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 توجيهات عاّمة
    : غاتعليم واللّ مراحل التّ  أّوال":

  

 .ثة(ة والثالانيّ الثّ ، ولىأل)الحلقات الثالث: ا ساسيّ ألعليم الى نهاية مرحلة التّ إطفال ألعليم من رياض امراحل التّ  تمتدّ : التّعليم -1

بتداء" من إ ثانية أجنبيةية كلغة نكليزّ إلم اعل  ، وت  ةة واللغة الفرنسيّ : اللغة العربيّ دريسن في التّ ايتن أساسّ اغتلمد عت  ت  : اللغات -2

 . لوّ ساسي األصف األال

  

  : الحياة المدرسيةثانيا": 
 

 : وامدّ ال -1

 

 7،،2 الساعة حتىو 7،،5 الساعة منيمتدّ دوام المدرسة   - أ

 .الجمعة نهار اإلثنين حتى نهار فوف منولكل الصّ  "سبوعياأالدراسة ام يّ أ تمتدّ  - ب

 كل التالي:، على الشّ قسم اليوم الى سبع حصصي    - ت

 دقيقة( 77)  7،:0...     5:77 : الحّصة األولى -

 دقيقة( 77)      7::0 ...    7،:0 : الحّصة الثانية -

 دقيقة( 77)  17:27 ...    7::0 : الحّصة الثالثة -

 دقيقة( 77)    7،:11 ...  17:77 : ّصة الرابعةالح -

 دقيقة( 77)  7::12...   7،:11 : الحّصة الخامسة -

 دقيقة( 7،)     7،:1 ...    1:77 : الحّصة السادسة -

 دقيقة( 77)  7،:2...     7،:1 : الحّصة السابعة -

 

  : ناستراحتإلها يتخلّ 

 

 ة(دقيق 27)  7،:17...     17:27ستراحة األولى: إلا -

 دقيقة( 27)  12:77...     7::12ستراحة الثانية : إلا -

 

  .خاص برنامجلصفوف الحضانة  -ث 

 

 :األنظمة المعتمدة في الدّوام -2

 

 :"صباحا  -1

 

 7،،5جمع عند الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة ي قرع جرس التّ  -

 .روس الساعة السابعة وخمسون دقيقةتبدأ الدّ  -

 ة الثامنة تماما".ابة الملعب الساعت غلق بوّ  -

 بصفّه. ليلتحق  الثانية الحّصة نتظارإ عليه يتوّجب الثامنة  الساعة بعد ي حضر تلميذ كلّ  -

 تتواجد المسؤولة عن البوابة من الساعة السابعة صباحا" وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر. -

 يبدأ دوام  ناظرة طالب صفوف الحضانة من الساعة السابعة والربع . -

 فوف .لى الصّ إوالدلم أ يرافق األلل ال -
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 : "ظهرا -2

 

 الب.  ربعون دقيقة ثم يخرج باقي الطّ أات المدرسة الساعة الثانية وباصّ  تنطلق -

 لساعة الثانية من مدخل الحديقةوالدلم عند اأصطحاب إلالي طالب صفوف الحضانة أيمكن لمن يريد من  -

الثانية وعشر دقائق، بعدلا ال يعود باإلمكان إصطحابهم إالّ بعد  على أن ي قفل لذا الباب عند الساعة (A  PS1صف)

 .خروج الباصات

 على الجرس األّول الذي يعني فقط تالميذ األوتوكار. ،الّذين يصطحبهم أللهمالميذ ال ي سمح بخروج التّ  -

رغبتهم بإرسال ولدلم يوما" ما لّين باألوتوكار إبالغ اإلدارة قبل الساعة الواحدة في حال عدم على ألالي الطالّب المسجّ  -

 في األوتوكار.

