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 المدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة ميثاق
(22/3/2002) 

  تمهيد ( 1
 ال ائفب اترعاهاأرانيب ةصرةب ،  حضاري الت اء هي ةدر ب(DEO)    وةب ملال اهرةاردر ب األرانيب اإلجنيليب الثان

ال يمب ملني  ارساااةاردر ب الذى تدتهجه  التاليم ارتوازياةفرض ةودأ  .1013 األرانيب اإلجنيليب ملال اهرة ةدذ عام
 رانيا االحتادةب كمدر ب أرانيب ملاخلارج، اأورةب همج ملاعتماداردر ب حتظ  ارصرى. ا راىن لربناةج التاليم  األالتاليميب ل
 . ةباحلر  ا  س الدمي راطيبأ، اه  ت وم عل   خاصب ازارة الرتمليب االتاليم ارصرةب كمدر ب أجدويب ملرتخي 

 ديباالدة الث افيب اهلوةب فيه تتأص  الث افات ، لت اءال ةكانا تكون أن يف اردر ب ترغب جنيلياإل الرتاث ا تدادا عل 
 ا .غرةو مأكان   رةواعل  اآلخر االتواص  ةاه ،  لالنفتاح ا يلب لتصوح الذاتيب
 : ت دم اهي
 ةونة وم هبا ترملو  ةتتصصب ترمليب ملاحلضانب التحضريةب االسدب األايل السدب االملتدائي : يف  و  ةا ةرحلب يف 

 . ونةؤهل
 (دادةبعإلاالتاليم األ ا ي ) شهادة  : صريار الدرا ي الربناةج يف. 
 األرانيب اردارس الفديب ملشهادة ةتو  ب تدتهيرحلب ةا  االملتدائيب : اررحلب األراين الدرا ي الربناةج يف(RS)  ،

 تؤه  لدخولا  األمليتور ملشهادة تدتهي االيت الث افب لوزراء ؤمتر الدائمار  واعد تتوع اليت الثانوةب اررحلب اكذل 
 .مبا يف ذل  ةصر كله الاامل اللدرا ب اواةايب يف ،لياالا اةااهدها األرانيب اواةاات

 : التعليمية المهمة( 2
 هو ةفهوم الثانوةب  اإلجنيليب انيبألرا التاليمي للمدر ب ارفهوم فإن إجنيليب ةق ةد لق كون اوهب الراعيب للمدر ب

ملني ارارفب اروديب  دف اومعاةستهالدفس،  علي ااالعتماد اارسئوليب رشدال ةهدف إىل،  ملراتستانيت ةسيحي
يف   ااأل اس .يف إطار ةق ال يم ا األخالق اتل  ال ادرة عل  التوجيه ،ح ائق علميب ا كيفيب ا تغالهلاعل  

 . االدةديب ااإلملداعيب الذهديب ملأملاادا كك  اإلنسان تشم  ال  لإلنسان الدظرة الشموليب ك  هذا هو
 اردر يب احلياة يف ةشرتك ةق لك  االدةانات الث افات لت اءالثانوةب ا اإلجنيليب األرانيب اردر ب تشجع . 
 اح وق اتاترب احلرةب الدالب، يف ال انون ا يادة االدمي راطيب الدةديب ال يم اردر ب لجتمع أعضاء ك  حيرتم 

 دةانات يلإ اردتمني اجتاا االتفكري الرأي يف خيتلف ةق جتاا االتساةح اودسني ملني احل وق يف اارساااة اإلنسان
 .عدها غين ال ةوادئ ا  داعات االدنيا احلياة يف خمتلفب نظر اتاجه هلم اةق أخري

 السالم خدةب يف اتام  عل  الرتمليب االجتماعيب الكفاءات ملال اهرةالثانوةب  اإلجنيليب األرانيب اردر ب تدمي 
 . االادل
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 : التعليمية األهداف( 3
 : الثانوةب اإلجنيليب باألراني اردر ب تدمي 

 حرة شتصيات لتصوح االتاليميب اردر يب احلياة لجاالت مجيع ا منوها يف االتالةيذ التلميذات تفتح شتصيب 
 . احمليط اجملتمع صالح عق ةسئولب

 اردر يب اردا وات ك  يف االدةين ال درة عل  التواص  الث ايف اكتساب ا تاميق طرةق عق احلضارات لت اءا . 
 ارصري ا األراين التاليمي تد   هلم احملتوىا  ،الارمليباللغب ا  األرانيب اللغب تلميذاهتالا  تالةيذهال تدرس  اه

 .الدالتني حلداد ةتت يب اا ايب اةصرةب أرانيب ن   صورة ث افيب ايل الاريب، ملاإلضافب
 ملني للتااةش أشكال عق املالوحث اةح،التس ملفكر تلتزم مل  اردر ب،  داس عل  ت تصر اليت ال الراحانيب احلياة 

 . الدةانات خمتلف
 تشاملكه يف اارتزاةد احلدةث الاامل حتدةات ةع الدا د التفاع  علي ال درة . 
 ملالام  اروادرة ةتالمون التالةيذ . دمليباأل االشجاعب االجتماعي االتضاةق االدشاط االجتماعيب الكفاءات 

  ارست  .  االتفكري ارسئوليب احتم 
 الدا د للاصر، ملاإلضافب إىل التفاع  واكوبار االدرا ب التاليم أ اليب أ اس تادد علي االكفاءة الالميب ارارفب 

  اال ويايب. نسانيبإلا للالوم التاليمي ارضمون ةع
 رايناأل الدرا ي الربناةج ةواد ك  يف ارارفب لتوصي  ؛دةثباحل  تامال األ اليبملا عل  التالم التالةيذ  درة 

  تاتين اردر ب ملتدميب التاليم الذايت.  اهدا،  صرياار
  ارواد. ك  يف الفرةق اراح اإلملدا 
  االتالم احلياة اليت تتالق مبغزى ةع األ ئلب للتالةيذ أثداء التفاع  الشتص  ااال رتخاء الدفسي ااهلداء التأة 

 .  ملاردر ب االدةين الث ايف احمليط يف
 
 : التعليمية المهمة إنجاز ( 4
 جهود تتضافر أن جيب ، ليهاإ ارسددة التاليميب إمتام ارهمب الثانوةب ملال اهرة اإلجنيليب األرانيب اردر ب تست يع لكي 

ةتوفر ملاردر ب االنفتاح االشفافيب ىف توزةع ارسئوليات  اردر يب. احلياة ملارشاركب يف ااردر ني وراألة اأالياء التالةيذ
 اذ ال رارات.اآليات اخت

 آليات اختاذ يف االوضوح املالشفافيب الواض ملاضهم ةع التااة  يف ملاالحرتام اردر ي اجملتمع عضاءأ ك  ةلتزم 
 .اخلالف ةوا ف يف ملالادلا  ال رارات

 



3 

 (2211/  2212الهيكل التنظيمي للمدرسة )واقع العام الدراسي 

 
 الدراسة الجامعية في ألمانيا 

 في مصر الدراسة الجامعية 
 

 
 

 

 

  االمتحان المؤهل للدراسة الجامعية 
 
 

 

 التعليم المهني بألمانيا 
12a 12b 12c 12d 

 
 

 11a 11b 11c 11d   المرحلة الثانوية        

و أنهاية الصف العاشر 

 المرحلة اإلعدادية الفنية 

10a 10b 10c 10d  

   لهال دخول المرحلة الثانوية بعد التأه

 
 ةاإلعدادي –مرحلة التعليم األساسي امتحان 

 )للطلبة المصريين(  
 

والد الخبراء تحديد قيد أ

األلمان في المرحلة 

اإلعدادية األلمانية الفنية 

و المتوسطة 

الجمنازيوم في و

  12 – 5الصفوف من 

9 a 9 b 9 c 

وم
زي

نا
جم

ال
 

9 N 
 

و ب بعد  أدمج التالميذ في الصفين 

 عالصف التاس
 
 

 ن  –المرحلة 
 

 )مرحلة لقبول تالميذ مصريين غير متحدثين 

 باللغة األلمانية (

8 a 8 b 8 c 8 N 

7 a 7 b 7 c 7 N 

6 a 6 b 6 c 6 N 

5 a 5 b 5 c 
 

5 N 

  نقل التالميذ المؤهلين إلى مرحلة الجمنازيوم
 
4N  4 a 4 b 4 c  

 3 a 3 b 3 c 

المرحلة 

 ية بتدائالا

 

 2 a 2 b 2 c  

 1 a 1 b 1 c  

  لمدرسة بتدائية باالالنقل إلى المرحلة ا 

 Vs a Vs b Vs c  الصف التحضيري  

 Kg a Kg b Kg c  الحضانة  

 
قبول األطفال الالئقين المصريين و األلمان و المتحدثين 

 باللغة األلمانية 
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 أحكام عامة  - 1
 التعليمى هاهدفمهمة المدرسة و .  1.  1 
صورة ا  بااحملتوةات التاليميب األراني، ، ةهمتها ن   اللغب الت اءاردر ب األرانيب اإلجنيليب الثانوةب ملال اهرة ه  ةدر ب  

 لتالةيذ ةق اودسيات األخرى .للتالةيذ األران اارصرةني ا رصرةب اح ي يب ألرانيا اأةضا اللغب الارمليب االث افب 
االتفاهم عل  ارستوى  نفتاحلالأخرى اتؤهلهم إلعداد التالةيذ للتال   ةع شاوب احضارات ملذل  اه  تسا   

 السالم . خدةبا الاار  
 لثانوةب .اإلعدادةب اا ملتدائيب ااررحلباالتشم  احلضانب ااررحلب  ، شرتكارللتاليم  ر باردر ب ه  ةد 
 رانيا اةصر .أ اه  تتوع ارداهج التاليميب األرانيب اارصرةب اتؤه  التالةيذ للدرا ب اواةايب ىف 
 ل دراهتم . ردر   اردا بختيار ارسار التاليم  ااىف إطار هذا الربناةج ت دم اردر ب للتالةيذ إةكانيب  
 ملشأنختاذ ال رارات ارات الالزةب هلم ح  ةكون ملإةكاهنم هاأن تزاد التالةيذ ملارارفب اار نه رق ااجب اردر باإ 

 التالةيذ لتحم  ارسئوليب الذاتيب تدشئبل جتماعيب . اه  تسا الةست ولهم ملأنفسهم اتدميب  دراهتم الشتصيب اا
حرتام اجهات نظر اا ا التساةح  بال يم الدةديب االتحل  ملاررانا حرتام  واعد األدب ات و  ا لخرةق ا ارسئوليب جتاا اآلا 

 اآلخرةق .
 
 
 الهدف من الئحة المدرسة.  2.  1 
 هااةدر يها ردر ب اةدةر ا راعيأى ك  ةق ، إال إذا تااانت ك  األطراف ملدجاح ةهمتها ردر ب لق تؤدي ا 

لتتدم هذا  م الئحب اردر بتأت  أحكا، حيث اهلدفتح يق هذا  ايا ل ملصدق اأةانبهبا ر و االتالةيذ اأالياء األة
 الام  ارشرتك .

 االئحب الد   . يبأدةوإشغال ارواىن االالئحب التمللوائح أخرى كالئحب  الئحب اردر بالاتكتم   
 
 مكانة التالميذ فى المدرسة - 2

 انيب ارشاركب الفاالبةكإنه ةق الضرارى أن تتاح للتالةيذ إاليميب ال  تكفلت هبا فوةب االتلك  حت ق اردر ب ارهمب الرتمل
ىف إطار  ا ال يام هبا ح و هم االتزاةاهتمإدراك ، اأن ةتم متكني التالةيذ ةق يف تشكي  الامليب التاليميب ا احلياة اردر يب

 ارهمب اردر يب .
 

 .  حقوق التالميذ 1.  2
الامرةب  تهم الفص  ااحلياة اردر يب سحسب فئشرتاكهم ىف احلص  اةشاركتهم ىفاق خالل ةساهم التالةيذ ة

  .االتث يفىف تفاي  احلق ارمدوح هلم ىف التاليم   دراهتما 
 :احلق ىفللتالةيذ عل  األخ   خيول

 ملالشئون ال  ختصهم تارةفال. 
 ار الدرا   هلمفيما ةتالق ملارس ارشورة احلصول عل دائهم ا مبستوى أ تارةفال. 
 أا احلرةان ةدها عل  ح و هم تاديت دمي الشكوى ىف حالب ال. 
 أدةيبإجراء تأي  تما  هلم  و  ت ويق الا. 
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 لتزامات التالميذا.   2.  2
  يب اإللزاةيب .اردر  األنش با  الدرا يب ىف الفصول التالةيذ نتظمالتزاةات اردر يب إال إذا االإىل اهلدف التاليم  احت يق  الميكق الوصول

تصلدر  هليذلل ، ا ق يف احلل ممق هلم ردر ني اارسئولني اآلخرةق  تيفاء اتدفيذ تاليمات اإرشادات ةدةر اردر ب اااجيب عل  التالةيذ 
 ىف اإلطار التاليم  للمدر ب اختدم الصاحل الاام للحياة اردر يب .

 
 التالميذ .  مشاركة 3.  2

ىف تدظليم احلصل   ارشلاركب الفااللب امللاألخ  ،تدميلب  لدرات التالةيلذ امتكيلدهم ةلق ارشلاركب ىف ارسلئوليب تشم  ارهمب الرتملوةب للمدر ب
 ةدتلللدىاركب التالةيلللذ كلل  ةلللق الئحللب شللاةلللدظم ة ارشللاركب ىف تشلللكي  احليللاة اردر لليب .كلللذل  ا  ،مبللا ةتوافلللق ةللع اررحللللب السللديبالدرا لليب 
شلاركب ىف ولان ةتتصصلب ميكق للتالةيذ ةلق خلالل ار . لجلس أةداء اردر باالئحب  ،يبأدةوالت االالئحب ،احتاد ال الباالئحب  ،اردر ب

 دةات  اخللللاإلطلللار الضللليق للمدر لللب  ) ةثللل تتت للل ، ا علللليهم اعلللل  اردر لللب دفعن ةسلللا وا ىف أنشللل ب تالللود مللللالأ نشلللاط أا لجموعلللات
 ع إدارة اردر ب .للتالةيذ إصدار لجلب طالمليب ملالتدسيق ة تاحاإلجتماعيب ( كما ة

 
 ر والمدرسةو أولياء األم - 3

 ر والمدرسةو التعاون بين أولياء األم . 1.  3
 اآلملللاءاة للوم هللذا التاللاان ملللاألخ  عللل  الللرتاملط الوطيللد ملللني  .ر ااردر للبو يللاء األةللإن ارهمللب الرتملوةللب االتاليميللب هلل  ةهمللب ةشللرتكب ملللني أال

 للدم اردر للب تا  .ألطفللاهلمتار لل  ارسللار التاليملل   للد اللل   - مل للدر اإلةكللان -دةللا للصللاوملات ب تفاىف الو للت اردا لل واصلل االت ،ااردر للب
اتلدظم  ،رو ألةلتاللق علق أا لات خمصصلب ر لاملالت أاليلاء ا ملاك ،واعلد طلال  علل  الللوائح االاال، اه  تتليح الفديب االرتملوةب لآلملاءارشورة 

 ،در ب ىف ةهمتها الرتملوةب ، فهم ةاملون جدوا إىل جدب ةلع اردر لني ااإلدارة اردر ليبر ارو اةساند أالياء األة .جتماعات هلماأةسيات ا 
 ،إىل اردر للباردللتظم الللذهاب ا  ،ملاحلفلا  عللل  ممتلكللات اردر لب التالةيللذلتللزام ااةاملللون علل   ،أطفللاهلماةتلاملاون  لللوك اةسللتوى  لدرات 

ردر ب ىف ا  راعي ددهاحياالر وم األخرى ال   ،اردر يب ر ملتسدةد ارصرافاتو اةلتزم أالياء األة .ب للحص  اردر يب تاداد اردا االا 
، الظللراف اراليللب إىل ةللدةر اردر للبأا ختفيضللها ةدعمللب مبللا ةثوللت  ،ات اإلعفللاء ةللق ارصللرافات اردر لليبوللر طلو ة للدم أاليللاء األةلل .ةوعللدها

