ترمي المدرسة المعمدانيّة في بيروت إلى إعداد
تالمذتها فكريًّا وجسديًّا وروحيًّا لكي يواجهوا
تحدّيات العالم المحيط بهم .وتواصل المدرسة
سسيها ورسالتهم في تعزيز محبّة هللا
اهتمام مؤ ّ
والوطن وتحرير الفكر والنّفس من رباط الجهل
والخوف ومن هنا كان شعارنا:
حرركم".
"وتعرفون الحق والحق يُ ّ
هذا القول للرب يسوع في إنجيل يوحنا 32:8
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رسالة المدرسة
ترمي المدرسة المعمدانيّة في بيروت إلى إعداد تالمذتها فكريا وجسديا وروحيا لكي يواجهوا تحدّيات العالم المحيط
سسيها ورسالتهم في تعزيز محبّة هللا والوطن وتحرير الفكر والنّفس من رباط
بهم .وتواصل المدرسة اهتمام مؤ ّ
الجهل والخوف ومن هنا كان شعارنا:
حرركم".
"وتعرفون الحق والحق ي ّ
هذا القول للرب يسوع في إنجيل يوحنا 32:8
إلى األهالي الكرام،
ّ
إن تربية أوالدنا وتثقيفهم مه ّمة صعبة تقتضي تعاونا وثيقا بين األهل والمدرسة .فكما أن على المدرسة واجب تأمين
صالحة فإنّه على األهل كذلك واجبات أه ّمها أن نؤ ّمن ألوالدنا بيئة
ي المالئم للتّعلّم والتّنشئة ال ّ
ي والتربو ّ
المناخ العلم ّ
ي وإعاقة لنمو ال ّ
شخصيّة الواثقة
عائليّة هادئة وخالية من القسوة والعنف إذ إ ّن في غير ذلك ضررا باألداء المدرس ّ
التّي نريدها ألوالدنا.
ويتو ّخى منّا أيضا أن نشارك أوالدنا في عمليّة الت ّعلّم .وكجزء من هذه المشاركة نتمنّى عليكم أن تقرؤوا دليل الت ّلميذ
ي
هذا وتتقبّلوا بل وتتبنّوا األنظمة المنصوصة فيه إذ لك ّل منها مسبّباته ،وهي في مجملها تهدف إلى تأمين ج ّو دراس ّ
مالئم لتعلّم أوالدنا وتدريبهم على تح ّمل مسؤوليّة أفعالهم واحترام حقوق الغير وضبط النّفس والوفاء بالواجب
والتزام المواعيد واألوقات.
لهذا ندعوكم إلى توقيع التع ّهد المرفق مع هذا الدّليل باالشتراك مع ك ّل ولد من أوالدكم الملتحقين بهذه المدرسة،
متع ّهدين باإللتزام الكامل بالبنود الواردة فيه والت ّعاون مع المدرسة على تطبيقها.
 2ايلول 2013
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توصيات عامة لألهل
تتعرفوا إلى مختلف الفروض المطلوبة من ولدكم
 نرجو من األهل مراجعة ُمف ّكرة الفروض اليوميّة لكيّ
ف.
لتسليمها في الوقت المحدّد .كما نرجو أيضا مراجعة برنامج صفّه لكي تضمنوا توافر جميع متطلّبات ال ّ
ص ّ
 مراقبة مف ّكرة ولدكم في البيت والتأ ّكد من أنّه ينهي فروضه ودروسه باجتهاد ومسؤوليّة. مراجعة رئيس القسم بال توان إذا تبيّن ّأن ولدكم ال يس ّجل فروضه على المف ّكرة بغية معالجة المسألة.
 التّوقيع على أوراق االمتحانات التّي يرسلها المعلّمون مع التّلميذ ومن ث ّم إعادتها ،ومراجعة رئيس القسم فيحال عدم استالم أوراق االمتحانات التّي يجريها التّلميذ.
المدونة عليها.
 تف ّحص بطاقات العالمات لك ّل فصل بعناية واالنتباه إلى جميع المالحظاتّ
 إبالغ رئيس القسم بأيّة دروس خصوصيّة يتلقّاها الت ّلميذ في البيت.تصرف غير اعتيادي في المنزل مما قد يؤث ّر على أداء التلميذ.
 إبالغ رئيس القسم بأية حالة أوّ
-

منع أيّة أنشطة أو مشاريع تتعارض مع حضور التّلميذ إلى المدرسة أو إتمام فروضه.
الرسائل والمالحظات التّي يتسلّمها األهل من المدرسة.
قراءة جميع ّ
ي لدى األوالد.
ترتيب لقاءات دوريّة مع المعلّمين لما في ذلك من مساهمة فعّالة في تعزيز التّحصيل العلم ّ
حضور االجتماعات التّي ت ُعدّها المدرسة والتّي ترمي إلى مراقبة وتحسين أداء التّلميذ.

-

التأ ّكد من تناول التّلميذ وجبة فطور مغذيّة قبل المجيء إلى المدرسة وتأمين وجبة صغيرة كي يتناولها في
المدرسة.
تحديد مواعيد المعاينات ّ
ي وإبالغ النّاظر المشرف عن المواعيد الت ّي تعذّر
الطبيّة خارج الدّوام المدرس ّ
ي قبل استحقاقها بيوم على األقل.
تحديدها خارج الدّوام المدرس ّ
إطالع رئيس القسم على األدوية و/أو العالجات ّ
الطبيّة التّي يتناولها التّلميذ باستمرار.
ّ
للموظف.
الرجاء عدم تزويد الولد بأيّة هديّة سواء أكانت للمعلّم أو

-

-

 التّأ ّكد من عدم إحضار التّلميذ مبال َغ تتجاوز حاجته اليوميّة أو أشياء غالية الثّمن تجنّبا لفقدانها داخل المدرسة. .1الحضور
الحضور المنتظم عادة حميدة وها ّمة لعمليّة التّعلّم وتنمية شخصيّة منضبطة.
أ -متطلّبات عا ّمة:
ي.
ي وبرنامج الحصص اليوم ّ
 .1يلتزم التّلميذ الدّوام المدرس ّ
صة نظاميّة أو إضافيّة أو
صفوف في أوقاتها المحدّدة سواء أكان
الصف ح ّ
 .2يحضر التّلميذ جميع ال ّ
ّ
صف دون الوقوف أمام
اختباريّة أو رياضيّة أو إرشاديّة ويتو ّجه مباشرة إلى مقعده عند دخوله إلى ال ّ
النّوافذ أوالت ّل ّهي أوالتّحدّث.
ظ بإذن ّ
صف ما لم يح َ
خطي من المعلّم.
 .3ال يغادر التّلميذ ال ّ
 .4يغادر التّلميذ المدرسة فورا عند الجرس األخير إالّ إذا كان يدرس مع المعلّم أو في المكتبة أو يشترك
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ي أو يخضع لعقاب الحجز .وعليه يجب أن يحصل على إذن ّ
ي من ذويه ومن
خط ّ
في نشاط مدرس ّ
النّاظر المشرف لكي يُسمح له بالبقاء في حرم المدرسة بعد الجرس األخير،على أن يحتفظ به إلبرازه
عند الحاجة.
خطي من ّ
الرياضة البدنيّة إالّ بموجب إذن ّ
الطبيب يذكر فيه سبب اإلعفاء ومدّته.
 .5ال يُعفى التّلميذ من ّ
ظ بإذن ّ
ي سبب كان ما لم يَح َ
ي من
ي أل ّ
خط ّ
 .6ال يُسمح للتّلميذ بمغادرة حرم المدرسة خالل الدّوام المدرس ّ
رئيس القسم أو النّاظر المشرف وبعلم األهل.
المدرسي:
ب -الدّوام
ّ
بدء الدّوام
7:30
ّ
ف
ص
ال
إلى
ه
ج
و
ت
وال
االصطفاف
7:35
ّ
ّ ّ
صة األولى
7:40
الح ّ
ّ
صة الثانية
8:30
الح ّ
ّ
صة الثالثة
9:20
الح ّ
الفرصة األولى
10:10
الرابعة
10:45
الح ّ
صة ّ
صة الخامسة
11:35
الح ّ
ّ
الفرصة الثانية
12:25
سادسة
12:50
صة ال ّ
الح ّ
سابعة
1:40
صة ال ّ
الح ّ
ي
2:30
انتهاء اليوم الدراس ّ

المدرسي يوم الخميس:
ج -الدوام
ّ
بدء الدّوام
7:30
ّ
ف
7:35
االصطفاف والتو ّجه إلى ال ّ
ص ّ
صة األولى
7:40
الح ّ
ّ
صة الثانية
8:25
الح ّ
ّ
صة الثالثة
9:10
الح ّ
الفرصة األولى
9:55
الرابعة
10:20
الح ّ
صة ّ
صة الخامسة
11:05
الح ّ
ّ
الفرصة الثانية
11:45
سادسة
الح
12:10
صة ال ّ
ّ
سابعة
12:50
صة ال ّ
الح ّ
ي
1:35
انتهاء اليوم الدراس ّ
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د -التأ ّخر
صة األولى أن يتو ّجه إلى النّاظر للحصول
 .1على التّلميذ المتأ ّخر ألقل من ( 5خمس) دقائق من بدء الح ّ
الصف .يُدون ذلك في سجل الطالب ويقوم الناظر بإبالغ األهل فورا.
ُخوله دخول
ّ
على إذن ي ّ
صة األولى الدخول الى
 .2ال يمكن للتّلميذ الذي يصل إلى المدرسة بعد ( 5خمس) دقائق من بدء الح ّ
الصف ما لم يكن برفقة أحد ذويه أو يحمل رسالة خطيّة منهم توضّح سبب التّأ ّخر أو أن يسبق
يدون ذلك في سج ّل التلميذ.
حضوره اتصال األهل برئيس القسم أو الناظر المسؤول للغرض نفسهّ .
ّ
الخطي
مرات في الفصل الواحد دعوة األهل لمقابلة رئيس القسم والتع ّهد
 .3يقتضي تأ ّخر التلميذ ثالث ّ
بعدم تكرار التأخير وبتح ّمل كل النتائج المترتبة عن أي تأخير في ما بعد .ويس ّجل للطالب النقاط
ويدون ذلك في سج ّل الطالب.
المسلكيّة المترتبة على التأخير
ّ
 .4في حال استمرار تأ ّخره حتى بعد مقابلة األهل يمنع التلميذ من دخول حرم المدرسة إالّ بصحبة أحد
ي كما يدرج على الئحة التعهد المسلكي.
ذويه ويعطى 10نقاط على سجلّه المسلك ّ
 .5في حال استمرار تأ ّخر التلميذ يستدعي رئيس القسم األهل إلى مكتب مدير المدرسة حيث يُطرد التلميذ
لمدة زمنيّة ت ُحدّد من قبل مدير المدرسة كما يعلّق قبول وتسجيل التلميذ للسنة المقبلة .ويقوم مجلس
الصف ببحث وضع التلميذ في نهاية السنة وفي حال قبوله للسنة القادمة يتو ّجب على التلميذ الخضوع
ي صارم.
لتعهد مسلك ّ
 .6في حال استمرار التأخير يُفصل التلميذ من المدرسة نهائيا.
ّ .7
متكرر يحرمه من أن يُدرج اسمه على الئحة الشرف و/أو اإلعفاء
إن تأخير التلميذ عن المدرسة بشكل
ّ
ي مساعدة أو منحة ماليّة.
من امتحانات نهاية السنة او الحصول على أ ّ
 .8في حال تأخير التلميذ عن امتحان ال يعطى التلميذ فرصة للتعويض ع ّما فاته و يعطى صفرا في حال
فاته اإلمتحان بأكمله.
 .9تطبّق أحكام التأخير في بند اإلمتحانات.
ه -التّغيّب
 .1على األهل اإلتّصال بالناظر المسؤول او بمدير القسم لإلبالغ عن غياب ولدهم قبل التّاسعة صباحا من
يوم الغياب.
ف إذا تغيّب عن حضور الحصص الثالث األولى إالّ بقرار من
 .2ال يسمح للتّلميذ بالدّخول إلى ال ّ
ص ّ
رئيس القسم.
الرحالت األكاديميّة والميدانيّة الّتي ت ُ ّ
نظمها المدرسة إذ هي جزء من
 .3يلتزم التّلميذ المشاركة في ّ
المبرر.
ي ،ويخضع غيابه عنها ألنظمة التّغيّب غير
ّ
البرنامج المدرس ّ
 .4يكون التّلميذ مسؤوال عن الدّروس والفروض التّي تغيّب عنها .ويمكن للتّلميذ أو األهل االتّصال
برئيس القسم أو النّاظر المسؤول أثناء الغياب للحصول على المعلومات المطلوبة.
مبرر عن المدرسة في بداية أو نهاية السنة الدراسية أو قبل أو بعد العطل
 .5يمنع منعا باتا التغيب غير ال ّ
ي من
المدرسية.
ّ
يتعرض التلميذ المخالف إلجراءات مسلكيّة قد تصل للطرد أو حت ّى الفصل النهائ ّ
المدرسة.
برر
و -التّغيّب الم ّ
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مالحظة ها ّمة :غياب التّلميذ ال يعفيه من مسؤوليّة تحضيرالدّروس والفروض واإلمتحانات الّتي فاتته حت ّى
مبررا.
لو كان غيابه ّ
مبررا في الحاالت التّالية:
يُعتبر التغيّب ّ
.1

.2
.3
.4

ي باألهل .وتحتفظ إدارة المدرسة بحقّها في طلب تقرير
مرض التّلميذ والذي يؤ ّكده االتّصال الهاتف ّ
ي من ّ
ي ّ
الطبيب الذي عاين التّلميذ او من طبيب المدرسة .في حال حصول التغيب في اليوم
خط ّ
طب ّ ّ
ي
ي أو موعد تسليم أبحاث أو واجبات يكون إحضار التقرير الطب ّ
ي أو يوم ّ
الذي يعيّن فيه امتحان فصل ّ
إلزاميا من ّ
ّ
تقرره إدارة المدرسة.
الطبيب الذي عاين التلميذ أو من طبيب المدرسة بحسب ما ّ
مالحظة :يُطلب من التّلميذ المصاب بمرض ُمعد اإلنقطاع عن الحضور إلى أن يتعافى كليا ويعود إلى
خطيّة من ّ
المدرسة وفي حوزته موافقة ّ
الطبيب الذي عاينه أو من طبيب المدرسة بحسب ما
تقرره ادارة المدرسة.
ّ
والطبيب
ي وعندها يُطلب رسالة من األهل
المواعيد الطبيّة التّي يتعذّر تحديدها خارج الدّوام المدرس ّ
ي.
تؤ ّكد تعذّر تحديد الموعد خارج الدّوام المدرس ّ
في حال وفاة أحد أفراد العائلة المباشرين.
ي غياب آخر يحصل بموافقة ّ
خطيّة مسبقة من رئيس القسم بناء على رسالة من األهل ت ُبيّن أسبابه قبل
أ ّ
يوم على األق ّل من حصوله.

