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الرؤية الرتبوية 

نحن نؤمن بأّن احملّبة والدفء هما القاعدة األساس 
السبيل  وهي  والتربوّية  التعليمّية  العملّية  لنشوء 

لتحقيق النجاح في احلياة.

 نسعى ونرنو كي نكون بيتا دافئا للجميع، ُيشجع 
الذات  وحتقيق  الشخصّية  متكني  ويشجع  التطور، 
والتداخل  املدنّية  املشاركة  تعميق  خللال  مللن 
االجتماعي. نعمل على انخراط أفضل في املدرسة، 
واملجتمع واحلياة  عاّمة،  مقرون بدوافع االحساس 

بالقيمة، باملشاركة، بالتضامن واالنتماء.

نحن ملتزمون بإتاحة »ثراء« ثقافي، قَيمّي وتعليمّي 
السعادة  تللرعللى  وجميلة،  خللضللراء  بيئة  ضمن 
الللذات،  احترام  التسامح،  قيم  وُتنّمي  الشخصية 
احلضارّي  املوروث  وتقدير  واحترام  اآلخر  احترام 

الوطنّي واالنسانّي وذلك باحملبة وفقط بها.
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الطالب األعزاء
األهالي الكرام

مجموعة   وهو  املدرسة  »دستور«  الداخلي  النظام  أيديكم   بني  نضع 
أنظمه، تعاليم وإرشادات ننتهجها في حياتنا املدرسية.

بواسطه هذا النظام يتعرف الطالب على حقوقه وواجباته مما يساهم 
اجلميع،  بني  املتبادل  واالحترام  النظام  على  مبني  تربوي  جو  بخلق 
ويضمن نهجاً مدرسياً ذي جودة ومناخاً تربوياً تعليمياً  سليماً، داعماً 

وداْفئاً .

الدستور في بداية كل عام دراسي، بهدف اإلطاع  يوزع نسخة من 
والتوقيع  التدريسية.  الهيئة  وأعضاء  والطاب  األهل  قبل  من  عليه 

عليه )في امللحق املرفق وإعادته ملربي الصف(

نرجو قراءة هذا الدستور بجميع بنوده بإمعان تاّم ، والتوقيع عليه، 
لنستطيع العمل مبوجبه وتطبيقه والتقيد به، لتحقيق ما نصبو إليه 

من أهداف تربوية وتعليمية. 

باحترام
فيصل طه
مدير املدرسة
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معهد تعليمي وصرح ثقافي 
وطني انساني عريق 

ثانوية اجلليل التجريبية البلدية – الناصرة  » أم املدارس«، مدرسة عريقة 
قطعت أشواطاً ومراحل عديدة في تطورها في املجاالت التعليمية، التربوية 
واالجتماعية مما جعلها حتتل مكانة مرموقة في مصاف املدارس الثانوية 
وصرحاً  تعليمياً  معهداً  وجعلها  الباد...  في  والعصرية  املتقدمة  العربية 
ثقافياً وطنياً وإنسانياً يبعث الشعور باالعتزاز لدى كل من انتسب إليها 

ولدى خريجيها. 
منذ عام 2000 حتولت املدرسة إلى مدرسة جتريبية ، حتمل فكرة تربوية 
هدفها تطوير شخصية الطالب وتعميق مشاركته االجتماعية املدنية، من 
خال تقدمي مشروع يعتمد البحث العلمي تفكيراً و أسلوبا  ومعاجلة قضايا 
تهمه في مجتمعه مضموناً.  يحسب هذا املشروع البحثي التجريبي الرائد 

كوحدة بجروت خاصة مبدرستنا. 
وبعد اعتراف وزارة املعارف باملدرسة عام 2008 كمركز تعليمي جتريبي 
االستكمال  دورات  بتقدمي  بدأنا  األخللرى،  املللدارس  على  التجربة  لتعميم 

وإعطاء التوجيه واإلرشاد واملتابعة في املوضوع ملؤسسات تربوية.  
الثواني عشر  األول من طاب  الفوج  1923 وتخرج  املدرسة عام  تأسست 
جميع  من  خريج  آالف  عشرة  يفوق  املدرسة  خريجي  عدد   ،1953 عام 

أنحاء الباد.
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األهداف التربوية العامة : 
تسعى املدرسة إلى حتقيق األهداف التربوية والتعليمية التالية:

1- تأهيل الطاب في املجال الثقافي ،التعليمي ،املعرفة واإلبداع . من خال حتسني التحصيل وتنمية القيادة 
واالمتياز. 

2- إكساب الطاب قدرات ومهارات تعليمية ، تربوية واجتماعية تؤهلهم لاندماج في املجتمع ليصبحوا 
عناصر فعالة ونشيطة فيه، مع إتاحة الفرص لتطوير شخصيتهم وكشفهم ملجاالت مختلفة تثير بهم 

االهتمام للعمل بها  مستقبًا، من خال تبني برامج تربوية ثقافية ال منهجية متنوعة. 
3- أ. إكساب الطاب  وتزويدهم بالقيم االجتماعية ، الوطنية، اإلنسانية واألخاقية  بعيداً عن التطرف  

واالنغاق والتعصب والعنصرية. واعتماد التربية للدميقراطية واملساواة والتسامح.
احترام هوية  مع  الفلسطينية  العربية  القومية  الهوية  وإبراز  وللمجتمع،  للمدرسة  االنتماء   تعميق  ب.   