 .ردر ب للوت فيهاا راعيلاةرفع اردةر هذا ال لوات 
 
 ورمشاركة أولياء األم .  2.  3
تب أعضاء اواليب ةدت،حيث األرانيب اإلجنيليب ىف ال اهرةتتم ةق خالل اواليب  ورةشاركب أالياء األةللمدر ب فإن  خييبالتار  لألصولةتدادا ا

اذل  ةق خالل ،ةدا بطار يف إىف الام  اردر   الامليب ر إةكانيب ارشاركب و خبالف ذل  تتاح ألالياء األة . لجلس أةداء اردر ب
 ر .و  دوات ةشاركب أالياء األةتدظم تلفب خملوائح يف ظ  ، باردر  اآلملاء اةدتدىلفصول ا لجلس ار و أةأالياء  ممثل عم  

 تسجيل وإلغاء قيد التالميذ - 4
 لتحاقتقديم طلب اال  . 1.  4

 ةرف ا هبا ارستددات الداعمب ار لوملب . طفاهلم ،أللتحاق ملاردر ب االملت دمي طلب  أا ةق ةدوب عدهم ة وم اآلملاء
 
 تسجيل وإلغاء القيدال  . 2.  4

 اررحللللب ةلللدةرةلللع تم ملالتدسللليق فإنللله ةللل تحلللاناةع لللد  إذا ا لللتدع  ال ولللول. ة لللرر ةلللدةر اردر لللب ملشلللأن ال ولللول اال يلللد ىف ارراحللل  الدرا للليب 
 واعللد  تسللريق الربنللاةج التاليملل  األرللاىن ىف احلصللول عللل  شللهادة ةلل. ىف حالللب  يللد التالةيللذ الللراغوني ةتحللاناالااردر للني ال للائمني عللل  

ق ملالئحب ةةتم تارةف الوالدا  ،در ب  واعد  وول التالةيذ اوددملالتدسيق ةع ةدةر ار لجلس أةداء اردر بدد حيا  .الث افب لوزراء ارؤمتر الدائم
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دمي  لت ذلل  لتوجب ارك أحلد التالةيلذ اردر لب ، إذا تل .كتامليلالالئحلب  ذا اهلن الواللدا  لراة الدظام الدرا   عدد  ولول اتسلجي  أطفلاهلم .
 .  ختارجميذ ىف هذا احلال عل  شهادة التل احيص  ،ةق  و  الوالدةقإخ ار ةكتوب 

 
 الفصل من المدرسةالتخرج و   . 3.  4

 ةلغ   يد تلميذ ةا ةق اردر ب إذا :
 . رسارا اردر   مت حت يق اهلدف التاليم  ارستهدفأ -
 اردر ب .مل داا طلوا إللغاء  يدادم اال  -

 ارصرةب . الئحب الد   أا الالئحب التاليميب حكاماف ا ألأا  أدةيبتإجراء إطار مت ا تثداؤا ةق الدرا ب ىف  -

 . حلالتني األخريتني عل  شهادة ختارجمتام الدرا ب ، احيص  ىف اإميذ ىف احلالب األاىل عل  شهادة احيص  التل
 

 ور بالمدرسةالحض - 5
 شتراك فى الحصص والمناسبات المدرسيةاال . 1.  5
ب ةده داخ  ملار لو  هاموات اارالواج أداءا  ،اارشاركب ىف الام  داخلها ،التلميذ للحصب ا تاداد ض تشرتاك ىف الفص  ة لتزام التلميذ ملاالا

 ارواد ااألداات الدرا يب الالزةب . جتهيزا  ،احلصب
نا اد هذا الردر ب نتظام خالل الفرتة ال  حتددها اافإن عل  التلميذ احلضور مل نشاطختيارةب أا لجموعب اةادة  ىف حالب التسجي  ىف

 .  تثدائيباالاحلاالت ةدةر اردر ب ىف  رجع ال رار إىلالدشاط . اة
 
 الغياب عن المدرسة . 2.  5

أا سوب ةرضه ملاردر يب ارلزةب األخرى ، اذل  ااردا وات  نش بألأى تلميذ ىف احلص  اردر يب أا ىف ااشرتاك ىف حالب تاذر 
اردر ب ملذل  فورا . ة دم التلميذ الغائب عدد عودته إفادة ةكتوملب ةق الوالدةق ةتضح  إخ ارأل واب أخرى غري ةتو اب ، فال  الوالدةق 

 ت دمي شهادة طويب .  تضيت خاصبحاالت  هداكةدها  وب اةدة الغياب . ا 
 شتراك فى الحصص والمناسبات المدرسية األخرىالستثناء من االا  . 3.  5

األةلام الالح لب   لتثداءامل -شرتاك ىف ةوم درا   ااحد علل  األكثلر اإلعفاء ةق اال يف ةادته، أةااحلص   ميدح اردرس ارتت  إعفاء ةق
اإلعفاء ردة طوةلب املاألخ  ع ب  .ةدةر اردر ب ةرجع ال رار إىلىف غري هذا احلاالت ا  ،يمدحه ةدرس الفص ف -لإلجازاتأا السامل ب 

ةتحم  ة دم ال لب ارسلئوليب  ، عل  أن تثدائيباالطلب ةفيد ملارسووات  تثدائيب ةع ت دمي ااإلجازات ةواشرة الةصرح مله إال ىف حاالت 
ىف ةثلل  هللذا اردر للب ات أن تاللدل ا للد ةدللتج عللق تراجللع الت للدةر  احلضللور . التلميللذ الدللاتج عللق اإلعفللاء اعللدمحتمللال تراجللع درجللات اعللق 

يف  االنتظللام -لظللراف غللري ةتو اللب  -. إذا مل ةسللت ع تلميللذ ةللا  اتتضللمق الئحللب الد لل  ارزةللد هبللذا اخلصللو  احلللاالت عللق  للرار الد لل  .
 ةدةر اردر ب ملذل  دان تأخري .  ارخإفإنه ةلزم ردر ب ملاد اإلجازات ةواشرة ا
 
 ةيالرياض ص التربيةشتراك فى حصالاإلعفاء من الدين و ا صشتراك فى حصالا  . 4.  5

  شلرتاك ىف حصلال لتثداء ةلق االكلق اةدتملون إليله ، االمي . حيضر التالةيذ فصلول اللدةق اللذيالدةق ه  ةادة نظاةيب ملاردر ب   حص
اردر ب شهادة طويب أا ت رةرا طويا  إال إذا أصدر طويب ،ب غري ةصرح ملهيالرةاضالرتمليب شرتاك ىف حصب ال تثداء ردة طوةلب ةق ااال الدةق .
 ملذل  .
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 والنقل المنزلية التالميذ والواجبات أداء - 6
 وأساليب الدراسة داءاأل . 1.  6
جتملا  ا ةلق  ول اارالاةري احمللددة  ،سلئوليب الرتملوةلب ، امبراعلاة ال واعلد السلارةب ملاردر لبارتالةيلذا ةلق اا لع  اءأداردرس أثداء التدرةس  ددحي
، ملشلرط أن رى االشلفوىالاملل  االتحرةلللامل  ، ةدهلا  أ لاليب خمتلفلب داء مبوجلبألارلدرس للت يليم  ةلتم الالام . جتملا االارواد ا ر   ةد

 الدرجات .جتما  حتدةد اةتم تارةف التالةيذ ملدرجاهتم ىف ا ت ةدا ب  و  انا اد ا  تكون  د مت التدرةب عليها يف الفص  أاال،
 
 لمنزلية ا الواجبات  . 2.  6

 ارراجالللبالغلللرض ةدهلللا ا  ،ضلللمديا ةلللق داخللل  احلصلللباردزليلللب تدولللع الواجولللات ا  ،ارلللواد هلللو اللللذى ةلللتم داخللل  احلصلللب الامللل  األ ا للل  ىف كللل 
ةلع الفئلب الامرةلب ا لدرات اردزليب لتحضري . ةتدا ب حجم اة دار صاوملب الواجوات كذل  اا  ، فيه رزةد ةق التامقاا  ، ا تذكار الدرسا 

ات التالةيذ دان اإلث ال لكي تدم   در ا  يام هبا مبفردهم ىف فرتة زةديب ةا ولب . الةق لتالةيذ امكق تالواجوات سحيث ة تا  ا  ذ .التالةي
ةللتم ىف الاللادة ةراجاللب الواجوللات اةدا شللتها  .اردا للباردزليللب حجللم الواجوللات كللم ا واد  ارللةدسللق ةللدرس الفصلل  ةللع ملللا   ةدر لل  عللليهم، 

األحللد إال ىف اررحلللب  ةوعللد تسللليمهاةللوم اخلملليس  ةراعلل  عللدم إع للاء ااجوللات ةدزليللب .كرا للات الواجوللات دارةللا  جللعاترا ،داخلل  الفصلل 
 ( . 15 - 18الثانوةب ) فصول 

 
 النقل . 3.  6

 اإصدار الشهادات السدوةب . ألعل ت ال التالةيذ إىل الفصول اانشراط الئحب الد    تضع
 المترتبة على ذلك جراءاتنظام المدرسة واإل الخروج عن  - 2

عللل  التالةيللذ الللذةق  يللبأدةوتو للع اإلجللراءات الت لتللؤت  ملثمارهللا .نظاةللا ةهلل ء هلللا اردللا  اردا للب التاليميللب ااحليللاة اردر لليب  تت لللب الامليللب
هتا لسلري الامليلب ضلرار  ولنيت إال إذا االتتتذ هذا اإلجراءات االلوائح السارةب ملاردر ب . االتاليماتخر ا لل واعد  -عق اعي  –ةرتكوون 

أ يلب اةالا ال واعلد ململلوى للمدر لني توعيلب التالةيلذ ختصلا  الرت الت لع ضلمق ا .ماةلب األشلتا  أا األشلياء اراديلبالتاليميب االرتملوةلب احل
سلئوليب ةهلو ت وةلب  يلبأدةولتا إلجلراءاتمللوى اراء ت ويلق ااهللدف الرت  تواعله .ادظلام اردر لب ا ملت و  اترحيب التالةيذ إىل  سا اال ،دظيميبالت

واشللرة هللللا جتللاا كلل  تلميلللذ تللرتوط ملارسلللئوليب الرتملوةللب ار إمنللاتدفصلل  علللق ارهمللب الرتملوةللب للمدر لللب ، ا  اهللل  ملللذل  ال .اجملتمللع التالةيللذ جتللاا
 وزالجيلا  .تدا لب ةلع الفال ءات مللاحلجم اللذى ةق اإلجلرات ول، حيلث يلبأدةووةب ىف ة امل  اإلجلراءات التاإلجراءات الرتملوةب هلا أال .اتلميذة

)انظللر اإلجللراءات  .هيدللب للكراةللبةملأ للاليب أخللرى التأدةللب أا  ،الوللدينملالتأدةللب  ةسللمح، كمللا المجاعيللب ةوحللدة تأدةويللبتو يللع إجللراءات 
 التادةويب ا الرتملوةب(. 

 
 المسئولية الرقابية والمدنية للمدرسة  - 8

 المسئولية الرقابية  . 1.  8
 ألخلرى ، اكلذل ااملب عل  التالةيذ خالل احلص  اأثداء الفسح ااحلص  اخلاليب ةق الدراس اأثداء األنش ب اردر يب تلتزم اردر ب ملالر 

هبلا  ونةكلفل انآخلر ةيلذ ، اكلذل  ة لوم هبلا أشلتا  علل  التال ر امللبمبهملب ال ونة وم اردر ل ، عل  أنىف فرتات كافيب  و  املاد احلص 
اتوللا  ملالتالةيللذ زم تللاةل ذل  ةللق اردر للب .مللل اركلفللنيأا ارللوظفني  ، املللب عللل  ةهللام ةايدللبر ارتللولني ملالأا ال للالب ال للادرةق ا  ،ةثلل  األملللاء

 تاليمات هؤالء اررا وني .
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 ة التأمينية والمسئولية المدنيةتغطي. ال 2.  8
در ب اىف ال رةق ةدها ارحرم  تواجدهم ىف التالةيذ ىفهذا التأةني  ةغ يارسئوليب اردنيب. ا ا ضد احلوادث يتأةيدتاا دا أملرةت اردر ب 

 ناجتب عق احلادث – تكاليف أةب أضرارهذا التأةني ةغ   كما يف حالب ا و  حادث،  الرحالت ااألنش ب اردر يب األخرى  أثداءاإليها ا 
 .انآخر  خسائرها ةتكود -

 در ب.إىل ارتالةيذ ةاهم حيضرها ال مثيدبأي ةتال ات ب يةسئول ال تتحم اردر ب ةق ناحيب اخرى فإن ا 

 
 الرعاية الصحية بالمدرسة  - 9

ىف  عل  اآلملاء االتالةيذ اتوا  تاليمات اردر ب ىف هذا الشلأن . توجبتوفري الرعاةب الصحيب داخلها . ةلاإلجراءات الالزةب اردر ب  تتتذ
ةسلتوجب إمللالم ةلدةر اردر لب علل  الفلور ،  هذا فإن ،مةاهأا الساكدني  ، أا داخ  أ رهم ، حالب ظهور األةراض ارادةب عدد التالةيذ

 اةتتذ اردةر اإلجراءات الالزةب مبا ةتدا ب ةع تاليمات ةدةرةب الصحب ارسئولب .
 
 السنة الدراسية والرحالت المدرسية  - 10

 . السنة الدراسية 1.  10
ة لر ةلدةر  حيلدد اولدال السلدوى للا لالت ارواعيلد ملد لب.ا  ،تودأ السدب الدرا يب أاائ   وتمرب اتستمر ح  أااخلر أغسل س ةلق كل  علام

الب اتراعل  اردر لب ال واعلد ارتو ر ىف الو لت اردا لب.و هبا أالياء األةل  راخي ،ردر با راعيوةب ملاد التدسيق ةع اردر ب أةام الا الت السد
 .تتدا ب ةع ظراف اردر ب ةب سحيثعدد حتدةد اإلجازات السدو  نظام التاليم األراىن أحكاماكذل   ،ىف مللد ار ر

 
 الرحالت المدرسية . 2.  10

رسللئوليات الر امليللب ةللتم إ للداد ا أنشلل ب ةدر لليب ت رهللا اإلدارة، ا هللي تاتللربا  ،تضللع اردر للب نظاةللا للللرحالت اردر لليب ةاتمللدا ةللدةر اردر للب
 ، اهي خاضاب لدظم ا واعد خاصب. هلذا اردا وات  و  حلول ةوعدها االتدظيميب

 
 أحكام خاصة بالتالميذ البالغين  - 11

أى التلميلذ اللذى ةوللغ السلق احلادةلب  ،التلميذ الوالغ سحسب الئحب اردر ب هو الذى ةص  لسق الولوم طو ا لل لانون السلارى ىف ملللد ار لر
ةللا مل ةاللارض التلميللذ ، لولللومحلل  ملاللد  للق ا -التالةيللذ الوللالغني  –لتصللرف عللق أاالدهللم يف اتفللرتض اردر للب أح يللب الوالللدةق  االاشللرةق.

 ملالتو يع عليها ملدفسه .  امل اب اردر ب ال   ولها االدةه ىف هذا احلالب ة ر التلميذ الوالغ مبواف ته عل  الئح ذل  صراحب.
 
