"يجب أن نؤ ّمـن لألوالد والشبيبـة إمكانيّـة تطوير عطاياهم الجسديّـة ،األخالقيّـة ،الفكريّـة والروحيّـة بتناغم .علينا مساعدتهم على تطوير
حس المسؤوليّـة ،وتعلّـم استعمـال الحريّـة بشكل صحيح ،والمشاركـة الفعّالة في الحياة اإلجتماعيّـة"
ّ
(مجمع التربيـة الكاثوليكيّـة ،الفاتيكان.)8002 -

إلى األهل الكرام أوليـاء أمر تالمذتنا المحترمين،
ً
مثمرا .بدايـة أودّ أن استهـ ّل رسـالتي األولـى
معًا نستقبل عا ًما دراسيًّا جديدًا  ،8002/8002نرجو أن يكون بنعمة الله
ً
وعرفـان لمـن سبقـونـا في خدمـة مدرستكم سيّـدة اللـويزة ،اآلبـاء شربل حداد ،دومينيـك العلم ويوسف
إليكـم بكلمـة شكـر
ٍ
الترحيب بآبـاء الرهبـانيّـة المارونيّـة المريميّـة ال ُجـدد الذيـن سيُرافقـوننـي في خدمـة المدرسـة،
بطرس .كمـا يُسعدنـي
ُ
ي
ي ومعاونه األب أرز الوون واألب المدبّـر روجيه راجحـة المسؤول عن التعليـم المسيح ّ
األب جوزف زغيب المدير المال ّ
ومعاونـه األب شربل زغيب.
ي للمدرسـة:
ويه ّمنـي أن أذ ّكـر
ِ
ببعـض الثوابت في بنـود النّظـام الداخل ّ
مدرسي والغياب:
 .1في الدوام ال
ّ
سـاعة ،0:.40
سـاعة  2::0صبا ًحا ،وينتهي عند ال ّ
ي (من االثنين إلى الجمعـة) عند ال ّ
أ) يبدأ النهار المدرس ّ
سـاعة .04:40
سـاعة  2::0حتى ال ّ
باستثنـاء صفوف الحضـانة من ال ّ
ي ،يُع ّرض صاحبـه للمساءلـة.
ب) ك ّل تأ ّخـر عن الحضور في الموعد الصباح ّ
ْ
ي تلميـذ مغادرة حرم المدرسـة قبل انتهـاء الدوام ،إال ِب ِعلـم األهـل وموافقتهم الخطيّـة وألسباب
ج) يُمنـع على أ ّ
موجبـة.
ِ
تبريرا رسميًّا في اليوم التالي ،أو اتصاالً هاتفيًّا موثوقًا من أوليـاء األمر
يستوجـب
د) ك ّل غياب عن المدرسة
ُ
ً
مباشرة ً في اليوم نفسه.
صـة ،تعليمـات رجال األمن المولجين بتسهيل السيـر داخل
هـ) يتّبـع األهل الذين يُقلّون أوالدهم بسيّـاراتهم الخا ّ
حرم المدرسة.
المدرسي ومستلزمـات التعلُّم:
الزي
 .2في
ّ
ّ
ي كامالً.
أ) يح ُ
ضر التلميذ إلى المدرسة مرتديًا الز ّ
ي المدرس ّ
صـة الرياضة البدنيّـة.
ي المعتمد ،فقط في اليوم الذي تقع فيه ح ّ
ب) يُسمح للتالمذة بارتداء الز ّ
ي الرياض ّ
ي فقط ،وذلك
ج) يحمل التلميذ في حقيبته المدرسيّـة ،ك ّل ما يلزمـه من كتب ودفاتر وقرطاسيّـات ليومه المدرس ّ
تخفيفًا لوزن الحقيبـة ،وتحاشيًا لإلعارة واإلستعارة وتالفيًا لما قد ينجم عنهما...
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 .3في الهندام والنّظافـة الشخصيّـة:
ي مرتّـب ونظيف.
أ) يحضر التلميذ إلى المدرسة بز ّ
ي مدرس ّ
ب) يحضر التلميذ إلى المدرسة بشعر مصفّف (مربوط للفتيات) ،من دون استخدام مادّة الــ  gelبأسلوب فاقِع،
وبأظافر مقلّمـة.
