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 " فرع االزدھار"الدولیة  مؤسسة العراقي                                      

                                    
 2022-2021السنة الدراسیة:                                             

 
 

 
 

 لميثاق المؤسسة اإلطار المرجعي  
من القانون    7لمؤسسة مقتضیاتھ من التشریعات والقوانین الجاري بھا العمل في المادة  میثاق ایستمد       

الخصوصي  بمثابة   06.00 للتعلیم  األساسي  رقم  النظام  الوزاریة  والمذكرة  بتاریخ    78،  الصادرة 
 . صوصي ومؤسساتھالمنظمین للحیاة العامة للتعلیم الخ  24/06/2003

 

 التوجه العام للمؤسسة 
العراقي        مؤسسة  م  إلى   الدولیة تھدف  وفق  تربوي  منتوج  في  تقدیم  بھا  المعمول  الجودة  كبر أعاییر 

  ناجح مسؤول، مبادر، مبدع، خالق، منفتح، متمیز،  ، رغبة منھا في بناء مواطن مغربي،  المعاھد الدولیة 
 امن  ، التضبقیم ومبادئ الدیمقراطیةومؤمن   ،والمستقبلیة  اآلنیةقادر على مواجھة التحدیات و
 ، أسرتھ ووطنھ. وبذلك یصیر مواطنا صالحا لنفسھ  الحفاظ على البیئة،و
 

 المساطر التنظيمية للمؤسسة 

 تنظیم الدراسة *

الصا      الوزاریة  المقررات  بنود  مختلف  علیھ  تنص  ما  وفق  بالمؤسسة  الدراسة  وزارة تنظم  درة عن 
 . في مستھل كل سنة دراسیةوالتعلیم العالي والبحث العلمي ن المھني التكوی التربیة الوطنیة و

 التسجیل و إعادة التسجیل *

و      التسجیل  عملیة  منسجم تخضع  لضوابط  التسجیل  مإعادة  مع  رسمیاة  بھ  یعمل  االا  شریطة  تزام  ل، 
ین كل الفاعلین داخل حرم  بمقتضیات میثاق المؤسسة الذي یعتبر المرجع األساس في تنظیم العالقات ب

 . المؤسسة 
 
 

  ؤسسةــ لمميثـــاق ا 
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 مجالس المؤسسة*
التربویتشتغل        ومجالس  المجالس  االنضباطیة  التعلیمیة،  و ة،  للتوصیات  تبعا  المذكرات  األقسام 

 . المؤطرة للفعل التربوي التعلیمي والقرارات الوزاریةالرسمیة 
 تسلیم الوثائق المدرسیة*

یتم تسلیم الشواھد المدرسیة وشواھد المغادرة وباقي الوثائق المدرسیة وفق التشریعات والضوابط      
 القانونیة المعمول بھا رسمیا. 

 الخصوصيات المميزة للحياة المدرسية بالمؤسسة 

 :  المجزوءات نظام  *
تنھج  مسار  منظومة  اعتماد  جانب  المجزوءات    إلى  نظام  اإلعدادي  الثانوي  السلك  في  المؤسسة 

الكفایات   من  كفایة  بكل  الخاصة  التحكم  عتبات  تحدید  على  یقوم  شامل  إجمالي  بتقویم  یسمح  الذي 
كل   على  الواجب  واالنت  تلمیذ(ة) الضروریة  حدة  على  مادة  كل  الستیفاء  منھا  المستوى  التمكن  إلى  قال 

 الموالي.  

