
 

    مؤسسة أسام النجاح                                                                                       الموسم الدراسي:2017-2016
 للتربیة و التعلیم الخصوصي

 

 

 

 

    مدخل
مؤسسة أسام النجاح في إطار تنظیمي محكم یمكنھا من ممارسة مھامھا في جو یسوده الھدوء و االستقرار, و الجدیة كما یوفر إمكانیة     تعمل

           العاملین بھا.                                                                المحافظة على سالمة و صحة التالمیذ و الموظفین و األعوان 
                          ویھدف القانون الداخلي أساسا إلى:                                                                                              

.الحرص على ضبط سیر الحیاة المدرسیة•        
.الحوادث أو التخفیف من آثارھا الجیة لتجنبعالقیام بكل االجراءات و األعمال الوقائیة و ال•        
.تحدید نطاق العالقات و التصرفات داخل المؤسسة•        

 

 الحقــوق
 لكل تلمیذ(ة) الحق في:

.    التعبیر بحریة و بشكل مسؤول عن آرائھ دون المساس بحریة اآلخرین      
بالحیاة المدرسیة. المشاركة في مناقشة المواضیع التي لھا صلة    
    الترشح داخل اللجان الثقافیة و الریاضیة شریطة تقدیم برنامج یتضمن خطة عمل سنویة متفق علیھا مع إدارة المؤسسة، و كذا          
                            االستفادة من جمیع األنشطة التكمیلیة.                                                         
 االستفادة من خدمات المكتبة و مركز التوثیق و االعالم.       
   االستفادة من دروس الدعم التي تلتزم المؤسسة بتنظیمھا كلما دعت الضرورة لذلك.  

 

 الواجبات
 من واجب كل تلمیذ(ة):

ھ ھذا اإلجراء من أھمیة في غرس روح المواطنة لدى الناشئة. یالوقوف إجالال للنشید الوطني لما یكتس      
    الحرص على المواظبة باعتبارھا منطلقا ضروریا إلنجاح أي مشروع دراسي.  
   نجاز الواجبات المنزلیة في المواعید المنصوص علیھا.إ  
ارتداء الوزرة المدرسیة التي تعتبر لباسا موحدا.    

 

 یمنع:
 

اإلخالل بمبادئ اآلداب و معاییر الحشمة المتعارف علیھا.      
    ارتداء المالبس الغیر مقبولة تربویا السروال القصیر أو الممزق الجبة القصیرة ارتداء القبعة استعمال األحذیة ذات الكعب العالي،    
مسؤولیة عند ضیاعھا أیة األشیاء الثمینة التي ال تتحمل المؤسسة، إحضار المجالت و اآلالت و األشرطة و كذا النقود و مواد التجمیل       
مجلس           لك داخل المؤسسة أو في ساحتھا و كل مخالفة یترتب عنھا عقوبات زجریة یحددھا ذالتدخین أو لوك العلك أو ما شابھ     

.االنضباط      
أو خارج أوقات الدراسة. یمنع على التالمیذ التجمع حول المؤسسة خالل    

 و یعاقب:

  كل تلمیذ(ة) استعمل الھاتف النقال داخل المؤسسة بمصادرة ھاتفھ. 
من تطاول على أحد األطر التعلیمیة أو التربویة بالتوقیف عن الدراسة. كل    

یعتبر التالمیذ معنیین بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجھیزاتھا و یتعھدون بحسن استعمالھا و حمایتھا من اإلتالف و یتحملون 
 تعویض كلما تم كسره أو إتالفھ من مقاعد أو أدوات أو أجھزة مدرسیة مع تعریضھم لعقوبة یحددھا المجلس.

 القانون الداخلي



 
 اإلیقاعات الزمنیة

على تدبیر الوقت و احترام المواعید عامال أساسیا لضمان السیر العادي للدروس و نجاح التلمیذ في حیاتھ الدراسیة و العملیة تعتبر التربیة  
 لذلك و جب:

.14h45 14h15 و  خالل حصة ما بعد الزوال ما بین  و  7h55 7h45 و  الحضور إلى المؤسسة خالل الحصة الصباحیة ما بین       
 مالحظة: تغلق أبواب المؤسسة من الثامنة صباحا و الثانیة و النصف زواال.

