ىل املستشفى يُبّلغ األهل إوإذا اّتضح وجوب نقله  .يتوّجه التلميذ إىل غرفة التمريض ،أو حادث طفيف صّحيّ  توّعك حال أيّ  يف
 مباشرًة.

 . ويتلّقى العالج املناسب إىل املستشفى ه مباشرةً فعليه أن يتوجّ  ،ا يف حال كان التلميذ يف املنزلمّ أ
  

 ةرسي  تنظيم احلياة املد -٣
 وهندامهم:  لتالميذا تصر فات -أ

املدرسة أو  داخلمن يصادفونه  العاملني يف املدرسة وكلّ  جتاه معلميهم وأصدقائهم  ومجيع  بتهذيب واحرتام التالميذ تصّرف -
 خارجها.

 ة.ومشاركتهم ابالحتفاالت الدينيّ  الّتعليم الّدينّ  دروس  من خمتلف املذاهب املسيحينّي  لتالميذا ضورإلزامّية ح -
وازم اللّ  ( وكلّ السمعيّ  -ة وجتهيزات املرئيّ ة، املعلوماتيّ املعّدات العلميّ ، القاعات والتجهيزات )األاثث، الكتبالتالميذ   إحرتام -

 يتواجدون فيها.يت على نظافة األماكن الّ  احملافظةخدمتهم و يف املوضوعة 
 احملّددة يف دوامها املدرسّي حّصة رايضية بدنّية. م ااألايّ صباح  والزّي الرايضيّ  يوميًّا الزّي املدرسيّ التالميذ  إرتداء -
 .     ت. ابللتلميذات والبنات والشاوشعر مرّتب للتالميذ الصبيان وشعر قصري للشّيان منهم  وذقن حملوق، بشعر قصري  االلتزام -
ما عرب وال سيّ كانت  ة طريقةيّ ة صورة كانت وأبأبيّ والتالميذ اآلخرين والرفاق  والعاملني مني لإلدارة واملعلّ التالميذ ض عدم تعرّ  -

       . وسائل التواصل اإلجتماعيّ 
 ة يف املدرسة. ألمور السياسيّ على اعن التكّلم  التالميذ إمتناع -
 . وخطري وعدم تعاطيهم ما هو ممنوعالتالميذ ما هو ضاّر. عدم اقتناء  -

اجلهاز إىل الناظر قبل  واأن يسّلم يهمعل إذا كان هناك من ضرورة ،ولكن )وآالت التصوير ويّ اهلاتف اخلل ماملستحسن عدم إدخاهل من
ومن مثّ  ن اترخيهدارة مصادرته لشهر م، حيق لإلئهخفاقاموا إبمن املدرسة. يف حال  ملدى خروجه واستعادهتم له م إىل الصفّ دخوهل

 (.تسليمهم إاّيه
 
 العطل املدرسية -ب

 وعيد املدرسة.  تعطل املدرسة يومّي السبت واألحد من كل أسبوع أما العطل األخرى فهي العطل الرمسّية فضاًل عن العطلة الصّيفية
 وحتدد هذه العطل سنة فسنة عماًل ابلقوانني وقرارات اإلدارة.

  



  املدرسي   الدوام  -ج
مرورًا ابلروضة   ابحلضانة الصفوف بدًءا جلميع : ١4.٢5 صباًحا ويستمّر حّّت الساعة  7.50الساعة  دنيبدأ الدوام املدرسيّ ع

 .ةاملهنيّ واألساسّية، ووصواًل إىل 
 دقائق من الدوام كأقصى حد. ١0جيب على التلميذ أن حيضر اىل املدرسة أقله قبل 

  السنة. منذ بدايةاملخّصصة هلم بوسائل النقل ا يغادرونو ابلدوام املعتمد يف املدرسة  التالميذ يتقّيد
 بعد احلصول على إذن مكتوب من مسؤول الّنظام.  ُيسمح هلم ابخلروج من الصفّ  
  
 روالتأخ   الغياب  -د

. وميكن تهيوم عود املسؤول عن القسم إىل يُقّدم وبتقرير طّبّ  ،يف صباح اليوم ذاته همن قبل أهل ابّتصال هاتفيّ التلمبذ غياب  ُيربّر -
. يف حال وجوب الغياب املسبق، أو العودة املتأّخرة من الفرص هاملتكّرر، حّت املربّر، حضور أهل هوغيابالتلميذ  أن يستدعي أتّخر 