 : التربویة   األنشطة*
سواء    لتربویةألنشطة ا توفر المؤسسة لكافة التلمیذات والتالمیذ فضاء ثقافیا یسھر على مختلف ا           

المرافقة    التكمیلیة منھا أو  أو  بالدعم  المدرسیة  المرتبطة  التلمیذ  بھدفالبیداغوجیة    ، (ة)صقل شخصیة 
من   والعلمیة،الرفع  المعرفیة  الحسیة   مؤھالتھ  مھاراتھ  والثقافي    رصیده  اء نإغ،  دعم    نمیةوتالفني 

 ویمكن جرد ھذه األنشطة في :  .ذاتیة مواھبھ المیوالتھ و
تربویة تعلیمیة تكوینیة : ریاضیة، ثقافیة، علمیة،  یمكن الفضاء من خلق عدة نواد       النوادي :       

ینخرط فیھا التلمیذ (ة) بالمجان وفق الشروط التي ستذكر الحقا  .  فنیة، بیئیة، ... إلخ 
 (في الظروف العادیة)  في باب حقوق التلمیذ(ة).

        : تلمیذ       الدعم  إلى  كل  حاجة  في  أیحصص  (ة)  في  الدراسي   ةدعم  التحصیل  مواد  من  مادة 
من والسادة    ھاسیستفید  األساتذة  والسادة  السیدات  بین  بتنسیق  برمجتھا  تتم  بالمجان 

 أو السبت.  الثالثاء،الخمیسبعد زوال  المرافقین التربویین
 

الورشات  الورشات:          إمكان االنخراط في مختلف  التلمیذات والتالمیذ  المؤسسة رھن إشارة  تضع 
 (في الظروف العادیة)   قا.علیھا الح االطالع ویمكن  المؤسسة،المتاحة بفضاء 

 

تربوي  المدرسیة:یة  تربوالالمرافقة       مناخ  خلق  السیدسلیم    بیداغوجيو   بھدف    (ة)یبقى 
یصادفونھ   (ة) التربوي  (ة) المرافق مشكل  أي  لحل  تالمیذه  إشارة  رھن  مستوى    لكل 

 خالل مسارھم الدراسي. 
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 سة حقوق وواجبات التلميذ(ة) داخل المؤس 

 : الحق في تلمیذ(ة) : لكل الحقوق*
 ویات الالحقة. ت، المعارف والمھارات المؤھلة لالنتقال إلى المسواكتساب القیمحضوریا   التعلم -
 ، القدرات واالجتھاد.إبراز التمیز بحسب المؤھالت  -
 المساواة وتكافؤ الفرص. -
 الحمایة من كل أشكال العنف والمعاملة السیئة.  -
 االمتحانات. معرفة البرامج واالطالع على نظام  -
 إال في الحاالت الموجبة لذلك مثل:  الحرمان من الحصص الدراسیةعدم  -
 عدم إنجاز الواجب المنزلي* 
 التلفظ بعبارات نابیة غیر الئقة بالحرم المدرسي * 

 التلمیذ... و ، العون أعدم احترام األستاذ، اإلداري*            
 . (ة)أستاذالمساھمة في بلورة میثاق القسم مع كل      -
 التعبیر بحریة وبشكل مسؤول عن الرأي دون المساس بحریة اآلخرین.  -
 المشاركة في مناقشة المواضیع ذات الصلة بالحیاة المدرسیة.  -
مندوبي   - النتخابات  المنظم  ، شریطة  األقسامالترشح  القانون  في  علیھا  المنصوص  الشروط  استیفاء 

 لتمثیلیة األقسام. 
 عن طریق مندوبي األقسام. لحیاة المدرسیة اتھم تقدیم اقتراحات  -
و  - أندیة  تكوینیة إنشاء  تعلیمیة  تربویة  شرورشات  ستة    ة طی،  عن  فیھا  المنخرطین  عدد  یقل  أال 

للمؤسسة.  أعضاء، العام  التوجھ  في  آنفا  المذكورة  المؤسسة  ومبادئ  بقیم  أھدافھا  ترتبط  (في    وأن 
 عادیة) الظروف ال
 الترفیھي والفني. برامج التنشیط التربوي،تفعیل  -
والمبادئ  - األھداف  ذات  والمؤسسات  واألندیة  المدني  المجتمع  جمعیات  على  منفتحة  منتدیات  خلق 

