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  ميثاق الحياة المدرسّية 

تربية مكاٌن تتتابع فيه أيًضا ، بل هي وحسبالمدرسة ليست مكانًا الكتساب العلوم والمهارات 
 .الشخصيّ  نضوجال معنده، كما تنّمي ...)ة،والروحيّ  جتماعّية،الا( ة المجاالتالتالمذة في كافّ 

ا، ا، وجسديًّا، وروحيًّ بصاليم تنشئة أشخاص مكتملين فكريًّ  –هدف مدرسة القّديس جاورجيوس 
صر، وأعضاء فاعلين في بحيث نكّون منهم رجاًال ونساًء ناضجين ومتكّيفين مع متطّلبات العالم المعا

 ب؛ّال تعاون فريقها التربوّي وأهل الطإلى هذا التحّدي تبقى المدرسة بحاجة  ةهلمواجو  .مجتمع الغد
ا األهل أمّ . وضع سياسة تربويّة واحدةلات فدور الفريق التربوّي يكمن في تكييف البرامج والمناهج والتقنيّ 

 قاءات بين الجهاز التربويّ صاالت واالجتماعات واللّ في المدرسة، إذ إّن االتّ  ةمهمّ فيحتّلون مكانة 
  .ىإلى الهدف المتوخّ  واألهل أساسّية للوصول مًعا

ى تصبح ، على التلميذ أن يطّبقه، حتّ واضحٍ  سلوكيٍّ  رسم منهجٍ  هذا النظام الداخلّي يهدف إلىإّن 
  .فّعالةالحياة اليومّية في المدرسة ممتعة و 

  

  الخدمات المتوّفرة -أ 

  :اإلرشاد الروحيّ  – ١

وال تقف عند  ؛بل إلى تثقيف روحه أيًضا ،هذه التوعية ال تهدف فقط إلى تنمية فكر اإلنسان  
مختلف أوجه الحياة في  اه إلىدّ ة، بل تتعودروس التربية المسيحيّ  األسبوعيّ  اس اإللهيّ حدود القدّ 

  .المدرسة والبيت

 إنّ . ب على التوفيق بين الثقافة العصريّة واإليمان باهللا في حياتهم وفكرهمالطّال  هدفنا األساسّي حثّ 
، من جهة، ة الطوائف واألديانال يجعلها منغلقة على نفسها بل منفتحة على كافّ  طابع المدرسة المسيحيّ 

ب لَ ة في المدرسة يُطْ هي أساسيّ  ساعات التعليم المسيحيّ  وألنّ  ؛وعلى العالم الحديث، من جهة أخرى
  .احترامها من التالميذ

  :والعالج النطقيّ  ةالخدمة النفسيّ  –  ٢

تها مساعدة المتعّلم، بالتنسيق مع األهل في علم النفس، مهمّ  تصاصّيةخاي هذه الخدمة تؤدّ   
التنسيق ب تقومكما   .النفسّية التي تُعيق العملّية التربويّةاالضطرابات ي والمسؤول عن القسم، على تخطّ 

  .مّيةي الصعوبات التعلّ ختصاصّية في علم النطق لمساعدة التالميذ على تخطّ امع 

  



  :ّية والتأمينالخدمة الصحّ  –  ٣

تهم معالجة الحوادث الطارئة في المدرسة، وتشخيص المشكلة ي هذه الخدمة أشخاص مهمّ يؤدّ   
ّية ّي عند الحاجة، وتنظيم الزيارات الطبّـ وإعالم األهل بها، وتقديم اإلرشاد الصحّ  ،مّية عند المتعلّ الصحّ 

  .رسةفي المد

، بين األّول من ساعة ٢٤منها على مدار  اإلفادةطالب بطاقة تأمين يستطيع  ّن لكلّ أكما   
  .حادث يّ أفي حال وقوع  تشرين األّول والثالثين من حزيران من كّل سنة،

  :المهنيّ الجامعّي و  اإلرشاد –  ٤

 تهدف هذه الخدمة، وبنوع خاّص في المرحلة الثانويّة، إلى مواكبة المتعّلم، وإعطائه معلومات  
خاذ القرار المناسب في يساعده على اتّ  ، مار فيهاتوفّ تختصاصات التي الاالجامعات وعن ة عن عامّ 