        التأخر و الغیاب 
و المسائیة األولى. دقائق قبل بدایة الحصص الدراسیة الصباحیة 5جمیع التلمیذات و التالمیذ ملزمون بالتواجد في رحاب المؤسسة ب    
غیاب بشھادة طبیة أو بحضور ولي األمر. یتم تبریر كل   
ال یسمح للتلمیذ بحضور الدروس إذا تكرر التأخر ثالث مرات متوالیة إال بحضور ولي أمره.   
في حالة الغیاب غیر المبرر عن الفرض أو المراقبة، یتحمل المتغیب المسؤولیة الكاملة فیما یترتب عن ھذا الغیاب من نتائج على    
الدراسي. مساره      
  في حالة الغیاب المبرر یتخذ األستاذ اإلجراء المناسب بتنسیق مع إدارة المؤسسة. 

 اإلعفاءمن التربیة البدنیة
بھا المواد الدراسیة األخرى، و یجب على التلمیذة أو التلمیذ المتغیب تحضيمیة التي تحظى التربیة البدنیة بالمؤسسة بنفس األھ   
عن أیة حصة تبریر ھذا الغیاب.      
  إعفاء من األنشطة الریاضیة فقط، و على التلمیذة أو التلمیذ اإلدالء بشھادة طبیة (مصادق علیھا من طرف اإلعفاء من التربیة البدنیة 
في القطاع العام) تمكنھ من ذلك و ال یسمح للمستفید من اإلعفاء بالتغیب عن حصة الدرس، و یبقى التلمیذ رھن إشارة أستاذ المادة طبیب     
الذي یقترح علیھ النشاط التربوي الذي یالئم و ضعھ.    

 اإلجراءات االنضباطیة
من اآللیات األساسیة للتداول في مختلف الخروقات، و یتخذ المجلس القرارات التربویة المناسبة لكل حالة یعتبر مجلس االنضباط آلیة   
.و تنفذ قراراتھ مباشرة بعد اإلعالن عنھا      
شالمحروسة یطبق علیھ قانون زجر الغ كل تلمیذ تم ضبطھ في حالة غش أثناء اجتیاز االمتحانات الموحدة االشھادیة أو الفروض   
الذي تنص علیھ المذكرات الرسمیة لضمان تكافؤ الفرص بین كافة التالمیذ.     

 اآلباء و األولیاء
حفاضا على السیر العادي للمؤسسة في أداء واجباتھا تجاه األطر التربویة، و جب على اآلباء أداء واجبات دراسة أبنائھم في أوقاتھا   
المحددة في الخامس من كل شھر.      
عن عدم اإلخبار. على كل اآلباء إشعار المؤسسة بالحالة الصحیة ألبنائھم و ذلك تفادیا للحوادث و المضاعفات التي تترتب یجب   
یجب إبقاء التلمیذ في البیت عند إصابتھ بمرض معد أو خطیر و ال یسمح لھ باستئناف الدراسة إال بعد إدالئھ بشھادة طبیة تثبت شفاءه.   
إحضار كل األدوات المدرسیة في الوقت المحدد تفادیا للضرر الذي یسببھ تأخیرھا سواء على نفسیة التلمیذ أو على السیر العادي یجب   
للدروس.     

األساتذة یجب یمنع على اآلباء و األولیاء الدخول إلى األقسام و إزعاج المدرس أثناء مزاولة مھامھ و كل رغبة في التحاور مع   
عن طریق إدارة المؤسسة التي ترجع لھا الصالحیة في تحدید الوقت المناسب للقاء. ان تمر     

حفاظا على ناشئتنا و تأسیسا لخلف صالح و لرجال غد مشرق وجب على كل أب أو ولي تتبع خطوات أبناءه و مراقبة مسیرتھم    
الدراسیة.   

 "ال یعتبر التلمیذ مسجال بصفة رسمیة بالمؤسسة إال بعد اإلدالء بالوثائق المطلوبة"

.....................االسم الكامل:............................................   بصفة: ................................ بطاقة التعریف الوطنیة:....  

......................................                التوقیع:.........................................قرأتھ ووافقت علیھ بتاریخ:..        