اآلخرين   وقيمهم. 
ج. خلق مناخ تربوي سليم داعم ،دافئ  ومريح ، يتيح كشف وإبراز قدرات الطاب وتطويرها.   

العمل على قبول الطاب عامة دون انتقائية، ضمان املواظبة ومنع التسّرب ، االهتمام  بالطاب  وبذوي   -4
العسر التعليمي.   

حتضير وتأهيل الطاب للدراسة في املعاهد واجلامعات وإعدادهم  إلكتساب مهنة للمستقبل وللحياة   -5
عامًة.  

            

هدف تربوي خاص مبدرستنا التجريبية : 

مدرستنا هي مدرسة جتريبية تعمل على تطبيق فكرة تربوية إبداعية وهي : "من تطوير الشخصية 
وحتقيق الذات إلى مشاركة مدنية اجتماعية ".  

املدنية  املشاركة  له  ليتسنى  ذاته،  الطالب وحتقيق  تتيح تطوير شخصية  العمل على خلق طرق 
املدرسة،   في  االجتماعي  التداخل  برنامج  مع  ايًضا  يتوافق  مبا  مجتمعه  في  الفعالة  واالجتماعية 

ولتذويت قيم املبادرة ، املسؤولية، العطاء والتطوع للمجتمع .
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حقوق الطالب : 

في  التربوية  األهداف  تالئم  عامة  بحقوق  املدرسة  في  الطالب  يتمتع 
املدرسة: 

آمنة ومائمة، وأن يعيش في بيئة  أن يتعلم في ظروف مكانية )فيزيائية(  للطالب  1- يحق 
جميلة ومناخ مريح في املدرسة. 

2- يحق للطالب توفير الشعور له باحلماية واألمان  في رحاب  املدرسة، وباملساواة التامة ، وأن 
يحصل على العناية والرعاية املناسبة واإلصغاء له  من قبل جميع العاملني في املدرسة . 

القضايا  ملعاجلة  املدرسة  في  اإلداري  املسؤول  املستشار،  املعلم،  للمربي،  التوجه  للطالب  يحق   -3
واملشاكل والصعوبات التي يواجهها، وذالك بالتنسيق والترتيب املسبق.  

4- يحق للطالب أن يطلب مقابلة شخصية مع مدير املدرسة بعد التنسيق املسبق مع السكرتارية.
أن  ميس  املدرسة، دون  اجلميع في  أمام  نفسه شفوياً وكتابياً،  التعبير عن  للطالب  -يحق   5

بكرامة اإلنسان وإحترامه  وإميانه. 
داخل  أحاسيسه، ممتلكاته وحتصيله  اإلحترام خلصوصياته،  على  يحصل  أن  لطالب  يحق   -6

اإلطار املدرسي.
7-  يحق للطالب احملافظة على السرية وعدم نقل معلومات تخصه واملوجودة في ملفه الشخصي 
الطرف اآلخر مؤهُا للحصول على هذه  إذا كان  إال  الخ...(،  )نتائج فحوصات، ملف طبي، 

املعلومات.
8 - يحق للطالب التمثيل والترشيح في اللجان الصفية والقيادة الطابية.
9- مبا يختص باالمتحانات حقوق الطالب مفصلة في بند االمتحانات . 

10- يحق للطالب اإلطاع على قوانني وأنظمة املدرسة، واجباته وحقوقه، وأن تكون واضحة له.
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قوانني وأنظمة املدرسة 

1 - اللباس املدرسي واملظهر اخلارجي:

أ -  اللباس املدرسي: على كل طالب أن يرتدي اللباس املوحد للمدرسة في أيام الدوام الرسمي مبا في ذالك 
فترات االمتحانات املدرسية وامتحانات البجروت ) باستثناء امتحانات البجروت للثواني عشر(  لباس املدرسة 

الرسمي هو:
• في الصيف: بلوزة زرقاء او قميص أزرق،  بنطلون جينز طويل بلون كحلي خالي من الزركشات وغير 	

ممزق بأي طريقة. 
• في الشتاء: إضافة ملا ذكر أعاه جارزة كحلية مع شعار املدرسة. 	
• مالبس الرياضة:  حسب قرار معلم املوضوع. 	
• احملجبات : جلباب أسود أو كحلي ، غطاء الرأس أبيض أو  أسود  أو أزرق بدون زركشات. احملجبة غير 	

امللتزمة باجللباب يجب عليها تنفيذ ما ذكر في بند أ مع غطاء رأس أبيض أو أزرق أو  أسود بدون زركشات. 
ب -  املظهر اخلارجي : 

• احملافظة على مظهر نظيف، مرتب والئق، مبا في ذالك النظافة الشخصية. 	
• متنعن الطالبات من التبرج والتزين وعليهن احملافظة على مظهر يليق بطالبات في مؤسسة تربوية، ومينع 	

من الطاب التبرج بتاتاً مبا في ذالك إعتمار القبعة خال احلصص التعليمية . 
• عدم وضع حلق باالنف.	

كل من يخالف هذا النظام بعد التحذير األول والثاني ، مينع  من الدوام ويتم استدعاء ولي أمره.