 .من ِقبل أهله جيب تقدمي تربير مقنع
 .ي  إذن خط  ام اإلدارة واحلصول على بعد املثول أم دخول الصفّ  عن الدوام للمتّأخر ُيسمح -
 .كرتونّ وعلى التطبيق االلِ  واصلب املتكّرر بواسطة دفرت التالغيا اإعالم األهل بكل غياب خصوصً  يتمّ  -
 ومبوافقة من مسؤول الّنظام. همن أهل  صال هاتفيّ تّ  مرفق اباخلروج من املدرسة إبذن خّطيّ  تلميذلل حيق -
 .تلميذ عن املدرسةفصل مؤّقت للوإعالمهم وإىل رب من املدرسة تؤّدي إىل طلب األهل اهل التلميذ حماولة -

  
  

  ةة والرايضي  البدني   الرتبية -ه
 لربانمج املدرسة. مكّماًل  اتشّكل قسمً  ةوالرايضيّ ة حصص الرتبية البدنيّ       

  تلميذّية عابرة، ميكن للويف حال وعكة صحّ  اإلستفادة من إعفاء طويل املدى ذين يعانون من أمراض مزمنةلّ ال  للتالميذميكن فقط  
 أن يشارك كمشاهد.

 اّليت تتضّمن حّصة الرتبية البدنّية والرايضّية. اّيم األيف  لزاميّ إ ّن ارتداء الزّي الرايضيّ إ
  
 ةوالصح   النظافة  -و

 فولة. تدابري النظافة منذ الط ُتكتسب
 ة )احلقيبة، املقلمة، الكتب والدفاتر(. نظافة أدواهتم املدرسيّ وإىل سد واملالبس( اجلة )نظافة اىل نظافتهم الشخصيّ  لتالميذينتبه ا

إىل "  Health program"ةيّ أدخلت برانمج "الرتبية الصحّ قد املدرسة  أنّ  اواملدرسة لتحقيق هذا اهلدف خصوصً تتعاون العائلة 
   العملّي.   التطبيق

 ة ما.أو يعانون من حساسيّ  اا خاصًّ ذين يتبعون عالجً الّ  التالميذاملمّرضة يف املدرسة عن حاالت  تُبّلغ
  

 النقل وسائل -ز
 ة. خطوط الباصات وأمساء السائقني والتعرفة السنويّ  بيان مفّصل يربز، يستلم األهل دراسيّ  عام يف بداية كلّ  

 قبل وصوله خبمس دقائق، كما يرجى من األهل مرافقة صغارهم.بيوهتم،  خارج إنتظار ابص املدرسة التالميذ  يُرجى من -
 ا.يًّ خطّ  موافقتهاوحصوهلم على  اإلدارة  األهلة بعد إبالغ احملطّة اإلعتياديّ  عنخمتلفة  ةحمطّ  عندتغيري وسيلة النقل أو النزول  يتمّ  -

 املدرسة.  حرم ىلإة دخول الباصات اخلاصّ  اباتً  امُينع منعً  - 
 . عنهم تصبح املدرسة غري مسؤولة ،بعد ذلك معلًنا انتهاء الدوام املدرسّي.جرس املدرسةقرع دقيقة  بعد  ١5مبراقبة  لتالميذحيظى ا -
 



  
 والعقاب االجتماعي   احلس   -ح

 االجتماعي  احلس   -أ 
جيب أن و األحيان على اإللتزام هبا، معظم  يف ،اليت جُيرب. اليومّيةاحلياة ا أسسيف اجملتمع واحرتام  ة العيشيف املدرسة كيفيّ  التلميذيتعّلم 

 املكتسبة وعلى التمّتع ابحلرّيّة اّليت تعرف حدودها عندما تبدأ حرّيّة اآلخر.قوق احليف توازن الإبنصاف للحفاظ على  ُتطّبق
 

 

 تلميذ ابآليتكل    يلزمالسبب  هلذا : 
 ة والتهذيب.يّ االنتباه واجلدّ  -
 ة حسب التعليمات املعطاة من قبل املعّلم.ة أو اجلماعيّ احلصص وخمتلف األعمال الشخصيّ املشاركة يف  -
 تطبيق الفروض املطلوبة ابجتهاد وتسليمها يف الوقت احملّدد. -
 بصمت وترتيب، يف بداية اليوم وبعد الفرص. دخول الصفّ  -
 ساعات الدراسة.ات، يف امللعب أو يف الصالة املقفلة خالل عدم التنّقل يف املمرّ  -
 خالل اإلسرتاحة. عدم البقاء يف الصفّ  -
 من  مينع: 