 المشتركة. 
 : االستفادة من -

(في الظروف    ى جانب المؤطرین في تنظیمھا.ینظمھا الفضاء الثقافي والمساھمة إلأسفار ورحالت    *     
 العادیة) 

فاعال  دولیا مختلف الفرص المتاحة عبر شبكة "راوند سكویر" العالمیة باعتبار المؤسسة عضوا *      
 فیھا.                                                                               

 دروس الدعم كلما دعت الضرورة إلى ذلك. *    
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 : )ة(تلمیذ: من واجب كل الواجبات*
 
 .االلتزام بالوقوف احتراما وإجالال للنشید الوطني  -
 ھا شرطا أساسیا للنجاح في المسار الدراسيالمواظبة على حضور جمیع الحصص الدراسیة باعتبار  -
 حضور جمیع االجتماعات واللقاءات التربویة التي یستدعى إلیھا.    -
 احترام اإلیقاعات الزمنیة للمؤسسة.  -
 األطر التربویة واإلداریة وكل الوافدین على المؤسسة.  األساتذة،احترام  -
 لفظي أو جسدي تجاه اآلخر. ،یذ واالمتناع عن أي سلوك عدواني االحترام المتبادل بین التالم -
 الحرص على إحضار اللوازم المدرسیة وعدم االتصال بأولیاء األمور في حالة نسیانھا.  -
 ام بالواجبات في حالة التأخر أو الغیاب.الدروس في دفاتر المواد والقی نقل -
الحضور للساعات اإللزامیة لیس باعتبارھا عقوبة للتلمیذ(ة) بل حصصا تستغل لتدارك ما فات من  -

 دروس أو واجبات. 
 عروض وبحوث.  إنجاز الواجبات بمختلف أشكالھا من تمارین، -
ات والحرص على جمالیتھا  وبنای  تجھیزات،  الحفاظ على ممتلكات المؤسسة من وسائل بیداغوجیة،  -

مخصصة  ال غیر  الطاوالت وعدم رمي النفایات واألزبال في األماكن    ونظافتھا بعدم الكتابة على الجدران،
 لھا...  

 األكل والشرب داخل حجرات الدراسة.  حظر -
 االمتناع عن لوك العلك داخل جمیع فضاءات المؤسسة بما فیھا حجرات الدرس. -
أو أیة أداة تتسبب في عرقلة السیر  (آلة حادة مثال)،  إحضار أي شيء یكتسي طابع الخطورة تفادي -

 آلة تصویر...). (لعبة إلكترونیة،  العادي للدراسة
الھواتف سحب . وإلدارة المؤسسة كامل الصالحیات لالھاتف النقال أو اللوح اإللكتروني إحضار عدم -

آخر في الیوم الموالي أو على أن یستلمھ ولي أمره حضارھا، حالة إالنقالة للتلمیذات والتالمیذ في 
 .األسدوس األول أو الثاني

،  بذل ریاضیة  لوازم مدرسیة،شيء ثمین في حوزة التلمیذ(ة)،  تحمل المسؤولیة الكاملة عن ضیاع  -
 إلخ.  مالبس...

 في غیاب األستاذ أو اإلداري. وعدم ولوجھا   البدنیة  التربیة  فضاءاتالدرس و اتقاع احترام -
 المرخص لھا من قبل اإلدارة أو األستاذ(ة).حجرات الدرس خالل الحصص إال للحاالت  البقاء في -
(بالنسبة    Sac)، وضع الكعب الطویل وإحضار الحقیبة الیدویة (استعمال مساحیق التجمیلحظر  -