صـة قبل تناول طعامه وبعده.
ج) يصطحب التلميذ محارم ورقيّـة يستخدمها لنظافة يديه وبخا ّ
 .4في الممنوعات والمحظورات:
يُمنع على التالمذة ،وتحت طائلـة تعريض أنفسهم للمساءلـة والمحاسبة ،ما يأتي:
أ) اصطحـاب أسلحـة أو آالت حادّة أو أدوات وموادّ غريبـة.
ي نوع من أنواع المشروبات الروحيّـة أو السجائر أو ما شابـه.
ب) اصطحاب أ ّ
ج) اصطحـاب مطبوعات ومنشورات ورقيّـة أو رقميّـة ذات صلة بالسياسة واألحزاب ،أو منافية لآلداب
العا ّمـة.
ي أو على الحقيبـة.
د) وضع أيّـة إشارات حزبيّـة أو منافيـة لألخالق على الز ّ
ي المدرس ّ
التصرف بسلوك شا ٍذّ منافٍ لآلداب والقيـم واألعراف.
هـ)
ّ
ُ
صـة وركنها في حرم المدرسة.
و) قيادة سيّـارة خا ّ
ُ
ز) تلوين ال ّ
شعـر أو بعض خصـ ِله أو اللجوء إلى تسريحات غريبـة ،وارخـاء اللحـى والوشم.
ي.
ح) استعمال الهاتف الخلو ّ
ي في أثناء الدوام المدرس ّ
ط) إهمال الوظائف البيتيّـة وابتداع الحجج الواهيـة.
والممرات والمالعب.
ي) اللجوء إلى افتعال الفوضى في غرف التدريس
ّ
ّ
ك) استفزاز المعلّمـات والمعلّمين والمسؤولين والنظـار.
الرفـاق ته ُّج ًما أو ضربًا أو سوى ذلك.
ل) االساءة أو االعتداء على أحد ّ
ي ٍ من مرافق المدرسة.
م) العبث باألثاث أو التجهيزات أو األدوات في أ ّ
ن) استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي ) (social mediaألغراض وغايات مسيئة إلى المدرسة أو إلى أحد
أفراد أسرتها.
ب كـان.
ي سب ٍ
س) الهروب من غرفة ال ّ
ص ّ
ف أو المدرسة أل ّ
 -5سياسـة القبول:
التعلُّم ٌّ
تشرع مدرسة سيّدة اللـويزة أبوابها الستقبال ك ّل تلميذ استوفى الشروط المطلوبة في ك ّل حلقة
حق للجميع ،لذا ّ
ُ
وأبرزها:
من حلقات التعليم
سالمة العقل والجسد.
أ)
ب) القدرة على النطق.
ج) قابليّـة التعلُّم.
ّ
الخطي بتنفيذ أحكامه ومساعدة ولدهم على عيش
ي للمدرسة وتع ّهدهم
د) موافقة األهل على النّظام الداخل ّ
صا.
وتطبيق هذا النظام رو ًحا ون ًّ
تأميـن األوراق الثبوتيّـة وبطاقات العالمات للتالمذة اآلتين من مدارس أخرى إلى مختلف الحلقـات
ه)
التعليميّـة.
و) تسديد األقساط المتو ّجبـة في أوقـاتها المحدّدة.
صف أعلى:
 -6سياسة الترفيع إلى
ّ
ي لك ّل ترفّـع ،تضـاف إليه
 المعـدّل  80/00منّ
ي إلـى الصفوف النهائيّـة هو شرط أساس ّ
الصف السـادس األساس ّ
في المرحلـة الثـانويّـة الشـروط اآلتيـة:
ي ،يجـب أال يق ّل معـدّل المواد العلميَّـة
أ) من
ّ
الصف الثـانوي ّ
ي إلـى الثـانوي الثاني العلم ّ
األول العلم ّ
(الرياضيّـات ،الفيزيـاء ،الكيميـاء والعلـوم) عن .80/00
األول العام إلـى الثـانوي الثاني العام ،على التلميذ أن يمتلك الحدّ األدنى المطلـوب في
ب) من
ّ
الصف الثـانوي ّ
اللّغتين العربيّـة والفرنسيّـة في الفرع الفرنسي واللّغتيـن العربيّـة واإلنكليزيّـة في الفرع اإلنكليزي.