2 -  سلوك الطالب  داخل املدرسة : 
أ - في الصف : 

استقبال املعلم : عند دخول املعلم إلى الصف على الطاب أن يكونوا جالسني في أماكنهم الثابتة، والتي    -
الطاب،  أماكن جلوس  يقرر  الصف  للدرس.  مربي  يكونوا مستعدين  وأن  السنة.  بداية  لهم  في  حددت 

وعليهم االلتزام بذالك ، ويحق ملعلمي املواضيع تغيير األماكن في دروسهم إذا اقتضى األمر. 
السلوك أثناء سير الدرس: إذا تصرف الطالب في الصف بشكل غير الئق يعرقل سير احلصة، يحق ملعلم    -
املوضوع اتخاذ اإلجراءات الازمة بحقه وذلك بعد التشاور مع مربي الصف، أو إدارة املدرسة إذا لزم األمر،  وفق 

منشور مدير عام وزارة املعارف.
إذا سلك أحد الطاب مسلكاَ  يعرقل ويشوش سير الدرس، وطلب منه املعلم اخلروج من الصف، يتوجب على   
الطالب االمتثال لطلب املعلم دون نقاش والتسجيل لدى السكرتيرة، على أن يعالج املعلم أو املربي األمر في 
الوقت املناسب. على الطالب املبعد عن احلصة التواجد بجانب الصف ، إن عدم االلتزام بهذا البند من شانه 

أن يعرض الطالب إلى عقوبة  إيقافه عن الدراسة قد تصل الى  يومني. 
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• يسمح اخلروج من الصف فقط بإذن املعلم املداوم. 	
• مينع تناول الطعام ومضغ العلكة خال الدرس .	
• مينع متزيق إعان صفي، جريدة صفية وغيرها من املواد املعلقة في الصف. 	

ب - خارج الصف:
• على الطالب عدم اإلزعاج في املمرات ومرافق املدرسة  املختلفة.	
• على الطالب اال يدخل غرفة املعلمني أو غرف اإلدارة إال إذا حصل على إذن مسبق من أحد أعضاء 	

اإلدارة أوالهيئة التدريسية.      
• الدخول إلى غرفة احلاسوب، التكنولوجيا، املختبر وقاعات الرياضة  يتم مبرافقة املسؤول أو املعلم.  	

ج- في الساحة:
• االمتناع عن البقاء في الصف أو املمرات أثناء االستراحة اال بإذن خاص.	
• االمتناع عن استعمال العنف الكامي أو اجلسدي 	
• االمتناع عن الصراخ أو اإلزعاج أو التفوه بألفاظ بذيئة .	

 ال يسمح بإقامة حفات أعياد املياد داخل الصفوف أو باملدرسة دون التنسيق املسبق مع مربي الصف أو 
إدارة املدرسة . 

د- خارج املدرسة: 
على الطالب أن ميثل املدرسة بشكل الئق وميتثل الى أنظمتها وأن يحافظ على سمعتها أمام اآلخرين من 
ضمنها وسائل االعام داخل وخارج املدرسة . مبا في ذالك  سلوكه في الطريق  من والى املدرسة 

وطريق عودتة الى البيت، وفي الرحات والنشاطات املختلفة .
عدم التقيد بهذا البند يعرض الطالب الى عقوبة وفق أنظمة املدرسة .

3-  الكتب واللوازم الدراسية:
على كل طالب أن يتزود بكل ما يتطلبه أي موضوع من لوازم، مثل: الكتب املقررة، الدفاتر املائمة واألدوات الازمة 

على أنواعها. 

4- الوظائف املدرسية : 
إن الوظائف املدرسية هي جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية، ومتثل نسبة من عامة املشاركة في كل موضوع. 
يعتبر التقصير في الوظائف والواجبات التعليمية  مخالفة مدرسية  تؤثر سلباً على احتساب عامة املوضوع  وعلى  
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النهائية، وفق منشور  العامة  املدرسية من  الواجبات  املشاركة في إعداد  املئوية لعامة  النسبة  الطالب. )إن  تقييم 
خاص(.

5-  احملافظة على نظافة املدرسة : 
يتحمل  املمتلكات  في  بأضرار  تسببه  وفي حالة  ونظافتها،  املدرسة  احملافظة على ممتلكات   على كل طالب 

الطالب مصاريف التصليح أو كلفة الشراء.
 -  كل إعان أو نص أو صورة يعلق داخل الصف يجب أن يعرض مسبقا على املربي  أو على إدارة  املدرسة.

-  تعليق امللصقات واإلعانات على اللوحات العامة باملدرسة مشروط مبوافقة إدارة املدرسة.

6-  استعمال الهاتف النقال وأجهزة أخرى في املدرسة: 
-  توصي املدرسة بعدم إحضار الهاتف اخللوي أو أجهزة االستماع لألغاني الى املدرسة، أما اذا اقتضت الضرورة يجب 

ان يكون مغلقاً وموضوعاً في احلقيبة.
-  ال يجوز استعمال الهاتف النقال واالجهزة املذكورة أعاه في املدرسة، ومن يخالف هذه التعليمات يحتجز جهازه 

لفترة قد تصل الى ما فوق األسبوع  حسبما يقرر مربي الصف. ويتم اباغ االهل باالمر. 
-  املدرسة غير مسؤولة اطاقاً عن فقدان الهواتف اخللوية وأغراض ثمينة أخرى يحضرها الطالب الى املدرسة. 