 عتراضات والشكاوىاالمعاملة   - 12

 ه  ةق الشئون الداخليب للمدر ب . بأدةويلد   االتتلف ااإلجراءات التجتماعات اراديب الصادرة ىف حاالت اال رارات ا
 .ىف هذا احلاالتعرتاضات االشكااى ال   د تدشأ الظر ىف اداردر ب ه  ذاهتا ارسئولب عق ال

اردر يب  )اجملالس( جتماعاتالختصا  ةدةر اردر ب ا اان األةر ةتالق هدا ملالشئون الرتملوةب فإن الدظر ىف الشكااى ةكون ةق إ ثاحي
 . اراديب ملاألةر
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  52/84/5815اا ع      شغال ارواىنإالئحب 
اهلللدف ةللق الئحللب إشللغال اروللاىن هللو تدظلليم التاللاةش داخلل  اردر للب اإ اةللب احلللداد ىف تللل  اروا للف ف للط اللل  ةتحللتم فيهللا  اةللب التالةيللذ 

 اممتلكات اردر ب ا ري الام  اردر   .
ةتحلتم علل  كل  التالةيلذ احللرتام هلذا ال واعلد اعلل  كلل   السليارات اردر لليب .ا  بحتتلوى الالئحلب علل   واعلد للسلللوك داخل  أ لوار اردر ل

كلمللا  لل  التشللوةش عللل  اردللا   اةراعللاهتم هلللاكلمللا زاد ترحيللب التالةيللذ ملالئحللب إشللغال اروللاىن  .التأكللد ةللق احللرتام التالةيللذ هلللاردر للني ا
 اردر   .

 لون اردر ب ةق ملواملب شار  الد  .( التالةيذ الذةق الةستاملون أتومليس اردر ب ةدخ 1

احلصلب  وةدر اةشرف اعب الشمسيب  لتحيب الالم . صواحا أةام الس1112الثاةق ةص فون ةوةيا الساعب  ( تالةيذ الفص  األال ح  5
 عل  فصوهلم . األاىل

 ةوللغ أحلد أا ،ةكتلب اكيل  اردر لب  احلصب فإن ممث  الفص  ةوللغ مللذلد ائق ملاد ملداةب  2( إذا تأخر اردرس عق احلضور ألكثر ةق  3
  ارسئولني ىف غرفب اردر ني أا السكرتارةب .

( ىف الفسح الكورية ةغادر ك  التالةيذ فصوهلم دان تواطؤ اةدزلون إىل فداء اردر ب. ةغلادر ارلدرس الفصل  ملالد خلراج التالةيلذ اةغل له  4
 ه التالةيذ لفصوهلم .ملارفتاح. عدد مسا  اورس ىف هناةب الفسحب الكورية ةتوج

حيملللون ح للائوهم ةاهللم إىل فدلللاء فللإهنم ( أةللا ال لوللب اال الوللات الللذةق ةتل لللون حصصللهم يف ال اعللات ارتتصصللب أا ةالعللب الرةاضلللب 2
 اردر ب ةع ملداةب الفسحب، االةد لوهنا إىل  اعات الدرس اودةدة إال ةع هناةب الفسحب املداةب احلصب التاليب. 

ةلتزم التالةيذ أثداء اللاب ىف الفسح ملتفادى التسوب ىف أخ ار ا يذ أثداء الفسح الكورية ىف ارد  ب ارويدب ملاللون الرةادى. ( ةتواجد التالة2
 لوفت )  رخلوةالاب الكلرة الألرزراعلات . ةلق هلذا ارد للق فلإن اإلصاملب أا ةضاة ب التالةيذ اآلخرةق أا احللاق األضلرار ملارولاىن أا ا

هلذا الو ا ب اردر ليب كأةانلات .  تاارة ىف الفسح الكورية ة امل  تسليمكرات "السوفت ملول" االسلب ةتاحب لال. هبا ملول ( ةسموح
ارلالب ىف لاب الكلرة مل حيظرا يف الفسحب. (   4 - 1) فصول  يبملتدائالتالةيذ ةرحلب ااة تصر ا تتدام ةلاب الكرة الكوري عل  

لسللب ىف الد لاق ارولني مللاللون الرةلادى ىف  لاحب اللد   اارلالب الصلغري ) خللف . اةصلرح مللالب كلرة ااحلص  اخلاليب ةلق اللدراس
   ام السواحب ( املني  ام السواحب اارلاب .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

شار  الد ي
 

 

 ةلاب

 ةو ف  يارات أتومليسات

 احلضانب

 دخ ار

 حجرات درا ب

 صالب ألااب
 إدارة  

. 

 حجرات درا يب ةتتصصب إدارة  

 كرة السلب
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 همالتل اء ال ماةب ىف  لب ارإام ملاردر ب. جيب االلتز  ( ةق ارفرتض أن حيافظ ك  التالةيذ عل  نظافب ارواىن االفصول اارراحيض افداء 1
  االورق ىف  لب ارتلفات الور يب  .

  كافيرتةا. نتظار أا ىف اركتوب أا عدد الالحجرة ااررحلب الثانوةب يف احلص  اخلاليب ةق الدراس يف ( ةتواجد تالةيذ  0
 ى ةق ملواملات اردر ب. أ، ا كذل  عل  ةر اىف األتومليسات يهاوانةردر ب اداخ  ا حرملزاار هنائيا ىف التالةيذ أا حيظر التدخني عل  ا(  2
 الئحب ا تتدام األجهزة اإللكرتانيب احملمولب )اهلواتف الذكيب، التامللتس، الساعات الذكيب((  18

  :ص  كتاملبيق اولسب التارةفيب يف دفرت الفوثةتم إعالن ال الب اال الوات ملال واعد التاليب، عل  أن ةتم ت -

 انتهاء اليلوم الدرا لي ملادحيظر ا تتدام األجهزة اإللكرتانيب احملمولب يف حرم اردر ب األرانيب اإلجنيليب الثانوةب ملال اهرة ملأكمله.  -
 أا ملواملب الد ي.  جيوز ا تتدام اهلواتف احملمولب يف ن اق حمدد هلذا الغرض ملال رب ةق ة ر فرةق األةق -ف ط  -

 . آةق اغري ظاهر للايان األجهزة  و  دخول احلرم اردر ي، احفظها يف ةكان  جيب إغالق هذا -

 ملا تتدام األجهزة خلدةب الامليب التاليميب.   -ةق  و  ارالمني  -جيوز السماح لل الب  -

الل ب ملالتواصلل  عللرب اهلللاتف يف حضللورا، اخبللالف ذللل  جيللوز التواصلل  ةللق خلليف حللاالت الضللرارة جيللوز للمالللم السللماح لل اللل -
 هواتف اإلدارة. 

يف حلللاالت خلللرق  واعلللد ا لللتتدام األجهلللزة اإللكرتانيلللب احملموللللب جيلللوز للماللللم ارشلللرف  لللحب اوهلللاز ةلللق ال اللللب رلللدة أرمللللع  -
ال ةصلللح إال للتواصلل   ملللدةال حممللوال ااعشللرةق  للاعب عللل  أن حيفللظ يف  للكرتارةب اردر للب، ايف هللذا احلالللب تللوفر اردر للب هاتفلل

 اهلاتفي. 

 ق ال واعد ارتضمدب يف هذا الالئحب ةرتتب عليه إجراءات ترملوةب أخرى. تكرار خر  -

حفاظالللا ا اةلللبا للح لللوق الشتصللليب لكللل  فلللرد حيظلللر تصلللوةر اتسلللجي  اختلللزةق انشلللر تسلللجيالت ةرئيلللب اةسلللموعب دان ةواف لللب  -
 الشت  اراين. اإلخالل هبذا الودد  د ةارض الشت  للمساءلب ال انونيب. 

 ميكق أن ةؤدى إىل الفص  الفورى ةق اردر ب .أا حيازهتا  ا تامال األ لحب(  11
ارللواد الكحوليللب أا ةللؤدى ىف الاللادة إىل الفصلل  ةللق اردر للب . جتللارة أا توزةللع  ا للا ري األخللرىالارللواد الكحوليللب أا أا تاللاط  حيللازة (  15

 ؤدى إىل الفص  الفورى ةق اردر ب .ة الا ا ري ارتدرة
ا لتوجب ذلل  ت لدمي طللب كتلايب ةلق  ول  ايل األةلر للحصلول علل   ،ردر ب ملاد انتهاء اليلوم الدرا ليملالو اء إذا رغب طالب يف ا(  13

ةواف للب ةدسللق اررحلللب ارتو لل ب، أا ةدسللق اررحلللب ن. أةللا ارواف للات ارسللتداةب عللل  الو للاء يف اردر للب خللالل الللدارة الثانيللب )احلصللب 
 طلب كتايب ةسوب ةق  و  ايل األةر. التا اب ا الااشرة( ال جتوز إال ملت دمي 

يف احلصول عل  إعفاء ةق حصب فردةب ت لب ذلل  ت لدمي طللب كتلايب ةلق  ول  ايل األةلر ةوافلق عليله ةلدرس ارلادة، ذا رغب تلميذ ( إ14
ر لب  ول  أةا إذا تاددت حص  الغياب ا توجب ذل  ةواف ب اردرس رائلد الفصل . ايف احللاالت اررضليب ال جيلوز ةغلادرة حلرم ارد

انتهاء اليوم لدرا ي إال ملتاليمات ةق طويوب اردر ب أا ارمرضب. اعدد ةغادرة اردر ب  و  انتهاء الدرا ب جيب احلصول عل  ةواف ب 
 .اليت ةربزها ال الب عدد الوواملب -الو ا ب اخلضراء -ةدةر اردر ب 

 الثانوةلب ةق ةدسق اررحلب  دائمبةق الوالدةق احلصول عل  ةواف ب  ( ميكق لتالةيذ الصف احلادى عشر االثاىن عشر مبوجب إذن كتاىب 12
 .الفرامعل  اخلراج خارج اردر ب أثداء حص  

. لدااع  ةواشرة نتهاء اليوم الدرا  املاد  تومليساهتماإىل أ صواحا إىل فداء اردر ب فورا،لذةق ةركوون أتومليس اردر ب ( ةتوجه التالةيذ ا 12
. التالةيذ اللذةق ةظللون ملاردر لب صواحا أا ظهراةق الواعب أا كش  ةو ف األتومليسات  يءالتالةيذ شراء أى شظر عل  ك  أةديب حي
 لدارة الالح ب .اردر ي يف ا ركوب األتومليسملنتهاء اليوم الدرا   عل  ةسئوليتهم املتصرةح ةق االدةهم الةصرح هلم املاد 

 ، االالراك، داخ  األتلومليس أثدلاء  لريا  ت لوات األةديب . ةق هذا ارد لق فإن اورى ( جيب أن ةتوافق السلوك داخ  األتومليس ةع ار 11
. جيللب هبلا  للد تشلتت تركيلز السللائق غلري ةسللموح االتصلرفات األخللرى الل   ،ا للذف األشلياء ، االلاللب ملالدلار ، اإحلداث الضوضلاء

ارات اردر ليب ىف حاللب جيلدة ، كملا أن   للوكهم جيلب أال اأن ةسا وا ىف احلفلا  علل  السلي ،عل  ك  التالةيذ أن ةراعوا زةالءهم
تاليمات السائق اةشرفب األتومليس . تسرى الئحب اردر ب أةضا داخ  األتلومليس . ىف  ملاتوا التالةيذ  تزملةس ء لسماب اردر ب . ة

 ل  الداام . تامال األتومليس لفرتة أا عاتلميذ ةا ةق  رمشرتاطات حيتم  أن حيالهاك هذا احالب تكرر انت
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  صداق األضرار ملأثاث أا ةواىن اردر ب عق إحلإذا مت  ( جيب احلفا  عل  ممتلكات اردر ب أثداء ا تاماهلا اا اةتها ةق التلف . 10
                                                                                                                                                           األضرار .                                                                   هذا تاوةض عق أداء فإن أالياء األةر ة الوون مل 
حيمله ةاه عل  أن در ب ال در الضرارى ةق ارال ف ط، ك  تلميذ ةسئول ملدفسه عق ممتلكاته الشتصيب . حيضر التلميذ ةاه للم(  12

حتفلا  هبلا مبارفلب الأا األشلياء األخلرى ذات ال يملب ، اةستحسلق ا ،ارتداء احللل   تمرار. ىف أةام احلص  الرةاضيب ةدصح ملادم امل
 -حصلرةا  –أةا ملالدسوب للمرحلب ارتو  ب االاليا حيتفظ ملارتال ات الثميدب خالل حص  الرتمليلب الرةاضليب  ب .يالرةاضالرتمليب ةدرس 

 داخ  اخلزانات ارتصصب هلذا الغرض. 
ذ الامل  علل  دعلم األ لرة اردر ليب ااحلفلا  يلاخبالف هذة ال واعد جيب ةراعلاة ةلا ةفرضله األدب االلذاق ااحليلاء. ةتالني علل  كل  التالة

 عل  مساب اردر ب.
 
 



13 

 يةأديباإلجراءات التربوية والت
 التدخالت التربوية  ( أ

 دظام اردر ب ااإلجراءات"(مل  ب "اإلخاللانظر أةضاا الئحب اردر )ب( 
 مقدمة  (1

 كفاةب التدخالت الرتملوةب .عدم  ىف حالب  إاليب أدةوت وق اإلجراءات التال   . 1.  1
عتولللار األ لللس ا لللوب الرتمللللوى األنسلللب للمو لللف الاملللر التلميللذ اشتصللليته ةلللع ألار ايلللختاةكللون ارلللدرس ةسلللئوال علللق   . 5.  1

 الرتملوةب السليمب .
فإنه ةتحتم أن ةل ل   درا يبأا جملموعب  ،أا السلوك اوماع  للفص  ،لتلميذ ةا ك اخلارج عق الدظام إذا زاد تكرار السلو  . 3 . 1

 . اجد اردرس ذل  ضرارةا، ا ةتم االتصال ملأالياء األةور إذا ةسووات هذا التصرف عل  ضوءال
 .  تامال عدصر الدرجات كإجراء تأدةىبامل ةسمح ال  .   4.  1
 ممدو  . ا اإلةذاء الودينأ التأدةب ملالضرب . 2.  1
 
 اإلجراءات . 2

 حدةث ةع التلميذ أا التلميذة .  . 1.  5
 اللوم الشفوى . . 5.  5
 ضافيب .إ ةهامااجوات ا .   3.  5
 .   ال يد ىف كتاب الفص  . 4.  5

 إضافب :             
 ا حلجم اخلرق السلوكي لل الب. جيب أن ةكون ال يد ملكتاب الفص  حمددا اةوضح 
للمللدرس ة لللق  خوللار الوالللدةق هبللا الكللقإالضللرارة مل -اإن اجتماللت  –.  4.  5. حلل   1.  5تتوع اإلجللراءات سللال ة 

 . ( 1.  3نظر ا) عاء ايل األةر. احلرةب يف ا تد
 زةارة حجرة التدرةب .    2.  5
 ( . ةسو ا) جيب إخ ار الوالدةق  اعيبجتماالدةب الو اء ردة أطول ملاردر ب / اخل . 2.  5
 ( .ة امللب ايل األةر ،ةق ةدرس الفص ةوجه لوالدةق لالكتاىب ) إخ ار  لفت الدظر . 1.  5

 
 يةأديبب ( اإلجراءات الت

 مقدمة . 1
يب . ميكق اللجوء إىل هلذا  اةب األشتا  ااألشياء ارادكذل  ا  ،الرتملوى ملاردر بالام  ا  يبالتاليمالامليب يب أدةواإلجراءات الت دمخت

أا عدللد  ،ألخللرىاأا اردا للوات اردر لليب  ،اإلجللراءات ىف حالللب إخللالل التالةيللذ ملااللتزاةللات املللاألخ  عدللد تا يلل  الامليللب التاليميللب
أا ال واعللد  ،وللاىنأا الئحللب إشللغال ار ،أا اإلخللالل ملالئحللب اردر للب ،أا خمالفللب االلتللزام ملارشللاركب ،تللومليسألتلل  ملالدظللام ىف االسلللوك ار

 .اردر يب األخرى
 اإلجراءات . 2

 ( االتفاق ملني ةدةر اردر ب ارائد الفص  اجيوز أةضاا ارالم)  كتابيال نذاراإل.   1.  5
 .  3.  5. أا  5.  5 أدةىباء التاةوجهه ةدةر اردر ب ، ا د ةتضمق اإلجر            
 ( . "ةتدا  عق التدخنيالفب االإجراءات خاصب ىف حالب خم". : 4أةضا ملدد   نظرا) 
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  جتما  الفص  (ا)  فصل المؤقت. ال 5.  5
ىف حالللب الضللرارة ميكللق رللدةر اردر للب أن ة للر ملللا ي اردا للوات اردر لليب. ةشللم  احلصلل  ا ةللق ةللوم إىل أ للووعني ا ا ةدتلله 
 ح ا .جتما  الفص  ذل  الار  عل  أن ة أا اردا وات اردر يب ، حضور احلص التلميذ ةق  حرةان

 أخرى .دراسية التحويل إلى فصل آخر بنفس الصف أو إلى مجموعة .   3.  5
 ب ارست ولب (واد ىف الفص  ارست و  أا اجملموعةدر   ار سحضورجتما  الفص  ا)            
أا ىف لجموعب درا يب  ،الفص أا ةو فه  ىف  ، إذا تسوب تلميذ ةا ةق خالل  لوكهأدةىباللجوء إىل التحوة  كإجراء ت ميكق           

 ىف تا ي  الامليب التاليميب االرتملوةب لتالةيذ آخرةق.
 جتما  ال سم ( .ا)  اإلنذار بالفصل من المدرسة.   4.  5

أا الوفلاء ملارسلئوليات  أةلامعائ لا  ميثل   ثىف حالب جساةب أا تكرار السلوك ارايب لتلميذ ةا سحي إالةتتذ هذا اإلجراء ال            
 اعتداء عل  ح وق اآلخرةق .