 ات أو طلب الطعام من اخلارج.وإىل املمرّ  ىل الصفّ إإحضار املأكوالت واملشروابت  -
 ...iPod وiPadمستحضرات التجميل، و   ة واجملالت، املسّجالتإدخال الكتب غري املدرسيّ  -

 .إالّ بعد شهر( كّل غرض مصادر لن يُعاد): مالحظة
 مثينة. أمتعةكبرية أو   مالّية  مببالغ تالميذحتفاظ الإ -
 .عن القسم إبذن من املسؤول مبادلة أغراض، توزيع منشورات إاَل بيع أو  -

  
 العقاب -ب 

 ة..(:عدوانيّ الشاكسة عدم امل، إحرتام الّنظام، دؤوب إجتهاد، عمل: تلميذتدر ج العقوابت املتص لة بواجبات ال 
 النظام املدرسّي وعلى القيام بواجباته وعلى احرتام اآلخر. مساعدة التلميذ على احرتام  يهدف إىلالعقوابت  نظام

 من خالل سلوك  هض ما خسره من رصيدة ، تسمح للتلميذ أن يعوّ ة إجيابيّ يرتكز على رؤية ديناميكيّ يعتمد مبدأ الرصيد و هو 
 يقوم به . جيابّ إ

 نقطة  ١50الرصيد هو  -

 :نقاطه حبسب الرتتيب التايل  يف هذا النظام يعاقب التلميذ خبسارة

 نقطة ١5ة أوىل = بعد خسارة يّ مالحظة خطّ  – 1
 نقطة ١5اثنية = بعد خسارة  ةيّ خطّ مالحظة  – ٢
 نقطة 45ل = جمموع اخلسارة نقطة = إنذار أوّ  ١5اثلثة = بعد خسارة  ةيّ خطّ مالحظة  – ٣
 نقطة  ١5رابعة = بعد خسارة ة يّ خطّ مالحظة  – 4
 نقطة ١5خامسة = بعد خسارة ة يّ خطّ  مالحظة – 5
 نقطة 45نقطة = إنذار اثٍن = جمموع اخلسارة  ١5سادسة = بعد خسارة  ةيّ خطّ مالحظة  - 6

 نقطة 60سارة جمموع اخلإنذار اثلث =            



 ة أسبوع عن املدرسة وإحالته إىل اجمللس التأديبّ إىل فصله ملدّ  ايؤدي حكمً  الحًقا،رصيده ، وأي خطأ يرتكبه وعليه خيسر التلميذ كامل 
 .اذ القرار املناسب التّ 

 :لقد قّسمت مدرستنا الرصيد إلى خمسة أقسام وفقًا لنوع المخالفة وتبعًا للمعلومات الواردة في الجداول التالية 



:المرت ب والهندام  المدرسي   الزي   -1  

 النقاط المخالفة

 2 (،والشابّات ن ... )للبناتاً، ملوّ شعر غير مربوط طويل جد  

 2 ) للصبيان والشبّان( ذقن غير محلوقة ...شعر طويل، 

 2 ة باأللوان ...أو مطليّ  /أظافر طويلة 

 2 أو غير ملبوس ... /قميص المدرسة فوق البنطلون 

 2 المدرسيّ  بنطلون غير الزيّ 

ال تشمل حصص  أو ملبوس خالل األيام التي /غير ملبوس أيام الرياضة  الرياضيّ  الزيّ 

 ةالرياضة أو النشاطات الرياضيّ 

2 

 2 المدرسيّ  كنزة غير الزيّ 

 2 المدرسيّ  معطف ) أنوراك ( غير الزيّ 

 2 ) إسبادري ( في غير أيام الرياضة أو حذاء رياضيّ  \حذاء ملون إنتعال 

 2 ماكياج

 2 فة ظاهرةحلي مزيّ   /الزينة  أدوات 

 2 أو الرماديّ  الكحليّ /قميص قطني غير األبيض 

 2 المدرسيّ  الزيّ  ليست منأي قطعة ثياب 

 

  