7-  الرحالت  واجلوالت املدرسية :
• الرحات واجلوالت املدرسية، التعليمية منها والترفيهية هي جزء  ال يتجزأ من العملية التربوية  والتثقيفية، 	

تعزز انتماء الطالب إلى أرضه، شعبه، تراثه ووطنه ، وتساهم في صقل شخصيته. الطالب ملزم باالشتراك 
في جميع الرحات واجلوالت املدرسية،  في حال تعذره عن  االشتراك ألسباب مقنعة، على األهل إعام 

املدرسة هاتفياً أو كتابياً .
• على االهل احضار تقرير طبي من طبيب العائلة.	
• إشراك 	 بعد  وذلك  واجلللوالت،  الرحات  وبرنامج  مسار  الرحات،  مركز  مع  بالتعاون  الصف  مربي  يعني 

الطاب ومناقشة املوضوع في حصص التربية .
• االلتزام 	 عدم  حال  في  املدرسية،  واجلللوالت  بالرحات  اخلاصة  التعليمات  بجميع  االلتزام  الطالب  على 

بذالك  وقيام الطالب بتصرفات غير الئقة أثناء الرحلة املدرسية متس في اآلخرين )املرافقني أو غيرهم(  
وبأماكهم اخلاصة والعامة ، يحق للمعلم املرافق إرجاعه إلى البيت إذا لزم االمر، كما ويحق إلدارة املدرسة 

أن تتخذ بحقه اإلجراءات املناسبة، والتي من شأنها أن حترمه املشاركة في رحات  وجوالت مستقبلية.
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8-  الفعاليات والنشاطات :
الفعاليات والنشاطات الثقافية والترفيهية هي أيضا جزء ال يتجزأ من العملية التربوية والتعليمية، على الطالب 

االلتزام باحلضور واالشتراك بها،  والتصرف حسب أنظمة املدرسة. 
يقوم مركز التربية االجتماعية باملدرسة وبالتعاون مع املربني ومجلس الطاب بتنظيم العديد من الفعاليات 

االجتماعية العامة على مدار السنة منها: احتفاالت، محاضرات، مسرحيات، أفام ولقاءات مع مدارس أخرى. 
بالفعاليات  املشاركة  حرمانه  ومنها  املدرسة  أنظمة  وفق  عقوبة  الى  الطالب  يعرض  البند  بهذا  التقيد  عدم 

والنشاطات املستقبلية. 

9-  التعامل مع اآلخرين:
• الطالب 	 والزائرين.على  زمائه  عامليها،  املدرسة،  معلمي  مع  وإحترام  وهدوء  بأدب  يتكلم  أن  الطالب  على 

االلتزام بتنفيذ طلبات وتوجيهات اإلدارة ،املعلمني  والعاملني في املدرسة وفق أنظمة املدرسة .
• عدم التقّيد في هذا البند من شأنه إستدعاء ولي األمر واتخاذ اإلجراء إلبعاد الطالب عن املدرسة  ملدة ال تقل 	

عن يومني، إضافة إلى إسناد مهمة تربوية له وتعهده خطياً االلتزام بالسلوك السليم.   

10-  التأخر والغياب عن املدرسة:
أ - على كل طالب أن يحضر إلى املدرسة قبل قرع اجلرس األول )الساعه 7:45(

ب - عند قرع اجلرس ينتظم الطاب كل في صفه وفق إرشادات إدارة املدرسة واملربني احلاضرين.
ت - ال يسمح بتاتا  للطالب مغادرة املدرسة قبل إنتهاء اليوم الدراسي، إال بإذن من املربي أو اإلدارة )مركز    

القطاع( ويتم تبليغ األهل باملوضوع.
ث - ال يسمح للطالب الغياب عن احلصة إال بإذن من معلم املوضوع أو مربي الصف.

ج - في حال تأخر  الطالب عن الدرس خال اليوم التعليمي، عليه إحضار إذناً للدخول وتسجل له مخالفه 
عند السكرتارية.

ح - عند عودة الطالب للمدرسة بعد فترة غياب، عليه تقدمي العذر الطبي ملربي الصف، أو إعطاء تبرير خطي 
موقع من األهل يوضح سبب الغياب. 

خ - بإمكان الطالب،في حاالت معينة، أن يبلغ مربي الصف مسبقاً عن غيابه ، وهذا يعتبر مبثابة عذر مقبول. 
د - مينع الطالب  من مغادرة املدرسة دون إذن قبل انتهاء اليوم الدراسي . 

ذ - ممنوع اخلروج لعطلة أو رحلة عائلية على حساب يوم تعليم.
ر - على الطالب االلتزام باملشاركة في جميع حصص التربية البدنية، ويتم االعفاء من املشاركة فقط في 

حالة تقدمي تقرير طبي، على أن يبقى الطالب املعفى حاضراً في إطار احلصة. 
ز - مينع الطالب من مغادرة الباد ،إال مبوافقة مدير ومفتش املدرسة.
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إن عدم التقيد واإللتزام بالبنود املذكورة أعاله, يعرض الطالب إلتخاذ اجراءات قد تصل الى التوقيف عن 
الدراسة ملدة ال تقل عن يومني, كذالك يؤثر الغياب سلبًا على عالمة الطالب في املوضوع الذي تغيب عنه 

) حسب منشور خاص تصدره املدرسة(. 