 جتما  الاام (اال)  الفصل من المدرسة.   2.  5
 . ( 4.  5ةسوق الفص  ةق اردر ب ىف الاادة اإلجراء )  جيب أن           

 
 التنفيذيةسس األ . 3

أحلد  -ةلق الصلف اخللاةس ءملتلداا - ةشلارك ( 3.  5احل    1.  5اليت تتدلاال احللاالت التأدةويلب ) يف اجتماعات الفص   . 1.  3
 إذا رغللب يف إىل التلميللذ اراللا  حلضللور املصللوته عدللد التصللوةت. اةللتم اال للتما ملا اأحللد ممثلللي احتللاد ال للالب، ي الفصلل ممثللل

 ذل  .
ةلق  ملتلداءا -أا فصلله ةلق اردر لب ةشلارك ،ملفص  تلميذ ب اليت تتداال االنذارالااة اتأا االجتماع  ،يف اجتماعات ال سم.   5.  3

إىل  اةللتم اال للتما  الفصلل  ملاحلضللور املأصللواهتم عدللد التصللوةت.اممللثال  ممللثالن اثدللان ةللق احتللاد ال للالب - الصللف اخلللاةس
كما حيق لل الب دعوة ةدرس حم  ث ته إىل مجيع هذا االجتماعات   .إذا رغب أحدهم يف ذل  اإىل االدةه  ،التلميذ اراا

 رغب يف ذل . إذا 
، علل  أحلس مللالظلم  أا ارلدةر إذا ،ارتتلارالث لب حم  درس ارأا  ،دمي الشكوى ردرس الفص  تلميذة ت حيق ألى تلميذ أا.   3.  3

احل للوق . ةلللزم  ا ملالشللكوى إذا حللدث اعتللداء ااضللح عللل اةللز ةصللوح احلللق ىف الشللكوى إلا  أن حيللرتم أ لللوب اتللدرج ت للدمي الشللكوى. 
  اء شكواهم .أضرار ةق جر أال ةتكود التالةيذ أى  عل أى شكوى .   صيت
ة، أا ن لل  أا صللياغب ااحللد تكللرار كتاملللب  لل ر ذات ةغللزى حيللث ال تتضللمق للا للابالواجوللات اإلضللافيب ةراعلل  أن تكللون .   4.  3

 . داد ةهمب هادفب لل البإصفحات كاةلب ةق كتاب دان 
 نتهاكات الفردةب .الالا اب اوماع  ىف حالب اتو يع وز .  الجي 2.  3
 .يب ارذكورةأدةوتالا اإلجراءات الرتملوةب  تدرجا  غزىيذ ىف ملداةب السدب الدرا يب مبالفص  ملتارةف التالة .   ة وم ةدرس 2.  3
 عق الدظام ىف ا ت ةدا ب  و  انا اد لجلس الفص  اراا . بملاحلاالت اخلارج احتاد ال الب.   ةتم إملالم  1.  3
 المجلس التأديبي . 0. 3

أا الفص  ةق اردر ب. اإن   ،ااجتما  ال سم يف حاالت اإلنذار ملالفص  ،ت ك  ةق االجتما  الاامة وم لجلس التأدةب ملتحضري  رارا
 كان اجمللس ليس له احلق يف اختاذ أي ةق ال رارةق، اإمنا ة وم ملتحوة  "احلالب" الجتما  الفص  الختاذ ال رار. 

 تشكيل المجلس: 
 ةرأس اجمللس أحد أعضاء إدارة اردر ب 

 لجلس اآلملاء انائوه  ملاضوةب رئيس
 اعضوةق ةق اجتما  الفص  )رائد الفص  اأحد ةالمي ارواد خيتارا اجتما  الفص ( 

 اةالمني حم  الث ب 
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 ارئيس احتاد ال الب انائوه 
 ارئيس اررحلب )االملتدائيب أا ارتو  ب أا الثانوةب( 

 
ب كتاملبا  و  ةوعدها ملأ وو  عل  األ   ةع ذكر السوب، ا د تسمع أ واهلم ةتم دعوة ال الب اراين أا ال الوب اراديب اايل أةرا إىل اولس

 يف اولسب. 
جيوز لل الب اراين )ملالتح يق( اال تاانب ملشت  حم  ث ته )ايل أةر أا ةالم أا طالب( للدفا  عده، عل  أن ةكون دار هذا ارمث  

  ري.  ا تشارةا  أي أنه ليس له حق التصوةت. هذا اةتم التصوةت ملشك 
 . اصوات ةكون صوت رئيس اجمللس ةرجحا إذا تسااى عدد األ

 ةلتزم مجيع أعضاء اجمللس ملالكتمان. 
أا لجلس اآلملاء ةق حضور جزء  ،إذا تالق األةر سحماةب احل وق الشتصيب لل الب اراين جيوز لرئيس اجمللس إعفاء أعضاء احتاد ال الب

حلضور إذا ثوتت صلب  راملب له ملال الب اراين. يف هذا احلالب اجب إجياد عضو ملدة  ةق ةق اولسب. ال جيوز ألي ةق أعضاء اجمللس ا
 .  ااانا اداجمللس  أا هيئب التدرةس. هذا اخي ر فرةق ارشورة ملتشكي  ،أا احتاد ال الب ،لجلس األملاء

 اإلجراءات والقرارات
 ةتتذ لجلس التأدةب  رارات تتالق ملاإلجراءات اآلتيب: 

 فص  ةق اردر ب إنذار ملال 
  الفص  ةق اردر ب 

 التواات: 
 ا( إنذار ملالفص  ةق اردر ب 

 إن نتيجب تصوةت اجمللس ليست ةلزةب، اإمنا ت رح أةام اجتما  ال سم الختاذ ال رار الدهائي. 
 ب( الفص  ةق اردر ب 

  ر الدهائي.إن نتيجب تصوةت اجمللس ليست ةلزةب اإمنا ت رح أةام االجتما  الاام الختاذ ال را
 

 (11/2/5883)االجتما  الاام  متناع عن التدخينالإجراءات خاصة فى حالة مخالفة ا . 4
يف  لق تلدخني الاألضلرار الصلحيب ارارافلب الداجتلب علق كلذل  ا  ، ل   لدااألامرةلب الراح  اريف لتالةيذ ملني اللتدخني اةد ز  تاداد ارتالن اإ

 اردر ب . داخ  أ وار ةدخدونيذ الذةق تالةال ةعخاصب  إجراءات ة تضيان ةةوكر 
اردا لوات اردر ليب  أثدلاءللزاار الشلوان االكولار اعل  أةضا  التدخنيحيظر ا  التدخني ممدو  داخ  أ وار اردر ب األرانيب اإلجنيليب الثانوةب .

اردر لب داخل  الغلرف  ون اةوظفلو اردر لةسلتثا ةلق حظلر التلدخني ا ةلدةر اردر لب.  رجلع ال لرار إىلةفيما علدا ذلل  ا  .هايف حرةار اةب 
الذي ةضوط اهو تلميذ ال اتسري عل  .احلدادضيق يف أالتدخني ملة الوون أةضا  ةع ذل  فهما  . لك   ةق هاتني اجملموعتنيارتصصب 

 داخ  أ وار اردر ب اإلجراءات التاليب : ةدخق
 حيللازةائحللب الفللم أا ر تشللري إىل التللدخني ةثلل  :   رةدللبإذا تللوفرت  اةتح للق ذللل )  ألول مرررةإذا ضللوط التلميللذ أثدللاء التللدخني .  1.  4

 ةللتم ا للتدعاء ايل األةللرا  كتللايب،ةوجلله إليلله لفللت نظللر  ة أا ... إخل ( ، السللجائر أا التواجللد ملصللحوب ارللدخدني ىف دارات اريللا
 ة امللب ىف اردر ب. إىلحضور لل

جتملا  ا ا ةلقةلدةر اردر لب ) اال ةسلتوجب ذلل   لرارا  ول  ةلق  نلذارةوجله إليله إ للمرة الثانيةضوط تلميذ أثداء التدخني مت إذا .   5.  4
 امللللب ىف رلحضللور لةكللرراا ن االوالللددع  سللتاة .جتماعيللب ثللالث ةللرات ملاللد الظهللرالملأعمللال اخلدةللب االتلميللذ اةلللزم  .الفصلل  (
 .اردر ب
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للملرة ن االواللددع  ستاة . وو أردة  ملفص  ةؤ ت ة راناادر ب ةوجه إليه إنذار ملالفص  ةق ار للمرة الثالثة. إذا ضوط التلميذ  3.  4
  امللب ىف اردر ب .ر الثالثب

 ةق اردر ب.الدهائي إىل الفص   عادة للمرة الرابعةةتدا  عق التدخني الخمالفب ااتؤدي .  4.  4
فصلله ةلق اردر لب علل   أن ة لررالالام  جتملا يمكق لالفل اشرهر   12ثرال  مررات فرى نضرون . إذا ضوط التلميذ أثدلاء التلدخني  2. 4

 الفور .
رة يف مللاب التفاصلي  ارلذكو  يف خ واهتلا 2. 4 إىل  1. 4ةلق   تتولع اإلجلراءات التدفيذةلب ارلذكورة يف الودلود ملحوظة بخصوص التنفيرذ:

 يب"."إجراءات ترملوةب اتأدةو
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 فى المدرسة (RS) مستوىالو  (HS)مستوى تالميذ ال
 المقدمة

 
، اه   الفيدراىل لوزراء الث افبارارتف هبا ةق اجمللس  ( RS ) دارس الفديب األرانيب  ب األرانيب اإلجنيليب الثانوةب شهادة إمتام ارمتدح اردر 

أ ل  ةلق ، ضئي  جلدا  ( HS )ا  ( RS )عدد تالةيذ ةستوى اإن كان  . ( HS ) دارس ارتو  ب األرانيب المتدح شهادة إمتام ار
  ىف فصول اومدازةوم .نيق ارستوةة، لذل  ةشرتك تالةيذ هذةست   فر أن خيص  له 

األهلداف التاليميلب  حيلثالل يام هبذا ارهمب التاليميب ف د متت ار ارنب مللني اردلاهج الدرا ليب االتاليميلب األرانيلب للمسلتوةات ارتتلفلب ةلق 
الالام اردا لد ىف جتملا  الال لرارات التاليلب  الل  ملديلت عليهلا األ لس ارنلب الدتلائج الل  توصللت إليهلا ار شكلتاتدظيم احمتوى الدرا ب . ا 

54  /81  /1222 : 
 
 المادة العلمية اختصار - 1

 .)كما ا كيفا( الت لي  للمادة التاليميبارواد الدرا يب أاجه  وةدر ملداء عل  ار ارنب ملني ارداهج الدرا يب ة رر 
 
 التمييز الداخلى - 2

 عل  عمليب التمييز الداخل  : األداات اآلتيب للمساعدةني يمدر ني االتالةيذ ارادللب توفر اردر 
  الفديب األرانيب  ارتو  ب ا كتب اةراجع اردارس( HS )  ا( RS ) تاارةطال  ااالالل  . 

  االفديب ةواد تاليميب تستتدم ىف التاليم ىف أرانيا ملاردارس ارتو  ب. 

 
 الدراسي اختبارات األداء – 3

  توضع لتالةيذ ةستوةات( RS )  ا( HS ) ا   ختتلف عق ملات التحرةرةب أ ئلب ار ختواالةق الصف اخلاةس ىف  ملتداءا
 ارواد ىف هذا الشأن . جتماعاتاالفص  اتدسق 

  ا تهم .در ت ييم ال  تد وق عل  ةستوى ةوكرا ملاحملتوةات التاليميب اةااةري الةق  و  اردر ني التالةيذ ةتم تارةف 
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 ختبارات والتطبيقاتاالاالمتحانات و قواعد إجراء 
 (16/06/2011)واقع: المرحلة المتوسطة و العليا 

، اىف اررحلللب د ي للب 48ىف الاللادة  الصللف اخلللاةس ا السللادسىف  ، ةللدهتاحترةرةللب لت يلليم األداء  يا للاتهلل   الةتحانللاتا
ىف ةللادة التاوللري األرللاىن ( . ا للد تسللتغرق حلل   د ي للب 158سحللد أ صلل  ) د ي للب عللل  األكثللر  28إىل  48ةللق ارتو لل ب 

تالللللق جللللداال  .)األمليتللللور(ةتحانللللات الدهائيللللب الأا تا للللد طو للللا ل واعللللد ع للللد ا ،ىف ةرحلللللب التاللللليم الثللللانوى د ي للللب 128
  وو  عل  األ   .أالق عل  التالةيذ  و  انا ادها ملةتحانات اويمدازةوم ىف غرفب اردر ني اتا

، عللل  أال تتجللااز ةهللب التصللحيح يف الصللف اخللاةس ا السللادس ااررحلللب  للرب ا للت ممكلقيف أللتالةيلذ  انللاتالةتحتلرد ا
أن ةو لللع اىل األةلللر علللل  . ىف كللل  ارراحللل  التاليميلللب ةسلللرى شلللرط ايف اررحللللب الاليلللا ثالثلللب أ لللامليع ،اإلعدادةلللب األ لللووعني

ن لاط ملالصلف احللادى عشلر  2، أا أ ل  ةلق  2أا   2ار ولول )  ال  حيص  فيها التلميذ عل  درجب أ ل  ةلق الةتحاناتا
 أا الثاىن عشر ( .

ح  ضايف جدا االةسمح عدد الت يليم ةلدح درجلات ةتو ل ب )  جيد جداات متدح الدرجات ةق الةتحاناعدد تصحيح 
   .(  -ميكق ةدح درجات جاحنب  الوا أا  ةوجوا ) + أا  إن كان( ، ا ملني جيد ا ةتو طةثال  3 – 5

اال . (2أا  2) الدرجللب إذا حصلل  أكثللر ةللق ثلللث التالةيللذ عللل  ت للدةر أ لل  ةللق ة وللول  الةتحللانالةللتم األخللذ ملدتيجللب ا
، ةللق اررحلللب الثانوةللباةسللتثا ةللق هللذا ال اعللدة الصللفني األخللريةق ةسللري هللذا الشللرط عدللد االةتدللا  عللق إجللراء االةتحللان. 

