AL-Makassed Philanthropic Islamic Association of Beirut
Omar Bin Al-Khattab School
نظام الحياة المدرسية
حقوق المتعلم
إن جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت والقرى تؤمن بأن المتعلم هو محور العملية التعليمية-التعلمية وأساسها؛
إذ يقع على عاتقه مسؤولية تعلمه ،وما المعلم إال مو ّجه هذه العملية .كما ّ
إن جمعية المقاصد تنظر باهتمام ،إلى صحة المتعلم الجسدية
والعقلية والنفسية ،وترى ّ
إن تعلّم المعارف الجديدة والقدرة على التركيز واستعمال هذه المعلومات في التعبير عن ذاته هي الركائز
األساسية للتحصيل المدرسي المتميز .هذا ،ويمكن إدراج هذه الحقوق على الشكل التالي:
 توفير التعلّم النوعي الجيد.
 الحصول على بيئة تعلمية آمنة وجو تعليمي سليم يتسم بالعدل والمساوة وعدم التمييز.
صص المناسب ومهنة المستقبل المناسبة.
 توفير التوعية الالزمة روحيّا ً وخلقيّاً ،والتوجيه الكافي الختيار التخ ّ
 توفير متابعة ورعاية المتعلم لموهبته وإبداعه.
 المحافظة على ملكية المتعلم الخاصة.
 المساهمة في ح ّل النزاعات الناشئة بينه وبين زمالئه والعاملين في المدرسة ضمن روح الزمالة والعدالة والمحبة والتسامح.
 إشراكه في النشاطات المدرسية (الصفية والالصفية)...
ي بسبب سلوكه السوي المميّز و/أو تحصيله التعلّمي أو تقدمه أو جهوده أو منجزاته في
 التقدير والتكريم خالل العام الدراس ّ
الدراسة واألنشطة ،عبر شهادة تقدير أو جوائز عينية .
 الحصول على دعم واهتمام من قبل مربي الصف الذي يحرص على إقامة عالقة متبادلة تراعي الفروق الفردية
والحاجات االجتماعية لكل متعلّم من الناحية النفسية والتعليمية ،مع تقديم النصح واإلرشاد الالزمين ،وفقا ً للمرحلة العمرية.
 عدم المساس بكرامته أو امتهان شخصيته عند توقيع العقاب على السلوك غير المرغوب الذي قام به ،مع معالجة مثل تلك
الحاالت على انفراد بعيداً عن العقاب البدني أو التشهير.
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نظام االنضباط المسلكي
تؤدي المدرسة المقاصدية دوراً كبيرا ً في تربية وتحضير تالمذتها للحياة ،تدربهم على احترام األنظمة والقوانين بشكل عام وعلى احترام
والتدرب على تمثل مفاهيم االنضباط الذاتي .كما وتحدد اإلجراءات
األنظمة المدرسية بشكل خاص ،فتهيء لهم التكيف مع البيئة المدرسية
ّ
ي من قبل مسؤول الحلقة واإلحالة إلى اإلنذار الخطي األول فتوقيع
المناسبة ودرجتها عند المخالفة مع مراعاة التدرج مبتدئين بالتنبيه الشفه ّ
عقد مع المتعلم وصوالً إلى توصية بالفصل من المدرسة.

تجدر اإلشارة إلى أن عقوبة الفصل النهائي من المدرسة هي من صالحية المدير وحده بعد عرض الموضوع على المجلس اإلداري،
والتشاور مع إدارة الشؤون التربوية وفي ما يلي اإلجراءات المتبعة عند المخالفة:

مبرر أو إذن:
إجراءات التأخير الصباحي دون ّ
تتخذ بحق كل متعلّم اإلجراءات المنصوص عليها في ما يلي ،بحسب المراحل:
 يحصل المتعلم في المرة األولى للمخالفة على تنبيه شفوي من قبل مسؤول الحلقة ،كما يتم االتصال باألهل لمعرفة األسباب.
يوقعه األهل؛ ويحفظ في ملفه ،ويحرم من الحصة األولى.
 يحصل المتعلم في المرة الثانية للمخالفة على إنذار خطي أولّ ،
يوقعه األهل؛ وفي حال تكرار التأخير يفصل في اليوم الذي تأخر فيه.
ثانّ ،
 يحصل المتعلم في المرة الثالثة على إنذار خطي ٍ
المبرر:
إجراءات الخروج االضطراري
ّ
 يتقدم االهل برسالة خطيه الى إدارة المدرسة ليتم دراسة مدى أهمية االمر على ان ال يتعدى هذا الطلب مرتين في الفصل الدراسي.