11-  التدخني :
مينع التدخني منعاً باتاً  في املدرسة، في الطريق اليها و في الرحات، ومينع احضار علب السجائر واألرجيلة. 
كل من يخالف هذا البند  يستدعى ولي أمره  ملعاجلة املوضوع ويبعد الطالب عن املدرسة ملدة ال تقل عن يومني. 

12-  الكحول واملشروبات الروحية : 
الداخلية  املدرسية  الفعاليات  وإلى  املدرسة،   إلى  الروحية  واملشروبات  الكحول  وإحضار  تناول  باتاً  منعاً  مينع 
متنع  كما  التدخني،  بند  في  كما  يعامل  البند  هذا  يخالف  من  كل  الرحات.  ذالك  في  مبا  واخلارجية، 

مشروبات  الطاقة في املدرسة.

13-  الرسوم املختلفة:
وزارة  تعليمات  حسب  وذالك   , املدرسة  تقدمها  التي  اخلدمات  مقابل  املطلوبة  الرسوم  دفع  الطالب  على 

املعارف, وتشمل هذه الرسوم : 
 التأمني الشخصي. 

 السلة الثقافية. 
 مجلة املدرسة.

 مسيرة املدرسة التقليدية.
 حفات التخرج ) وذالك حسب منشور خاص  تصدره املدرسة( 

  
يتحمل الطالب تكاليف الرحات  وغيرها من الفعاليات التربوية والترفيهية، التي ال  تشملها الرسوم . 
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فيما يلي تفصيل لهذه احلاالت مع توضيح لردود الفعل املتخذة: 

القسم أ:   حاالت عنف ال توجب التبليغ عنها: 

ردة الفعل حسب أنظمة املدرسة احلدث

- عنف كامي شديد )تهديد،سخرية عنصرية،مس 
بكرامة الوالدين،آخر(.

- عنف كامي مع صبغة جنسية.

)ركلللللللللل،علللللللللض،  جلللللللسلللللللدي  عللللللنللللللف   -
دفع،قرص،كف،ضرب...(.

- نشر شائعات في االنترنت أو النقال.

- إزعاج وأعمال بلطجة.

* أَعمال إجبارية :
-  منع استمرارية  احلدث  والسيَطرة عليه .

- إجراء محادَثة توضيحية .
- توثيق احلدث وطرق العاج .

- إعام مربي الصف .
* تّدخل  الطاقم التربوي :

- إعام األهل  .
- محادَثة مع الطاب املشتركني .

- حتذير .
- إعطاء مهمة لتحضيِرها مبوضوع  )العنف َومخاطره 

.)
- محادثة مع ُطاب الصف واحلفاظ علَى سرية الَفرد .

- التخفيض من عامة  الطالب في الشهادة.
ِبشْكل  الَطبقة   بنفس  آخر  إلى صف  الطالب  نقل    -

ثابت حسب َقرار املجلس التربوي.
- الفصل مدة  يوم إلى أربعة أيام وأكثر.

14- ظواهر العنف:
إن العنف بأشكاله املختلفة هو ظاهرة غير حضارية، خطيرة، مدمرة ومرفوضة. يجب العمل تربوياً على احلد 

منها  ومنعها من االنتشار. وذلك من خال برامج وقائية عامة وعاجات حلاالت عنف عينية. 

يتم التعامل مع ظاهرة العنف في املدارس ضمن ثاثة مستويات: 
- حاالت ال توجب التبليغ عنها جلهات أخرى  ويتم معاجلتها في اطار املدرسة .

-حاالت عنف يتم التبليغ عنها حسب  وجهة نظر وقرار املدير. 
- حاالت عنف واجب التبليغ عنها للشرطة، املأمور القضائي في قسم الشوؤن  االجتماعي                  

البلدي، التفتيش وجهات مختصة أخرى. 
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ردة الفعل حسب أنظمة املدرسة احلدث

لقسم ب : حوادث عنف ,  َيجب التبليغ عنها وفق القانون

1- ابتزاز طالب لطالب آخر بأي شيٍء كان واحلصول 
عليه دون َرغبة منه.

التخريب،  أو  السرقة  بغرض  املللدرسللة  اقتحام   -2
حرق...

3- حمل أدوات حادة وخطرة.
)بلللث  االنللللتللللرنلللليللللت  طللللريللللق  إيللللللذاءعللللللن   -4

إشاعات،خصوصيات،صور أو التهديد بنشرها(.
الدرس  إثناء  للتصوير  اخللوي  الهاتف  استعمال   -5

بغرض التشهير، التشويه واالهانة.
6- املشاركة في أعمال عنف خطره أو تشجيعها.

والفعاليات خارج  الرحات  أثناء  بالنظام  اإلخال   -7
على  خطورة  فيه  سلوك  )االخللتللبللاء،  املللدرسللة. 
الفرد أو اآلخرين، عنف جسدي، حترش جنسي، 

استعمال الكحول أو السموم(.
أدوات وأجهزة خطرة في  أسلحة، مواد،  استعمال   -8

أعمال العنف.
9- اعتداء جسماني يؤدي إلى إصابة التاميذ أو فيه  

احتمال إلصابتهم بأذى
10- عنف حتت تأثير مخدرات أو كحول.