 لتثداء ةلق هلذا الن لاط. ميكلق ا 2ةق نصف التالةيذ عل  أ ل  ةلق  إذا حص  أكثر الةتحانيث الةتم األخذ ملدتيجب اح
 .در بال واعد ملتصرةح ةق ةدةر ار

 إذا ختلف طالب عق أداء اةتحان أل واب خارجب عق إرادته، ال جيوز أن ةؤثر ذل   الوا عل  درجته يف الشهادة. 

ن مللدان ت لدمي علذر ة ولول ةلق  ول  الواللدةق، يف اليوم الساملق روعلد االةتحلا 15إىل  2إذا غاب طالب يف الصفوف ةق 
جيللوز للمللدرس حرةانلله ةللق أداء االةتحللان. ايف حللاالت خاصللب ةلللزم ةللدةر اردر للب ال الللب ملت للدمي شللهادة رمسيللب أل للواب 

 الغياب. 

ا احلللق يف إلللزام ال الللب ملتاللوةض اةتحللان فاتلله، ا ةرجللع ال للرار يف هللذ للله درسفارلليف حالللب صللاوملب ت للدةر ةسللتوى ال الللب 
  احلالب ردرس ارادة.  

 الةتحانلاتا أحلد ةق اررحلب الثانوةلب األرانيلب فلإن علل  التلميلذ ىف حاللب الغيلاب علق ىف الصف احلادى عشر االثاىن عشر
. )اةد وللللق هللللذا أةضللللا عللللل  )صللللفر( هلللليةتحللللان الااإال مت اعتوللللار درجللللب  ،للمدر للللب عودتلللله عدللللدأن ة لللدم شللللهادة طويللللب 

 .االختوارات(
 

ا ةستتدم أى ا يلب للمساعدة، عل  أن أ الغش، أا ةشر  يف ،ق ا تكمال االةتحان التحرةرى ك  ةق ةغشةستواد ة
ةتحان األمليتور(،انشري ااا لالئحب نظام أا الدرجب صفر )طو ، )ضايف جداا(  2الدرجب ملاالةتحان ىف هذا احلالب  ة يم

اآلالت احلا وب ارربلجب ااهلواتف احملمولب  الغش،اةراع  أنغري ةسموح هبا تاترب شراعاا ىف  حيازة أداات ةساعدة إىل أن
 تاترب أداات ةساعدة غري ةسموح هبا.
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 : اآليتىف ةوم درا   ااحد   يا ات األداءأن ةتادى عدد  اال جيوز

 اةتحان  ات ويقأ ( 
 اختوار ا ت ويقب ( 

 ج( ت وي ان
اةتحانات، ا ال  3داةب األ وو ( ال جيوز إجراء أكثر ةق عل  ةدار األ وو  الواحد )ةع ةراعاة أن ةوم األحد هو مل

. اإن  15إىل  18أةام، ا ةستثا ةق هذا ال اعدة الصفوف ةق  3تا د اةتحانات يف اليوم التايل إلجازة ال ت   عق 
 كانت هذا ال يود ال تد وق عل  ال الب الذةق ةؤدان اةتحانا تاوةضيا. 

أن ك  ةادة ةق ارواد اليت جيوز أداء االةتحان التحرةري الدهائي فيها، عل    يف الصف الثاين عشر ةؤدى اةتحان يف
نوعيب األ ئلب ا الزةق، ا إن كان ةضمون االةتحان ةت املق هذا االةتحان ةع ةواصفات االةتحان الدهائي ةق حيث 

 ة تصر عل  ةدهج الفص  الدرا ي اواري. 
اء آخر ةوازةه يف الث   ةث  اختوار، أا ت دمي عرض أا سحث تفصيلي. اجيوز يف ك  ةادة إحالل اةتحان ااحد مل ياس أد

اجتما  ال سم يف ملداةب الاام الدرا ي، عل  أن ة وق ال رار ةوحدا عل  ك  فصول الصف يف ةتتذ ال رار هبذا الشأن 
 الدرا ي يف هذا الاام. 

مل تدرج يف  رتتلفب، أةا ارواد االصفوف اليتحيتوي اودال التايل عل  عدد االةتحانات ار لوب أدائها يف ارواد ا
اةراع  أن أعداد االةتحانات اردرج يف اودال ةلزةب ا الجيوز فيها. أا االختوارات اودال فال جيوز أداء االةتحانات 

 احلياد عدها إال أل واب خاصب ا ملاد ةراجاب ةدةر اردر ب. 
 

12 11 10 9 8 7 6 5 4n الصف 

 اللغة األلمانية كلغة األم   4 4 4 4 4 4 4 3

 اللغة األلمانية كلغة أجنبية + مرحلة ن   7 6 5 4 4 4      

 اللغة اإلنجليزية   4 4 4 4 4 4 4 3

 اللغة اإلنجليزية المرحلة ن     4 4 4 4      

 اللغة الفرنسية       4 4 4 4 4 3

 التاريخ             1 2 2

 الرياضة   4 4 4 4 4 4 4 3

 الرياضة المرحلة ن  4 4 4 4 4 4      

 الدراسات االجتماعية )باللغة األلمانية(                 

 الطبيعة       2 2 2 2 2 2

 األحياء             1 2 2

 الكيمياء           2 2 2 2

 التربية الفنية               2 2

 التربية الموسيقية               2 2

 التربية الدينية               2 2

 اللغة العربية   4 4 4 4 4 4 4 3

 الدراسات االجتماعية   4 4 4 4 4      

 التربية الدينية باللغة العربية   4 4 4 4 4 4 2 2
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 االختبارات 

احلصلل  الاشللر السللامل ب للله، ، عللل  أن ة تصللر حمتللوى االختوللار عللل  ةضللمون ةللتم إعللالن التالةيللذ ملللإجراء االختوللار  ولل  ةوعللدا ملأ للوو 
الضمان ثوات ارارفب ةفض  أن ةتضمق ك  اختوار  ؤاال ااحدا عل  األ   ةتالق مبالوةات أ ا يب ال غا عدها، علل  أال ةتت ل  زةلق 

 د ي ب. أةا نظام تاوةض االختوار فيت املق ةع نظام االةتحانات.   38االختوار 

 التطبيق

الواجوات اردزليلب، علل  أال ةتضلمق الت ويلق الواحلد أكثلر ةلق حمتلوى احلصلتني السلامل تني. الضلمان الغرض ةق الت وي ات هو ضمان أداء 
ثوللات ارارفللب ةفضلل  أن ةتضللمق كلل  ت ويللق  للؤاال ااحللدا ةشللم  ارالوةللات األ ا لليب اخلاصللب ملارللادة. اةشللرتط أال ةالللق ال للالب مبوعللد 

عدد ةوحد للت وي ات، اإن كان ةق ارفرتض أال تتفاات األعداد كثريا يف الصف د ي ب. مل ةتم االتفاق عل   58 هالت ويق االةتادى زةد
األداء الشللفه  تضللاف إىل ز أن تتفللق لجللالس األ سللام عللل  عللدد الت وي للات. اةراعلل  أن درجللات هللذا الت وي للات الدرا للي الواحللد. اجيللو 

الليت تلؤدى فيهلا اةتحانلات. إذا ختللف ال اللب علق أداء الت ويلق لل الب ااشلرتاكه يف اللدرس، فهلي ال تلؤثر يف الدرجلب التحرةرةلب يف ارلواد 
 ( إذا تغيب ال الب ملدان عذر. 2ملاذر ال ةلزم تاوةضه، يف حني ة يم هذا الت ويق ملدرجب صفر )

 

دحلو ااثدلني اال يف الفصل  الدرا لي الواحلد، ةدهلا اثدلني يف األدبت وي لات  4ةتحانلات اال ةادة اللغب الارمليب ةؤدي ال الب إىل جانبيف 
د ي للب. اخبللالف ارللواد  52يف الشللار االدثللر، عللل  أال ةزةللد زةللق الت ويللق الواحللد عللق حمتللوى احلصللتني السللامل تني اال ةتجللااز زةللق الت ويللق 

 األرانيللب فللإن الت وي للات ةللتم اإلعللالن عدهللا ةسللو ا اتضللاف دراجاهتللا إىل درجللات األداء التحرةللري. اجيللوز أداء اةتحللان أا ت ويللق آخللر يف
ةادة أخرى يف نفس اليوم الذي جيلرى فيله الت ويلق الالريب. افيملا غلري ذلل  تسلري علل  ت وي لات اللغلب الارمليلب ال واعلد ااألحكلام السلارةب 

 عاةب. 

 (.12/82/5811)متت ارواف ب طو ا ل رار االجتما  الاام ملتارةخ 
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 األلمانية الئحة النقل للمرحلة اإلعدادية
 81/84/5880االجتما  الاام  ملتارةخ  ة يفار رر  ادةالتالت شاةلب

 
 اررجع:

لشئون اردارس ملاخلارج  احمللي اجمللس الفيدرايلةق  اراتمدةا ارج ملاخلالالئحب الدموذجيب  للد   يف اررحلب اإلعدادةب ملاردارس األرانيب 
اجمللس مبواف ب  5811كما مت تادةلها عام  5882/  5884ةق الاام الدرا ي  اعتواراات وي ها  عل  أن ةتم. 18/15/5883ملتارةخ 
 . لشئون اردارس ملاخلارج احمللي الفيدرايل

 
 التطبيق  التمجا - 1
 . ااشراخلاةس إىل الصف ال الصف وف ةقالصفاألرانيب تشم  اررحلب اإلعدادةب   1.  1
 تاتمد .األراين مدازةوماو الثانوي ةق ةستوىللدخول إىل  رحلب التمهيدةبميث  الصف الااشر يف اررحلب الثانوةب األرانيب أةضا ار  5. 1

عللل  نظللام فياتمللد  للرار الد لل   أةللالمرحلللب الثانوةللب ، األرانيللب لالئحللب الطرة للب الت يلليم عللل  نظللام الد للاط اخلمسللب عشللر احملللدد يف 
 الستب.  الت دةرات ذي الدرجات

  واعللد خاصللب رىسللتل للرار السللليم فيمللا ةتالللق ملارسللار الدرا للي، ا فيهمللا وجيلله الختللاذ االتتم يف الصللفني اخلللاةس ا السللادس ةلل  3. 1
 (. 2ا  4)انظر الودد 

فديللب الدر للب ارأا  اومدللازةومهبلا التلميللذ،  للواء  ار يللدالدرا للب  مليللان ةسللتوىلربنللاةج الدرا للي األرلاين اتتضلمق شللهادات تالةيللذ   4. 1
 .(HS) باألراني تو  باردر ب ار، أا  (RS)األرانيب 

ن( ، ةا مل ةتم حتدةلد غلري ذلل .  2ن إىل  4الصفوف  أةضا عل  اررحلب اإلعدادةب اودةدة ) االد   هذ أحكام الئحبسري ت  2. 1
 (. 4)انظر الودد 

 
 المبادئ العامة -2
ا ارسلار التاليملي لكل   ،تصليحيفظ التدا لق مللني الت لور التاليملي الشاهو إجراء ترملوةا،  ن   أا عدم ن   التلميذ رار ةاترب    1. 5

هلو أ لاس ا هللذا فلإن  لرار الد ل   . رلدهج الدرا لي ةلق ناحيلب أخلرىةت لوات السدب الدرا يب ارتمثلب ىف اةق ناحيب، ا  تلميذ
 ا إمنا للفص  ملأكمله.  ف ط للتلميذالصف التايل ليس نت ال إىل الملاالتاليمي   دمالت

رلدة ثالثلب أشلهر )ةلثال اذلل   ،أا ةستوى يف فص  ةاعل   وي  التجرملب  هااضاتلميذ وى ىف حاالت ةايدب ت دةر ةستجيوز   5. 5
ارتالق هبلذا الشلأن ال رار اختاذ  احلصول عل  شهادة ن  ( .التالةيذ ارد ولني ةق ةدارس أخرى  رب هناةب الاام دان ىف حالب 

خللالل اجتمللا  آخلر للفصلل  ارسللتوى أا الفصلل  اردا للب  لرر ةللق ةتثالثللب أشللهر الا ملاللد ةلرار ةهلللب  . ةلتم يف اجتمللا  الفصلل 
 ملصفب هنائيب.  تلميذلل

 األخللذ يف االعتوللار ت للور ةسللتوااالدرا للي الثللاين، ةللع الفصلل  يف  للل  الللدرجات اللليت حصلل  عليهللا التلميللذةاتمللد  للرار الد لل  ع  3. 5
 تلميلذوارةب ملاإلضلافب إىل الت لور الالام لشتصليب التؤثر عل   رار الد   درجات ك  ارواد اإلج .عل  ةدار الاام الدرا ي أدائها 

ىف السلدوات (. ا تلاب مجيع ارواد اليت ةدر ها ال الب دارا يف عمليب الت ييم، مبا فيها ارواد اليت للق تلدرس 4. 1)انظر الودد 
دارا يف الت يليم، ا ةشلار  بومسيلارد ، أا اليت تس ط ةق  ائمب ارواد اإلجوارةب يف السدب الدرا ليب التاليلب، كملا تلالب ارلواالالح ب

 . بومسيملارواد ار إليها يف الشهادة
 
 التنفيذيةاألسس  -3
ىف حلدد تةا ، نائلب عدله الختلاذ  لرارات الد ل  يف هناةلب الالام الدرا لي ملرئا لب ةلدةر اردر لب أا  مجللسك  اجتما  الفصل  ةدا د  1. 3

، كل  ملصلوته  تلميلذيف ال رار مجيع اردر ني ال ائمني ملالتدرةس هللذا ال ةشرتك . عل  حدة ةق الد   تلميذةو ف ك  اإلجتما  
رئليس  فلريجح صلوتال جيلوز االةتدلا  علق التصلوةت، أةلا إذا تسلااى علدد األصلوات  .ةتتذ ال رار ملأغلويب األصلوات عل  أن 
 اجمللس. 
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)يف ظام التسوةب ا التاوةض، ا حتدةد ارالحق ت ويق نحاالت نتائج اجتما  الد   اخصوصا  حترةر حمضر للجلسب ةتضمقةتم   5. 3
  .الر وب ات رار كذل  (، ا صريةواد الربناةج الدرا ي ار

داء يف هلذا ارلادة ألج ت ييم شاة  ةتضلمق انتا ةادة ختصصهم  و  االجتما ، ا ةاترب هذا الت دةر  درجاتحيدد ةدر و ارواد   3. 3
ذا الت يليم، ىف هلاللدرجات التحرةرةلب ف لط   لتداد إىلاالال جيوز  ملاألخ ا  .سحتايا ةراعاة اوانب الرتملوي،ا ليس ت ييما ر مةع 

 داء الشفهي .ودة األجاشرتاك ال الب يف الدرس ا ةدى  ا إمنا ةلزم اردرس ةراعاة ااحتساب
هناةلب الالام الدرا لي، ةلع أ امليع  ول   18ةتم إخ ار ايل األةر خب ر الر وب كتامليا يف الو ت اردا ب، أي ملفرتة ال ت   عق    4. 3

 ال الب حق الد  .  ةدحأةا إذا مل ةتم اإلخ ار، فهذا ال ةؤدي إىل  الو ت.ذكر ارواد اليت تاترب درجاهتا ضايفب يف هذا 
 

 مصريسي لطالب البرنامج الدراسي الالمسار الدراتتعلق بقرارات  -4
 ( ن()ح  التا ع  (ن)الراملع  ال تسري األحكام التاليب عل  الدظام اإلعدادي اودةد )الصف

 التالةيذ للجمدازةوم)تأهي (  ليا بتصديف  1. 4
داء التلميذ ت وم اردر ب يف هناةب الصف الراملع االملتدائي ةلق خلالل اجتملا  الفصل  ملرئا لب ةلدةر أاألةر ملت ور ا ةستوى  ايلملاد تارةف 

( ، ا يف هلذا السلياق انظلر ةؤهل غلري تلميلذ ، تلميلذ حيتلاج إىل دعلم، ةؤه تلميذ لك  تلميذ ) درا  رسار الااررحلب االملتدائيب ملتصديف 
 الئحب الد   للمرحلب االملتدائيب. ختضع عمليب التصديف للمااةري اآلتيب: 