ي الثالث فرع العلوم العا َّمة ،يجب أال يق ّل معدّل المواد العلميّـة
ي إلى الثانو ّ
ج) ومن الثانوي الثاني العلم ّ
(الرياضيّـات والفيزيـاء والكيمياء) عن .80/08
د) ومن الثانوي الثاني العلمي إلى الثانوي الثالث فرع علوم الحياة ،يجب أال يق ّل معدّل الموادّ العلميّـة
(الرياضيّات ،الفيزياء ،الكيمياء والعلوم) عن .80/08
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ي الثالث فرع اإلجتماع واإلقتصـاد يجب أال يق ّل معدّل مواد اإلجتمـاع
هـ) ومن الثانوي الثاني العام إلى الثانو ّ
واإلقتصـاد عن  80/00والرياضيّـات عن .80/04
ي ،يجب أال يق ّل معدّل المواد العلميّـة (الرياضيّات ،الفيزياء،
و) ومن التاسع األساسي إلى الثانو ّ
ي األول العلم ّ
الكيمياء والعلوم) عن .80/00
األول العام ،على التلميذ أن يمتلك الحدّ األدنى المطلـوب في اللغتين
ي ّ
ي إلـى الثانو ّ
ز) ومن التاسع األساس ّ
ي.
ي واللغتيـن العربيّـة واإلنكليزيّـة في الفرع اإلنكليز ّ
العربيّـة والفرنسيّـة في الفرع الفرنس ّ
ح) إن نتيجـة التلميذ النهائيّـة ستكون كمـا هي (من دون تعديل) على اإلفادة المدرسيّـة.
األول في حال
ط) إن نجاح التلميذ في االمتحانات الرسميّـة للشهادة المتو ّ
سطة ،ليس كافيًا لترفيعه إلى الثانوي ّ
كان راسبًا في المدرسة وتحتفظ اإلدارة ّ
بحق إخضاع هذا التلميذ المتحان إكمـال.
ي والتعلّمي ،ويكون
ي) إن قرار ترفيع أ ّ
ي تلميذ أو إعادة صفّـه أو فصله عن المدرسة مرتبط بالشقّيـن السلوك ّ
صلـة أداء سنة دراسيّـة كاملـة ،أو نتيجـة تراكميّـة على امتداد سنوات دراسيّـة عديدة ،وتستند اإلدارة في
مح ّ
ف .Conseil de classe
قرارها إلى تقارير مجلس الصــ ّ
وبعدّ ،
فإن العالمة على أهميّتها كمعيار للنجاح أو للرسوب ،يبقى األه ّم هو الجهد الذي يبذله التلميذ لتكوين معارفه،
واألخالق التي يتمتّـع بها والقيم التي يعيشها.
 .7الباكالوريا الفرنسيّـة :Bac Français
نعلمكم ّ
مستمرة ببرنامج الباكالوريا الفرنسيّـة  Bac Françaisللصفوف الثانويّـة.
بأن مدرسة سيّدة اللويزة
ّ
شروط االنتساب:
ي.
أ) الحصول على الشهادة اللبنانيّـة المتو ّ
سطة أو على إعفاء من المنهج اللبنان ّ
ّ
ب) يجـب أال يق ّل معـدّل المواد العلميَّـة (الرياضيّـات ،الفيزيـاء ،الكيميـاء والعلـوم) واللغـة الفرنسيّـة عن 80/08
ي.
للترفّع من
ّ
ي إلـى الثـانوي ّ
ي ومنه إلى الثانو ّ
ي الثّاني العلم ّ
األول العلم ّ
الصف التّـاسع األساس ّ
ج) يجب أالّ يقل معدّل المواد العلميّة (الرياضيّـات ،الفيزيـاء ،الكيميـاء والعلـوم) عن  ١٢/٢١للترفّع من الصف
ي )( spécialité SVT ou maths
ي) الى الثانو ّ
الثانو ّ
ي الثالث العلم ّ
ي (المنهج الفرنس ّ
ي الثاني العلم ّ
ويهمني أن أؤكد لكم أن معادلة البكالوريا الفرنسية أصبحت كاملة في السنوات األخيرة وتقبلها كل النقابات في لبنان.