 ، ي رجى إبالغ اإلدارة مسبقا" عن إسم الشخص وصفتِِه. ل إرسال شخص غيرلم إلصطحاب ولدلمفي حال اضط ر  األل -

 

 :تسهيال" إلنصراف األوالد

 

ا على توجيه السير بإتجاه واحد الب  شرطي لمساعدتنن لنا صباحا" وعند انصراف الطّ ن تؤمّ أطلبنا من بلدية انطلياس مشكورة 

لى المدرسة او من طريق إنزوال"   ”Pointure“ن يسلكوا طريق النقاش ليدخلوا من مفرق أ) نزوال"(.  يمكن لأللل الكرام  فقط

 بكفيا مفرق المطرانية نزوال" الى المدرسة. 

 

 اإلستقبال و المراجعات: -3

   

 :ستقباالتالمواعيد الثابتة لإل -1

 

بي كرم المسوؤلة عن المرحلة أما ستير عبد النور رئيسة المدرسة كما المسؤوالت، اآلنسة نورإت تستقبل األخ 

المتوسطة والمرحلة اإلبتدائية الكبرى والسيدة زينة حرب المسؤولة عن مرحلة الحضانة والمرحلة اإلبتدائية الصغرى 

 اعة الحادية عشرة. كل ثالثاء من الساعة الثامنة  والنصف حتى الس من يرغب من األلل، 

 

 :مكالمات الهاتفيّةابتة لتلقّي الالمواعيد الثّ  -2

 

 النصف وحتى الساعة التاسعة والنصف.وى المسؤوالت مراجعاتكم عبر الهاتف كل يوم من الساعة الثامنة تتلقّ  

 

 :لقاءات األهل مع األساتذة -:

 

 عالمهم بهذه المواعيد. إلدعوة الى األلل  ة وترسلدارة مواعيد لقاءات األلل مع األساتذ: تعيّن اإلاللقاءات العاّمة - أ

 . عِلم  المسؤولة األلل خّطيا" بضرورة الحضور للتشاور بوضع ولدلمعند الحاجة، ت  : الخاّصة اللقاءات - ب

 

 :الحضور، الغياب والتأخير -4

 

ونها مع ولدلم عند  عودتِه. ، يوقّع األلل على إستمارة الغياب ويرسليتّصل األلل باإلدارة للتبليغ عن كّل يوم في غياب  -

 )أرسل ت لكم سابقا"(.

 تغيّب التلميذ لمدة ثالثة أيام أو أكثر بسبب المرض، يتوّجب عليه تقديم تقرير طبي بالشفاء إلى قسم التمريض. عند  -

ن جهة ثانية، ي طلب إلى األلل في حال تغيّب التلميذ ألكثر من ثالثة أيام، يجب إعالم أمانة الّسر بأسباب التغيّب. مو -

عطاة في الّصف في حال التغيّب الطويل.اإل  ستعالم عن الدروس الم 

بّرر. -  كما ي عتبر مفصوالً عن المدرسة كل تلميذ يكون قد تغيّب لمدة تتعدّى الشهر من دون أن يقدّم ذووه أي م 

   .يدون عذر جدّ  ب عنه الطالبالذي يتغيّ  متحاناال عالمة صفر على نس ب  ت -
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 :أنظمة عاّمةثالثا": 

  

   : شروط الترفع -1

 

 وما فوق .  11/27يترفّع الطالب إذا كان معّدل عالماته العام  -

 . 27/ 11و  27/ 17يخضع الطالب لفحص إكمال إذا كان معدل عالماته العاّم بين  -

  .17/27عتبر راسباً كّل من يكون معدل عالماته العاّم أقل من ي   -

                              

:مرحلة صفوف الروضة  

 .يتّم تقييم أداء التالميذ من خالل العمل اليوميّ  -

 لى األهل في نهاية كّل فصل.دفتر تقييم إرسال يتّم إ -

 
:حتّى الّصف األساسي السادس من الصّف األساسي األول  

 يُّقي م التالميذ من خالل المتابعة المستمّرة الى جانب العمل اليومّي.  -

 .لباقي الّصفوف أربع مّرات في السنةثالث مّرات في السنة للصّف األساسي األّول و دفاتر العالمات عوزّ ت   -