 .ةق احلص  الدرا يب  اكوري   اصاملن شغ يف ارواد األ ا يب اليت ت ملاألخ  الدرجات ت ورداء ا األ -
 .رة عل  التجرةد ال درة عل  التاوري اللغوي ا ال د -
 .الواجوات اردزليب د يف الدرس ا ا اال تاداد لوذل اوه ارثاملرة -
 .تاليميب الغري األنش ب يف ا ت ارهارات الامليب أثداء الدرس االندةاج يف لجاالاريول ا  -
 السلوك االجتماعي جتاا الزةالء ا اردر ني.  -

 "ارؤهلنيالتالةيذ "  واعد خت  5. 4
ملدان أي  رارات أخرى ةق  و  اردر ب، ا ةسري عليهم املتداء األرانيب اررحلب اإلعدادةب ملدرا ب الإىل " نو ةؤهلن "و ارصدفالتالةيذ ةدت   

 مل رار الد  .  ارتال ب 2اروادئ اردانب حتت ملدد  –دان  يد أا شرط  –ةق الصف اخلاةس 
 "تلميذ حيتاج إىل دعملتالةيذ "ا  واعد خت  3. 4

دعمهلم ةلق خلالل اإلجلراءات " هللم حلق االنتظلام يف الدرا لب يف الصلف اخللاةس، علل  أن ةلتم تلميلذ حيتلاج إىل دعلم"ن و صدفارالتالةيذ 
جيلوز يف هناةلب كل  ةلق الصلف اخللاةس ا السلادس ردر لب األرانيلب اإلجنيليلب الثانوةلب ملال لاهرة.  ا ةلق  ول  ااحملددة يف خم ط الدةج اروضلو  

. "للتالةيلذ احملتلاجني إىل 2ارلذكورة يف الودلد  شلراطال  ولق عليلهفيد هلمئداألةلا ملالدسلوب أ.  1. 4ةري احملددة يف الودد إذا ا توفوا اراان لهم 
 . االد   للصف األعل ، إذا رأى اجتما  الفص  أةالا يف ت دم التلميذ تاوةض أا تسوةب الدرجات دعم"

اذل  لضمان إةكانيب إدةاجهم داؤهم، أإن مل ةتحسق  صف السادس عل  األكثرترك اردر ب ملاد ال حملتاجني إىل دعماا عل  التالةيذ 
 اخلاةس أا السادس.  نيةع الالم أنه الجيوز إعادة الصفيف نظام التاليم ارصري. 

 "ارؤهلنيالتالةيذ "غري  واعد خت   4. 4
، مما ةضمق له فرصب التحوة  إىل الصف اخلاةس هبا ال إىلاالنت  فاليه ترك اردر ب، ا الجيوز له ةؤه تلميذ عل  أنه غري مت تصديف  إذا

  الدظام ارصري. 
 التالةيذ ةزداجي اودسيب   واعد خت  2. 4

يف اردر ب كتالةيذ اردر ب الفديب األرانيب  ملالربناةج الدرا ي األراين اال تمرارةق الصف التا ع  ءا املتداحيق للتالةيذ ةزداجي اودسيب 
(RS) ، ب ارتو  ب األرانيب أا اردر (HS) ،4. 2إىل اررحلب الثانوةب انظر الودد  النت الل .ملذل  اإذا  دم ايل األةر طلو . 

 
 المسار الدراسي لتالميذ البرنامج الدراسي األلماني تتعلق ب اتقرار  -5
 ا فئات اردارس التصديف ةق حيث ارستوى الدرا   1. 2

ت وم اردر ب يف هناةب الصف الراملع االملتدائي ةق خالل اجتما  الفص  ملرئا ب  اةدى ت ورا داء التلميذأستوى مبر و ملاد تارةف أالياء األة
 ، اردر ب ارتو  ب األرانيب (RS) ) اومدازةوم ، اردر ب الفديب األرانيبةدةر اررحلب االملتدائيب ملتصديف ارسار الدرا   لك  تلميذ 
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(HS))-    الةيذ يف ( ارستتدةب لتحدةد ةستوى الت1. 4اخيضع هذا لدفس ارااةري )الودد  -مرحلب االملتدائيبللانظر أةضا الئحب الد
 . صريالربناةج الدرا ي ار

 
 لمستوى الدهائ  لتحدةد الاررحلب التوجيهيب ا  5. 2

ايل األةر ةسري ةادام التلميذ يف الصف  إذا مل تت املق توصيب اردر ب ةع رغوب الوالدةق فيما ةتالق ملارسار اردر ي للتلميذ، فإن  رار
يف هناةب الصف اخلاةس ة دم ةدرس . مدازةوماوكتلميذ     (HS)تلميذ اردر ب ارتو  ب  ملشرط أال ةصدفاخلاةس أا السادس، 

 -هناةب الصف السادس ت رر ودب الد   يف  .توصياهتم للوالدةق إلعادة حتدةد ةستوى التلميذاألرانيب الفص  ا ةدسق اررحلب اإلعدادةب 
 . 1. 4طو ا رااةري الودد للتلميذ ىف الصف الساملع التاىل ارستوى الدرا    -دان ةراعاة رغوب ايل األةر

 . ق الصف اخلاةس دان  يد أا شرطاملتداء ة 2يف ملدد عليها  دصو ار  رار الد   أ ستسري 
 
 الدرا  لربناةج اتغيري  3. 2

 .ملتغيري ارسار اردر ي ح  هناةب الصف الثاةق ايل األةر  رتاح عل االميكق الجتما  الفص  الدرا ي  ناةجحتوة  الرب  ةرانبودأ مب عمال
يف هناةب الاام األ   ارستوى الدرا ي  التصديف ىف خفض ةقإال يف ملداةب أا ةدتصف الاام الدرا ي، ا ال جيوز الد    ال ةتم هذاةراع  أ

 (. 5. 0 تثداء انظر لال)
 ةادة ةق ةواد( ا الرةاضيات ا اللغب اإلجنليزةب ا األمالتلميذ إذا حص  يف الشهادة يف ةادة اللغب األرانيب )كلغب تصديف ةستوى فع ر  وزجي

، ةق ةت لوات التحوة  (3)ةتو ط درجات عل  عل  األ  ، ا ارواد ارتو يب كلها  (512)الالوم ال ويايب عل  ةتو ط درجات 
 درا ب اللغب األجدويب الثانيب . ىف   تمراراالللجمدازةوم 

 
 إىل اردر ب الثانوةب األرانيب (RS)طالب اردر ب الفديب األرانيب  انت ال 4. 2

الذي ةرغب يف االنت ال إىل الصف احلادي عشر ا الثاين عشر ةق اررحلب  الثانوةب األرانيب عليه  (RS)اردر ب الفديب األرانيب  تلميذ
(، إذا أراد  3. 2ب الصف الثاةق إىل الوصول للمستوى اردا ب الذي ةسمح له ملالتحوة  إىل اومدازةوم )انظر الودد الساي ح  هناة

 تفادي ف د  دب درا يب.
إىل فصول الثانوي األراين )الصف الااشر ا عل  ارواف ب ملالدخول يف هناةب الصف الااشر  (RS)اردر ب الفديب األرانيب  حيص  تلميذ

يف اللغب األرانيب ا الرةاضيات ا اللغب ( RSيف إطار )حص  ال الب يف شهادة  الصف الااشر إذا ادي عشر ا الثاين عشر( احل
 ) عل  األ  ، ا يف ارواد ارتو يب عل  ةتو ط درجات ال ة   عق (512)الالوم ال ويايب عل  ةتو ط درجات ةادة ةق ةواد اإلجنليزةب ا 

 إعادة الصف الااشر ىف .اةلزم عل  هذا التلميذدرا ب اللغب األجدويب الثانيب  تمرار التلميذ ىف ا لب الثانوي األراينةرحىف  ال وولشرط  (.3
 األراين.  مدازةومةستوى او

 
 التسوية بالتعويضحق و الالمالنقل و  ات. مبادئ قرار 6
 ، ارالحق صريةواد الربناةج الدرا ي ار 1. 2

جتماعيب ، اإل درا اتلارمليب، ا الرتمليب الدةديب، ا ال)اللغب ا صريعل  ةواد الربناةج الدرا ي اريب ا التاليم ارصرةب تسري أحكام ازارة الرتمل
 (: اوغرافيا، ا الرتمليب ال وةيبالتارةخ، ا ا 
 . أل  " عل  اة وول" عل  درجب  صريج الدرا ي ارةد   التلميذ إىل الصف التايل إذا حص  يف مجيع ةواد الربناة -ا 
ةق درجات ةادة  تاوةضها، فإنه ال ةست يع صريةق ةواد الربناةج الدرا ي ار ةا إذا مل حيص  عل  درجب الدجاح يف أي ةادةأ -ب

 أخرى.
عل  األكثر ، ملشرط أن ةدجح يف  صريةق ةواد الربناةج الدرا ي ار داء ارلحق إذا ر ب يف ةادتنيأميكق ن   ال الب ملاد  -ج 

 .نيارلح 
 مت ن له إىل هذا الصف ملاد جناحه يف ةلحق. ذا إا ألحق إذا كان ال الب ةايد السدب ال جيوز ن   ال الب مب -د 
 . للمواد الارمليب حيسق ارلحق ت دةر "ضايف" إىل ت دةر أ صاا "ة وول" - له
 . فيها ال الب دة ر بللدجاح يف ةاالالزم ال ةافي ةق ارلحق  التا عىف الصف  الدجاح يف الشهادة اإلعدادةب -ا 
 
 اللغب األرانيب كلغب أجدويب -ن 2ن إىل 4الفصول  5. 2
 
اليس ةق ح ه تسوةب درجات هذا ارادة  يف اللغب األرانيب كلغب أجدويب . وز ن   التلميذ إال إذا حص  عل  "ة وول" كحد أدىنجي ال -ا 

 داء ةلحق. أملالتاوةض، ا ال 
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داء الضايف يف ةواد أل( يف اللغب األرانيب كلغب أجدويب ميكق أن ةستتدم لتسوةب اتاوةض افض اا أ و طةتدرجب داء اويد )أةا األ -ب 
 (. 3. 3. 2الدرا ي األراين )انظر ملدد أخرى ةق ةواد الربناةج 

 
 ن اللغب األرانيب كلغب أجدويب(ةواد الربناةج الدرا ي األراين )ملدا  3. 2
 لجموعات ارواد 1.  3. 2

 األ ا يب(:  )ارواد 1وعب اجملم
 اللغب الارمليب )الصف الااشر( ، ا الرةاضيات. اللغب اإلجنليزةب ، االلغب الفرنسيب، ا ، اللغب األرانيب 

 )ارواد الالميب األخري(:  5اجملموعب 
 حياء، االكيمياء، اال وياب. التارةخ، ا الالوم االجتماعيب، اوغرافيا، الرتمليب الدةديب )ا كذل  الدةق اإل الةي لألران(، ا األ

 ارو ي يب ا الفديب(:  )ارواد 3اجملموعب 
 الرتمليب الفديب، ا ارو ي  ، ا الرتمليب الودنيب، ا الدشاط احلريف، ا تصميم الدسيج، ا التدملري اردزيل. 

 
 شراطالد   ملدان  5.  3. 2

 أا 5رواد أا ةر ب يف ةادة ااحدة عل  األكثر ةق ةواد اجملموعب يف مجيع ا "ة وول" عل  األ  ةد   التلميذ الذي حيص  عل  درجات 
 . ن لهيحتاج إىل تسوةب ملالتاوةض لكي ةتم فيف مجيع األحوال األخري  أةا . 3 اجملموعب

 
 الد   ملتسوةب الدرجات 3.  3. 2

 الدرجات:  اوةضملت تلميذةتم ن   ال
ةع احلصول عل  "ة وول" عل  األ   يف مجيع ارواد ملت دةر "ضايف" ألاىل يف ةادة ااحدة ةق ةواد اجملموعب اتلميذ ر ب إذا  –ا 

عل  األ   ، " ةتو طحص  فيها عل  ت دةر "ال   ب األاىلاألخرى ، يف حني ةتم تسوةب ت دةر "ضايف" ملالتاوةض ةق ةادة ةق اجملموع
 أا
حص  عل  "ة وول" عل  األ   يف مجيع ارواد ا ،  "ضايف جدا"ملت دةر  3أا  5ر ب يف ةادة ااحدة ةق ةواد اجملموعب إذا  -ب 

، 1احدة عل  األ   ةق اجملموعب ةادة ا  هم" كحد أدىن، ةدةتو طاألخرى، عل  أن ةتم تاوةض درجب ةادة الر وب ملثالثب ةواد ملت دةر "
  ، أا3ا ةادة ااحدة عل  األكثر ةق اجملموعب 

عل   ، يف حني حص  يف مل يب ارواد األخرى عل  ت دةر "ة وول" "ضايف"ر ملت دة 3ا/أا  5ر ب يف ةادتني ةق اجملموعب إذا  -ج 
" عل  األ  ، ةدها ةادة ااحدة عل  األكثر ةق ةتو ط، عل  أن ةتم تاوةض ةاديت الر وب ملثالث ةواد حص  فيها عل  ت دةر "األ   

  .3اجملموعب 
أةضا ملت دةر ضايف، احص  عل   3أا  5ااحدة ةق اجملموعب  ا ةادة "ضايف"ملت دةر  1ر ب يف ةادة ااحدة ةق اجملموعب إذا  -د 

عل  ت دةر  تلميذت دةر "ة وول" عل  األ   يف مل يب ارواد ، ا ةتم تسوةب ةاديت الر وب ملالتاوةض ةق ثالث ةواد حص  فيها ال
 .3األكثر ةق اجملموعب ، اةادة ااحدة عل  1موعب " عل  األ  ، عل  أن تكون إحدى هذا ارواد عل  األ   ةق اجملةتو ط"
 التسوةب ا التاوةض. ضمق ةواد  صريةواد الربناةج الدرا ي ار تدخ ال 
 

 الر وب   4.  3. 2
 ا كاآليت: ءداأال ةد   ال الب إذا كان 

 ، أا 1ضايف جدا يف ةادة ةق ةواد اجملموعب  -ا 
 ، أا 1ضايف يف ةادتني ةق ةواد اجملموعب  -ب 
 واد ا ضايف يف ةادة أخرى، أا ضايف جدا يف إحدى ار -ج 
 ضايف جدا يف ةادتني، أا  -د 
 ضايف أا ضايف جدا يف ثالثب ةواد. - له
 

  تثدائيب الالد   يف احلاالت ا 4.  2
 ،ائهأد ع حتسق ةق ارتو  إذا كانا له فيها،  دخ ةت لوات الد   أل واب ال  ب  مل ةلميكق ن   التلميذ يف حاالت ا تثدائيب خاصب، إذا 

 ملاالمجا .  التصوةتالد   ةت لب هذا ملصفب عاةب.  رار  الت وراشرتاكه يف الدرس يف الصف التايل مبا لدةه ةق  درة عل  اآلداء ا ا 
 كما ةت لب الد   ارسوب حترةر حمضر ةفص  ةوضح أ واب ال رار. 