 . للتلمیذات)
 . النتباهمثیرة لغیر تكون تسریحات الشعر عادیة و أن الحرص  -
 . احترام البرتوكول الصحي الخاص بجائحة "كورونا "المنشور في عدة ملصقات بالمؤسسة  -
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 ومواصفـات البذلة المدرسية الموحدة. ضوابط  
  ضرورة تربویة تعلیمیة تتوخى غرس القیم التي تؤطر السلوكاتالموحدة    ةالمدرسیالبذلة  عتبر  ت

 . اإلیجابیة في نفوس التلمیذات والتالمیذ
ولوج   - تلمیذ(ة)  ألي  یسمح  بمواصفاتھا    القسموال  وااللتزام  الموحدة  المدرسیة  البذلة  ارتداء  دون 

من   الدراسیة:  الحصص  امتداد  إلى    08:30على  الزوال  17:30صباحا  عدم بعد  حالة  وفي   ،
 .ومة إلى حین إحضارھا من قبل ولي األمربقاعة المدا االلتحاقارتدائھا یتعین على التلمیذ(ة) 

وتالمیذ     « SOLIDARITY SHOP »یضع  و   - تلمیذات  إشارة  البذلة  المؤسسة  رھن  مكونات 
 المدرسیة الموحدة المالئمة لكل فصول السنة.  

 

 الموحدة:   مواصفات البذلة المدرسیة
 

 . بیض یحمل شارة المؤسسة أقمیص  -
 الشتاء) حامل للشارة المدرسیة. قمیص صوفي أزرق (خالل فصل  -
  « SOLIDARITY SHOP »سروال رمادي مطابق للنموذج المعروض في  -
 المعروض.  للنموذجسروال قصیر إلى حدود الركبتین مطابق  -
 المعروض.  للنموذجمطابقة ) رمادیة إلى حدود الركبتین  Jupeتنورة ( -
 خالل فصل الشتاء.  )Jacketمعطف أو ( -

 

اإلداری       الئق  لألطر  غیر  بشكل  یبدو  المؤسسة  داخل  تلمیذ(ة)  أي  لدى  التدخل  حق  والتربویة  ة 
 یتنافى واألھداف التربویة للمؤسسة في فترات الدراسة.   

وال   إال داخل مستودع المالبس استعدادا لحصة التربیة البدنیة،   ة الریاضی  البذلةال یرتدي التلمیذ(ة)   -
بارتدائھ المؤسسة  ا یسمح  ولوج  عند  أو  الفصل  وداخل  الریاضیة  ،  البذلة  بارتداء  التلمیذ(ة)  یلتزم 

 (في الظروف العادیة)  ، وتمنع شارات أو رموز ریاضیة أخرى.المؤسسة الموحدة الحاملة لشارة 

 الزمنية اإليقـاعات  

حاس      عامال  الوقت  تدبیر  حسن  على  التربیة  للدراسةتعتبر  العادي  السیر  ضمان  في  عن  ما  فضال   ،
، وعلیھ وجب  ه الشخصي والمھني مستقبالالمساھمة في نجاح التلمیذ(ة) في حیاتھ الدراسیة وكذا مسار

 المؤسسة. باإلیقاعات الزمنیة المقننة من قبل ذات والتالمیذ االلتزام على التلمی
 

 التالي:  توقیت وفق ال سبت من االثنین إلى ال عادیا مؤسسة توقیتا ال اعتمدت       
 

اإلثنین   - األربعاءیوم  من  و  إلى    08:30:  الزوال12:30صباحا  الزوال    14:30ومن  ،بعد  إلى  بعد 
 .  مساء17:30

 بعد الزوال. 13:30  إلى صباحا 08:30 من: الخمیس  و یوم الثالثاء  -
 مساء.  00: 18إلى  00: 15بعد الزوال، ومن 30: 12إلى  صباحا  30: 08: منالجمعة یوم  -
 بعد الزوال. 30: 12صباحا إلى  30: 08یوما: من  15یوم السبت مرة كل  -