  .اختيار مهنته المستقبلّية

 

  البرنامج التربويّ  - ب

  :ةالثقافة األدبيّ  – ١

إطار ج في غات التي تتدرّ غات، وتُعنى المدرسة بتدريس اللّ ة بتعّلم اللّ الحصول على ثقافة أدبيّ  يتمّ   
ة وهي غة العربيّ يبدأ تدريس اللّ و . فالمدرسة ُتدّرس العربّية والفرنسّية واإلنكليزيّة. ة في لبنانغويّ ة اللّ ديّ التعدّ 

س ة فهي ُتدرّ غة اإلنكليزيّ ا اللّ أمّ  . ة الثانيةغة الرسميّ اللّ  - ة غة الفرنسيّ واللّ منذ الصفوف األولى،  غة األمّ اللّ 
، كما ب التعبير والكتابةة تُعّلم الطّال هذه الثقافة األدبيّ و  .الثالثاألساسّي  لصفّ ة ابتداًء من اكلغة أجنبيّ 

  .عطيهم ثقافة عاّمة في المجاالت كاّفةتُ 

  :الثقافة العلمّية – ٢

 تهتمّ م في مجالي العلوم والتكنولوجيا، لذا التربية العلمّية أساسّية في عالم يسيطر عليه التقدّ  نّ إ  
وكذلك تُعطى  .ثقافة علمّية حديثة، تمّكنهم من مجاراة تطّورات هذا العصرب بهاطّال  بتزويدالمدرسة 

  .ة الصفوفة في كافّ دروس في المعلوماتيّ 

  

  



  :االمتحانات الرسمّية -٣

  .ة، وتحّضرهم لنيل البكالوريا الّلبنانيّ )البروفيه(للشهادة المتوّسطة الّلبنانّية  تعّد المدرسة الطّالب      

  :التعّلممهنة  – ٤

مهنته كمتعّلم تتطّلب منه  يأتي التلميذ إلى المدرسة ليتعّلم، وليبني شخصّيته، لذا عليه أن يعي أنّ   
  .، يجب أن يقوم بها على أكمل وجهيدةواجباٍت عد

قّي حقي مٍ ّن الفريق التربوّي ينتظر من كّل تلميٍذ أن يبرهن عن جدارٍة في العمل، وعن تقدّ أكما   
  .وفي البيت أيًضافي المدرسة، 

  :ةالتربية البدنيّ  – ٥

 زان نفسيٍّ ّية كبرى للتربية البدنّية المفيدة إلراحة الجسم والمحافظة على اتّ المدرسة أهمّ  ُتولي  
  .ط للعمل الفكريّ منشّ 

، إذا أرادوا أن يعفوا أوالدهم من حّصة الرياضة ّية موّقعةرسالة خطّ وعلى األهل أن يلتزموا بتقديم   
ا، إذا أرادوا أن يعفوا أوالدهم إعفاًء يتخّطى يًّ وأن يقّدموا تقريًرا طبّـ  ،)ة واحدةلمرّ (ًتا البدنّية إعفاًء مؤقّـ 
  .أمر أساسيّ  حّصة الرياضة اليوم الموافق فيهااللتزام بالزّي الرياضّي في  ينسوا أنّ  األسبوعين، وأّال 

  

  :ي سلوك االحترامالحّس األخالقي، وتبنّ  – ٦

فراد واعين للدور الذي ينتظرهم في المجتمع، مترّفعين أهاجس المدرسة األكبر هو تكوين  إنّ   
  .قامة عالقات إنسانّية مبنّية على الوفاء واحترام الغيرإلى إاقين عن المنفعة الذاتّية، توّ 

ا يساعد الشباب على اقشات وتبادل األفكار واآلراء، مة للمنيّ باسم هذه القيم تُعطى أهمّ   
  .ة والطائفةجتماعيّ التمييز في الجنس والطبقة ا ، من غيرة وفهمهااكتشاف الحاجات اإلنسانيّ 

يمه، عليه أن يظهر في تنشئته وتعل الذي يقوم به األساتذة ّية الدورالطالب يعرف أهمّ  وبما أنّ   
وساعًيا إلى  ،ّيةمالحظاتهم الشفهّية والخطّ  عين االعتبار كلّ ، آخًذا في ا كبيًرااحترامً  ،كّل لحظة  ،لهم