 . هلا يبأح عل  احلصول عل  شهادة إمتام ةرحلب أا  ال ةسمح هبذا الد   اال تثدائي يف حالب
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 (RS) األرانيب فديب اتلميذ اردر ب ال (HS)األرانيب  تو  بتلميذ اردر ب ار 2.  2
، هذةق ارستوةني الدرا يني رااةري تتوافق ةع  (HS)ااردر ب ارتو  ب األرانيب ، (RS)خيضع  رار ن    تالةيذ اردر ب الفديب األرانيب 

يف حص  اللغب األجدويب الثانيب )اللغب الفرنسيب(  (HS)اردر ب ارتو  ب األرانيب  أا، (RS)ألرانيب فإذا اشرتك تلميذ اردر ب الفديب ا
 عدد تسوةب ا تاوةض الدرجات.  هذا ارادةملدرجب اال تاانب  يف حني ميكقملرغوته، فإن درجات هذا ارادة ال تلاب دارا يف  رار الد  ، 

 

 قابل للتقييمالنير داء ألا. 2
داء يف ةادة ةايدب أل واب ت ع عل  عاتق ال الب، فإن الدرجب اليت حيص  عليها هي "ضايف جدا" ، ا تؤخذ ألإذا تاذر ت ييم ا 1. 1

 يف االعتوار يف  رار الد  . 
ختاذ  رار ااال تراع  هذا ارادة أثداء  ،الت ييم خارجب عق إرادة ال الب، فإن ت ييم ارادة ةس طإةكانيب إذا كانت أ واب عدم  5. 1

  الد  .
 

 . إعادة الصف الدراسي8
 ةرتني.  –يف األحوال الاادةب  –ال جيوز إعادة الصف الدرا ي  1. 0
يف نفس الدظام الدرا ي، فإذا تكرر الر وب فال  التلميذ حتوة   -يف األحوال الاادةب  -ال جيوز إعادة صفني درا يني ةتتاليني  5. 0

إىل اردر ب  (RS)نظام اردر ب الفديب األرانيب ةق ، أا (RS) إىل نظام اردر ب الفديب األرانيب زةوماومداالدرا ي ةق نظام  ارسار
 ، أةا إذا تاذر تدفيذ ذل  فاادة عليه ترك اردر ب. (HS) ارتو  ب األرانيب

مبحض إرادته، اإن كان ااحدة  ةرة  الب اإلعدادي إعادة صف درا يحيق لاعل   رار ةدةر اردر ب  ،ملداء عل  طلب ايل األةر 3. 0
 نصف الااميف ةوعد أ صاا أ وو  ملاد تسليم شهادات طلب اإلعادة جيب أن ة دم حيث  .ختذ ملالفا اذل  ال ةؤثر عل   رار ن   

 الدرا ي األال. 
 يف الصفوف ارتتلفب.  ملهارسموح   ص جيب أال ةتادى السق احلد األ 4. 0

 ، 80/82/5884 رار االجتما  الاام ملتارةخ 

 ، 50،52/83/5882لشئون اردارس ملاخلارج ملتارةخ  احمللي ةق اجمللس الفيدرايل اراتمد

 . 81/84/5880ادل يف االجتما  الاام ملتارةخ ار
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 التالميذ مشاركة لوائح
 (SMV)ممثلي الطلبة مجلس الئحة 

 
 .اجملتمع اردر ي حياة شئون ك  يف اردر ب تالةيذ احتاد ال البميث   .1
 :   التاليب الكيانات احتاد ال الب اةشم  .2

 الفصول ممثلو -أ
  الطلبة لجنة أو الطلبة ممثلو -ب

 محل الثقة المختارون مدرساتالو نمدرسوال -ج

 الفصول ممثلي اجتماع -د        

 الفرعيب اجملالس -له       

  الفصول ممثلو .3
 التالةيذ ةتمتاون ملث ب اهم ا هيئب التدرةس، اردر ب ةدةر أةاما  لفصولممثلي ا اجتما  يف فصوهلم عق ممثلو الفصول ةدوب  1. 3 

 اخلدةاتال يام مل عات هم علي ة ع ال الفص  الفصول. ممثلو ةدر ي جانب ةساندة إيل ةفرتض أن ةسانداهم ةق الذةق
 . الد ود اغريها امجع االكتب ال واشري كإحضار التدظيميب

ةسئوليب اأ يب كوريتني ملالدسوب للمجتمع اردر ي، لذا فإن ال ائم عل  هذا اردصب ةق  ذا ةاترب ةدصب ممث  الفص  ةدصوا 5. 3
ال الب ة وم ملدار ملداء يف لجتمع الفص ، ا ةسا  إىل إجياد عال ب إجيامليب ملني ال الب اةدر يهم اخاصب اردرس رائد 

االساملق مجياها ةسائ  ال  ،ر يف الااةني الدرا يني اواريالفت الدظر الكتايب ارتكر  ،جراءات التأدةويبالفص . ةق هدا فإن اإل
 تتفق ةع هذا اردصب. 

ملالتصوةت السرى داخ  اذل   ،لثاين عشرا اخلاةس إىل ةق الصفوف يف الدرا ي الاام ملداةب يف الفص  ممثلي انتتاب ةتم 3. 3
 هو االنتتاملات يف ، االفائز عليها التأثري دان بتتاملياالن الامليب ةدر و الفصول دةراة ،ةدصوهم ردة عام  نالفص  اةتولو 

 رمث  انائوا  فيصوح األصوات ةق عدد أكرب ثاين علي حيص  الذي اررشح أةا، األصوات ةق عدد أكرب علي حيص  ةق
ةدتتب طالب الربناةج األراين ممثال عق   واب.أ أةب إملداء دان ترشيحه  حب يف احلقله  تلميذة أا تلميذ الفص . ك 

 الصف ملأكمله. 
 . علي ذل  الفص  ثلثا أمجع خلاه إذا ميكق كما اردصب، عق حق التدحي الفص  رمث   4. 3

 
  البال  ودب أا ال لوب وممثل .4

 اةفرتض أن جييد أحد أعضاء اللجدب أعضاء . مخسب أ صي سحد تضم ودب أا( 5)ال لوب ةق خالل ممثلي التالةيذ متثي  ةتم 1. 4
 مجيع اهم ميثلوناحيم  اودسيب األرانيب أا الدمسااةب أا السوةسرةب دان إزدااج اودسيب.   ،لغب األمإجادة نيب اللغب األرا
 اليت اأةام الااةب. اهم ةشرتكون يف االجتماعات ،اردر ب اةدةر ،نيالماار ،ملايدهم دفردةقة تالةيذ أةاماردر ب  تالةيذ
 هبا ت وم اليت األعمالمل إخ ارهم اةتم،  الفصول ممثلي اجتماعات ةدةران كما ؛ للتالةيذ التأدةويب ملاولسات تتالق
 .اللجان

 انتتاب أا ،ممثلني للتالةيذ انتتاب  يتم كان إذا الوسي ب ملاألغلويب الدرا ي الاام ملداةب يف الفصول ممثلي اجتما  ة رر 5. 4
 لتمثيلهم يف الاام الدرا ي اواري.   ودب

احلق ىف  -ةق الصف التا ع املتداءا  -ممثلي ال لوب أا أعضاء اللجدب يف ملداةب الاام الدرا ي، ا لك  تلميذ ةتم انتتاب   3. 4
الساملق ا الفت الدظر الكتايب ارتكرر يف الااةني الدرا يني اواري  ،فإن اإلجراءات التأدةويب ،(5. 3)ةسري الودد  نفسهترشيح 

 مجياها ةسائ  ال تتفق ةع هذا اردصب. 
 حق التصوةت  ك  ممثلي الفصولالك  ةق اررشحني نفسه.   فيه اجتما  رمثلي الفصول  و  الامليب االنتتامليب، ة دم  داة

عل  أكرب عدد ةق األصوات ةدصب ممثلي ال لوب أا عضوةب  اصلونا ةتوىل اررشحون احل .اال  تتم  ر االنتتاملات  ىف
 أخرى .وةت ةرة صايف حالب تسااي عدد األصوات ةتم الت .اللجدب



27 

 
،  انائواا له ختتار اللجدب ةق ملني أعضائها ممثال عدهاام ا ارسئوليات فيما مليدهم، ا ةت ا م ممثلو التالةيذ أا أعضاء اللجدب اره 4. 4

  ، علماا ملأن أعضاء اللجدب ميثلون مجيع ال الب فضالا عقللام  هبا األ ا يدظام اللدفسها الئحب حتدد كما 
 . اردصب ةدتتب عضو جدةد  اجتما  ممثلي الفصول، ا إذا خالع أى ممث  لل لوب ملأغلويب ثلثي األصوات يفميكق خل 2. 4

 
 ارتتارانالث ب  ن حم در و ار 2

 ن حم در و ارسحيث ةسا  التدرةس، ا تكون الث ب ةتوادلب  هيئبملني ا  ،ث ب مبثاملب ا  اء ملني التالةيذالحم   ندر و ارةاترب  1. 2
إىل اجتماعات  لفصول ملصفب ا تشارةب، كما ميكق دعوهتما التوفيق ملني اوهتني، ا هم حيضران اجتماعات ممثلي  الث ب إىل

 .  دباللج
نتتاملات يف الاام التايل . االا ردة تدتهي عدد  ي،يف ملداةب الاام الدرا ارتتارةق الث ب حم   در نيارةدتتب ممثلو الفصول  5. 2

وات، ا إذا خال عق ةدصوه ىف اجتما  ممثلي الفصول عل  أن تص  األغلويب إىل ثلثي األصارتتار لث ب احم  درس ارميكق خلع 
 . اردصب ةدتتب عضو جدةد

 
 اجتما  ممثلي الفصول  2

أا أعضاء اللجدب  ،ال لوب وجتما  هم ممثلاال. أعضاء  احتاد ال البصاحب ال رار يف اجتما  ممثلي الفصول هو الكيان  1. 2
احيق  ،اارالمنيجتما  ا رتاحات ال لوب ال.    تدا ش يف هذا ااممثلي الصفوف ،انواهبم ،إلضافب إىل ممثلي الفصولملا

 هيئب التدرةس.         جيه تكليفات إىل إدارة اردر ب ا ، اتو احتاد ال البملسري الام  يف  للحاضرةق اختاذ  رارات تتالق
عل  ةواف ب  احلصول الدظام األ ا ي ملشرط ةواف ب ثلثي األصوات عل  األ   ، احيق الجتما  ممثلي الفصول تغيري الئحب 

 ةدةر اردر ب. 
هم عليه، ا ارتتارةق الث ب حم   در نيارتتم االجتماعات عادة يف ا ت الدرا ب،  ا ةالق عق ةوعد اإلجتما  ملاد ةواف ب  5. 2

، إذا ا تض  األةر تدظيم أكثر ةق اجتما  يف الشهر  اإلخ ارات( الشوكب الداخليب )دفرتتدرةس ملاإلعالن ىف ةولغون هيئب ال
  الواحد ةلزم احلصول عل  ةواف ب ةدةر اردر ب .

ل ، أا إذا ارد طلب ةق ذشهرةا ملانتظام، كما ميكق الدعوة لا د جلسب إذا ا تضت الضرارة ااحدة تا د اولسات ةرة 
 إحدى اوهات اآلتيب: 

 ب ال لوبممثلو ال لوب أا ود  -ا 
 فصول عل  األ    بممثلو مخس -ب 
 هيئب التدرةس  -ج 
 ةدةر اردر ب  -د 

 ةلزم حضور مجيع األعضاء . 
 . حصبلدةهم كق ةمل ضور كمستماني إذا احل لوب الا ميكق للمهتمني ةق اردر ني 

 جتما  ممثلي الفصول. اجدال أعمال ةتم إخ ار ةدةر اردر ب مبيااد ا 
 يوةنيملال لوب أا أعضاء اللجدب ، ا ةالق عق اروعد ا اركان ا جدال األعمال  و  ةوعد االجتما   وماعات ممثلاالجت ةدةر  3. 2

  ، اهو ةالق الح ا.، كما ةتم حترةر حمضر عق ك  جلسبعل  األ    درا يني
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 رارات  ختاذاحيق لالجتما  رفضا، ا ال  تسااي يف األصواتتتتذ  رارات اجتماعات ممثلي الفصول ملاألغلويب الوسي ب، ا ةاترب ال 4. 2
 . عل  األ   الفصول يإال إذا حضر ممثلو ثلث

 
 الفرعية اللجان.  2 

عدد ا تشكي  وان ةؤ تب لظراف طارئب لل يام مبهام خاصب الفرتة حمددة، ا تتو ف ةدة عم  اللجدب  الحتاد ال البميكق   1. 1
 تشكيلها. أعضائها عل  التكليف ارسدد هلا االغرض ةق 

 ختتار ك  ودب ممثال هلا ة دم ت رةرا عق  ري الام  االدتائج يف اجتما  ممثلي الفصول الختاذ ال رارات.  5. 1

 احلق يف انتتاب عضو جدةد. هلا ودب اف، أةا إذا تدح  عضو عق ةدصوه ملاللجدب عق عضو إ  اط الاضوةب  جيوزال  3. 1
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 :في المرحلة المتوسطة و العليا بالمدرسة األلمانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة المدرسية رحالتالقواعد 

 التاليميب ملاردر ب. ال ةتجزأ ةق الامليب الرتملوةب ا  اتاترب الرحالت اريدانيب ا الدهارةب االسفرات اردر يب جزءا 

 : الرحالت أهداف -أوال
 ا ملالتايل دعم عمليب التاليم االجتماعي اتامي ها ارالمني املني مليدهم الاال ب احتسني ،الفص  تالةيذ ملني الرااملط تدعيم ،

 االتال ي. 
 ( االث افب الوالد ةاامل عل  التارف) ملالدسوب رصر اث افتها  التالةيذ آفاق تو يع. 
 ( اةشاهدات زةارات ، ةشراعات)   التتصصيب ارارفب تاميق. 

 .األخريةق اهلدفني أ يب زادت كلما  التالةيذ،  ق زاد كلما
 أنواع الرحالت المدرسية:   –ثانيا 

أا جملموعب تاليميب، اجيوز ةد ةدة الرحلب ةق خالل ضم ةوم غري  ،الرحالت الدهارةب: نشاط ةدر ي ةلزم عل  ةدار ةوم للفص  ملأكمله
دةد اركان ااهلدف ةق الرحلب مما ةغري تصديف هذا الدشاط إىل " فرة ةدر يب". اةتم حت ،إىل الربناةجدرا ي 

 اليت ة وم عليها اردرس رائد الفص ، ملاد احلصول عل  ةواف ب ةدةر اردر ب. 
أا لجموعب تاليميب. اةتم حتدةد اركان ا اهلدف ةق الرحلب  ،السفرات اردر يب: نشاط ةدر ي ةلزم عل  ةدار عدة أةام للفص  ملأكمله

 ملاد احلصول عل  ةواف ب ةدةر اردر ب. اليت ة وم عليها اردرس رائد الفص ، 
أا نشاط خا  ملالفص  )ةكان تاليمي خارج حرم اردر ب(. ت ع  ،الرحالت اريدانيب: نشاط ةدر ي ةلزم يف إطار ةادة درا يب ملايدها

ةسئوليب التدظيم عل  عاتق ةدرس ارادة، عل  أن ةتم االتفاق ةع ةدرس الفص  ااحلصول عل  ةواف ب ةدةر 
 ب. اردر 

 
 : المدرسية الرحالت توزيع -ثالثا 

يف ك  فص  درا ي ة ام ةوم ةركزي للرحالت يف اررحلب ارتو  ب ا الاليا. أةا يف الصفوف اليت حتدد  الرحالت اريدانيب ا الدهارةب:
ردر ب ذات ( فإن هذا اليوم ةستغ  يف الفص  الدرا ي األال للمشراعات يف ا11/15، 18، 0، 2ن، 4هلا  فرة ةدر يب )

 األهداف الرتملوةب، أا الرحالت اريدانيب أا ت دمي ارشورة الدرا يب للصفني احلادي عشر االثاين عشر. 
 السفرات اردر يب: 

 ب الوحر األ ر ردة ثالثب أةام عل  األكثر )ةويت  الصف الراملع ن:  فرات ةدر يب ةع فصول الصف الراملع األخرى إىل ةد
 ليلتني(. 