سلوك
 .2ال ّ
ّ
إن سالمة الطالب هي من أولويات المدرسة كما ّ
مالحظةّ :
موظف
أن المحافظة على النّظام واجب ك ّل معلّم أو
ّ
ي تلميذ يخالف األنظمة المسلكيّة
في المدرسة،
ويحق له بل يتو ّجب عليه إعطاء التّعليمات المناسبة أل ّ
والمرعيّة وإعالم المسؤولين في المدرسة بذلك.
أ -القواعد العا ّمة
يلتزم التّلميذ بما يلي:
ّ
 .1يبدي احتراما لتعليمات المعلّمين والنّ ّ
وموظفي اإلدارة ويطيعها.
ظار
 .2يحترم قيم ومبادئ المدرسة المعمدانيّة التّي تدعو إلى احترام وقبول اآلخرين وإلى تجنّب الكالم البذيء
والعبارات النّابية .وك ّل مخالفة في هذا ال ّ
صارمة الت ّي قد تؤدي إلى
عرض الت ّلميذ للعقوبات ال ّ
شأ ن ت ُ ّ
ي عن المدرسة.
الفصل النّهائ ّ
يعرض نفسه واآلخرين للخطر ،كما يمتنع عن
 .3يمتنع عن العراك والخشونة أو الدّفع باأليدي وال ّ
الركض واللّعب في األروقة وعلى األدراج؛ مع العلم ّ
يعرض التّلميذ للطرد من
بأن الضّرب أو العراك ّ
ّ
المدرسة حتّى لو لم يكن هو البادىء به.
ي نوع من األقالم أو اآلالت الحادّة
 .4يحافظ على أبنية المدرسة ومحتوياتها كافّة ويمتنع عن الكتابة بأ ّ
ي إلصالح ما أتلفه إضافة إلى اتّخاذ
على أثاث المدرسة أو الجدران وذلك تحت طائلة التّعويض الماد ّ
اإلجراءات المسلكيّة المناسبة بحقّه.
 .5يحترم ّ
حق اآلخرين في ممتلكاتهم ويمتنع عن اللّعب بها أو العبث بها أو إخفائها حت ّى لو كان ذلك
مزاحا.
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صصة لها.
 .6يحافظ على نظافة المدرسة ويرمي النّفايات في األماكن المخ ّ
 .7يمتنع عن تناول ّ
الطعام وال ّ
ف أو في األروقة أو على األدراج.
شراب (ما عدا الماء) داخل ال ّ
ص ّ
ف ويغادره بهدوء ودون تل ّكؤ.
 .8يصعد إلى ال ّ
ص ّ
سياسيّة من داخل المدرسة .كما يمنع االشتراك في
 .9يمتنع عن االشتراك في التّظاهرات أوالنّشاطات ال ّ
ي.
مثل هذه النشاطات في أي مكان آخر خارج المدرسة في حال كان التلميذ يلبس فيه الز ّ
ي المدرس ّ
 .10يمتنع عن التّج ّمع على أبواب المدرسة أو في ال ّ
ي مكان آخر يرتدي فيه
شوارع المحيطة بها أو في أ ّ
ّ
ي ويلتزم الهدوء أثناء خروجه من المدرسة.
الزي المدرس ّ
 .11يمتنع عن االتّصال بمواقع االنترنت المنافية لآلداب العا ّمة.
ي من الزمالء أو إلى كرامة أساتذة المدرسة أو
 .12يمتنع عن التن ّمر والتعنيف واإلساءة
ّ
والتعرض أل ّ
ي وعلى
موظفيها أو سمعة المدرسة على مواقع اإلنترنت ،من ضمنها مواقع التواصل اإلجتماع ّ
يتعرض التلميذ إلجراءات
ي وسيلة تواصل الكترونية أخرى .في حال المخالفة،
ّ
الهواتف الخلوية أو أ ّ
ي .كذلك ،يقوم التلميذ بإزالة النصوص
صارمة تؤدّي إلى الطرد أو الفصل من المدرسة بشكل نهائ ّ
ي على نفس الموقع أو الهاتف أو الوسيلة األلكترونية المستعملة.
المخالفة ووضع اعتذار علن ّ
 .13يمتنع عن بيع بطاقات الحفالت أو اليانصيب ،أو توزيع وبيع المنشورات والمجالّت ،أو جمع
برعات داخل المدرسة.
الت ّ ّ
صور أو التّصوير بالفيديو إالّ بإذن من مدير القسم.
 .14يمتنع عن التقاط ال ّ
 .15تعتبر ال ّ
صة في محيط مداخلها امتدادا معنويا لحرم المدرسة
شوارع واألرصفة المالصقة للمدرسة وخا ّ
وعلى التّلميذ أن يمتنع عن ك ّل ما يسيء إلى سمعتها في أثناء تواجده فيها.
مالحظة :تطبّق أنظمة المدرسة خالل الرحالت المدرسيّة والنشاطات الالصفّيّة.
ب -الّلباس والمظهر
تنطبق البنود التّالية على جميع األنشطة الت ّي تت ّم داخل المدرسة وخارجها.
 .1يعتني الت ّلميذ بنظافة جسده ولباسه وترتيب مظهره.
 .2يلبس التّلميذ ّ
ي واألنشطة المدرسيّة بما في ذلك األنشطة
الز ّ
ي المعتمد خالل الدّوام المدرس ّ
ي المدرس ّ
ي إالّ في ما تستثنيه اإلدارة في حينه.
التّي تقام خارج الدّوام المدرس ّ
ضيّقة أو القصيرة أو ما يكشف البطن ،كما
 .3تمتنع الفتيات عن ارتداء "البروتيل" أو األلبسة الشفّافة أو ال ّ
يمتنع الجميع عن ارتداء ما يحمل عبارات أو صورا غير الئقة وذلك في جميع المناسبات الت ّي يُسمح
ي.
فيها عدم ارتداء اللّباس المدرس ّ
يدون التّلميذ اسمه ويعيّن صفّه وشعبتهُ على المعطف لتجنّب فقدانه واختالطه بمعاطف اآلخرين.
.4
ّ
الرأس؛ وكذلك يمتنع عن احتذاء األخفاف
الرأس أو القبّعة أو غطاء ّ
 .5يمتنع عن ارتداء عصابة ّ
(مشايات) على أنواعها ،ويلبس الجوارب في ك ّل حين.
ي ج ّهة كانت.
 .6يمتنع عن ارتداء ما يحمل شارات أو عبارات دينيّة أو سياسيّة أل ّ
يسرح
الرأس أو صبغه أو إرخاء اللّحية أو وضع الحلق ألي سبب كان؛ و ّ
 .7يمتنع الفتيان عن إطالة شعر ّ
ّ
التّلميذ شعره بطريقة الئقة من دون استعمال المواد اللزجة.
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 .8تمتنع الفتيات عن التّحلّي بالمصاغ (ما عدا حلق األذن البسيط) أو التّزيّن بأحمر ال ّ
شفاه وطالء األظافر
برج بمستحضرات التّجميل وصبغ الشعر.
والت ّ ّ
والرسوم على الجلد واألظافر وعن وضع الحلق المسموح به على
 .9يمتنع التّالمذة عن التّزيّن بالوشم
ّ
أمكنة غير األذن.
 .10يلبس التّلميذ النّظارات ال ّ
شمسيّة خارج أبنية المدرسة فقط.
المحرمات في حرم المدرسة
ج-
ّ
ي وقت كان ومن
تحترم المدرسة خصوصيّة التّالمذة ولكنّها تحتفظ بح ّق تفتيشهم وتفتيش حقائبهم وذلك في أ ّ
حرم نظام المدرسة ادخالها إليها.
ضمنها النشاطات خارج المدرسة للتأ ّكد من عدم وجود أشياء يُ ّ
مالحظةّ :
إن حيازة الممنوعات أو حملها غير مسموح به وينتج منه إجراءات صارمة حتّى لو كانت تعود
لآلخرين او كانت أدوات مزيفة او حقيقية.
ضبِ َ
طت تُصادر نهائيا:
في ما يلي قائمة
بالمحرمات التّي إذا ُ
ّ
الروحيّة بما فيها البيرة واألدوية المخدّرة.
 .1جميع انواع ال ّ
سجائر والتّبغ والتنباك والكحول والمشروبات ّ
سكاكين والشفرات وك ّل اآلالت الحادة أو ما يمكن استعماله للضّرر باآلخرين.
 .2جميع انواع األسلحة وال ّ
الروائح الكريهة والمسدّسات المائيّة والمطاطيّة.
 .3األلعاب النّاريّة والمتف ّجرات الدّخانيّة وذات ّ
 .4القدّاحات وعلب الكبريت.
األول حت ّى السادس.
ي للصفوف ّ
 .5الهاتف الخلو ّ
ي للصفوف السابع حتى الثاني عشر إلى المدرسة بشرط تسليمه إلى الناظر
يسمح بإدخال الهاتف الخلو ّ
ي .يُعمل بهذا
المسؤول قبل الدخول إلى الحصة األولى ومن ث ّم استالمه منه عند إنتهاء الدوام المدرس ّ
الترتيب في أوقات الحصص اإلضافية وأيام السبت و في أوقات األنشطة المدرسية.
ّ
ّ
رش ،واألقالم العريضة الّتي تستعمل في الكتابة على الجدران.
ي
.6
والطالء الّذي يُ ّ
الطالء العاد ّ
 .7جميع اآلالت اإللكترونية بما فيها األلعاب اإللكترونيّة ومؤ ّ
والراديو وآالت التسجيل.
شرات اللّيزر ّ
 .8أقراص الكومبيوتر المدمجة و ذاكرة  USBعلى أنواعها والّتي تحوي كالما بذيئا أوغيرالئق أو
صورا أو أفالما إباحيّة.
صور المنافية لآلداب العا ّمة.
 .9الموادّ والمجالّت و ال ّ
سياسيّة أو الطائفيّة.
 .10المنشورات والمطبوعات ال ّ
 .11أوراق اللّعب (ال ّ
شدّة).
ّ .12
صوتيّة.
الزمامير واأللعاب ال ّ
 .13البزر والعلكة.
د -المخالفات الجماعيّة
ي لتجنّب
 .1يمنع المشاركة في أ ّ
ي مخالف ألنظمة المدرسة .ويشمل ذلك الغياب الجماع ّ
ي عمل جماع ّ
ي عمل
امتحان ّ
ي عن المشاركة في امتحان أو تقديم أوراق إجابة بيضاء أو أ ّ
مقرر أو االمتناع الجماع ّ
آخر يع ّ
طل تنفيذ قرارات المدرسة أو يخالف نظمها.
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ي بالعودة إلى المدرسة إالّ بصحبة ذويهم حيث يُطلب
 .2ال يُسمح للتّالمذة الّذين يشتركون في غياب جماع ّ
ي صارم .باإلضافة إلى إجراءات صارمة قد تصل إلى الطرد أو
منهم سويا التوقيع على تع ّهد مسلك ّ
الفصل من المدرسة نهائيا.
مقرر مهما كان
ي المشاركة في امتحان ّ
 .3تحتسب عالمة صفر للتّالمذة الّذين يرفضون بشكل جماع ّ
نوعه.
سلوك المنصوص عليها ،مضاعفة.
 .4تُحتسب على المخالفات الجماعيّة األخرى نقاط نظام ال ّ
ه -العالقات بين الجنسين
صداقة المدرسيّة وضمن ضوابط
تنحصرعالقات التّالمذة مع زمالئهم من الجنس اآلخر في حدود ال ّ
صف الواحد بحيث ال تكون مع تالمذة
صداقة بين الجنسين نطاق ال ّ
المجتمع الّذي نعيش فيه .وال تتعدّى ال ّ
ي من مظاهر العالقات الحميمة مع الجنس
ال ّ
صفوف األصغر أو األكبر سنا .ويمتنع التّالمذة عن إبداء أ ّ
ّ
اآلخر كالعناق واإلمساك باليد والجلوس الملتصق والتقبيل داخل المدرسة أو في محيطها أو في أثناء
ف .في حال المخالفة ،تتخذ اإلجراءات التي تراها اإلدارة مناسبة
الرحالت المدرسيّة واألنشطة خارج ال ّ
ّ
ص ّ
وقد تصل الى الطرد أو الفصل من المدرسة نهائيا.
و -اإلجراءات المسلكيّة
ي نقاط مسلكيّة لك ّل مخالفة للنّظام بحيث يؤدّي تراكم المخالفات إلى تصعيد
تُس ّجل في سج ّل التّلميذ المسلك ّ
ّ
في اإلجراءات المسلكيّة تصل في اقصاها إلى الطرد ومن ثم الفصل من المدرسة نهائيا.
كما ّ
سلوك (عدم تسجيل مخالفات مسلكيّة لمدّة شهرين) يؤدّي إلى حسم من 2
سن المتواصل في ال ّ
أن التّح ّ
إلى  5نقاط تلقائيا.
وتتدرج اإلجراءات المسلكيّة كما يلي:
ّ
.1