 يكون المعدّل العام في نهاية السنة الدراسية عبارة عن معدّل جميع العالمات الشهريّة. -

 

 :واألساسي الثامن األساسي السابع انالصفّ  

 

وثالثة  (Examens)إلمتحانين  ن. ويخضعوالمستمّرة الى جانب العمل اليومي يُّقي م التالميذ من خالل المتابعة -

 .خالل العام الدراسي  (Contrôles)إمتحانات 

 ع دفاتر العالمات على األلل خمس مّرات في السنة.ت وزّ  -

 يكون المعدّل العام في نهاية السنة الدراسية عبارة عن معدّل جميع العالمات الشهريّة. -

 

 التاسع: األساسي بة لصفّ بالنس اأمّ 

 

 مّرات في السنة. أربعع دفاتر العالمات على األلل ت وزّ  -

 

 

 الفروض المنزليّة: -2

      

 .(Agenda)يتابع األلل أوالدلم في المنزل من خالل المفّكرة  -

 ،   www.ndlourdes.netيمكن اإلّطالع على المفّكرة من خالل زيارة موقع المدرسة اإللكتروني:  -

 مثال":   EB1 A لصّف الـ و "  s’identifier" ثم Agenda scolaireالّضغط على فئة 

  : eb1a identifiant 

Password : a1be 

 ن.شعبة المناسبيواألمر ذاته ينطبق على الصفوف والِشعب الباقية ولكن يكفي طلب الصف وال

 المراسالت فيما بينهم على المفّكرة فيما يختّص بالفروض فقط.يمكن لأللل واألساتذة تبادل  -

 

 

 

 

http://www.ndlourdes.net/
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 :قسم التمريض -3

  

ً يقوم الشخص المسؤول في قسم التمريض بمعالجة اإلصابات الطّ  -  .بذلك فيفة وبإعالم األلل خّطيا

في  صطحاب ولدلم ومعالجته، يتّم إعالم األلل كي يأتوا إلخطورة"في الحاالت التي تكون اإلصابة أكثر   -

 فيبالغ   من األفراد العاملين  صال بهم، ي نقل التلميذ إلى المستشفى ويرافقه شخص  تّ اإلتعذّر. في حال المستشفى

 المدرسة.

عد ٍ  يجب أال يحضر إلى الصف كل تلميذ مريض كما ي فترض أن ي بلّغ األلل -  صابم  اإلدارة عن أي مرض ٍ م 

 به التلميذ.

عاين. ال ت عطى األدوية في المدرسة م - مّرضة أو تقديم وصفة من الطبيب الم   ن دون مراقبة الم 

 طالع عليها.يع التفاصيل التي على الممرضة اإلوالتي ت ذكر فيها جم "عطاء دواءاإلذن بإ" إستمارةيمأل األلل  -

 (.قد أ رسلت لكم سابقا")

 

 :المحاسبةقسم  -4

  

 : القسط المدرسي يمكن تسديد  - أ

 

    .)يستفيد من يتبع لذه الطريقة من حسم خاص ( ولقبل نهاية شهر تشرين األ  -

  .على ثالث دفعات -

  .تقسيط شهري -

 

    Byblos درسة أو في بنكي دفع إّما في قسم المحاسبة في الم  

 

                                 

 م بطلب من قسم المحاسبة ن تتقدّ لكل عائلة بحاجة للمساعدة أ يمكن   - ب

 . شرط أالّ يكون لها مصدر مساعدة آخر ا الموضوعة لهذستمارة خاصّ وتعبئة إ     

 .للطلبات المقبولةالحسم  قيمةدارة د اإلتحدّ  ب أو رفِضِه ويتّم قبول الطللبات بعد درس الطّ 