  .تطبيقها

  

  



  النظام الداخلّي  - ج

ويسمح بوضع  طمئنمن نظام يُ  وال بدّ . ل إلى انضباط النفس يفترضان نظاًماالتعليم والتوصّ  إنّ   
على الحوار والتمييز بين  فالنظام الذي تعتمده المدرسة حازم ومتوازن، مبنيّ . ى األفرادمبادئ تتخطّ 
  .ةة والمصلحة العامّ الفائدة الفرديّ 

  :امو الد – ١

  والخمسأن يصل المتعّلم إلى المدرسة صباًحا قبل قرع الجرس، أي قبل الساعة السابعة  -

  .إلى صّفه دخولقبل ال القسموعلى كّل تلميذ متأّخر أن يراجع مسؤول . واألربعين دقيقة     

  .رتوجيه إنذار خّطّي للتلميذ المتأخّ ، ستضطّر المدرسة إلى )مّرات ٣( ريالتأختكّرر وفي حال    

  مهما ،عند تغّيب ولدهمقبل الساعة الثامنة والنصف صباًحا أن يّتصل األهل بإدارة المدرسة  -

يكون التلميذ مسؤوًال عن تعويض ما فاته من معرفة في وقت غيابه وذلك ابتداًء ( .كان صّفه      
  ).السابع األساسيّ  فّ من الص

   .ا في حال تجاوز الغياب ثالثة أيّاميًّ ة المراحل تقريًرا طبّـ أن يحضر التلميذ في كافّ  -
تقريًرا التلميذ  حضر، فمن الضرورّي أن  يُـ  أو فصليّ  أّما في حال التغّيب عن امتحان شهريّ 

   .تعليم أساسيّ  تاسعةابتداًء من السنة ال حتسب العالمة صفًراكيال تُ طبّـيًّا  

  وموافقة مسؤول ،من أهله يّ إذن خطّ  من غيرأثناء الدوام في المدرسة  أّال يترك التلميذ -

  القسم، وأّال يبقى في حرم المدرسة بعد انتهــاء الــدوام إّال إذا انتسب إلى النشاطـــات    

  .الّالمدرسّية، أو الدروس اإلضافّية التي تحّددها اإلدارة، أو دروس بعد الظهر   

  .ّي منهبإذن خطّ  ، وال يعود إليه إّال القسم إلى مكتب مسؤول طرد من الصفّ من يُ  كلّ أن يتوّجه   -

  في  إّال  ،الفرص خالل هفي صفّ  يبقىأو  ،قبل بدء الحصص أّي صفّ التلميذ إلى  يدخل أّال  -

  .القسم ة يسمح بها مسؤولستثنائيّ احاالت      

  العودة  أراد ، في حالالقسم  مسؤولالتلميذ صباًحا، رسالة موّقعة من األهل إلى ّدم أن يق -

      .، أو تغيير مكان نزولهبغير وسائل نقل المدرسة زلهإلى من   

  .ّية خالل الدوام المدرسيّ تؤخذ مواعيد المعاينات الطبّـ  ّال أ -



مسؤول القسم دراسّية ُوجب على األهل مقابلة في حال اضطرار التلميذ إلى السفر في أيّام  -
لن تكون المدرسة مسؤولة عن تعويض ما فات ( .والحصول منه على موافقة خطّّية على ذلك
  ).التلميذ من دروس وامتحانات في هذه الحالة

  
ميذ الذين ال يستقّلون باصات المدرسة، إّن إدارة المدرسة لن تكون مسؤولة عن التال :مالحظة

كما أنّها غير مسؤولة عن التالمذة الذين يعودون   ؛اكًرا قبل الساعة السابعة صباًحاوالذين يأتون ب
  .بعد انتهاء الدوام المدرسيّ  إلى منازلهم سيًرا على األقدام

  

  :النظافة والزّي المدرسيّ  – ٢
، ويحافظون على نظافته حّتى نهايته بالزّي المدرسّي منذ بداية العام الدراسيّ  تالميذيلتزم ال -

 .وترتيبه
ون بقّص األظفار ، فيلتزمون باالستحمام يوميًّا، ويهتمّ على نظافة أجسادهم تالميذُيحافظ ال -