فيه  أو  طالب  إصابة  إلى  يؤدي  جماعي  عنف   -11
أو  املدرسة  احتمال حدوث ذلك، من قبل طاب 

مجموعات طاب من داخل املدرسة و خارجها.

تقرير  رفع  فللورا،  احلدث  بإيقاف  ملزمة  املدرسة   -1
 / االجتماعية  الشؤون  موظف  من:  لكل  باحلدث 
الشرطة -مفتش املدرسة- السلطة احمللية - األهل.

2- يعلن عن وضع غير عادي في املدرسة.عقد جلسة 
طرق  وحتديد  احلللدث  لبحث  التربوي  للمجلس 
مهنية  بلجنة  االستعانة  املدير  بإمكان  املعاجلة. 
قابلة  عاجية  عمل  خطة  بناء  ألجللل  بلدية 

للتطبيق.
املجلس  يقررها  ملللدة  املدرسة  عن  الطالب  إبعاد   -3
اإلدارة، مفتش   : )املؤلف من  املدرسة  التربوي في 

املدرسة، املربي، املستشارومعلمو الصف(
4- باملقابل على املدير والهيئة التدريسية وضع خطة 
مع  احلدث  عاج  تتضمن  عاجية  فردية  عمل 
إبقاء الطالب حتت املراقبة، تعيني لقاءات منتظمة 

بني األهل واملدرسة.
الطالب.  شهادة  في  احلللدث  عن  خطيا  التعبير   -5

باإلضافة إلى خصم في العامة.
  ردود فعل  تتخذ حسب رأي املدير:

عاجية:  تربوية  فعاليات  إجراء  إلى  املدير  يبادر   -1
املعتدين  الطاب  محادثة شخصية / جماعية مع 
املللدرسللة.  طللاب  جميع  ومللع  عليهم  واملللعللتللدى 

واالستعانة بقوى عاجية لها عاقة باحلدث
جلهات  الطاب  وتوجيه  املعلمني  طاقم  مع  محادثة 

عاجية مهنية.
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ردة الفعل حسب أنظمة املدرسة احلدث

القسم ج- حوادث عنف يكون اإلبالغ عنها للشرطة\املـأمور القضائي حسب قرار مدير املدرسة

-1عنف متكرر.

)إباغ الشرطة أو مأمور 
وفقاً  يكون  القضائي  

لرأي مدير املدرسة(. 

- وقف احلدث فورا واإلباغ عنه للجهات التالية: املأمور القضائي ، املفتش العام، املجلس 
احمللي. أهل الطاب )املعتدي واملعتدى عليه(.

- عقد جلسة للجنة داخلية  لبحث احلدث وحتديد طرق املعاجلة. 
- إبعاد الطالب املعتدي عن املدرسة من 5-8 أيام أو أكثر.

- املدير مخول خال  فترة اإلبعاد بالتوجه للمفتش العام لعقد جلسة للجنة خارجية 
)ال تزيد عن ثاثة أيام من احلادثة(. هذه اللجنة مخولة أن تتخذ قرارات  منها البدء 

بإجراءات لنقل الطالب إلى مدرسة أخرى.

كللامللي  عللنللف   -  2
التربوي  الطاقم  جتاه 
املؤسسة  في  والعاملني 

التربوية

أ - جترى محادثه بني الطالب وبني املعلم املعتدى عليه )املتضرر( وحسب أحلاجه  جتري 
محادثه إضافية بني الطالب وبني احد أصحاب الوظائف في أملدرسه )مستشار تربوي، 

سيكولوجي تربوي ، مربي ، مركز ألطبقه ،  نواب املدير ومدير املدرسه(.

)إبلللللاغ الللشللرطللة أو 
يكون  الشؤون  موظف 
وفلللقلللاً للللللرأي مللديللر 

املدرسة( .

الذي قام  الكامي  )العنف  ابنهم  املعتدي عن تصرفات  الطالب  ب - يجب إعام ذوي 
إمكانية    من  للحد  التربويه  أملؤسسه  في  واستدعائهم حملادثه  للمعلم(  بتوجيهه 

حدوث مثل هذه األعمال في املستقبل.
ج- نفحص إمكانية عقاب تربوي حسب ظروف احلادثة ومدى خطورتها.
د-   بإمكان مدير املدرسة إبعاد الطالب عن املدرسة حسب ما يراه مناسباً.

هل -   على الطالب املعتدي أن يصحح خطأه جتاه املعلم املعتدى عليه.
و-   في حال اعتداء الطالب كامياً مره أخرى تدرس طرق  رد وردع إضافية للتي 

اتخذت سابقاً .     
ز-   الطالب الذي يستعمل العنف الكامي بحاجة أيضا لتدخل تربوي و/ أو عاجي 

ميكن من خاله توعيته بشأن تصرفاته والعمل على تغيرها.



النظام الداخلي - دستور املدرسة

15

أو  جسدي  عنف   3-
الطاقم  جتللاه  جنسي 
التربوي والعاملني في 

أملؤسسه التربوية.

أو  الللشللرطللة  إبلللاغ   (
يكون  الشؤون  موظف 
مللديللر  رأي  حللسللب 

املدرسة(. 