.2

.3

.4

شفهي :ويكون عندما يصل مجموع النّقاط المسلكيّة إلى خمس نقاط ويُلحظ ذلك في سجله.
تحذير
ّ
يقوم الناظر بإبالغ األهل شفهيا كما تطبّق عليه العقوبة المنصوص عليها في الجدول رقم ( 1النقاط
المسلكيّة).
صفراء :وتعطى للتّلميذ الّذي بلغ مجموع نقاطه المسلكيّة عشر نقاط ،وعندها يقوم النّاظر
البطاقة ال ّ
ف إالّ بعد
بإبالغ األهل وتطبيق العقوبة المنصوص عليها ،كما ال يُسمح للتّلميذ بمتابعة دروسه في ال ّ
ص ّ
صفراء موقّعة من قِ َبل األهل تأكيدا منهم على معرفتهم باإلنذار الّذي يُحتفظ به في
أن يُعيد البطاقة ال ّ
سجالّت المدرسة.
البطاقة الحمراء :وتعطى للتّلميذ الّذي بلغ مجموع نقاطه المسلكيّة عشرين نقطة وتطبّق معها
العقوبات المسلكيّة المنصوص عليها كما يبلّغ النّاظراألهل باألمر وال يُسمح للتّلميذ بمتابعة دروسه إالّ
بعد أن يقوم األهل والتلميذ معا بمقابلة رئيس القسم حيث يت ّم البحث فيما يمكن عمله لتجنّب تكرار
خاص
وتدون في هذا االجتماع الخطوات العمليّة الّتي ت ّم االتّفاق عليها في تقرير
المخالفات المسلكيّة؛
ّ
ّ
ّ
تحتفظ به المدرسة ،لحسن متابعة تنفيذ ما اتفق عليه.
ال ّ
طرد المؤقّت :يُطرد التّلميذ من المدرسة لفترة تحدّدها اإلدارة عند بلوغ مجموع نقاطه المسلكيّة
الث ّالثين نقطة وال يعود إليها إالّ بعد أن يجتمع هو وولي أمره بمدير المدرسة وحضور رئيس القسم
لمعالجة األمر.
ي بدخول حرم المدرسة أو االشتراك في
مالحظة :ال يُسمح للتّلميذ المفصول بشكل مؤقّت أو نهائ ّ
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األنشطة المدرسيّة.
ي عن مديرالمدرسة ويطال التّلميذ الّذي يخالف أنظمة
هائي :يصدر قرار الفصل النهائ ّ
 .5الفصل النّ ّ
المدرسة والّذي تعتبر المدرسة ّ
يضر بالمصلحة أو السالمة العا ّمة أو يع ّكر المناخ
أن وجوده فيها
ّ
ّ
موظفيها وتحتفظ المدرسة بحقّها في رفض
ي أو ينال من سمعة المدرسة أو كرامة معلّميها أو
التّعليم ّ
إعادة تسجيل أي تلميذ ترى أنّه يسيء إليها لألسباب عينها.
ز -الحجز
ت ُطبّق إجراءات الحجز على المخالفات المسلكيّة حسب ما يرتئيه النّاظر المسؤول آخذا بعين االعتبار تراكم
النّقاط المسلكيّة .وتقتصر اإلجراءات المسلكيّة على الحجز داخل المدرسة أو الحرمان من المشاركة في
النّشاطات المدرسيّة.
ويخضع الحجز لإلجراءات التّالية:
صص للحجز في غضون خمس دقائق من الوقت المحدّد له خالل
 .1يحضرالتّلميذ إلى المكان المخ ّ
ي مباشرة أو في يوم سبت .ينتج عن هذا التأخير إطالة مدّة الحجز
الفرصة أو بعد الدّوام المدرس ّ
ومضاعفة المدة في حال التغيّب.
 .2يمتنع التّلميذ عن األكل أو التّكلّم مع اآلخرين خالل فترة الحجز.
ح -نظام عالمات السلوك
ملف التّلميذ ،ويت ّم تقييم سلوكه في ك ّل فصل.
تُس ّجل جميع المخالفات في ّ
نظام عالمات السلوك:
 ≤ 90 Aالمعدّل
 ≤ 87 Aالمعدّل < 90 ≤ 83 B+المعدّل < 87
 ≤ 80 Bالمعدّل < 83
 ≤ 77 Bالمعدّل < 80 ≤ 73 C+المعدّل < 77
 ≤ 70 Cالمعدّل < 73
 ≤ 67 Cالمعدّل < 70 ≤ 63 D+المعدّل < 67
 ≤ 60 Dالمعدّل < 63
F

المعدّل < 60

ط -المراقبة المسلكيّة
ي ليبرهن خاللها
المراقبة المسلكيّة هي فرصة أخيرة تمنح للتّلميذ الّذي يستمر في عدم احترام النّظام المسلك ّ
أنّه يستطيع أن يلتزم بنظام المدرسة تحت طائلة الفصل عنها.
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ف وموافقة مدير المدرسة.
 .1يوضع التّلميذ تحت المراقبة المسلكيّة بتوصية من مجلس ال ّ
ص ّ
سنة الدّراسيّة الواحدة.
 .2تكون مدّة المراقبة المسلكيّة لفترة محدودة ال تتجاوز ال ّ
ي األمر والتّلميذ قرارالمراقبة المسلكيّة ويوقّعان على بالغ المدرسة.
 .3يتبلّغ ول ّ
 .4يجتمع رئيس القسم مع األهل والتّلميذ للنّظر في الخطوات العمليّة الّتي يمكن ان تساعد التّلميذ في
اجتياز فترة المراقبة بنجاح.
ي برئيس القسم خالل فترة المراقبة.
ي عبر االتّصال الدّور ّ
 .5يتابع األهل أداء التّلميذ المسلك ّ
ّ
والطرد من دون
ي صارم بحيث تبدأ المدرسة بتطبيق العقوبات كالحجز
 .6يخضع التّلميذ لنظام مسلك ّ
انتظار وصول مجموع العالمات المسلكيّة إلى الحد المطلوب لها وذلك بحسب ما يرتئيه رئيس القسم.
سنا جليّا خالل فترة المراقبة
 .7ال يُسمح بإعادة تسجيل التّلميذ الخاضع للمراقبة المسلكيّة إذا لم يُب ِد تح ّ
ف.
حسب ما يرتئيه مجلس ال ّ
ص ّ
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ي -النقاط المسلكيّة
جدول رقم 1
األولى

الثانية

الثالثة

نقاط لكل حادثة
1

الغش في االمتحان
ّ

5

7

10

2

المجيء إلى المدرسة بال كتب أو دفاتر
التّخلّف عن كتابة الفروض

3

5

7

1

2

3

4

أخذ ورقة االمتحان إلى البيت من دون ردّها
ف
التّخلّف عن تدوين المالحظات فى ال ّ
ص ّ

2

4

6

1

2

3

6

كتابة الفروض نقال عن تلميذ آخر

5

7

10

7

ف
المطالعة لمواد أخرى فى ال ّ
ص ّ
ف
التّكلّم بغير دور أو مع اآلخرين في ال ّ
ص ّ

2

4

6

2

4

6

9

التهريج والضّحك فجأة وبال سبب

2

4

6

10

ض ّجة المفرطة على الدّرج أو داخل المبنى أو في الصف
ال ّ
صف عندما يكون التّالمذة في مكان آخر أو
الدّخول إلى ال ّ
التواجد في الممرات أثناء الفرص
المجيء إلى المدرسة بغير ّ
ي بحيث ال يسمح
الز ّ
ي المدرس ّ
للتلميذ بدخول الصف
العداوة في التّعامل مع ّ
الزمالء
شراء من خارج د ّكان المدرسة خالل الفرص
اللّعب بفظاظة مع ّ
الزمالء

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

3

5

7

2

4

6

1

3

5

1

3

5

ف
 18العبث بال ّ
ستائر وأثاث ال ّ
ص ّ
ف
 19األكل في ال ّ
ص ّ
 20التّأ ّخر في المجيء إلى المدرسة بال عذر
 21التّغيّب عن المدرسة بال عذر

1

3

5

2

4

6

2

4

6

3

4

7

 22تأ ّخر في االصطفاف

2

3

4

صص له في الصف
 23عدم الجلوس في المقعد المخ ّ

2

3

4

سرد لنكات مبتذلة أومؤذية أو بذيئة
 24ال ّ
 25رمي القُمامة خارج األمكنة ال ُمعدّة لها
 26التّقاذف بالقُمامة مع الغير

5

7

10

2

4

6

5

7

10

3
5

8

11
12
13
14
15

 16مضغ العلكة
 17اللّعب خالل الفرص في مالعب صفوف أخرى
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األولى

الثانية

الثالثة

نقاط لكل حادثة
 27ال ّ
شراء من د ّكان المدرسة بعد قرع الجرس بدون إذن

2

4

6

 28وضع الماكياج

2

3

4

صف بين الحصص بال إذن
 29مغادرة ال ّ

2

3

4

صة بال إذن
ف خالل الح ّ
 30مغادرة ال ّ
ص ّ

3

5

7

ف
 31الهروب من ال ّ
ص ّ
ّ
والطاوالت وغيرها
 32الكتابة على الجدران واألثاث
ّ
موظفي المدرسة بفظاظة
 33التّكلّم مع كافة

5

7

10

5

7

10

5

7

10

 34سلوك غير مرض في قاعة االجتماعات

5

7

10

10 - 5

15 - 10

20 – 15

10 - 5

15 - 10

20 – 15

10 - 5

15 - 10

20 – 15

10 - 5

15 - 10

20 – 15

10 - 5

15 - 10

20 – 15

10-5

15-10

20-15

10-5

15-10

20-15

30-10

40-20

50-30

30-10

40-20

50-30

50-20
30-10
ومصادرة
الهاتف
ليومين

50-20
40-20
ومصادرة
الهاتف
لسبعة أيام

50-20
50-30
ومصادرة
الهاتف
لخمسة
عشر يوما

35

ي)
تزوير توقيع األهل (طرد مؤقت مع نقاط أو فصل نهائ ّ
التّحريض على ال ّ
شغب (طرد مؤقّت مع نقاط أو فصل
ي)
نهائ ّ
ف بناء على طلب المعلّم
رفض مغادرة ال ّ
ص ّ
تمرد أو كبرياء تجاه المعلّم
إبداء ّ

39

التّخريب
ي)
الت ّ ّ
فوه بكالم بذيء (طرد مؤقّت مع نقاط أو فصل نهائ ّ
المحرمات
المجيء إلى المدرسة وفي حوزته شيء من
ّ
ي)
(طرد مؤقّت مع نقاط أو فصل نهائ ّ
ي)
الخصام والعراك (طرد مؤقّت مع نقاط أو فصل نهائ ّ
إلحاق األذيّة بالغير جسديا أو نفسيا أو التن ّمر (طرد مؤقّت
ي)
مع نقاط أو فصل نهائ ّ
ي)
سرقة (طرد مؤقّت مع نقاط أو فصل نهائ ّ
ي
حيازة هاتف خلو ّ
ي بعد مصادرته لألهل فقط)
(يسلّم الهاتف الخلو ّ