 .وتنظيفها
  .ويمتنع عن قّصه بطريقة غير الئقة ،يلتزم التلميذ الذكر قّص شعره دوريًّا -
 .يلتزم التلميذ الشاّب حالقة لحيته دوريًّا وبشكل كامل -
تلتزم التلميذة األنثى بتسريح شعرها بشكل بسيط، وتربطه إذا كان طويًال، وتمتنع عن تركه  -

 .هايينسدل على كتف
 .، كوضع األقراط والخواتم بشكل ظاهرةواستعمال أدوات الزينة كافّ  ،جمنع التبرّ يُ  -
 اع أيّ يوحمل النقود، وهي غير مسؤولة عن ض بالمصاغ والحليّ  يالمدرسة التحلّ ذ ال تحبّ  -

 . ة المدرسة، لُيعاد إلى صاحبهلدى إدار  تلميذفقود يجده اليودَُع كّل غرض مكما   .منها
غ المسؤولين فورًا أن يُبلّ  رًضا من أغراضه داخل حرم المدرسةيُرجى من كّل تلميذ يفقد غو 

 .مسؤولة عنهبذلك، وإالّ فإّن اإلدارة لن تكون 
 .الرياضة فقط ام الموافقة فيها حّصةاأليّ ة في األحذية الرياضيّ  تالميذينتعل ال -
حافظون على الموجودات يارات النقل، كما على النظافة في المدرسة وسيّ  تالميذيحافظ ال -

 .بون بهضرر يتسبّ  ة على كلّ ة الماليّ لون التبعيّ ويتحمّ  ،وهم مسؤولون عنها ،فيها
  
  
 



 :التصّرف العامّ  – ٣
مهما كانت  ،ومع جميع العاملين في المدرسة ،ة مع بعضهمحترام ومحبّ با يتعامل التالميذ -

 .وظائفهم
امتناًعا مطلًقا عن كّل أنواع العنف الجسدّي والكالمّي، والتفّوه بالكالم النابي  تلميذمتنع اليَ  -

 .المدرسة إلى فصل التلميذ عند مخالفة هذين الشرطين وستضطرّ . والشتائم
إحضار ما ال عالقة له بالدرس، كأجهزة الراديو، وآالت التسجيل التلميذ عن  نعتميَ  -

تحت  )ات الدخانّيةر المفرقعات والمتفجّ (واأللعاب الناريّة  ة،والتصوير والتسلية اإللكترونيّ 
ت والمطبوعات واألقراص المنشورات والمجّال إحضار عليه ر كما ُيحظّ . طائلة مصادرتها

تحت طائلة  واعها، واألسلحة واآلالت الحاّدة،أن والمخّدرات بكلّ ة، ة غير التربويّ اإللكترونيّ 
 .خاذ إجراءات بحّق التلميذ المخالف بحسب الحالةاتّ 

باآلداب  وتخلّ  ،تسيء إلى األخالقالتي نترنت بعدم الولوج إلى مواقع اإل تلميذال يُنصح -
 .ةالعامّ 

مين من شأنها أن مين أو معلّ ة إلى متعلّ لكترونيّ إأو صور عن إرسال رسائل  تلميذمتنع اليَ  -
 .، من جهة، وخصوصّية المدرسة، من جهة أخرىةتنتهك حرمة حياتهم الخاصّ 

وملّحة، وذلك  مسوَّغةألسباب  إلى المدرسة إّال  الهاتف الخلويّ إحضار  التالميذ منع علىيُ  -
وُيستعاد عند نـهاية  ،، على أن ُيسّلم إلى المسؤول صباًحاساسيّ األ ابتداًء من الصّف التاسع

  .)يحّددها مسؤول القسملمّدة (ومن يخالف هذه الشروط تتّم مصادرة هاتفه . الدروس
 .وسالمتهم تالميذة المنع التدخين في المدرسة حفاظًا على صحّ يُ  -
 .خالل االمتحانات غشّ  لةكّل مـحاو   دعنستضطّر اإلدارة  إلى اعتماد عالمة الصفر  -
 .ومضغ العلكة في المدرسة ،األكل في الصفّ  يُمنع -
في أثناء الحصص التعليمّية، إّال في حاالت استثنائّية  إلى الحّمام متنع التلميذ عن الخروجيَ  -