 االلتزام بالوقت والنظام :-2

 النقاط المخالفة

 10 - 2تتدرج من  عدم اإللتزام بالتوقيت الصباحيّ 

 3 الئقبشكل غير  الوقوف بالصفّ 

 5 الئقالوقوف للصالة بشكل غير 

 5 الئقبشكل غير  الوقوف للنشيد الوطنيّ 

 3 ألكثر من ثالث دقائق ر في الدخول إلى الصفّ التأخّ 

 3 ع في األماكن غير المسموحةالتسكّ 

 15 - 5من  بدون إذن الخروج من الصفّ 

 15 الخروج من المدرسة بدون إذن

 3 ( بدون إذن لباصتغيير وسيلة النقل ) ا

 + إصالح الضرر 10 ة (ة والتكنولوجيّ إحداث األضرار في ) األثاث ، األدوات المدرسيّ 

+ حجز الهاتف  5 كان نوعه( للناظر ل ) أي ااالنقّ الشخصّي عدم تسليم الهاتف 

 لمدة شهرالشخصّي 

 + حجز الجهاز 5 تكنولوجي للناظر شخصيّ  عدم تسليم أي جهاز

 أسبوعة لمدّ  الشخصّي 

ة + حجز األدوات لمدّ  5 بدون إذن حمل أي أدوات غير مطلوبة للعمل الدراسيّ 

 أسبوع

 

 

 النظام داخل غرفة الصف : -3

 المخالفة النقاط

 الثرثرة 4

 تغيير األماكن / أو التنقّل في الصّف بدون إذن 4

 الجلوس بشكل غير الئق 4

 العلكة 4

 العنف الكالميّ  ٤5إلى  5من 

 العنف الجسديّ  ٤5إلى  5من 

 عدم االحترام / أو الالمباالة ... ٤5 إلى 5 من

 عدم نظافة الطبقات /  وعدم ترتيبها ... 5

 



 

 النظام في الملعب : -4

 المخالفة النقاط

 عنف كالميّ  ٤5 إلى 5من 

 عنف جسديّ  ٤5 إلى 5من 

 عدم احترام  ٤5 إلى 5من 

 نظافة المكان  ٤5 إلى 5من 

 

 

 () الدراسي   العمل األكاديمي   -5

 النقاط المخالفة  

 5 عمل غير منجز

 ٤ ةأو القرطاسيّ  /نقص الكتب 

 5 ه للدرساعدم اإلنتب

 ٤ عدم المحافظة على الكتب والدفاتر

 2 تبتقديم عمل غير مرّ 

 

 

 ة .يّ مالحظة خطّ يسّلم نقطة  ١5يراكم التلميذ  حني  –
  .ةتتبع املالحظات واإلنذارات مبتابعة تربويّ  – 

 .ده األستاذ املعنّ حيدّ  يرافقها عمل أكادمييّ   (العمل األكادمييّ ) عقوبة يف جدول كلّ   –أ 
ية من أجل إصالح كن مراجعة جدول املتابعة الرتبوّ مي، 5و 4- ٣- ٢-١ابلنسبة للمالحظات واإلنذارات املذكورة يف اجلداول  –ب 

 وحتديد نسبة تعويض النقاط الضائعة .  فةاملخال
 . من العمل املدرسيّ  ايومً  ١5د من قبل التلميذ خالل جيّ  ، بعد عمل إجيابّ  إبذن مسؤول املرحلة ة غري متاحة إاّل هذه اإلمكانيّ  
نقطة( بساعات اخلدمة  ١50أعاله ، أن يبدأ مبلء رصيده ) 5و 4-٣-٢-١ من اجلداول طةكن للتلميذ ، إذا مل خيسر أي نقمي - 

 ساعة املفروضة يف النظام . ١00اإلجتماعية اليت حتسم من ال 
 

 ة واملتابعة الرتبوي  ة ابخلدمة اإلجتماعي   شبكة التعويض  

دقائق تجمع من ساعات العمل 

 اإلجتماعي

 النقاط الت ي يجب التعويض عنها

 )سلوك إيجابي(

 المنجزالعمل 

 

 

 ستراحةإ دقائق لكلّ  10

 

 نقاط 5

 عمل في المكتبة

 تجليد الكتب ، جمعها وتسجيلها ... / ترتيب

 

 نشاط دقيقة لكلّ  30إلى  20من 

 

 

 نقاط 5

 

 ين خالل االحتفاالتإستقبال المدعوّ 

 نقاط 10 دقيقة في األسبوع 30

 مساعدة رفيق في الدرس

 أو ) تنظيف الصفّ  شخص بيئيّ 

 الملعب ...( 

 نقاط 5 نشاط دقيقة لكلّ  30إلى  20من 
 

 تحضير المناسبات  واألعياد

 

 ستراحة إنقاط لكلّ  10

 

 نقاط 5

 

 المراقبة على الملعب

 

 نشاط لكلّ  دقيقة 30 إلى 20 من

 

 نقاط 10

تزيين  /المساعدة على المسرح ) ماكياج 

 (صوت ...