36
37
38
40
41
42
43
44
45

دون النّاظر النّقاط في سج ّل الت ّلميذ.
 ي ّف كما ال يجوز إعادته قبل
 يأخذ التّلميذ خمس نقاط إضافيّة إذا أدّى مسلكه إلى إخراجه من ال ّص ّ
صة.
انتهاء الح ّ
مالحظةّ :
تعرض التلميذ المخالف
ي مخالفة لرسالة المدرسة التعليميّة وأنظمتها وتوجيهاتها ّ
إن أ ّ
إلجراءات مسلكيّة وعقوبات تتخذها المدرسة بحسب ما تراه مناسبا.
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ٍ
والتنمر عرب اإلنرتنت
عام ُّ
سياسة املدرسة ِحيال ُّ
التنمر بوجه ّ
ترمي املدرسة املعمدانية إىل توفري بيئة تعلُّمية آمنة ومسانِدة والئقة .ومدرستنا هذه ما زالت تنشر الرسالة الروحية اليت ابتغاها
ِ
غرضنا أن نرفع لواء حمبَّة هللا يف ِ
كل ما نعمل ،وأن ُن ِرر الفكر والنفس من أغالل اجلهل والريبة .وبوصفنا جمتم ًعا تعليميًّا ،فإن هدفنا
مؤسسوهاُ .
التنمر ِ
أبي شكل أتى ،إذ يُعثِر البيئة التعلُّمية ويُعيق رسالة املدرسة اهلادفة
أن يرتقي التالميذ اجتماعيًّا وروحيًّا وأكادمييًّا .لذلك ،لن نتساهل مع ُّ
وجسدًّي وروحيًّاَّ ،
ليتمكنوا من مواجهة العامل احمليط هبم .وإننا نعتقد أن ل ِ
احلق يف أن
إىل إعداد تالمذهتا فكرًًّّي
كل فَرد يف جمتمعنا املدرسي َّ
ًّ
ِ ِ
لما أن هذا الفردِ ،
وبكل ما أويتَ من إمكاانت ،تُلقى على عاتقه مسؤولية
يعمل ويتعلَّم يف بيئة مدرسيَّة ساكنة وآمنة ُ
ومساندة وصحية .ع ً
املسامهة يف احلفاظ على هذه البيئة وترسيخها؛ كما أن من واجبه تعزيز االحرتام والتساهل والقبول املتبادل.
تصرفات
ظر على ما يلي من ُّ
َح ٌ
التنمر :تعري ُفه
ُّ
جسدًّي أم عرب االنرتنت،
تصرف سليب غري مرغوب فيه أكان شفهيًّا أم نفسيًّا أم اجتماعيًّا أم
ًّ
 ك ُّل ُّمتعم ًدا أم منظَّ ًما أم عشوائيًّا،
 أكان َّ أأاته فَ ٌرد أم مجاعة، َّضد إنسان آخر (أو أانس آخرين) ،مسبِبًا هلم اخلجل أو األمل أو اخلوف أو االنزعاج
يتكرر مع الوقت.
تكرر أو قد َّ
 َّالتنمر عرب االنرتنت
ُّ
التنمر الذي يقوم به تلميذ أو جمموعة من التالميذ ،أكان داخل حرم املدرسة أم خارجها ،وعرب استخدام تكنولوجيا املعلومات أم التواصل
إنه ُّ
املسجل ،واملواقع االجتماعية على اإلنرتنت ،والربيد االلكرتوين ،واملراسلة اآلنية ،ومواقع األلعاب ،وغرف احملادثة ،وغريها من
مثل النص
َّ
تنم عن اإلهانة أو األذية أو االستياء ،أكانت على موقع شخصي أو
تكنولوجيا اإلنرتنت ،وهذه تشمل :إرسال رسالة أو عبارة أو وضع صورة ُّ
عام عرب اإلنرتنت (اليت ميكن رؤيتها و/أو ميكن أن ينقلها اآلخرون) واليت قد تسبِب اخلجل أو األمل أو اخلوف أو االنزعاج للشخص املعين أو
املؤسسة.
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 النقد الالذع واالستفزاز :إرسال أو وضع رسائل عدوانية من شأهنا أن تُغيظ الشخص املعين أو املؤسسة وهكذا ُت ِهد للخصام. الصفع السار :تسجيل أو وضع صورة مهينة أو فيديو عن الشخص املعين أو املؤسسة ،كي يراها اآلخرون.ص َور أو فيديو على
 سرقة موصوفة :سرقة كلمة السر لشخص أو مؤسسة ،أو اقتحام حساهبم على اإلنرتنت واستخدامه إلرسال أو وضع ُاإلنرتنت من شأهنا اإلهانة أو لصق اجلرم.
الص َور :تغيري صورة رقمية للشخص وإرساهلا أو لصقها ،ما جيعل ذلك الشخص أو تلك املؤسسة يف وضع ُُمز و َحرِج.
 مسخ ُ التهديد اجلسدي :إرسال رسالة تنطوي على التهديد ،األمر الذي يُثري اخلوف على احلياة أو على حسن األداء. ترويج اإلشاعة :نشر اإلشاعة ونقل الكالم عرب الربيد االلكرتوين أو النص املكتوب ،أو مواقع التواصل ،اليت قد تؤذي الشخص أواملؤسسة.
رعبُه.
تصرف ُّ
املضايقة عرب اجلنسُّ :
ينم عن اجلنس غري الئق وغري مقبول يُهني الشخص اآلخر و/أو يَ َ
عاقبة التع ِّدي
ويرتجح اإلجراء َوف َق قسوة احلدث ،األمر الذي ت ِ
يتورط ِ
قرره سياسة املدرسة.
أبي بند ممَّا تَ َقدَّم ينال اإلجراء التأدييب املناسبَّ .
كل تلميذ َّ
ُّ
يقوم مدير املدرسة /رئيس القسم مبا يلي:
ِ .1
التنمر عرب اإلنرتنت.
حيقق يف حدث ُّ
تنمر عرب اإلنرتنت.
يضم إىل ملف التلميذ أية هتمة أو بيِنة مكتوبة تنطوي على ُّ
ُّ .2
 .3يقوم إبجراءات أتديبيَّة حسبما ُتليه سياسة املدرسة.
تُتَّخذ هذه اإلجراءات ِ
حبق:

ابلتنمر عرب اإلنرتنت
التلميذ الذي قام ُّ

املرة األوىل
َّ

املرة الثانية
َّ

املرة الثالثة
َّ

ابلتنمر
الشخص (أو األشخاص) الذي قام ُّ

 30 -20نقطة

 40 -30نقطة

 50 -40نقطة

التنمر واشرتك فيه
الشاهد (أو الشهود) الذي شهد على ُّ

 20 -10نقطة

 30 -20نقطة

 40 -30نقطة
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ابلتنمر ،إمنا مل يُعلِم  10 -5نقاط
الشاهد (أو الشهود) الذي مل يشرتك ُّ
التصرف
املسؤولني هبذا ُّ

 20 -10نقطة

 30 -20نقطة

إجراءات بديلة أو إضافية (حبضور مستشار املدرسة) تشمل:
 .1االجتماع ابلتلميذ وذويه.
تصرفه ،األمر الذي يُريه فِعلَتَه.
 .2الطلب من التلميذ أن يكتب مقالة يصف فيها سوء ُّ
 .3إحالة ِ
املتنمر والضحية أو غريمها من التالميذ ِ
املتورطني إىل املشورة أو إىل جلسات معاجلة الغضب.
 .4الطلب عرب "خدمة جمتمع املدرسة ِ
املسامهة" من ِ
املتنمر أو غريه من التالميذ ِ
املتورطني ،أن يكونوا على جانب من احرتام الذات واالنتماء
املدرسي.
 .5حجز التلميذ ِ
املتنمر داخل املدرسة يف أوقات الراحة ،أو بعد الدوام املدرسي.
 .6االتصال بذوي التلميذ الضحية إلعالمهم أبنه قد ُّاُّت َذت اجراءات صارمة حبق ِ
املتنمر ،وأبن سالمة التلميذ الضحية مضمونة ،واحلظر قد
حلق ِ
تنمر عتيد.
أبي ُّ
 .7الطلب من التلميذ ِ
يتكرر مستقبالً ،وإال سيواجه العزل من املدرسة.
املتنمر أن يوقِع اتفاقية ُّ
تصرفه لن َّ
تنص على أن ُّ
 .8تشجيع التالميذ على اإلعالم عن ِ
التنمر أو املضايقة ،يف حال َعلِموا به أو َش ُّكوا فيه.
أي شكل من أشكال ُّ
لتنمر ،وتويل
ُّ
حيق جلميع تالمذتنا أن يتواجدوا ويتعلَّموا ِخ ًلوا من أيَّة ريبة أو خوف .هذا ،وإن املدرسة املعمدانية تقف إىل جانب ضحية ا ُّ
تنمر من ِ
التنمر ،تسعى املدرسة
عامل حبزم ،وسيخضع للتحقيق .وابتغاءً لوضع َحد لسلوك ُّ
كل حدث ُّ
األولوية الحتياجاته .و ُّ
أي شكل كان سيُ َ
التنمر .وستُتَّخذ
يتنمرون على اآلخرين ،أو هم على عتبة ُّ
املعمدانية لتأمني مهارات اجتماعية وسلوكية ،وتربية الشخصية للتالميذ الذين َّ
استمر سلوكهم يف تسبُّب األذيَّة العاطفية أو اجلسدية أو األكادميية أو
إجراءات لتصحيح مسار هؤالء التالميذ أو معاقبتهم أو عزهلم ،يف حال َّ
االجتماعية لآلخرين.
 .3الشؤون األكاديميّة
أ -المناهج
صفوف مضيفة ما يوافق رسالتها
ي المعتمد في وزارة التربية في جميع ال ّ
تطبّق المدرسة المنهاج اللّبنان ّ
وسياستها التّربويّة ،مولية اهتماما خاصا بحاجات التالمذة المختلفة.
صصة لك ّل مادّة:
ويُبيّن الجدول التّالي الموادّ التّعليميّة لك ّل
صف مع عدد ال ّ
ساعات االسبوعيّة المخ ّ
ّ
جدول رقم 2
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12X

12G

12E

11S

11E

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Grade

1
2

1
2

2
3

6

10

8

2
4
1
6

5
5
1
5

5
6
1
7

6
7
1
7

6
7
2
7

6
7
2
7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
8
6
6

1
1
1
8
5

2

2

1
1
1
2
2
1
5
5
3

1
1
1
1
3
5
3
1
1
2

1
2
1
1
2
1
1
2
3
3

1
2
1
1
2
4
2
1
1

1
1
2
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
3
2
2

8
7
2
6
5
1
1
1
1
1

8
7
3
6
4
1
1
1
1
2

8
7
3
6
4
1
1
1
1
2

8
8
3
5
4
1
1
1
1
2

8
8
3
5
4
1
1
1
1
2

8
8
3
6
2
1
1
1
1
2
1

Arabic
English

35

32

35

33

34

2
2
1
2
4
2

1

French
Math
Science
Bible
Art
Music
Computer
Physical Education
Geography
History
Civics
Life Science
Physics
Chemistry
Economics
Sociology
Civilizations

1
1
1
1
1
1
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Advisory & Exams
Totals:

يمكن تغيير الساعات األسبوعيّة للمواد التعليميّة المختلفة وفقا للحاجات األكاديميّة بحسب ما تراه اإلدارة
مناسبا.
ب -الفصول الدّراسيّة
سنة الدّراسيّة من ثالثة فصول ،يخضع التّلميذ في نهاية ك ّل منها المتحانات نهاية الفصل تو ّزع
تتألّف ال ّ
بعدها بطاقات العالمات.
مالحظة :ت ُعفى صفوف الحلقة األولى ( )3 - 1من االمتحانات الفصليّة الثالثة كما ت ُعفى صفوف الحلقة
األول والث ّاني.
الث ّانيّة ( )6 – 4من امتحانات الفصلين ّ
ج -سياسة التّقييم والعالمات
تهدف سياسة التّقييم إلى التّأ ّكد من اكتساب التّلميذ مجموعة محدّدة من األهداف والكفاءات لك ّل مادّة من
سنة
الموادّ الدّراسيّة
تمر خالل ال ّ
المقررة وتصنيف أدائه ومقارنته بشروط التّرفّع .ويت ّم التّقييم بشكل مس ّ
ّ
سعي اليومي والتّسميعات ال ّ
شفهيّة والفروض البيتيّة واألبحاث
الدّراسيّة من خالل مسابقات واختبارات ال ّ
واالمتحانات الفصليّة التّي تشمل كل ما ت ّم تعلّمه في الفصل.
(الروضات وصفوف
ي
ي ّ
ّ
وتطوره الفكر ّ
تعتمد المدرسة في المراحل المب ّكرة واألولى من نمو التّلميذ الجسد ّ
 )3 - 1نظاما تقييما مبنيّا على مجاالت الكفاءات والمهارات التّابعة لك ّل مادّة من موادّ التّعليم.
ي
صفوف  )12 - 4ال ّ
ي وفي المرحلة الثّانويّة (ال ّ
سلّم المئو ّ
يُعتمد في الحلقة الثّانية والثّالثة من التّعليم األساس ّ
الخاص في تحديد المعدّل العا ّم للت ّلميذ بحيث يتناسب مع عدد ساعات
للعالمات ،ويكون لك ّل مادّة وزنُها
ّ
التّعليم األسبوعيّة الت ّي تشغلها ،وفقا للجداول الواردة في هذا الدّليل.
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د -احتساب العالمات
يحتسب معدّل عالمات الفصل لك ّل مادّة على أساس نتيجة االمتحانات والتّسميعات ال ّ
شفهيّة واالختبارات
سعي وتش ّكل
ي ،ويس ّمى بالعالمة اليوميّة أو عالمة ال ّ
واألبحاث والوظائف المنزليّة خالل الفصل الدّراس ّ
ّ
ّ
 %60من عالمة الفصل في المراحل كلّها ما عدا صفوف الشهادات ( 9و  )12والتي تكون فيها عالمة
سعي  %50من عالمة الفصل .وتحظى امتحانات نهاية الفصل على  %40من عالمة الفصل في
ال ّ
ّ
ّ
المراحل كلها ما عدا صفوف الشهادات ( 9و  )12حيث تكون حصتها  %50منها .أ ّما العالمة النهائيّة
األول مضافا اليها  %30من عالمة الفصل الثّاني
لك ّل مادّة فهي
تتكون من  %30من عالمة الفصل ّ
ّ
ّ
و %40من عالمة الفصل الثالث.
ه -نظام العالمات:
 ≤ 90 Aالمعدّل
 ≤ 87 Aالمعدّل < 90 ≤ 83 B+المعدّل < 87
 ≤ 80 Bالمعدّل < 83
 ≤ 77 Bالمعدّل < 80 ≤ 73 C+المعدّل < 77
 ≤ 70 Cالمعدّل < 73
 ≤ 67 Cالمعدّل < 70 ≤ 63 D+المعدّل < 67
 ≤ 60 Dالمعدّل < 63
F