 .يُبرِّرها تقرير طّبيّ 
 ويمتنعون عن أيّ  ؛ة التالمذةوبقيّ  ،لهوالمسؤولة المرافقة  ،الباصسائق  الميذيحترم الت -

 .ارات النقلداخل سيّ  د سالمتهم وسالمة رفاقهمف يهدّ تصرّ 
 

  :الهيئة التعليمّيةبعالقة األهل  – ٤
المدرسة، وذلك في األيّام المخّصصة لمقابلة من أن يطلبوا موعًدا مسبًقا يمكن لألهل  -

من  أو المسؤول اإلداريّ يتمّكن المعّلم ، وكي من غير انتظاراألهل، كي تتّم المقابلة 
 .تخصيص الوقت الكافي لـهم

ة أو األهل لمناقشة أوضاع أبنائهم المسلكيّ  دعوة القسممسؤول ليمكن لإلدارة أو  -
 .ةاألكاديميّ 



حفاظًا على  ،فينن والموظّ عن تقديم الهدايا إلى األساتذة واإلدارييّ واألهل  تالميذمتنع اليَ  -
 .ةروح الرسالة التربويّ 

إّن كّل عمٍل تربويٍّ تقوم به المدرسة يبقى غير ناجٍز ما لم يلَق تعاوَن األهِل البّناء وهذا  -
 .التعاون ينعكُس إيجابًا على المستويات األكاديمّية والنظامّية

 

  :دور األهل – ٥
 .سبيل التباحث بأمور أوالدهمجتماعات التي يُدعون إليها في الطلب إلى األهل حضور ايُ  -
 ،في المدرسة هها إليهم المسؤولونيوجّ الرسائل التي  ة على كلّ يّ الع بجدّ طلب إليهم االطّ يُ  -

 .وإعادتها بعد توقيعها
 وأاها أوالدهم في البيت، ة التي يتلقّ بالدروس الخصوصيّ القسم مسؤول  يُعلم األهلُ  -

ن، وإحضار اإلرشادات ييّ صصاتخالعند االتي يخضع لها ة العالجّية الحصص اإلضافيّ 
 .قدر المستطاع التلميذمساعدة من  ن الفريق التربويّ ، حتى يتمكّ مكتوبةً زمة الّال 

 .لمعاملته على ضوء هذا الواقع ،في حال إصابة ولدهم بمرض مزمن ،يُعلم األهل اإلدارة -
ها للدرس، ليأتي ـالتي يخّصصون ُمّدةعمل أوالدهم األكاديمّي، وال واأن يراقبعلى األهل  -

 .عملهم مثمًرا
وتوقيعها  ،بأوالدهم قةعلّ من خالل قراءة المالحظات المت ،على األهل أن يتعاونوا مع اإلدارة -

األّول حّتى من في الصفوف  Carnet de correspondance على الدفتر الخاصّ 
 .ساسيّ األ الثالث

 

يُرجى زيارة الموقع اإللكترونّي الخاّص بالمدرسة في حال الغياب، لالّطالع على  :مالحظة -
: ى الصّف الثانوّي الثانيمن الصّف األّول األساسّي حتّ  )Agenda(اليومّية  المذكرة

WWW.esgb.edu.lb وعلى البرنامج اليومّي لكّل الّصفوف باإلضافة إلى جميع النشاطات. 
وقع كّل اإلعالنات الجديدة المتعّلقة بالعطل واألعياد الرسمّية، كما ستجدون على هذا الم

 .(Circulaires)التعاميم والرسائل الموّجهة إليكم   وكلّ 

 

  :األكاديمّيةاألمور  – ٦
 .ساتذته، و يقاوم كّل رغبة في فقدان التركيزأإلى نفسه على اإلصغاء  تلميذالب يُدرّ  -
حضر قرطاسّيته  يُ . يتأّكد من ذلك مساءً الحاجة إليها، و ر كتبه في أوقات بإحضا التلميذيلتزم  -

يحمل معه إلى البيت كّل ما يحتاج إليه من  و  ، كاملة، ليتجّنب االستعارة قدر المستطاع
  . كتب ودفاتر كي يتمّكن من تحضير واجباته لليوم التالي