أو    یمكن ملحوظة: الدعم  إعدادي) حصص  (ثانوي  دراسي  مستوى  ألي  تبرمج   االستدراك أن 
 . خالل الحصص الفارغة
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بین  - المؤسسة  إلى  الساعة  ، 8h25mnالساعة  و  8h10mnالساعة  الدخول   14h10mnوبین 
 17h30mnو  12h30mnو الخروج على الساعة   14h25mnو
 
علما أن المؤسسة   ،بعد الزوال  دقیقة  25والثانیة و  صباحا  دقیقة  25و  تغلق أبوابھا على الساعة الثامنةو

 ألنشطة التربویة. ل وتخصص ھذه الفترة (في ظروف عادیة) في الحصص الفارغة ستبقى مفتوحة 
 

 دقائق قبل وقت الدخول تفادیا ألي تأخر.  10وجوب التواجد في رحاب المؤسسة  -
یسمح لھ بولوج المؤسسة بعد إغالق أبوابھا في انتظار المتأخر(ة)  حفاظا على سالمة التلمیذ(ة)   -

إداریا علیھا  المنصوص  المسطرة  حسب  غیابھ  أو  تأخره  الحصة  تبریر  في  المداومة  بقاعة  ویلتحق   ،
 األولى.

  ق حصة الدرس، ذه وزمالئھ بعد انطالال یسمح ألي تلمیذ(ة) متأخر االلتحاق بالفصل وإزعاج أستا -
،  (ة)التربوي  (ة) وال یلتحق بھ رغم ما یقدم من تبریرات إال بعد حصولھ على إذن بالدخول یمنحھ المرافق

أو   األمر  ولي  بحضور  إما  التبریرات  تلك  الطبیب  وتكون  قبل  من  علیھا  مصادق  طبیة  بشھادة  اإلدالء 
 ي أمر تأخره. ، ویظل بقاعة المداومة حتى یسوالمتعاقد مع المؤسسة عند الحاجة

 .  تحتسب نقطتھ في األنشطة المندمجةبقاعة المداومة بعمل مراقب  (ة) قیام المتأخر -
المستمرة  - المراقبة  فروض  من  فرض  في  غیابھ  عواقب  عن  الكاملة  مسؤولیتھ  التلمیذ(ة)   تحمل 

 .الموحدة
 بتنسیق مع أستاذه ، على التلمیذ استدراكھ موحد ر في فرض مراقب لظرف قاھغیاب في حالة ال -

 .نصوص علیھا إداریامبعد تبریره حسب المسطرة ال (ة) التربوي (ة)والمرافق
التلمیذ(ة) - أمر  ولي  لدى   ملـء  قاھر  ظرف  أو  اضطراري  لسبب  المتوقع  بالغیاب  خاصا  مطبوعا 

 المرافق التربوي. 
 . أسدوسال یسمح للتلمیذ(ة) بأكثر من تأخرین في مادة معینة خالل كل  -
 .أسدوستأخرات إجمالیة في جمیع المواد في كل  4وال یسمح لھ بأكثر من   -

 

 فترات استراحة : 
 

  5    بینبعد الزوال مدة كل واحدة منھا    فترتینصباحا و  فترات استراحة    3تتخلل الحصص الدراسیة   -
 للذھاب إلى المرافق الصحیة.  الفترة األطول منھا  تستغل ، ودقائق 10و 

-  

 اإلعفـاء من التربية البدنية 
 

بنفس األھمیة التي تتمتع بھا باقي المكونات    (في ظروف عادیة)  تحظى التربیة البدنیة بالمؤسسة  -     
تبریر غیابھ   البدنیة  التربیة  في حصة  تغیب  تلمیذ(ة)  كل  على  ذلك وجب  وبناء على  الدراسیة،  والمواد 