المعدّل < 60

و -المعدّل العام
سنة الدّراسيّة نتيجة جمع النتائج ضرب
يُحتسب معدّل التّلميذ العا ّم في نهاية ك ّل فصل وكذلك في نهاية ال ّ
ضح هذه العمليّة:
عالمة كل مادّة بوزنها وتقسيمه على مجموع األوزان .والمثال الت ّالي يُو ّ
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ف الثّاني عشر  -علوم عامة:
عالمات تلميذ في ال ّ
ص ّ
جدول رقم 3
العالمة
87،45
76،25
73،50
81،40
83،75
74،30
97،00
78،65
69،10
98،00

المادة
اللغة العربية
اللغة اإلنكليزية
الرياضيات
الكيمياء
الفيزياء
الجغرافيا
التاريخ
التربية المدنية
الفلسفة
التربية المسيحية
المجموع

العالمة  xالوزن
5 x 87،45
4 x76،25
16 x 73،50
8 x 81،40
11 x 83،75
3 x 74،30
3 x 97،00
3 x 78،65
4 x 69،10
1 x 98،00

الوزن
5
4
16
8
11
3
3
3
4
1
58

النتيجة
437،25
305،00
1176،00
651،20
921،25
222،90
291،00
235،95
276،40
98،00
4614،95

ّ
سمة على إجمالى األوزان:
إن المعدّل العام يساوي إجمالي العالمات المضروبة بالوزن مق ّ
79,57=58÷4614،95
فيكون المعدّل العا ّم لهذا التّلميذ79,57 :
صفوف 12 – 1
ويبيّن الجدول التّالي األوزان التّي تحتسب لك ّل مادّة في ال ّ
جدول رقم 4
12X

12G

12E

11S

11E

10

9

8

7

6

5

4

5
4

5
4

6
4

8

16

7

4
6
2
14

8
8
2
8

8
8
2
10

6
4
2
6

6
6
2
6

6
6
2
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
3
3
10
8
8

3
3
3

3
3
3
2
2
2
8
8

1
2
2
2
6
10
6
2
2

1
3
2
2
2
2
2
4
4

1
4
2
2
4
6
4
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2
2

6
6
2
6
4
1
1
1
1
1

6
6
2
6
4
1
1
1
1
1

6
6
2
6
5
1
1
1
1
1

11
8

3

2

1

Grade
Arabic
English
French
Math
Science
Bible
Art
Music
Computer
Physical Education
Geography

1

History
Civics
Life Science
Physics
Chemistry
Economics
Sociology
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12X

12G

12E

11S

11E

4

4

5

4

4

57

58

54

64

53

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Grade

1

Civilizations
Advisory & Exams

30 29 30 35 35 31 58

Totals:

ز -الئحة الشّرف
تفوقا عاليا وسلوكا حسنا على الئحة ال ّ
شرف بحسب
يدرج مدير المدرسة أسماء التّالمذة الّذين يُظهرون ّ
المراتب التالية:
المعدل العام
الرتبة
من  90،00إلى 100
امتياز عال
من  85.00إلى 89.99
امتياز
من  80.00إلى 84.99
تفوق
ّ
ح -اإلعفاء من امتحانات آخر السنة
يحدّد اإلعفاء من امتحانات آخر السنة وفقا لسعي التلميذ في كل مادة على حدة وفق الشروط التالية:
 .1ال يعفى تالمذة الصف التاسع والصف الثاني عشر من امتحانات آخر السنة.
 .2يُعفى التلميذ الذي يحقّق عالمة سلوك ال تقل عن " "Bفي ك ّل فصل.
ي قدره  %85وما
 .3اإلعفاء من المواد العلميّة واإلجتماعيّات :يجب أن يحصل التلميذ على معدل سنو ّ
فوق في تلك المادة ،والذي يحتسب كالتالي:
 %30من معدل الفصل األول،
 %30من معدل الفصل الثاني،
سعي اليومي للفصل الثالث.
 %40من معدل ال ّ
 .4اإلعفاء من مواد اللغات (اللغة العربيّة ،اللغة اإلنكليزيّة واللغة الفرنسيّة) :يجب أن يحصل التلميذ على
معدل سنوي قدره  %80وما فوق في تلك المادة والذي يحتسب كالتالي:
 %30من معدل الفصل األول،
 %30من معدل الفصل الثاني و
سعي اليومي للفصل الثالث.
 %40من معدل ال ّ
 .5ال يحصل أي تعديل على المعدّل السنوي تحت أي ظرف.
مثاال على ذلك :لن يُعفى التلميذ من امتحانات آخر السنة في مادة العلوم إذا حصل التلميذ على معدل
 % 84,99في هذه المادة.
ي مادة الخضوع لهذه اإلمتحانات إذا أرادوا ذلك،
 .6يحق للتالمذة المعفيّين من امتحانات نهاية السنة في أ ّ
أمال بالحصول على عالمات أفضل وتحتسب عندها عالمة اإلمتحانات النهائيّة مهما كانت النتيجة.
مثال  :1عالمات تلميذ معيّن في مادة الكيمياء:
 %83،75معدل الفصل األول،
 %87،50معدل الفصل الثاني،
ي للفصل الثالث
 %84،60معدل ال ّ
سعي اليوم ّ
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ي في مادة الكيمياء (قبل إمتحان آخر السنة):
المعدل السنو ّ
25.125 = %30 x 83،75
26،250 = %30 x 87،50
33،840 = %40 x 84،60
ي في مادة الكيمياء.
المعدل
 85،22يعفى التلميذ من اإلمتحان النهائ ّ
مثال  :2عالمات تلميذ معيّن في مادة اللغة اإلنكليزية:
 %80,40معدل الفصل األول،
 %81،35معدل الفصل الثاني،
سعي اليومي للفصل الثالث
 %78,00معدل ال ّ
المعدل السنوي في مادة اللغة اإلنكليزيّة (قبل إمتحان آخر السنة):
24،120 = %30 x 80،40
24،405 = %30 x 81،35
31،200 = %40 x 78،00
ي في مادة
المعدل
 79،73ال يعفى التلميذ من اإلمتحان النهائ ّ
اللغة اإلنكليزيّة.
ط -التّرفّع غير المشروط
سنويّة التّاليّة كحدّ أدنى:
 .1يتطلّب النّجاح غير المشروط حصول التّلميذ على المعدّالت ال ّ
ي عا ّم.
 %60كمعدّل سنو ّ
 %60في مادّة اللغة العربيّة.
 %60في مادّة اللغة االنكليزيّة.
المدونة في الجدول رقم  5التالي:
باإلضافة إلى الشروط
ّ
جدول رقم 5
الترفع من صف
6–4

الى الصف
7–5

9–7

10 – 8

10

 11إنسانيات

الشروط
 %65في مادة الرياضيات
 %60في مادة العلوم
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
 %65في مادة الرياضيات
***
 %60في مواد العلوم
*
 %60في مواد اإلجتماعيّات مجتمعة
 %65في مادة الرياضيات
 %70في مادتي اإلقتصاد واإلجتماع
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
***
 %60في مواد العلوم مجتمعة
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الترفع من صف
10

الى الصف
 11علوم

 11إنسانيات

 12إقتصاد وإجتماع

 11إنسانيات

 12العلوم العامة أو
 12علوم الحياة
 12إقتصاد وإجتماع

 11علوم

 11علوم

 11علوم

*
**
***

الشروط
 %70في مادة الرياضيات
***
 %70في مادتين من مواد العلوم
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
**
 %60في مواد العلوم اإلجتماعية مجتمعة
 %60في مادة علوم الكمبيوتر
 %70في مادة الرياضيات
**
 %70في مادتين من مواد العلوم اإلجتماعية
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
***
 %60في مواد العلوم مجتمعة
غير مسموح

 %60في مادة الرياضيات
 %70في مادتين من مواد العلوم اإلجتماعية
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
***
 %60في مواد العلوم مجتمعة
 %70في مادتي الرياضيات و الفيزياء
 12العلوم العامة
 %65في مادة الكيمياء
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
**
 %60في مواد العلوم اإلجتماعية مجتمعة
 %60في مادة علوم الكمبيوتر
 %70في مادة علوم الحياة
 12علوم الحياة
 %65في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء
*
 %60في مواد اإلجتماعيات مجتمعة
**
 %60في مواد العلوم اإلجتماعية مجتمعة
 %60في مادة علوم الكمبيوتر
 :تاريخ ،جغرافيا وتربية
مواد اإلجتماعيات
 :فلسفة وحضارات ،علم اإلجتماع وعلم اإلقتصاد
مواد العلوم اإلجتماعية
 :الفيزياء ،الكيمياء وعلوم الحياة
مواد العلوم

**

 .2ال تُطبّق شروط النّجاح هذه على الحلقة األولى من المرحلة األساسيّة ( )3 – 1ويكون النّجاح في هذه
صة تكون فيها اإلعادة في مصلحة التّلميذ وذلك بناء على توصية
المرحلة تلقائيا إالّ في حاالت خا ّ
صة عند الضّرورة.
ف مستعينا بالخبرات الخا ّ
مجلس ال ّ
ص ّ
 .3يمكن للمدرسة ّ
ي في
الطلب من التّالميذ الذين لديهم صعوبة خاصة في التّعلّم الخضوع لتقييم اختصاص ّ
صعوبات التّعلّم .وتأخذ المدرسة بعين االعتبار تقرير وتوصيات اإلختصاصيين عند اتخاذها قرارات
ي كلفة إضافيّة تنتج عن المساعدة الخاصة الت ّي قد
النّجاح أو ّ
الرسوب ،كما وعلى األهل تح ّمل أ ّ
يتطلّبها الت ّلميذ داخل المدرسة أو خارجها.
صيفيّة وامتحانات اإلكمال
ي -الدّورات ال ّ
صيفيّة للتّالمذة الّذين حقّقوا معدل  55وما
تُقيم المدرسة دورات التّقوية وامتحانات اإلكمال خالل العطلة ال ّ
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ي عام ولم يحققوا شروط الترفع بحسب جدول رقم .5
فوق كمعدل سنو ّ
ي
إ ّن الّذين يرفضون االستفادة من دورات التّقوية الّتي تقدّمها أو توصي بها المدرسة خالل العام الدّراس ّ
ّ
صيفيّة أو إجراء امتحانات اإلكمال.
يفقدون
الحق في االلتحاق بالدّورة ال ّ
ّ
يحق للتّالمذة الّذين يخضعون للمراقبة األكاديميّة وال للتّالمذة الّذين حصلوا على عالمة ´´ ´´Dفي
ال
صيفيّة أو امتحانات اإلكمال.
ال ّ
سلوك لفصلين من فصول المدرسة االستفادة من الدّورة ال ّ
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ك -المراقبة األكاديميّة
يوضع تحت المراقبة األكاديميّة التّلميذ الّذي ت ّم ترفيعه أو قبول انتسابه في المدرسة ،دون أن يحقّق ال ّ
شروط
صف .وتشمل التّلميذ الّذي
تقررها اإلدارة أو مجلس ال ّ
الكاملة للنّجاح أو االنتساب مراعاة لظروف خا ّ
صة ّ
حقّق المعدّل العام المطلوب للنّجاح ( )% 60ولكنّه أخفق في الحصول على المعدّل المطلوب في مادّة أو
تمر لمدة اقصاها
أكثر من المواد االساسيّة المنصوص عليها .ويمكن للمراقبة األكاديميّة المحدودة أن تس ّ
سنتين ،شرط أن يظهر التّلميذ واألهل تعاونا واضحا مع المدرسة ،وأن يبيّن التّلميذ تقدّما ملموسا في األداء.
ي .ويكون ذلك
وتهدف المراقبة األكاديميّة إلى إعطائه فرصة إضافيّة لتصحيح الخلل في أدائه األكاديم ّ
بالنّظر في مسبّبات الت ّقصير ومحاولة إزالتها بالتّعاون الوثيق بين المدرسة واألهل .وعليه يجتمع رئيس
القسم مع األهل والت ّلميذ لالتفاق على خطوات عمليّة لتحسين األداء بما في ذلك:
سبت أو دروس
 دروس إضافيّة داخل المدرسة في أوقات تحدّدها اإلدارة ومن ضمنها نهار ال ّخصوصيّة يقوم األهل بترتيبها بالتنسيق مع مدير القسم.
صة من قبل المعلّمين الّذين يقدّمون تقارير دوريّة عن أداء التّلميذ إلى رئيس القسم.
 عناية خا ّالرسوب
لّ -
 .1يرسب ُك ّل تلميذ ال يحقّق شروط النّجاح والتّرفّع المنصوص عليها في هذا الدّليل.
سنة.
 .2يرسب ك ّل من يزيد تغيّبه غير المبرر عن  30يوما دراسيا في ال ّ
 .3يُفصل من المدرسة َمن يرسب في سنتين دراسيّتين متتاليتين.
م -الفروض والواجبات
ف وهي ت ُحت َسب ضمن معدّل
ترمي الفروض إلى ترسيخ المفاهيم والمهارات التّي ت َعلّمها التّلميذ في ال ّ
ص ّ
عالمات التّلميذ ويؤدّي إهمالها إلى إجراءات مسلكيّة مناسبة.
ويُنتظر من التّلميذ أن يأتي الى المدرسة وفي حوزته كتبه ودفاتره وقرطاسيّته .كما ينبغي على األهل أن
يتأ ّكدوا من وجود هذه األغراض في حقيبة ولدهم قبل مغادرة البيت.
ن -الدّروس اإلضافيّة
ينبغي للتّلميذ حضور الحصص اإلضافيّة الّتي ت ُعيّنها المدرسة حتّى لو كان ذلك بعد دوام المدرسة أو يوم
صة بهم.
صص الحصص اإلضافيّة هذه إلعطاء دروس تقوية للتّالمذة أو إلجراء امتحانات خا ّ
سبت .وقد تخ ّ
ّ
ويكون عدم حضور هذه الحصص عامال سلبيا في تحديد نجاح التلميذ أو رسوبه.
س -الدّروس الخصوصيّة
تسعى المدرسة إلى تنمية االستقالليّة واالعتماد على النّفس لدى تالمذتها ،لذلك تش ّجعهم على إتمام الوظائف
ي دون مساعدة من اآلخرين.
والتّحضير المنزل ّ
ال تعارض المدرسة أن يقوم األهل بتوفير الدّروس الخصوصيّة ألوالدهم لفترة محدودة أو معالجة الضّعف
ي شرط أالّ يولّد
المتراكم في مادّة معيّنة كاللّغات أو ّ
الرياضيّات إذا كان ذلك يؤدّي إلى تحسين أدائهم المدرس ّ
سليمة.
ذلك اتّكاليّة دائمة لدى التّلميذ أو يكون بديال عن عادات الدّراسة ال ّ
ّ
يحق لألهل توفير الدّروس الخصوصيّة ألوالدهم دون إبالغ المدرسة بذلك إالّ ّ
أن مصلحة التّلميذ تتطلّب
ضعف
درس
ف ويجتمع االثنان من حين آلخر للبحث في نقاط ال ّ
بأن ين ّ
ّ
مدرس ال ّ
الخاص عمله مع ّ
سق الم ّ
ص ّ
الت ّي يجب الت ّركيز عليها ،كما ّ
الخاص بالت ّمارين واألعمال
المدرس
يزود
ّ
درس ال ّ
ّ
أن م ّ
ص ّ
ف يستطيع أن ّ
صفحة  25من 32