أو جنسياً على املعلم ، يتم  إبعاده كرد فعل  أ -  في حال اعتداء الطالب جسدياً 
فوري عن املدرسة في نفس اليوم من 5-8 أيام أو أكثر . ومن صاحية املجلس 
التربوي في املدرسة  أن يقرر نقل الطالب الى صف آخر في املدرسة  او الى اطار 

آخر. 
ب -  يتوجه مدير املدرسة في غضون ثاثة أيام من وقوع احلادثة للمفتش العام لعقد 
جلنه خارجية التخاذ قرارات بشأن الطالب ومن ضمنها إمكانية نقل الطالب إلى 

مؤسسه تربويه أخرى أو فصله نهائياً عن املدرسة.
اتخاذ كافه  يتم  التربوي  الطاقم  أعضاء  احد  على  الطالب  اعتداء  حال  في  ت -  

اإلجراءات املتخذة عند حدوث حاالت عنف خطرة. 

- اخلطوات العاجية للتدخل في احلاالت التي عِرفت أنها حِرجة َوَخِطرة :

املرحلة األولى : 

-  إتخاذ ُطرق واقية َورادعة للتأْقلم عن طريق املرِبي.
-  إعام األهل بوضع الطالب مع توجيه للمستشار.

- عقد جلسة للمجلس التربوي ) املَربي ، املدير ، املفتش ، املستشارة  ومعلمو الصف ( .
-  ِبناء خطة عمل شخصية ومائمة لوضع الطالب .

-  إتخاذ قرارات للمتابعة .
-  زيارات بيتيه للمربي مِبوافَقة َوإعام األهل .

- عقد جلسة للمجلس التربوي في املدرسة لبحث املوضوع وإتخاذ االجراءات املناسبة بشأن مستقبل الطالب الدراسي 
في املدرسة، وذلك حسب نوعية القضية، حّدتها ومدى تكرارها. 
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االجراءات املتخذة  للحد من ظاهرة العنف في املدرسة: 

-1 حسب تكرار احلاالت: 
أ - طالب مشارك بحالة عنف للمرة األولى  :  

   تسجيل احلالة في سجل املتابعة اخلاص باملوضوع بحضور الطالب نفسه.
 محادثة من قبل مربي الصف \ مركز الطبقة  أو املدير عن أبعاد احلالة مع الطالب.

 اباغ األهل خطياً باحلالة.
ب-   طالب مشارك بحالة عنف للمرة الثانية: 

 تسجيل احلالة في سجل املتابعة اخلاص باملوضوع بحضور الطالب نفسه. 
 دعوة األهل خطياً أو هاتفياُ للمحادثة حول املوضوع. 

ج-  طالب مشارك بحالة عنف للمرة الثالثة: 
 تسجيل احلالة في سجل املتابعة اخلاص باملوضوع بحضور الطالب نفسه. 

 اعام األهل خطياُ وهاتفياُ.
 ابعاد الطالب عن املدرسة لوقت محدود  حسب نوع املخالفة.  

2- حسب خطورة احلالة : 
يتم حتديد درجة خطورة احلالة التي قام بها الطالب من قبل املدرسة، وفي حال كون درجة احلالة خطرة 
جداً، يتم الرد فوراً وبحزم وإعطاء عقوبة قد تصل إلى فصل الطالب نهائياُ عن املدرسة.  تنفذ هذه 

االجراءات وفق أنظمة املدرسة، واملنشور العام لوزارة التربية والتعليم. 

3-   املبنى العام للسنة الدراسية: 
أ - تتألف السنة الدراسية من فصلني تعليميني: 

الفصل األول يبدأ مع بداية العام الدراسي وينتهي مع بداية عطلة الشتاء. 
الفصل الثاني يبدأ بانتهاء عطلة الشتاء ويستمر حتى نهاية العام الدراسي، تتخلله عطلة الربيع. 

ب - توزع الشهادات على طالب العاشر واحلادي عشر ثالث مرات في السنة الدراسية: 
األولى: بعد شهرين من بداية السنة الدراسية. 

الثانية: في نهاية الفصل األول . وتتالف من عامتني : %40 العامة الشهرية و%60 من العامة الفصلية. 
الثالثة: في نهاية العام الدراسي ) حتتوي املعدل السنوي( وتتألف من عامتني: 

50 % من عامة النصف األول 
%50 من عامة النصف الثاني. 
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ج -  بخصوص طالب الثاني عشر توزع الشهادات مرتني فقط ) األولى والثانية كما 
مذكور أعالة(. 

ويتم  حتديد  وتوزيع امتحانات الدبلوم والعامات الواقية مبا يتائم وتوقيت امتحانات البجروت.   

د - إختبارات, إمتحانات وعالمات:
إختبار: هو فحص حتصيلي بدون إعام مسبق، يشمل مادة الدرسني أو الثاثة دروس األخيرة التي تعلمها الطالب 

وهدفه مراقبة ومتابعة الدراسة اليومية املستمرة واملنتظمة للطالب.
اإلختبار يكون فجائياً ومدته ال تزيد عن 15-20 دقيقة وتقييمه يدخل بالعامة الفصلية.