 . المادة (ة) تعفیھ مؤقتا من مزاولة التربیة البدنیة، على أن تقدم نسخة منھا ألستاذ  بشھادة طبیة
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في    -      التلمیذ(ة)  رغب  اإلدالء  وإذا  علیھ  الدراسیة  السنة  امتداد  على  البدنیة  التربیة  من  اإلعفاء 
 المادة. (ة)، وتقدم نسخة منھا ألستاذالصحة المدرسیةطبیب  من  مسلمةبشھادة اإلعفاء 

الحالتین  -      كلتا  اإلعفاء  -:  وفي  شھادة  أو  طبیة  شھادة  التلمیذ(ة)   -تقدیم  بالحضور    یبقى  ملزما 
و أستاذرھن  بالمؤسسة  حصة    (ة)إشارة  خالل  لھ  المناسب  التربوي  النشاط  علیھ  یقترح  الذي  المادة 

 التربیة البدنیة. 

 اإلجراءات التربوية واالنضباطية 

تربیة التلمیذ(ة) على تحمل المسؤولیة خالل  وسیلة ناجعة لاالنضباطیة  اءات التربویة وتعتبر اإلجر  -     
 ء مترتب عنھ. ارتكاب الخطأ واالستعداد لتقبل أي إجرا

االمت  - اجتیاز  أثناء  غش  حالة  في  ضبط  تلمیذ(ة)  بالمؤسسة  كل  الخاصة  الموحدة  الفروض  حانات  أو 
 جاري بھ العمل. المحروسة یطبق علیھ قانون زجر الغش ال

أساس   -    آلیتان  االنضباط  ومجلس  التربوي  التجاوزاتالمجلس  مختلف  في  للتداول  ویتخذ    ،یتان 
 القرارات التربویة المناسبة لكل حالة. المجلسان 

 تنفذ قرارات المجلسین مباشرة بعد اإلعالن عنھا.  -   
ال  منح ت  -    ونقطة  ولمواظبة  السلوك  الستلمیذات  ثانوي    نةتالمیذ  والثانیة  في  األولى  سجالت  إعدادي 

 استیفائھم لھذه النقطة.  ، وال تقبل إعادة تسجیلھم في السنة الموالیة إال بعد تتبع التلمیذات والتالمیذ 
أما بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي إعدادي فال یسمح ألي تلمیذ(ة) في ھذا المستوى بإعادة تسجیلھ في    -

 السنة الموالیة إذا لم یؤشر مجلس األساتذة على حسن مواظبتھ وسلوكھ. 
   نوعیة الخطأ المرتكب تعتمد اإلدارة جدوال خاصا یبین كیفیة خصم نقط المواظبة والسلوك بحسب     -   

 واإلجراء التربوي واالنضباطي.
ر أستاذه واإلدارة  سلوكھ وأشّ   قط المخصومة في حالة ما إذا تحسنبإمكان أي تلمیذ(ة) استرداد الن  -   

 على ذلك. 
المواظبة والسلوك دون    التلمیذ(ة)  وفي حالة حصول  - نقطة  في   12/ 20على  إعادة تسجیلھ  یحرم من 

ومجلس األساتذة قصد إعادة النظر في حرمانھ من    (ة)التربوي  (ة)السنة الموالیة ویقدم ملتمسا للمرافق 
 التسجیل. إعادة 
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 االنضباطية   اإلجراءات جدول               التربوية   واإلجراءات الخروقـات  جدول             

إجـــــراءات  النقط المخصومة  األخـــطاء المرتكبـــــــة 
 تربویـــــة 

مجموع النقط   
 المخصومة 

 إجراءات انضباطیة 

 عرقلة سیر الدرس 
 

عدم احترام ضوابط الزي  
 المدرسي 

-1 
 

  -10إلى  -1من 
 حسب العود  

  -3 
 

توجیھ إنذار شفھي  
 وإخبار األب ھاتفیا

إحضار اللوازم  عدم 
إھمال الواجبات   أو ة المدرسی

 المنزلیة    

  -10إلى  -1من 
 حسب العود

القیام بساعات 
 إلزامیة 

 توجیھ أول إنذار كتابي  4- 

 
 