المدرسة المعمدانيّة في بيروت
دليل التلميذ

B047 Rev 01

اإلضافيّة المفيدة ،كما يمكنه تقديم النّصح لألهل في جدوى الدّروس اإلضافيّة ومدى مالءمتها لحاجة
الت ّلميذ.
خريجيها من تالمذة الجامعات للمساعدة في تسديد
تعرف على ّ
يمكن للمدرسة أن تساعد األهل في ال ّ
أقساطهم الجامعيّة والّذين يبدون رغبة في إعطاء الدّروس الخصوصيّة ألوالدهم.
صة تتطلّب
ال تجيز المدرسة
لمدرسيها إعطاء الدّروس الخصوصيّة لتالمذة صفّهم إالّ في حاالت خا ّ
ّ
الموافقة الخطيّة من مدير القسم.
ع -االمتحانات
 .1توصيات عا ّمة
 يجلب التّلميذ ما يلزمه من أقالم وأدوات إلى قاعة االمتحان. يجلس التّلميذ في المقعد المحدّد له خالل جميع االمتحانات.ي شيء بعد بدء االمتحان.
 يمتنع التّلميذ عن إعارة أو استعارة أ ّ يكتب التّلميذ بالحبر األزرق فقط.ُدون التّلميذ اسمه وصفّه وتاريخ اإلمتحان على جميع األوراق (ورقة األسئلة وورقة األجوبة
 ي ّالمسودة).
وورقة
ّ
 .2االمتحانات الفصلية
-

تبدأ االمتحانات في أوقاتها.
تُترك الكتب واألوراق والدّفاتر والحقائب واألغراض ال ّ
شخصيّة خارج قاعة االمتحان وفي المكان
الّذي يحدّده المراقب.
يُنهي التّلميذ امتحانه فى الوقت المحدّد حتّى لو وصل متأ ّخرا إالّ إذا أعطي وقتا إضافيا إلكمال
خاص من مدير القسم.
امتحانه بموجب إذن
ّ
ي ثالثة أرباع الوقت المحدّد لالمتحان،
يبقى التّلميذ في مقعده ،بعد أن ينهي امتحانه ،حتّى مض ّ
ويلبث هادئا صامتا إلى أن يسمح له المراقب بمغادرة القاعة.
يُغادر قاعة االمتحان بهدوء ويمتنع عن التّكلّم إلى أن يخرج من المبنى.
يُسلّم التّلميذ جميع أوراقه قبل مغادرة القاعة وال ّ
ي ورقة بعد خروجه منها.
يحق له أن يعود ليسلّم أ ّ

ي .وفي
 يمتنع المراقبون عن اإلجابة على أيّة أسئلة تتعلّق بمادّة االمتحان إالّ لتصحيح خطأ طباع ّف كلّه.
ي لَبس ،يقوم المراقب بهذه المه ّمة وأمام ال ّ
ص ّ
حال أراد معلّم المادّة توضيح أ ّ
ّ
ي تلميذ يخالف هذه األنظمة أو
 يتبع التّلميذ تعليمات المراقب الّذييحق له أن يُخرج من القاعة أ ّ
يع ّكر صفو الهدوء فيها.
الغش في االمتحان
.3
ّ
سريّة أوراقه ويحجبها عن أنظار الغير.
 يحافظ التّلميذ على ّوالمسودة كلّها قبل مغادرة قاعة االمتحان ويسلّم أوراق األسئلة عند
 يُسلّم التّلميذ أوراق اإلجابةّ
ّ
الطلب.
غش يحصل إلى رؤساء األقسام.
ي ّ
 يَنقل المعلّمون أ ّصفحة  26من 32
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الغش كما
يغش أو يُساعد الغير على
يغش أو يحاول أن
 يلقى اإلجراءات المسلكيّة المناسبة ك ّل تلميذّ
ّ
ّ
يلي:
تؤدّي المخالفة إلى تخفيض من عالمة االمتحان ،متبعة باجتماع مع األهل إلعالمهم بوقوع
الغش ،كما تطبّق النّقاط المسلكيّة المنصوص عليها.
ّ
خول تلقائيا وضع صفرعلى االمتحان ويُدعى التّلميذ وذووه إلى مقابلة رئيس القسم
 مخالفة إضافيّة :ت ُ ّ ِالغش كما يُطبّق عليه نظام النّقاط المسلكيّة المنصوص عليها.
للبحث في سبل معالجة
ّ
 .4التّغيّب عن االمتحانات
 ال يمكن القبول بالتّغيّب عن امتحان إالّ في الحاالت االضطراريّة القصوى كالمرض المثبت بتقريرمن ّ
الطبيب المعالج أو من طبيب المدرسة بحسب ما ترتئيه إدارة المدرسة وعندها يُحدّد للغائب
سبت.
ي أو يوم ال ّ
امتحان بديل قد يكون موعده بعد الدّوام المدرس ّ
صة أو الحصص األولى الّتي يتبعها امتحان بح ّجة المرض أو
 ال يجوز أن يتغيّب التّلميذ عن الح ّمبرر.
غيره عندما يكون هدفه كسب المزيد من الوقت للتّحضير ،وعليه يعتبر هذا الغياب غير ّ
وتكون االجراءات كالتالي:
المقرر ويحدّد له موعد آخر المتحان بديل اشدّ
 يُحرم التّلميذ من االشتراك في االمتحان
ّ
صعوبة أو:
المقرر وتخفّض عالمته بنسبة  %10عن ك ّل حصة غياب.
 يُسمح له بالمشاركة في االمتحان
ّ
ي حقّه في االمتحان أو في االعتراض على
 يفقد التّلميذ المتغيّب عن االمتحان من دون عذر شرع ّي عالمة قد تحتسب له .ويبقى قرار إعطائه فرصة امتحان بديل من صالحيّات رئيس القسم فقط،
أ ّ
ّ
الّذي يأخذ بعين االعتبارمدى تكرار تغيّب التلميذ عن االمتحانات.
سماح للتّلميذ المطرود بالمجيء إلى المدرسة أثناء فترة ّ
ّ
الطرد للمشاركة فى
يحق لرئبس القسم ال ّ
ف لهذا الغرض.
االمتحان
المقرر حيث يحدّد له مكانا خاصا في المدرسة خارج ال ّ
ّ
ص ّ
الرسميّة
 .5االمتحانات ّ
الرسميّة والعالمات المتعلّقة بها:
تُبيّن الجداول التّاليّة الموادّ المطلوبة في االمتحانات ّ
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جدول رقم 6
اجتماع و اقتصاد
الما ّدة