 ه إلىـــإحضارها معن ــنجز فروضه ويتأّكد مه المدرسّية كّلها، ويُ ــبواجبات التلميذيقوم  -
الدروس تتراكم عليه، ألّن تراكم الدروس سبب رئيس من أسباب الفشل  يترك الو  المدرسة،

  .في االمتحانات
 .االختبارات الشفهّية والخطّّية القصيرة من غير سابق إعالن التلميذيتوّقع  -
لمستواه  لفعليّ تسمح بالتقدير ا ،من خالل اختبارات وامتحانات فصلّية التلميذيُتاَبع عمل  -

 .األكاديميّ 
 :أعلى بحسب ما يأتي إلى صفّ الّتلميذ ع ترفّ ي - 

 عتبر ناجًحا من تفوق ويُ . ٢٠بالنسبة إلى العالمة القصوى المحّددة  تُقاس العالمة
من الصّف الرابع حتى الثانوّي الثاني،  ١٠/٢٠من العالمة القصوى أي % ٥٠عالمته 

  .١٢/٢٠أي األّول والثاني والثالث لصفوف األساسّي % ٦٠و
  ّالعالمة اآلتية  ساطةة الراسبة بو ُيشار إلى الماد*  
  في الصّف الرابع حّتى  أو ما فوق ١٧/٢٠ًال سنويًّا الذي ينال معدّ يُمنح الطالب

  .من القسط المدرسّي السنويّ % ٢٥، مكافأة نسبتها األساسّي التاسع
  ُكّل طالب ينال لن األّول والثاني، يّ الصّفين الثانويفي % ٢٥أة نفسها منح المكافكما ت

  .أو ما فوق ١٦/٢٠معّدًال سنويًّا 
  ة واحدةتين متتاليتين في سنة منهجيّ طالب راسب سنتين دراسيّ  كلّ عن المدرسة  يُفصل، 

  .ةوذلك وفًقا لقانون وزارة التربية الوطنيّ 
  ُلجهة االنضباط في الدوام خصوًصا، طلب إلى التلميذ التقّيد الدقيق بالنظام الداخليّ ي، 

واإلنجاز األكاديمّي، ليضمن بقاءه في المدرسة للعام الدراسّي  ،والسلوك الشخصيّ 
 .اآلتي

  ُوإعادتها إلى اإلدارة بعد ثالثة أيّام من ء التالمذة توقيع بطاقة العالماتطلب إلى أولياي ،
 .توزيعها كحّد أقصى

  :اإلجراءات  -  ٧
جوء إليه وستضطّر المدرسة واألساتذة إلى اللّ . من العملّية التربويّةالقصاص البّناء جزء 

  :أتيكما ي  وسيتدرّج هذا القصاص. بعد استنفاد كّل وسائل التفاهم والتنبيه األخرى
  ّاإلنذار الشفهي: 

إذا خالف أّي بند من بنود النظام ل األوّ  نفسه لإلنذار الشفهيّ  التلميذض يُعرّ  -
  .أو باألمور األكاديمّية، المتعّلقة باألمور السلوكّية الداخليّ 

  
  



 إعالم األهل: 
يّتصل مسؤول القسم باألهل المعنيّين إذا تهاون أو تلّكأ أوالدهم في القيام بواجباتهم  -

 .المدرسّية، وذلك بعد توجيه اإلنذار الشفهيّ 
  ّيّ اإلنذار الخط:  

  ين ل بعد حصوله على إنذارين شفهيّ ارتكابه الخطأ األوّ ا عند يًّ إنذارًا خطّ  التلميذى يتلقّ  -
  وابنهم  دوايتعهّ لّي، استدعاء األهل بعد استالمهم اإلنذار الخطّ  يتمّ وقد  .سابقين للخطأ 
 .معالجة المشكلة من جذورها) إبنتهم(
 الفروض اإلضافّية: 

بعد الدوام المدرسّي، أو خارج الصّف طيلة ( ُيطلب من التلميذ البقاء في المدرسة -
ؤ ولم يتحّسن عمله استمّر بالتلكّ حال إلنجاز عمل إضافّي في  )اليوم الدراسيّ 

  .أو لم يغّير سلوكه األكاديميّ 
 الطرد: 