أةام )ةويت ليلتني( عل  األكثر مبا فيها ا ت السفر ملغرض ت وةب الرااملط االجتماعيب يف  3ادس:  فرة ااحدة ةدهتا الصف الس
الفص . ا ةشرتط أن ة ع ةكان الرحلب عل  ةسافب ة وولب ةق اردر ب داخ  حداد مجهورةب ةصر الارمليب، ا ةتم حتدةدا ملاالتفاق 

 حات أا الوحر األ ر يف إطار ملرناةج(. ملني رائد الفص  اةدةر اردر ب. )الوا
 أةام عل  األكثر )ةويت ثالثب أةام(.  4الصف الثاةق:  فرة ةدر يب للتارف عل  عامل الصحراء يف ةصر، ا ةدهتا 

 أةام(.  2أةام )ةويت  2الصف الااشر:  فرة ةدر يب إىل صايد ةصر، ال تزةد ةدهتا عق 
أةام شاةلب أةام السفر، عل  أن ةتم اختيار  0ب ناط ب ملاللغب األرانيب ال تزةد ةدهتا عق الصف احلادي عشر:  فرة درا يب إىل دال

ةكان الرحلب ةق  و  رائد الفص  ملاالتفاق ةع طالب الفصول. اإذا مل ةتم االتفاق عل  ةكان الرحلب ملرأي األغلويب، فإن رائد 
الب، عل  أن ةتضمق ةوم ةق أةام الرحلب ةشورة تاليميب )زةارة جاةاب الفص  خيتار ةق األةاكق ار رتحب ةكانا ةكون ةلزةا لك  ال 
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اةفض  أن حيص  ال الب ااحدة عل  األ  (. فالغرض أن تتاح لل الب إطاللب عل  جاةاات اةااهد عليا اشركات يف أرانيا. 
اار لوب أةضاا أن ةدظم اليوم ميب. ا ةق ارؤ سات التاليعل  فرصتني للحصول عل  ةالوةات عق لجاالت الدرا ب اواةايب اغريه

ة. التارةفي ملالدرا ب اواةايب يف أرانيا ملشك  ةكم  لليوم التارةفي الذي ة ام  دوةاا ملاردر ب األرانيب اإلجنيليب الثانوةب ملال اهر 
ةلني يف إطار زةارات )تتضمق زةارة اواةاب: حضور حماضرة، ارش عم  خصيصاا ل الب اررحلب الثانوةب، حوارات ةع طالب أا عا

 لشركات(
هذا ال ائمب ةلزةب لك  الفصول اارالمني، االجيوز التو ع فيها، اإن كان ميكق اختصارها أل واب ترملوةب ملاد الرجو  إىل ةدةر 

 اردر ب. 
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 األلماني الدولي  األبيتور امتحان الئحة بخصوص إرشادات

ب اال الوات عل  شهادة األمليتور طو اا لالئحب األمليتور األراين الدايل اروحدة، حيص  ال ال 5810/5812اعتواراا ةق الاام الدرا ي 
صصات، علماا ملأن شهادة األمليتور اليت متدحها اردارس األرانيب ملاخلارج تؤه  ال الب اال الوات للدرا ب اواةايب يف أرانيا يف مجيع التت

دان شهادة األمليتور الدايل ملارث  تارتف اواةاات عل  ةستوى الاامل ملا. ا ن عل  شهادهتم ةق ةدارس داخ  أرانيو اكأهنم حاصل
حيص   –يف اللغات األجدويب ايف لغب مللد ار ر ملاألخ   –حتفظات، كما لو كانت ممدوحب ةق ةدر ب داخ  أرانيا. نظراا رهاراهتم ارتميزة 

ادرجات ةستوى رفيع تفيدهم  ،تسهيالت يف إطار  ال وول  يف اواةااتخلارج يف دال كثرية عل  ملاخرجيون اخرجيات اردارس األرانيب 
 يف درا تهم. 

 www.kmk.orgخيت  ارؤمتر الدائم لوزراء الث افب ملأرانيا ملوضع اللوائح االتوجيهات اردظمب لألمليتور 

م لوزراء ئةؤهلب للدرا ب اواةايب يف اردارس األرانيب ملاخلارج ) رار ارؤمتر الدا األمليتور األراين الدايل، الئحب احلصول عل  شهادة .1
 ( 11/82/5812الث افب ملتارةخ 

األمليتور األراين الدايل ) رار ارؤمتر الدائم  –توجيهات الئحب احلصول عل  ةؤه  ال وول ملاواةاات ملاردارس األرانيب اخلارج  .5
 (11/82/5812لوزراء الث افب ملتارةخ 

يب لالئحب ة وم ةدسق اررحلب الاليا ملاردر ب األرانيب اإلجنيليب الثانوةب ملال اهرة ملتارةف ال الب اال الوات اأالياء أةورهم ملالودود األ ا 
دثب تواعاا اتوجيهاهتا. اكذل  خالل اررحلب الاليا يف الصفني احلادي عشر االثاين عشر ةتم تارةف ال الب اال الوات ملالتوجيهات احمل

 اسحسب احلاجب. 

 أةب ا تفسارات.  ةدسق اررحلب الاليا اإلجاملب عق هذا اةتوىل

 فضال  عن العاشر الحادي والثاني عشر  تحانات للصفوفامقواعد 

 االةتحان إذا مل تتحهاعل  مجيع ال الب اال الوات إحضار أدااهتم ارساعدة )ةثالا اآللب احلا وب، الام  األديب إخل( ةوم  .1
(. اإن مل ملتم حيضرها ةام  ال الب ملدان األداات ارساعدة.  هلم اردر ب  )ال اةوس ةثالا

ةساعد  وله( ملسكرتارةب اردر ب ) االتصال إذا تغيب ال الب أا ال الوب ةوم االةتحان اجب االتصال ةوم االةتحان )اةفض  .5
ردرس ارادة أا رائد الفص ، اإال ةتم  اطوي ام ال الب ت رةر اإخ ارها ملالغياب. أال ةوم عودة إىل اردر ب ة د ،(ال سم ارصري

ا.   ت ييم االةتحان ملت دةر صفر أا ضايف جدا

طالب يف اليوم الساملق لالةتحان )الو لفرتة ااحدة( ةااة  ةااةلب الغياب الاادي، أي ة دم شهادة طويب عق الفرتة حال غياب  .3
ت دمي هذا الشهادة حيرم ال الب ةق أداء  حال عدمرادة اكذل  لرائد الفص . اليت غاهبا، عل  أن ت دم هذا الشهادة رالم ا

 االةتحان. 

 أةا ةوعد االةتحان الودة  فيحددا ارالم ملاالتفاق ةع ةدسق اررحلب الاليا. 

أةا إذا رصد ارالم   و  ملدء ك  االةتحان جيب تسليم مجيع الو ائ  ارساعدة غري ارصرح هبا ةدها األجهزة اإللكرتانيب احملمولب، .4
عدم التزام ملالتسليم ملاد ملدء االةتحان اح  ةوعد تسليمه، ا ج  ذل  يف حمضر االةتحان، فإن هذا الفا  اروثق ةق  و  
 ارالم اررا ب ةاترب حماالب للغش، مما ةرتتب عليه حصول ال الب ارت  ملال واعد عل  درجب "صفر" )أا ت دةر ضايف جداا(. 

الوةات أا ا تتدام أداات ةساعدة غري ةصرح هبا أا التواص  ةع طالب آخرةق "حماالب غش"، اةؤدي إىل ت ييم ةاترب ن   ار .2
ا أا صفر.   االةتحان ملأكمله ات دةر ضايف جدا

http://www.kmk.org/
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ال جيوز ا تتدام دارات ارياا أثداء فرتات الفسحب، اذل  ملا تثداء دارات ارياا يف  اعب ةدخ  ارسرح. هذا اةتم تداةق  .2
 ات الذهاب إىل دارة ارياا االاودة ةدها. أا 

 إ رار ال الب / ال الوب: 

 طلات عل  هذا ال واعد. ال د 

 الفص :__________ اال م: _________________________

 التو يع:_________________________
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 قواعد الغياب عن المدرسة و التأخير 
 الغياب عن المدرسة

 5. 2الئحب اردر ب ف رة 
إذا عجزت تلميذة أا تلميذ ملسوب اررض أا ألى  وب آخر عق احلضور للمدر ب أا االشرتاك ىف أى ةدا وب ةرتو ب ملاردر ب، اجب 

 ةُذكرعل  اىل األةر إخ ار اردر ب دان تأخري. اعدد الرجو  للمدر ب جيب عل  التلميذة أا التلميذ ت دمي إخ ار كتاىب ةق اىل األةر، 
 . ا د ت لب اردر ب ت رةرا طويا ىف ملاض احلاالت.اةدته فيه  وب الغياب

 
 قواعد عامة تنظم عملية التطبيق

الغياب ارالوم ةسو اا: إذا كان الغياب خم ط له ةسو اا اجب احلصول عل  ةواف ب ةدةر اردر ب، عل  أن ةتم ا تيفاء ا تمارة  -
  اب ملو ت ةدا ب.  اتسليمها لرائدة أا رائدة الفص   و  فرتة الغي طلب اإلجازة

 اإلخ ار كما ةلي: الغياب ارفاجئ: يف حاالت الغياب غري ارتو ع جيب عل  ايل األةر  -

اررحلب االملتدائيب: ةتم اإلخ ار الكتايب ةق خالل إر ال ر الب ملرةد إلكرتاين إىل رائد الفص ، اذل  يف إطار اليوم األال  .1
كتايب ملا تتدام "ا تمارة  االعتذار" ارتصصب لذل . اجيوز طلب ت رةر طيب   للغياب. يف ةوم الاودة ةتم ت دمي خ اب إعتذار

 يف ملاض احلاالت ارربرة. 

اررحلتان ارتو  ب االاليا: ةتم اإلخ ار الكتايب ةق خالل إر ال ر الب ملرةد إلكرتاين إىل رائد الفص  يف ةوم الغياب األال  و   .5
يف اررحلب ارتو  ب أا  (Schulplaner) عتذار كتايب" يف "الدفرت اردظم"ملدء الدرا ب. ايف ةوم الاودة جيب إر ال "إ

 عتذار( يف اررحلب الاليا. اجيوز طلب ت رةر طيب يف ملاض احلاالت ارربرة. الملا تتدام "ا تمارة ا

الربةد  عرب ةر   إىل ةساعد ال سم ارصريإخ ار كتايب  ( يف أةام االةتحانات:11/15ررحلب الاليا )ملاخاصب  واعد  .3
 . )carmen.elsaadi@deokairo.de(اإللكرتاين 

 عتذار الكتايب خالل ثالثب أةام درا يب ةاترب الغياب ملدان عذر.الإذا مل ةسلم ا .4

 . سحد أ ص   يف اليوم الثالث ةق الغياب يف حاالت اررض لفرتات طوةلب ة دم ايل األةر اعتذاراا كتاملياا لرائد الفص  ، اذل  .2

ىف ملاض احلاالت ارسووب  د ت لب اردر ب ت دمي شهادة طيوب. اال ةاتد ملالشهادات ال ويب ال  ةكتوها األه  ملأنفسهم  .2
 ألملدائهم.

 لت ييم ت درإن درجب هذا اف ت ييم ملدان عذر أا أىت ويق أا أا اختوار  أا  ةتحاناذة عق أداء إذا تغيب تلميذ أا تلمي .1
لكي ةتاح  ؛يف اررحلب الاليا )الصفوف ةق الااشر إىل الثاين عشر( جيب تسليم الت رةر ال يب يف أال ةوم ملاد الاودة. ملصفر

 ال الب أداء اةتحان ملدة ، إن مل ةتم ذل  ة يم االةتحان ملدرجب "صفر". 

فتاوض الدرجب الشفهيب  ( ملسوب الغياب ارتكرر،ةق احلص  ىف أى ةادة %18إذا تاذر الت ييم الشفه  ) ملداةب ةق غياب  .0
 ىف حالب الغياب غري ارربر ت يم الدرجب الشفهيب ملصفر.ا ، ةتحان ةتضمق ةدهج الفص  الدرا ي كلهامل

فإن ردرس ارادة أن حيرةه  ،ةق اىل األةر ملدان عذر كتاىب كاف  مليوم ةتحان إذا تغيووا  و  اال 15إىل  2فوف ةق تالةيذ الص .2
 ء االةتحان. ىف حاالت خاصب ميكق إلدارة اردر ب أن ت لب شهادة طويب.ةق أدا

 
  إجراءات فى حالة الغياب بدون عذر

أا كتاملبا ىف   ا ) ةولغ اىل األةر هاتفيااعتذار كتاىب الح ا املت دمي  ملدان عذر، خي ر اىل األةر ةع إلزاةه عدد الغياب للمرة األاىل .18
 .ا يلب كتامليب أخرى( ةبأعق طرةق أا  ،أا عق طرةق الربةد اإللكرتاىن ،ةع التو يع ملالالم ،كرا ب الواجوات اردزليب للتلميذ

mailto:carmen.elsaadi@deokairo.de
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 ىف حالب الغياب للمرة الثانيب ملدان عذر ةدعو ةدرس الفص  اىل األةر ر امللب شتصيب. .11

الفص  للتلميذ، أةا  رائددرس ارةق  ةوجه لفت نظر كتايب 15إىل  2ىف الصفوف ةق ىف حالب الغياب للمرة الثالثب ملدان عذر  -
 ( فإن ةدرس الفص  ةدعو اىل األةر ر امللب شتصيب. 4إىل  1ىف صفوف اررحلب االملتدائيب ) ةق 

 هذا اإلجراءات مثارها فإن اجتما  الفص   د ة رر إجراءات أخرى )كالفص  ارؤ ت(.  إذا مل تؤت   -

 
 المادة الدراسية الفائتة 

يف أةام الغياب ةاتمدا عل  نفسه، عل  أن ةوفر له ةدرس ةادة تاليميب ةق ا  ،اته ةق ةضاةنيةتكف  ك  طالب أا طالوب ملتاوةض ةا ف
 كما ةرد عل  ا تفساراته عما  د ةصاب عليه ا تياامله.   ،ارادة أاراق الام  اليت حص  عليها ال الب أثداء الدرس

 
 إعادة أداء االمتحانات واالختبارات القصيرة

، فال ةصح أن ةؤثر ا كتامليااعتذار  له فيها، اتسلم ةدرس ارادة دخ عق أداء اةتحان أا اختوار أل واب ال  ذةإذا تغيب تلميذ أا تلمي
ااد أداء االةتحان ىف ا ت الحق، أا أن ة دم عم  عل  درجب الشهادة اردر يب. ىف ملاض احلاالت الملد أن تتاح الفرصب ألن ةُ  هذا  لواا

 ل رار ىف هذا ردرس ارادة.ة يم ملدفس ت ييم االةتحان. اةرجع ا
 

 التأخير -ثانيا 
الفص  أن رائد لمدرس لالملد  تكرار تأخري طالبااجملموعب الدرا يب. عدد  ،التأخري ارستمر اارتاا ب ةؤثر عل  الامليب التاليميب للتلميذ

 اإلجراءات اآلتيب:ةتتذ 
 اخل وة األاىل: ة امللب ةع اىل األةر ملسوب التأخري ارتكرر.

( أةا ىف اررحلب االملتدائيب ) الصف األال ح  الراملع( ة امللب لوىل األةر ةع 15إىل  2) الفصول ةق   وة الثانيب: لفت نظر كتايباخل
 ةدةر اررحلب االملتدائيب.

 (دةويب ) إنذار ةق ةدةر اردر ب، الفص  ارؤ ت ةق اردر باخل وة الثالثب: اجتما  جمللس الفص  ةع إجراءات تأ
 

 تلميذ ةق حصب درا يب. اإلشراف ملاردر ب ال ميكق طردب تتالق ملأةانب أل وا
ملاد  ىف اردر ب ملام  إضاىف أا ا تو ائه هم التلميذ ىف كتاب الفص  ةع إلزاةإدراج ا  - تكرار التأخريع املا عل   -حيق  ردر ي ارواد 

 .انتهاء  اعات الدرا ب
  احلص  اخلاليب ةق الدراس ةق طالب اررحلب الثانوةب. جيوز  حب تصرةح اخلراج ةق حرم اردر ب أثداء

 

 
  

 
 
 