علوم الحياة

العالمة القصوى

المادّة

علوم عا ّمة

العالمة القصوى

المادّة

العالمة القصوى

المادّة

األساسي
التّاسع
ّ
العالمة القصوى

اللّغة العربيّة

60

علوم الحياة

100

الرياضيّات

160

اللّغة العربيّة

60

اللّغة االنكليزيّة

40

الكيمياء

80

الفيزياء

110

اللّغة االنكليزيّة

40

تاريخ

30

الفيزياء

80

الكيمياء

80

الرياضيّات

60

جغرافيا

30

الرياضيّات

80

اللّغة العربيّة

50

الفيزياء

20

فلسفة وحضارات

50

اللّغة العربيّة

50

اللّغة االنكليزيّة

40

الكيمياء

20

تربية

30

اللّغة االنكليزيّة

40

فلسفة وحضارات

40

علوم الحياة

20

اجتماع

80

فلسفة

40

تاريخ

30

تاريخ

20

الفيزياء

20

تاريخ

30

جغرافيا

30

جغرافيا

20

الكيمياء

20

جغرافيا

30

تربية

30

تربية

20

علوم الحياة

20

تربية

30

اقتصاد

80

الرياضيّات

70

لمجموع

530

المجموع

560

المجموع

570

المجموع

280

المعدّل

265

المعدّل

280

المعدّل

285

المعدّل

140

استلحاق

15

استلحاق

15

استلحاق

15

استلحاق

10

معدّل النجاح

250

معدّل النجاح

265

معدّل النجاح

270

معدّل النجاح

130

جيّد

423-371 :%70

جيّد

447-392 :%70

جيّد

455-399 :%70

جيّد

223-196 :%70

جيّد جدّا

476-424 :%80

جيّد جدّا

503-448 :%80

جيّد جدّا

512-456 :%80

جيّد جدّا

251-224 :%80

ممتاز

530-477 :%90

ممتاز

560-504 :%90

ممتاز

570-513 :%90

ممتاز

280-252 :%90

ف -المكتبة
ّ
واالطالع على المجالّت والموسوعات وفقا
 .1يرتاد التّلميذ المكتبة للمطالعة وإعداد األبحاث والتّقارير
للبرنامج الّذي يضعه أمين المكتبة.
 .2يلتزم التّلميذ تعليمات أمين المكتبة.
 .3يحافظ التّلميذ على نظافة المكتبة وسالمة الكتب وترتيبها.
 .4يمتنع التّلميذ عن األكل وال ّ
شرب داخل المكتبة.
صمت داخل قاعة المكتبة تعزيزا لفرص التعلّم والدّراسة.
 .5يحافظ على أجواء الهدوء وال ّ
 .6يحافظ التّلميذ على سالمة الكتب المستعارة ،ويُعيدها إلى المكتبة في المواعيد المحدّدة وإالّ يدفع
الغرامة المناسبة.
 .7يُسمح بنسخ الموادّ التّي يتعذّر استعارتها أو نقلها من المكتبة .أ ّما الفروض واالمتحانات ومالحظات
صة فال يُسمح بنسخها.
التّلميذ والموادّ الخا ّ
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 .4األنشطة المدرسيّة
الرياضة والفنون
تُش ّجع المدرسة تالمذتها على المشاركة في األنشطة المدرسيّة الالصفيّة الّتي تشمل ّ
والموسيقى .ويُنتظر من التّالمذة مراعاة أنظمة المدرسة خالل هذه األنشطة حت ّى لو حصلت هذه األنشطة
عرض الت ّلميذ لفقدان امتياز المشاركة وإجراءات مسلكيّة
خارج حرم المدرسة إذ إ ّن مخالفة هذه األنظمة قد ت ُ ّ
إضافيّة.
ينحصر االشتراك في األنشطة المدرسيّة الالصفيّة بتالمذة المدرسة دون غيرهم.
الرحالت المدرسيّة
أ-
ّ
ي أو
ي لك ّل
ّ
صف خالل األسبوع الدّراس ّ
تقوم المدرسة برحالت ثقافيّة وترفيهيّة تتوافق مع المنهاج الدّراس ّ
أيّام السبتّ ،
ّ
لرحالت عنصرا مفيدا في
ينظمها من ّ
سق االنشطة المدرسيّة بالتّعاون مع المعلّمين .وتشكل هذه ا ّ
المنهاج وتساعد على إنشاء عالقة جيّدة بين التّالمذة والمعلّمين .لذلك ال يُسمح للت ّلميذ بالتّغيّب عنها إالّ بعذر
مسبق مقبول يُقدّم إلى رئيس القسم ويحظى بموافقته الخطيّة.
صورة الحسنة عن
الرحالت المدرسيّة النّه بذلك يقدّم ال ّ
 على الت ّلميذ االلتزام باالنضباط أثناء ّمدرسته وال يسيء إلى سمعتها.
ي ويحافظ على ترتيبه.
 يلتزم باللّباس المدرس ّ يصغي إلى تعليمات المعلّمين والمرافقين ويلتزم بها. حفاظا على السالمة العامة ،يلتزم الت ّلميذ بإرشادات سائق الباص وبقوانين السالمة.المارة ،وال يلقي األوساخ إلى الخارج.
 ال يتكلّم مع من هم خارج الباص منّ
 يدخل الى المرافق الّتي يزورها بهدوء ويُبدي احتراما للمرشدين والقيّمين عليها ،ويحافظ علىنظافتها وموجوداتها ويحترم األنظمة المتّبعة فيها.
 يمتنع عن االختالط مع زائري المدارس األخرى أو توجيه المالحظات إليهم ويُبدي احترامالمعلّميهم.
الرحالت بقرار من اإلدارة من المشاركة في عدد من
 يُحرم ك ّل تلميذ ال يلتزم بالنّظام أثناء ّالرحالت المدرسيّة .كما وقد تتخذ بحقّه اجراءات تأديبيّة أخرى.
ّ
الرياضيّة
ب -األنشطة ّ
الرياضيّة وتؤ ّمن لذلك المدّربين االختصاصيّين
تولي المدرسة أهميّة خا ّ
صة للتّربية البدنيّة والنّشاطات ّ
ّ
الرياضيّة داخل المدرسة وخارجها.
والتّجهيزات المناسبة
وتحث التّالمذة على االشتراك في الدّورات ّ
ج -األندية المدرسيّة
الرياضيّة والفنيّة لدى تالمذتها من خالل برامج منهجيّة ك ّ
الفن
تعمل المدرسة على تنمية المواهب ّ
ي وبخاصة
والموسيقى ّ
والرياضة وبرامج الصفيّة من خالل األندية الّتي تنشط داخل وخارج الدّوام المدرس ّ
الرقص ال ّ
والرسم.
سبت ومنها التكواندو والشطرنج وال ّ
أيّام ال ّ
شعبي والمسرح والموسيقى ّ
سباحة والباليه و ّ
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 .5شؤون التّالمذة
ف
أ -مجلس ال ّ
ص ّ
ف من جميع معلّميه ومرشد المرحلة والنّاظر المشرف ،ويترأسه رئيس القسم .وتُت ّخذ
يتألّف مجلس ال ّ
ص ّ
قراراته باإلجماع وتصبح نافذة بعد موافقة مدير المدرسة عليها .وتتناول ال ّ
شؤون الت ّالية:
ّ
بحق التّالمذة
صف في إجتماعاته الدورية االجراءات المسلكيّة الواجب اتّخاذها
.1
يقرر مجلس ال ّ
ّ
ّ
المخالفين لألنظمة ،والذين يُحالون إليه.
صيفيّة وامتحانات اإلكمال ويرفع توصياته بشأنها
والرسوب والتّرفع والمدرسة ال ّ
 .2يُناقش قضايا النّجاح ّ
إلى مدير المدرسة.
 .3يُعدّ في نهاية ك ّل فصل تقريرا بأسماء التّالمذة الّذين يُعرقل سلوكهم عمليّة التّعلّم ويُقدّم توصياته إلى
سنة الدّراسيّة القادمة أو وضعهم تحت المراقبة المسلكيّة.
مدير المدرسة بشأن عدم إعادة قبولهم لل ّ
صادرة
ف على سريّة مباحثات المجلس وقراراته ويلتزم القرارات ال ّ
 .4يحافظ ك ّل عضو في مجلس ال ّ
ص ّ
عن المجلس بتوقيعه على قرارات ك ّل جلسة.
ف الّذين يرتئي إعادة توزيعهم في ال ُ
شعَب المختلفة
ف الئحة بأسماء تالمذة ال ّ
 .5يضع مرشد ال ّ
ص ّ
ص ّ
سنة الدّراسيّة القادمة موضحا األسباب الموجبة ويقد ّم هذه
ي لل ّ
ي والمسلك ّ
لتحقيق التّوازن األكاديم ّ
ف للموافقة عليه.
الالئحة إلى مجلس ال ّ
ص ّ
ف
ب -مرشد ال ّ
ص ّ
ف
 .1يعيّن رئيس القسم مرشدا لك ّل
صف يختاره من المعلمين من شأنه أن يضع مخططا لمقاعد ال ّ
ص ّ
ّ
ف ونظافتها.
ف ويُشرف على ترتيب غرفة ال ّ
يعلّقه على لوحة إعالنات ال ّ
ص ّ
ص ّ
ف والتّالمذة للتّداول في مطالبهم واقتراحاتهم بغية تحسين األوضاع
 .2تُجرى لقاءات بين مرشد ال ّ
ص ّ
التّعليميّة والمسلكيّة.
وجو
 .3يُعير المرشد حاجات التّالمذة الجدد اهتماما خاصا فيساعدهم على التّأقلم مع نظام المدرسة
ّ
ف .كذلك يسعى المرشد إليجاد حلول لمشاكل الت ّالمذة ويساعد على تعزيز األواصر بين األهل
ال ّ
ص ّ
والمدرسة.
ج -لجنة التّالمذة العامة
سادس حتّى الثّاني عشر) ممثّال عنهم ونائبا له ينضم كالهما إلى
ف ال ّ
ينتخب التّالمذة في ك ّل شعبة (من ال ّ
ص ّ
لجنة التّالمذة العا ّمة.
مهام ممثّلي التّالمذة
 .1تقديم اقتراحات ومطالب من يمثّلون إلى رئيس القسم ومناقشتها كما يقوم بإطالع التّالمذة في
المقررات الّتي تصدر بشأنها.
صفوفهم على
ّ
ف وترتيبه وسالمة محتوياته.
 .2المساعدة في الحفاظ على نظافة ال ّ
ص ّ
 .3المساهمة في تنسيق األنشطة المدرسيّة واالحتفاالت وفي إصدار مجلّة المدرسة.
التّرشيح
يحق لك ّل تلميذ التّر ّ
ّ
شح لعضويّة لجنة التّالمذة بطلب يقدّمه إلى رئيس القسم وذلك إذا توافرت لديه
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ال ّ
شروط التّالية:
 أن يكون قد أمضى فيها سنة دراسيّة كاملة على األق ّل. أن يكون ذا سلوك حسن أقله " "Bوليس تحت المراقبة المسلكيّة أو األكاديميّة.االنتخابات
ّ
ي.
.1
ينظم عمليّة االنتخاب مرشد ال ّ
ص ّ
ف وذلك خالل األسبوع الثّاني من العام الدراس ّ
س ّري
ف ونائبه ك ّل على حدة ،باألغلبيّة المطلقة ( )51%وباالقتراع ال ّ
 .2يت ّم انتخاب ممثّل ال ّ
ص ّ
وتكون مدّة تمثيله سنة دراسيّة كاملة.
 .3تُعاد عمليّة االنتخاب إذا لم يحصل أحد من المرشحين على األغلبيّة ال ُمطلقة وتقتصر االنتخابات
ال ُمعادة على المر ّ
ش َحين (أو أكثر في حال التّعادل) اللذين حصال على أعلى نسبة من األصوات.
ف نتائج االنتخاب ،خالل ثالثة أيّام من صدورها ،إلى رئيس القسم الّذي يُعدّ
 .4يُبلّغ مرشد ال ّ
ص ّ
بدوره الئحة بأسماء لجنة التّالمذة وينشرها.
صفوف
د -توزيع التّالمذة على ش َعب ال ّ
ّ
ش َعبه المختلفة بحيث تتساوى هذه ال ُّ
ف الواحد على ُ
ي
توزع المدرسة تالمذة ال ّ
ص ّ
ش َعب في األداء االكاديم ّ
ي كما في نسب الذّكور واإلناث في ك ّل منها.
وفي ّ
الجو المسلك ّ
مالحظة ها ّمة :ال يمكن لألهل اختيار أو تغيير شعبة أوالدهم.
ه -احتفاالت ميالد التّالمذة
ال تسمح المدرسة لالهل باالحتفال بأعياد ميالد أوالدهم في المدرسة ،ألن هذا قد يسبّب اإلحراج لدى
الت ّالمذة الّذين لم يقم اهلهم باالحتفال بأعيادهم في المدرسة.
و -المفقودات
يدون التّلميذ اسمه وصفّه على معطفه وكتبه ودفاتره وحقائبه وك ّل أدواته لتسهيل إعادة ما يُفقد داخل
.1
ّ
المدرسة.
 .2يسلّم التّلميذ ما يجده من مفقودات الغير إلى مكتب االستقبال من دون تأخير.
 .3يلتزم التّلميذ عدم حمل النّقود إالّ في حدود الضّرورة كما األشياء الثّمينة ،وال تتح ّمل المدرسة مسؤوليّة
ما يُفقد داخل حرمها أو في الباصات.
 .6شؤون األهل
ّ
الز ّوار
أ-
يتو ّجه األهل ّ
والز ّوار إلى مكتب االستقبال فور دخولهم حرم المدرسة .وال يُسمح لهم بدخول المالعب أو
صفوف .ويُرجى منهم مغادرة حرم المدرسة بعد إنتهاء زيارتهم.
مباني التّعليم أو غرف ال ّ
ب -لقاءات األهل والمعلّمين
ي أل ّن ذلك يُسهم في تعزيز عمليّة
 .1تش ّجع المدرسة األهل على مقابلة المعلّمين واالداريين بشكل دور ّ
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الت ّربية ومعالجة المشاكل بموضوعيّة واهتمام.
صة لك ّل معلّم وك ّل رئيس قسم الستقبال األهل ،وتبلّغها لألهل في ّأول
تُحدّد المدرسة أوقاتا أسبوعيّة خا ّ
سنة الدراسية.
ال ّ
خاص أهالي التالمذة
تش ّجع المدرسة جميع األهالي على استغالل فرصة لقاء المعلّمين ،وتش ّجع بشكل
ّ
الجدد على زيارة المدرسة خالل ال ّ
يتعرفوا إلى
شهر األول من ال ّ
سنة المدرسيّة لكي يقابلوا المعلّمين و ّ
قوانين المدرسة وأنظمتها .كما يمكن لألهل االت ّصال بالمدرسة هاتفيا لتحديد الموعد.
ال تُحبّذ المدرسة أن يأتي األهل لمقابلة المعلّمين من دون موعد مسبق كما ّ
أن المدرسة ال تحبّذ أن
يقابل المعلّمون األهل على الدّرج أو خالل نوبة مراقبتهم ،إذ إ ّن هذه األمكنة ليست مناسبة للّقاءات.
عند نهاية كل فصل تحدّد المدرسة لقاء خاصا لألهل والمعلّمين حيث ت ُ ّ
سنى
وزع بطاقات العالمات ويت ّ
ّ
لألهل أن يقابلوا معلّمي الموادّ
لالطالع على أوضاع أوالدهم التعلّميّة والمسلكيّة.

ج -لجنة األهل
تمثّل لجنة األهل أهالي التّالمذة أمام إدارة المدرسة وتنقل إليها اقتراحاتهم وشكواهم وتساعد على وضع
سق مع إدارة المدرسة لما فيه خير الت ّالمذة والمصلحة العا ّمة.
موازنة المدرسة وتحديد أقساطها .كما أنّها تُن ّ
سنة الدّراسيّة.
األول من ال ّ
 .1يُنتخب أعضاء لجة األهل وعددهم سبعة عشر عضوا في الفصل ّ
 .2تكون مدّة والية لجنة األهل ثالث سنوات قابلة للتّجديد لسنة واحدة فقط.
ي وأن يكون له ولد في
 .3يشترط في عضو لجنة األهل أن يكون موافقا على نظام المدرسة الدّاخل ّ
سابقتين.
سنتين الدّراسيت َين ال ّ
المدرسة في ال ّ
 .4تسقط عضويّة ك ّل من لم يعد له ولد في المدرسة ويح ّل محلّه المر ّ
شح الّذي نال أكثر األصوات بعد
الفائز األخير في انتخابات اللّجنة.
سر ،وعضوي اللّجنة
الرئيس ،أمين ال ّ
الرئيس ،نائب ّ
 .5ينبثق عن لجنة األهل هيئة إداريّة مؤلّفة من ّ
الماليّة.
 .7اإلنتساب
سنة القادمة
أ -التّسجيل لل ّ
سنة الدّراسيّة الجارية ،وضمن الفترة
سنة الدّراسيّة التّالية خالل الفصل الث ّاني من ال ّ
يُس ّجل التّلميذ انتسابه لل ّ
ّ
الزمنيّة التّي تحدّدها اإلدارة ،وإالّ يفقد حقّه في حجز مكان له ،وال يُعتبر الحجز نافذا إالّ بعد دفع رسم
التّسجيل ،ويكون مشروطا بنجاح التّلميذ وحصوله على عالمة مسلكيّة مقبولة.
ب -انتساب التّالمذة الجدد
يُقبل المنتسبون ال ُجدد وفقا لتوافر األماكن ال ّ
شاغرة بحيث تُعطى األفضليّة في االنتساب للتّلميذ األكثر أهليّة،
تُتبع في االنتساب الخطوات التّالية:
 .1يتقد ّم من يرغب في االنتساب إلى المدرسة بالمستندات الالزمة وهي:
ويدون عليها
 .1إستمارة طلب انتساب يحصل عليها من مكتب االستقبال في المدرسة
ّ
المعلومات المطلوبة.
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سابقة مصدّقة من وزارة التّربية.
 .2إفادة نجاح من المدرسة ال ّ
سنتين الدّراسيّتين األخيرتين.
 .3عالمات ال ّ
ي عند القبول)
 .4صورة عن إخراج القيد أو الهويّة (يُطلب إخراج قيد األصل ّ
يقابل التّلميذ مسؤول االنتساب مصحوبا بأهله وحامال المستندات المذكورة أعاله.
سابق وسلوكه واالنطباع الّذي تركه خالل
يقيّم مسؤول االنتساب أهليّة التّلميذ بناء على أدائه ال ّ
المقابلة ،ويُحدّد لمن يستوفي ال ّ
شروط العا ّمة االنتساب موعدا المتحانات الدّخول ،ويعطيه الئحة
ف ال ُمراد االنتساب إليه.
بالموادّ والمحاور المطلوبة بحسب ال ّ
ص ّ
يُسدّد رسم امتحان الدّخول.
يخضع المتحانات الدّخول في الوقت ال ُمحدّد لها.
تبلّغ المدرسة التّلميذ بقرارها ،سلبا كان أم إيجابا ،وتحدّد له مهلة التّسجيل إذا كان قرارها
باإليجاب.
يُس ّجل التّلميذ المقبول انتسابه ويدفع رسم التّسجيل في المدّة المحدّدة لذلك.
الرسم المطلوب في المدّة المحدّدة.
يفقد حقّه في االنتساب ك ّل من ال يس ّجل انتسابه وال يدفع ّ