إمتحان: فحص حتصيلي بعد إعام ُمسبق )محبذ تعيينه قبل 3-2 أسابيع من موعد االمتحان (. االمتحان هو 
عنصر إجباري، الهدف األساسي منه متابعة ومراقبة حتصيل الطالب.

الئحة اإلمتحان:  مينع تعيني أكثر من ثاثة إمتحانات للصف الواحد خال األسبوع ومينع تعيني أكثر من 
إمتحان واحد في اليوم.

حتدد اإلمتحانات الشهرية من ِقبل معلم املوضوع أما اإلمتحانات الفصلية فيتم وضع خطة لها وُتعطى للطالب 
قبل موعد اإلمتحانات بأسبوع على األقل.

ُتعاد أوراق اإلمتحانات للطاب خال أسبوعني من تقدمي اإلمتحان وعلى املعلم أن يكتب ماحظاته حول كل 
جواب هذا باالضافة إلعطاء العامة النهائية على الورقة.

إمتحانات إعادة: يحق للطالب أن يقدم إمتحاناً في موعد آخر إذا تغيب عن إمتحان وكان تغيبه مبرراً أو مرفقاً 
بتقرير.

مالحظات حول بناء العالمات:
عامة  و20%  امتحان  عامة   80% التالي:  التقسيم  بحسب  الشهرية  الشهادة  في  العامة  احتساب  يتم 

اشتراك.
 15% امتحان،  %65 عامة  التالي:  التقسيم  الفصلية والسنوية بحسب  الشهادة  العامة في  يتم احتساب 

اشتراك، %10 مواظبة و%10 تقييم بديل.
للطاب  دبلوم و%30 عامات سابقة  %70 عامة  التالي:  التقسيم  الواقية بحسب  العامة  احتساب  يتم 

وتقييم املعلم.
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هـ- التقدم لالمتحانات :  
- التقدم لامتحانات هو أمر إجباري وإلزامي جلميع الطاب ومينع التغيب عنها إال بعذر مصادق عليه ) مرض 
مع تقرير طبي، بعثة أو مهمة مدرسية، وفاة قريب من الدرجة األولى ... (  ويسري ذالك على امتحانات الدبلوم. 
- مع نهاية السنة الدراسية يعني يوم خاص إلعادة تقدمي االمتحانات ملن تغيبوا بعذر مصادق عليه من إدارة 

املدرسة. 
- في نهاية السنة الدراسية يحدد يوم خاص يقوم به مربي الصف بإعادة أوراق االمتحانات املصححة لطاب صفة 

مبختلف املواضيع. 
- يحق للطالب، بعد إستام العامة التوجه إلى ادارة املدرسة بطلب مراجعة اإلمتحان إذا كان لديه شك في 

العامة وذلك من خال تقدمي الطلب خطيا الى سكرتاريا املدرسة.

و- السلوك خالل االمتحانات: 
االمتحانات،  مراقب  قبل  من  املدرسة  إدارة  تبلغ  وفي حال حدوثة  االمتحانات،  في  بتاتاً  والنقل  الغش  - مينع 
وكذالك من قبل معلم املوضوع ) مصلح االمتحانات( وفي حال التأكد من عدم نزاهة االمتحان توضع عامة 

صفر للطالب املمتحن. 
- على الطالب االلتزام بالهدوء واحترام املعلم املراقب، عدم التنقل أو اخلروج من غرفة االمتحان، التقّيد بتعليمات 
املراقب ونظام االمتحانات في املدرسة. وفي حال عدم التزام الطالب بذالك يحق للمراقب إخراج الطالب من غرفة 

االمتحان وتوجيهه لإلدارة، وكذالك يحق ملعلم املوضوع إلغاء االمتحان أو وضع عامة سلبية.
-  على كل طالب دخل غرفة االمتحان االلتزام بتسليم ورقة االمتحان حتى وإن اضطر أن يسلم ورقة 

» بيضاء«. عدم تسليم االمتحان يسجل للطالب عامة صفر في املوضوع ويفقد إمكانية إعادة االمتحان. 

الترفيع:   تسجل للطالب ماحظة في شهادة النصف األول بخصوص إمكانية عدم ترفيعه من الصف العاشر إلى 
الصف احلادي عشر أو من الصف احلادي عشر إلى الصف الثاني عشر، في حالة رسوب الطالب في ثاثة مواضيع 

فما فوق. كذلك تسجل في الشهادة النهائية قرار املدرسة في ترفيع او عدم ترفع الطالب.

ماحظات: 
 كتب  الدستور بصيغة املذكر ولكن املضمون موجه  للطاب والطالبات. 

 تعمل األنظمة في هذا الدستور وفق منشور وزارة التربية والتعليم.



يهدف هذا النظام الى تعريف 
الطالب على حقوقه وواجباته مما 

يساهم بخلق جو تربوي مبني 
على النظام واالحترام املتبادل 
بني اجلميع, ويضمـن نهجـًا 
مدرســيًا ذو جودة ومنـاخًا 

تــربويـًا تعليمـًا  ســليمًا, داعمــًا 
وداْفئـــًا.

آملنا ان يكون هذا النظام الداخلي 
عامال ايجابيا داعما لنا جميعا في 
بيتنا الدافىء هذا ومتنياتنا جلميع 

ابنائنا الطلبة بالنجاح,االرتقاء, 
التقدم والسعادة.