 

تجاوز عدد تأخرات  
التلمیذ(ة) المسموح بھا على  

 المستوى الفردي 

 
 
 
1- 
 

  5- 
 
6- 
 
7-   
 
8- 
 
9- 
 
10- 

 استدعاء ولي األمر 
 

 تربوي انعقاد مجلس  
 

 توجیھ ثاني إنذار كتابي 
 

توبیخ یدون على بیان  
 النقط

التوقیف عن الدراسة  
 أیام 3لمدة 

 انعقاد مجلس االنضباط
إتالف التجھیزات المدرسیة  

 أو إلحاق الضرر بھا   
 
 

لفظي أو  ، سلوك عدواني 
 جسدي

 
 عدم احترام أستاذ (ة) أو 

 مسؤول (ة) إداري 

 10-إلى2-من
 
 
 

 10-إلى -4من 
 
 

 10-إلى 4-من

 
 

التكلیف بخدمة  
 لفائدة

 الحیاة المدرسیة 

  
 
 
 
11- 
 
 
 
 

 
 
 
 

إمكان تفعیل مسطرة  
 مغادرة المؤسسة 

 
 
 

الضبط في حالة غش خالل  
 فرض أو امتحان موحد 

  
منح التلمیذ(ة)  

في    0نقطة 
المادة التي تم  

 الغش فیھا  
 

  
في    ملحوظة :

حالة رصد  
محاولة غش  

ثانیة یحال  
(ة)  التلمیذ 

على مجلس  
 االنضباط

 

 

 



 

~ 9 ~ 
 

 

فأبناؤنا  أساسي في ذلك.    دور  لألسرةلیست تربیة الناشئة ونجاحھا حكرا على المؤسسة فحسب، بل  
تربویة   إداریة،  أطر  من  التربویین:  الفاعلین  كل  بین  مثمر  وتعاون  حقیقیة  إلى شراكة  ملحة  حاجة  في 

في مختلف مراحل الحیاة المدرسیة بكل مستجداتھا، فال  عن قرب  وآباء وأمھات، یواكبونھم ویتتبعونھم  
ر  التواصلیة، ویساھمون بفعالیة ونجاعة في تطوییبخلون في أیة لحظة باالستفسار عنھم في اللقاءات  

 . مانأداءاتھم والمضي بھم إلى بر األ
التربویة  وعلیھ،        العملیة  في  المتدخلین  لجمیع  الفعلي  االنخراط  المؤسسة  إلى  االنتماء  یستدعي 

بتفعیل   ھذا  وااللتزام  موقعھ  المیثاقمقتضیات  من  العالقكل  لتنظیم  مرجعیا  إطارا  یعتبر  إذ  كل  ،  بین  ات 
لخلق  تفعیلھ الفاعلین المباشرین وغیر المباشرین في المسار الدراسي للتلمیذات والتالمیذ. وبالتالي یجب 

 . واجب لبلوغ األھداف المتوخاة منھمناخ تربوي سلیم یقوم على الوضوح واحترام منطق الحق وال
 

ویتعین علیكم إمضاؤه بعد االطالع   Classroomعبر  ملحوظة : أرسل میثاق المؤسسة للتلمیذ(ة) 
 . (ة) التربوي (ة)، وتسلیم نسخة من الصفحة الموقعة للمرافقعلیھ

 
 "اطلعت علیھ والتزم بتفعیلھ"                                      

 

 

 ........................  الفوج:.............................:المستوى الدراسي................ ........................: (ة) تلمیذللالكامل  سمالا
 ...............................................................    :نقالال................................................................ الثابت: رقم ھاتف ولي األمر

 

 إمضاء ولي األمر            إمضاء التلمیذ(ة)       
 