 .8األمور الماليّة
أ -األقساط
ينص عليه القانون ،آخذة بعين
تحددّ إدارة المدرسة األقساط المدرسيّة بالتّعاون مع لجنة األهل ،بحسب ما
ّ
االعتبار تغطية نّفقات الخدمات المدرسيّة وكذلك األوضاع المعيشيّة العا ّمة.
ب -المساعدات الماليّة
الربح ،وعليه ال تستطيع المدرسة
المدرسة المعمدانيّة في بيروت هي مؤ ّ
سسة تربويّة اجتماعيّة ال تتو ّخى ّ
ّ
ّ
أن تقدّم المساعدة إال لعدد محدود من التالمذة ،وذلك بناء على طلب يقدّمه األهل قبل التاريخ الذي تحدده
سنة القادمة في حال
سنة لكي تتم ّكن المدرسة من إدراج المساعدات المطلوبة في موازنة ال ّ
االدارة من ال ّ
ت ّمت الموافقة عليها.
ال تقدّم المساعدات الماليّة للتّالمذة الجدد أو المعيدين .كما ّ
أن هذه المساعدات ال تشمل الكتب المدرسيّة ،أو
كلفة النّقل أو ّ
ّ
البت في طلبات المساعدة التّي تقدّم إلى المدرسة من قبل لجنة
ي .ويت ّم
الز ّ
ي المدرس ّ
ي وسلوكه ،وتقوم بتوزيع
المساعدات الماليّة ،التّي تأخذ في عين االعتبار حاجة التّلميذ وأداءه المدرس ّ
المساعدات الماليّة على العائالت األكثر حاجة وفي حدود المبلغ المرصود للمساعدات الماليّة في ميزانيّة
المدرسة.
ج -الحسومات الماليّة
ي لدى التّلميذ واالعتبارات العائليّة وتكون كالت ّالي:
تُمنح الحسومات الماليّة على أساس األداء األكاديم ّ
فوق:
 .1حسومات الت ّ ّ
سنة التّاليّة كما يلي:
صفوف  11 - 4وتُحسم من أقساط ال ّ
تُمنح لتالمذة ال ّ
 %20للت ّلميذ الّذي أحرز المرتبة األولى بين تالمذة ال ُّ
ف الواحد.
شعَب المختلفة لل ّ
ص ّ
األول في ك ّل شعبة على حدة.
 %15للتّلميذ ّ
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األول في إحدى ال ُّ
شعَب األخرى.
 %10لك ّل من يعادل معدّله العا ّم أو يزيد على معدّل التّلميذ ّ
 .2حسومات األشقّاء:
تمنح المدرسة حسومات على أقساطها للعائالت التّي لديها ثالثة أوالد أو أكثر في المدرسة كما يلي:
 % 5لل ّ
شقيق الثّالث.
 %15لل ّ
الرابع.
شقيق ّ
 %15لل ّ
شقيق الخامس الخ.
د -تسديد األقساط
ّ
تستحق األولى منها في شهر أيلول ،والثّانيّة في
تُسدّد األقساط في ك ّل فروع المصرف المعتمد على دفعتين
سنة الدّراسيّة الجارية.
سنة القادمة في التاريخ الذي تحدده االدارة من ال ّ
شهر شباط .ويُسدّد رسم التّسجيل لل ّ
تحتفظ المدرسة بحقّها في اتّخاذ االجراءات المناسبة لضمان تسديد االلتزامات الماليّة كافّة ضمن المهلة
المحدّدة بما في ذلك حجب بطاقة العالمات وال ّ
شهادات.
 .9الخدمات المدرسيّة
تقوم المدرسة بخدمات من شأنها أن ت ُ ّ
صحيّة.
عزز أوضاع التّالمذة االجتماعيّة والتّربويّة والمسلكيّة وال ّ
أ -الخدمات ال ّ
طبيّة
ي سبب آخرأثناء
تقدّم المدرسة إسعافات ّأوليّة ( )First Aidللتّالمذة الّذين قد يصيبهم أذى أثناء اللّعب وأل ّ
ي تلميذ أن يراجع غرفة العناية ّ
ي
الطبيّة أو رئيس القسم عند شعوره بأ ّ
تواجدهم في المدرسة .كما يمكن أل ّ
ي طارئ ،وتقوم المدرسة بإبالغ األهل وات ّخاذ ما يلزم .كما ت ُحال حاالت اإلصابة الّتي تتطلّب
عارض ص ّح ّ
عناية طبيب أو استشفاء إلى المستشفى بعد إبالغ األهل.
ب -معالجة مشكالت النّطق والتّواصل
ّ
تُ ّ
صة لمعالجة مشكالت النّطق والتّواصل ال ّ
ي وتتض ّمن هذه المعالجة
ي
نظم المدرسة برامج خا ّ
والخط ّ
شفه ّ
س ّن والنضج
صة تتطلّب عادة وعي األهل وتعاونهم .وتعتمد مدّة المعالجة على نوع المشكلة وال ّ
تمارين خا ّ
ّ
وتجاوب التّلميذ ،كما تعتمد على وقت اكتشاف المشكلة (باكرا كان أم متأخرا) وتشجيع األهل وتعاونهم.
ويتفاوت عدد جلسات العالج تبعا لحالة التّلميذ .وتكون عادة م ّرة أو م ّرتين في األسبوع على مدى عدّة
صيفيّة.
أشهر .كما ينبغي لبرنامج العالج أالّ يتوقّف أكثر من أسبوعين
ويستمر عادة خالل الفرصة ال ّ
ّ
ج -قسم اإلرشاد والتّوجيه
ّ
إن قسم اإلرشاد والتّوجيه في المدرسة المعمدانيّة يرمي إلى صقل التالميذ نفسيا ،وعاطفيا ،ومعنويا بهدف
ّ
مساعدتهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودعم إمكاناتهم في ح ّل مشاكلهم ،في مناخ من الثقة والعناية واالهتمام
ّ
وتتوزع مه ّماته على ال ّ
شكل اآلتي:
الصادق.
ي مشكلة يواجهها عاطفيّة
ي تلميذ على معالجة وح ّل أ ّ
يأ ّ
 .1اإلرشاد الفرد ّ
ي :يساعد المرشد االجتماع ّ
ّ
الصف ومدير القسم.
كانت أو نفسيّة أو عائليّة .وعند الضرورة تت ّم مقابلة األهل ،بالتنسيق مع معلمات
ّ
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يّ :
ي وبالتّعاون مع الهيئة التعليميّة لقاءات مع التالمذة يتناول
ينظم ال ُمرشد االجتماع ّ
 .2اإلرشاد الجماع ّ
ّ
ّ
ي ،والنفسي
ي ،واالجتماع ّ
من خاللها مواضيع ذات أهميّة خاصة تتعلق باالرشاد والتوجيه االخالق ّ
ي.
والسلوك ّ
ي :يقوم قسم اإلرشاد والتّوجيه بتنظيم محاضرات ألهالي وطالّب المدرسة المعمدانيّة
 .3البرنامج الوقائ ّ
ّ
ّ
صين في هذا المجال من
هدفها التّوجيه والتوعية ،وذلك بالتعاون مع متكلمين ومحاضرين متخص ّ
داخل المدرسة وخارجها.
يّ :
صة للمرحلة االبتدائيّة
ينظم قسم اإلرشاد والتّوجيه دروسا خا ّ
 .4اإلرشاد في اختياراالختصاص الجامع ّ
يختص بها التلميذ حين
والمتوسطة يتداول من خاللها مختلف أنواع األشغال أو المهن التي يمكن أن
ّ
يكبر .كذلك يقوم القسم بدعوة االهل لالستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
ّ
صة بالتّعاون مع مؤسسات متخصصة هدفها توجيه
.5
وتنظم المدرسة لتالمذة المرحلة الثانويّة دورات خا ّ
ّ
ي الذي يوافق ميولهم وإمكاناتهم .تقدّم هذه الدورات
ي أو المهن ّ
الطالب الختيار االختصاص الجامع ّ
ّ
سسات التّعليم العالي في لبنان والخارج ،وتشمل متطلبات امتحانات الدّخول
معلومات تتعلّق بمؤ ّ
والمساعدات الماليّة والمنح الجامعيّة وبرامج الدراسة.
المختص ،وذلك وفقا لموعد
صة لكل تلميذ مصحوبا بأهله مع المرشد
ّ
 .6كما يتض ّمن البرنامج مقابالت خا ّ
يحدّد سابقا.
د -التربية المسيحية
يّ ،
تنظم المدرسة اجتماعات إرشاد وتوعية روحيّة
باإلضافة إلى صفوف درس الكتاب المقدس األسبوع ّ
صصة لذلك تحت إشراف قسيس المدرسة.
وأخالقيّة في قاعة اإلرشاد المخ ّ
ه -برنامج الدّعم الت ّ
ربوي
ّ
تحرص المدرسة على تدعيم الكفاءات المطلوبة في الموادّ األساسيّة عند التّالمذة .ولذلك فإنّها ت ُ ّ
نظم برامج
لتقوية التّالمذة الّذين لم يتم ّكنوا من تحصيل المستوى المطلوب .بالنّسبة للحلقة األولى (صفوف )3-1
ي وفي
يت ّكون البرنامج من ح ّ
صتين أسبوعيّا .تُعطى المادّة المطلوبة في هذا البرنامج ضمن الدّوام المدرس ّ
ّ
ون فيها الت ّركيز أقوى والمتابعة مكثفة ودقيقة .أ ّما المراحل المتبقيّة ف ّ
مجموعات صغيرة يك ُ
إن برنامج
سبت .في ك ّل هذه البرامج تُقد ّم تقارير أسبوعيّة
يتكون من حصص إضافيّة تُعطى بعد الدّوام أو يوم ال ّ
الت ّقويّة ّ
ت ُساعد على متابعة هذا الموضوع مع األهالي.
و -النّقليات إلى المدرسة ومنها
سائق أو يخالف نظام الباص يخضع
صرف و َيعصى تعليمات ال ّ
مالحظة ها ّمة :ك ّل تلميذ يُسيء الت ّ ّ
ّ
الحق في استخدام باص المدرسة.
إلجراءات مسلكيّة قد تصل إلى فقدان
صعود إلى باص آخر ولو بصورة
 .1يستق ّل التّلميذ الباص المعتمد فور انتهاء الدّوام .وال يُسمح له بال ّ
مؤقّتة.
سائق ويبقى جالسا في مقعده حتّى نهاية رحلته.
 .2يجلس التّلميذ في المقعد الّذي يعيّنه له ال ّ
صراخ خالل وجوده في الباص
صرف ويمتنع عن اللّعب وال ّ
 .3يحافظ التّلميذ على الهدوء وحسن الت ّ ّ
ويتصرف بلياقة مع زمالئه.
ّ
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 .4يمتنع التّلميذ عن مدّ رأسه أو يديه من نوافذ الباص حفاظا على سالمته.
 .5يحافظ التّلميذ على موجودات الباص وممتلكات الغير.
ي شيء من نوافذ الباص.
 .6يمتنع التّلميذ عن إلقاء أ ّ
 .7ينبغي على التّلميذ الّذي يستخدم الباص عادة ويريد أن يرجع إلى البيت بوسيلة نقل أخرى أن يقدّم
للنّاظر موافقة ّ
خطيّة من ذويه.
 .8تقدّم االقتراحات أو الش ّكاوى بشأن عمل الباصات إلى المسؤول عن النّقليات في المدرسة.
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تَعَهد بااللتزام بنظام المدرسة
المؤرخ  2أيلول  2013وبأنّني على
أصرح بأنّي تسلّمت "دليل تلميذ" المدرسة المعمدانيّة اإلنجيليّة في بيروت
ّ
ّ
استعداد للتّقيّد باألنظمة الواردة فيه وبأن أتعاون مع المدرسة على تنفيذ بنوده.
اسم التّلميذ

______________________________

توقيع التّلميذ

______________________________

ي األمر
اسم ول ّ

______________________________

ي األمر
توقيع ول ّ

______________________________

ي األمر بالتّلميذ
عالقة ول ّ

______________________________

التّاريخ

______________________________

صفحة بالكامل والتّوقيع عليها وإرجاعها إلى إدارة المدرسة في خالل أسبوع من بدء العام
يُرجى ملء هذه ال ّ
ي.
الدراس ّ
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