 

 

 

 

 

 



 

 متحان :خذة في قاعة اإلالمت  واإلجراءات نظام العقوبات  -*

 المخالفة العقوبة

 الغياب من العالمة %10إنجاز إمتحان آخر للمادّة نفسها مع خسارة  

 دقائق لتسلم المسابقة . 5كّل دقيقة تأخير تعني تأخير 

دقيقة  15) اي أّن التلميذ الّذي يتأّخر ثالث دقائق عن القاعة ، ينتظر 

 الستالم مسابقته (

 

 الوقتالدقّة في 

دقيقة ،  15مالحظة شفهيّة ، وفي حال التكرار ، حجز المسابقة لمدّة 

 من عالمته. %20وفي حال التكرار أيًضا ، يخسر التلميذ 

 

  شفهيًاالغشّ 

ً ي  خطّ  الغشّ  حجز المسابقة + عالمة صفر  ا

 األدوات تمنع استعارة األدوات منعًا باتًا

 
 

 مالحظات :
  ة ، مثل يّ ة أو خطّ الكربى ، تستوجب توجيه إنذار مباشر إىل التلميذ دون حسم من الرصيد أو مالحظات شفهيّ إّن بعض املخالفات

  ا يستوجب العقوبة املباشرة .و غري ذلك ممّ أفراد اهليئة التعليمّية أي على أحد الرفاق أو إهانة مباشرة ألحد االتعدّ 
  ّىل دفع غرامة تغّطي نفقات إو  ىل عقاب أتديبّ إويعّرض فاعله  ةفادحخمالفة الغري( يعترب  التجهيزات، أمالك )يف املبىن، عمل تريبّ  كل

 ستبدال.صالح أو االِ االِ 

  
 االحرتام على مواقع التواصل االجتماعي  .٤ 
  ّحّدد من قبلها.  تسجيل التلميذ يف املدرسة يُعترب يف مطلق األحوال اعرتاًفا من ويلّ  إن

ُ
 أمره بقبوله بنمط املدرسة والنظام امل

( وإن كان على صفحات التواصل االجتماعيّ  ... حّتّ ي، تطاول أخالقيّ أي شكل من قلة/عدم االحرتام )عنف لفظّ  وابلتايل فإنّ 
 .التلميذ عن املدرسةي إىل فصل ميكن أن يؤدّ 

 
 نظام حتديد ودفع األقساط والرسوم املدرسية. 5

حُتدد رسوم التسجيل والقرطاسية والنقل واألقساط املدرسية يف بداية كّل سنة مدرسّية، وتؤخذ بعني اإلعتبار نسبة الزايدات الطارئة  
 على بدالت غالء املعيشة وغريها. كل ذلك مع احرتام القوانني املرعية اإلجراء يف هذا اخلصوص.

  ة:املدرسيقساط موعد استيفاء األ -أ 
على ثالث دفعات أو حسب (SGBL ou BOB)تدفع األقساط املدرسية يف املكان أو املصرف احملّدد من قبل املدرسة  

 األصول املّتفق عليها مع املصرف. 
   .يسّدد القسط املدرسّي األّول قبل الّسابع من تشرين األول 
   .يسّدد القسط املدرسّي الثان قبل الّسابع من كانون الثان 
   .يسّدد القسط املدرسّي الثالث قبل الّسابع من نيسان 

 يف حال أتخر أولياء الطلبة عن دفع األقساط يف موعدها احملّدد يعمد إىل اإلجراءات التالية : 
   اإلستدعاء اىل اإلدارة لإلستفهام والتوضيح.  ١
 . اللجوء إىل املرشدة االجتماعية ملرافقة العائلة يف وضع خطّة للّدفع.٢
   إرسال إنذار ابلدفع من قبل اإلدارة.  ٣
   إرسال إنذار ابلدفع بواسطة احملامي. 4
   إمضاء إقرار أو مستند أو حّّت سندات دين. 5



 
 

 موعد دفع رسوم التسجيل والقرطاسية: -ب 
 تدفع رسوم القرطاسية مع القسط املدرسّي األول خالل شهر أيلول.  

قبل بداية العام الدراسي وتدفع رسوم إعادة التسجيل قبل  من القسط األّول %٢0مع  تدفع رسوم التسجيل للطالب اجلدد
  هناية شهر شباط.
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Courriel: 

 

baskinta@besancon.edu.lb 

 
: 04-288005       04-288817 

Fax: 04/250277 
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