المبرر:
إجراءات الغياب
ّ
تكرر الغياب أكثر من
 يتقدم األهل إلى إدارة المدرسة ،خطياً ،برسالة عند غياب ولدهم ليوم واحد أو ليومين متتاليين ،فإذا ّ
مرة في الفصل يُطلب من األهل إحضار تقرير طبي والحضور شخصيا ً إلى المدرسة.
ّ
 إذا تجاوز غياب المتعلم مدة ثالثة أيام متتالية ،يتوجب على األهل إحضار تقرير طبي وتسليمه لمسؤول الحلقة.
ؤرخ في يوم الغياب نفسه.
 ال يبرر الغياب في يوم االمتحان ،إال في حال المرض ،وذلك بتقرير طبي ُم ّ
يعرض غياب المتعلم غير المبرر ،يوم االمتحان ،إلى فقدان حقه في إعادة االمتحان ،ويستحق صفرا ً في مادة أو مواد االمتحان.
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إجراءات اإلخالل باالحترام المتبادل أو العدوانية أو التهديد أو الضرب بين المتعلم وزمالئه أو بينه وبين العاملين في المدرسة:
 يعتذر المتعلم عن سلوكه إلى اآلخرين ،ويحصل في المرة األولى على تنبيه شفهي.
 يحصل المتعلم في المرة الثانية على تنبيه خطي أول ،ويُطلب توقيعه من األهل ،ويُحفظ في ملفه.
ي أمر المتعلم في المرة الثالثة ،ويوقع مع ولده على عقد يحدّد العقوبة التي يتم االتفاق عليها ،ويُحفظ في ملفه.
 يُستدعى ول ّ
 تُنفذ العقوبة المنصوص عليها في العقد.
 في حال حصول ضرر أو أذى أو تكرار للمخالفات السلوكية التي عوقب عليها سابقا ً يُطرد المتعلم لمدّة يراها المدير مناسبة،
أو الفصل النهائي بعد التشاور مع إدارة الشؤون التربوية.

بالزي المدرسي والرياضي المقرر:
إجراءات مخالفة االلتزام
ّ
ي إلى المدرسة.
 يحصل المتعلم في المرة األولى على تنبيه شفهي ،كما ويتم االتصال باألهل إلحضار الز ّ
 يحصل المتعلم في المرة الثانية على إنذار خطي ،يوقع عليه األهل ،ويُحفظ في ملفه.
 يحصل في المرة الثالثة على إنذار خطي ثان ،يوقع عليه األهل ،ويُحفظ في ملفه مع إحضارهم للزي المدرسي أو الرياضي.
تكرر األمر يُطلب من التلميذ الحضور إلى المدرسة نهار الجمعة لتأدية عمل صفي أو القيام بخدمة مدنيّة.
فإذا ّ

كما بإمكانكم متابعة بيانات أوالدكم (المفكرة ،العالمات ،الغياب ،التأخر الصباحي ،األقساط) عبر طريقتين :


الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع المدرسة االلكتروني عبر اختيار .LOGIN



تحميل تطبيق  EduFlag Parentعلى هاتفكم الذكي.

مالحظة  :تهدف إدارة المدرسة الى التواصل معكم لنقل الحياة المدرسية اليومية عبر وسائل إعالمية مختلفة كموقع المدرسة اإللكتروني
ومجلة المدرسة ومواقع التواصل االجتماعية .لذلك ،قد تظهر صور ولدكم عبر إحدى هذه الوسائل خالل العام الدراسي الحالي.
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