  ا أّدىأو جسديًّ  اذا عّنف أحد رفاقه تعنيًفا معنويًّ يُعّرض التلميذ نفسه للطرد الفورّي، إ -
  .أو بعد حصوله على فرضين إضافيّينإلى أذيّته،   
   ولمُتحتسب العالمة صفًرا على كّل امتحان شهريٍّ كـان في خالله التلميذ مطروًدا  -     
  جأ إليه اإلدارة في الفصل النهائّي عن المدرسة، فستل أّما .يتمّكن من االشتراك به       

  عى إلى تطوير مستواه السلوكيّ السنة المدرسّية، إذا وجدت أّن التلميذ ال يس آخر      
    .واألكاديميّ       

  أو   إلدارة المدرسة الحّق أن تبادر ومن دون سابق إنذار إلى تفتيش الحقيبة المدرسّية :مالحظة  
  .الطاولة الخاّصة بالتلميذ                     

  

  المديرة                  

  

  جورجينا دعبول                      

 



  الزّي المدرسيّ 

  : الروضةمرحلة 

   .زـأو جين بنطلون كحليّ + مريول : الزّي الشتويّ 

  .بنطلون كحليّ + شرت أزرق  - تِ : الزّي الصيفيّ   

  .يّ نِّ ، أسود، بُـ كحليّ :حذاء    

  : والثانويّ  والتكميليّ  مرحلة االبتدائيّ 

  )المدرسةيُباع في (معطف +  كنـزة صوفّية كحلّية+زـجين+ طويل  كمّ أصفر  بولو : الزّي الشتويّ 
  )بالمدرسة  يباع( ز ـجين+  نصف كمّ  أصفربولو : الزّي الصيفيّ 

 .يّ نِّ سود، بُـ أ، كحليّ : حذاء -
مين بديل أة، ويجب تطيلة السنة الدراسيّ  والصيفيّ  الشتويّ  المدرسيّ  على التلميذ االلتزام بالزيّ 

  ....)غسل، تمّزق، فقدان: (لالستعمال عند الحاجةله 

  )وشتويّ  صيفيّ (: الزّي الرياضيّ 

 .على التلميذ االلتزام بالزّي الرياضّي، فقط في اليوم الموافق فيه حّصة الرياضة -
، ابتداًء من فقط أثناء حصة الرياضةأبيض في  (t-shirt)شرت -ُيسمح للتلميذ ارتداء تِ  -

 .الصف األساسّي السابع
  .لسالمة أوالدكميجب أن يكون حذاء الرياضة ذا نعل أملس ال مسامير فيه، وذلك  -

  :مالحظة

ى لنا معرفة الثياب ى يتسنّ حتّ  قطعة من ثيابه سم التلميذ على كلّ اكتابة المطلوب من األهل  -
  .المفقودة

 :في المدرسة بحسب الجدول اآلتي يّ يباع الزّي المدرس - 

 الساعة  اليوم

١٠,٤٥ ← ١٠,٢٥  ٧,٤٥ ← ٧,٣٠  اإلثنين  

١٠,٤٥ ← ١٠,٢٥  ٧,٤٥ ← ٧,٣٠  األربعاء  

  



 

 

  قسيمة ُتوّقع وتُعاد إلى المدرسة

  ولـّي أمر.......................................... الموّقع أدناه أنا 

  ............................................:الصفّ  في         .....................:...............التلميذ 

  ............................................:الصفّ  في         .....................:...............التلميذ

  ............................................:الصفّ  في         .....................:...............التلميذ

  ............................................:الصفّ  في         .....................:...............التلميذ

  ............................................:الصفّ  في         .....................:...............التلميذ

  

 )أوالدي( ولدي وتأّكدت من اّطالعنظام الداخلّي، عت على مضمون هذا الاطّلقد ي نأنّ بأفيد   
  .إشعارًا بذلك، وأرسل هذه القسيمة يهعل

  

  ........................................... :التاريخ          .................................. :األمر ولـيّ  توقيع

  

 ٦الواقع فيه  لجمعةيرجى ملء هذه القسيمة، وإعادتها إلى المدرسة في تاريخ أقصاه نهار ا  :مالحظة
 .٢٠١٧ لاألوّ تشرين 

  

  اإلدارة                                                                       

 

                   