ي.
يتميّز هذا المنهج بالشموليّة والعمق
ّ
ويطور مهارات التفكير النقد ّ
ي والتعلّم الذات ّ
ي والبحث ّ
ـب النجاح:
س ْ
 .8نِ َ
يه ّمنـي إطالعكم على النسب المئويّـة اآلتيـة:
ي %99 :
 نسبـة النجـاح في الشهـادة المتو ّي  - %99 :الفرع اإلنكليز ّ
سطـة لتالمـذة الفرع الفرنس ّ
ي%22 :
ي - %99.9 :الفرع اإلنكليز ّ
 نسبـة النجـاح في الشهـادة الثـانويّـة لتالمـذة الفرع الفرنس ّ نسبة النجاح في الباكالوريا الفرنسيّـة%000 :صـة باألهل:
 .9توجيهات خا ّ
ي.
صغارا
أ) متابعة أوالدكم،
ً
ً
وكبارا ،يو ًما بيوم لتكونوا على ب ِيّنـ ٍة مما حقّقوه في يومهم المدرس ّ
ب) االكتفاء بمرافقة أوالدكم ومتابعتهمُ ،متحاشين قدر اإلمكان تعليمهم بصورة مباشرة ،وذلك تفاديًا لضياع التالمذة
صغـار.
صـة لدى ال ّ
بين طريقتين تعليميّتين ،غالبًا ما تكونان مختلفتين وقد تنعكسان سلبًا على مردود التعلّـم ،وبخا ّ
ّ
ي وتعزيز القيم اإلنسانيّـة االجتماعيّـة في الحياة العائليّـة (االحترام،
ج) التعاون معنا في
الشق التربو ّ
ي – السلوك ّ
الطاعة ،اإلصغاء ،التركيز ،الحوار ،الم ّجـانيّـة)...،
وخلوها
د) مراقبـة الحقائب المدرسيّـة قبل انطالق الولد إلى المدرسة وبعد عودته منها ،للتأ ّكـد من نظافتها وترتيبها
ّ
م ّمـا هو غريب.
ه) التأ ّكـد من ّ
أن ولدكم أنجز وظائفه البيتيّـة من دروس وفروض وأبحاث وتحضيرات وسواها.
ي.)...
و) التأ ّكـد من أن ولدكم يدرس ويكتب وقت الدّرس وال يتل ّهـى بمغريات التكنولوجيا (االنترنت ،الخلو ّ
التعرف إلى رفاق ولدكم ،وإلى ما يدور فيما بينهم ،لضبط ما يجب ضبطه من سلوكيّـات غير قويمة قد
ز) ضرورة
ّ
يُقدمون عليها عن معرفة أو عن جهل.
ح) تشجيع ولدكم وتعزيز ثقته بذاته كي يعتمد على نفسه في التعلّـم واالكتساب والتطبيق وذلك من خالل حثّـه على
اإلصغاء والتركيز واإلنتباه في أثناء الشرح ،وهذا سيغنيكم عن بذل جهود شخصيّـة إلعادة الشرح ،وعن استقدام
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معلّمـات ومعلّمين إلى البيت وعن تسجيله في ما يس ّمــى مدرسة ما بعد المدرسة ،آخذين باالعتبار طاقات التلميذ
على االحتمال واألعباء الماديّـة المترتّبـة.
ظهرا الصطحـاب أوالدهم أن يمتنعوا عن إحداث الفوضى وعن إطالق
ط) على من يحضر من األهل إلى المدرسة
ً
الزمامير وأصوات الراديوهات ،وعن ك ّل ما من شأنه أن يُف ِقد التالمذة في غرف التدريس تركيزهم وانتباههم.
ي.
ي والتعلّم ّ
ي) التواصل مع إدارات األقسام بصورة دوريّـة للوقوف على مسار أوالدكم السلوك ّ
خيرا وفائدة ً للجميع.
ك) تلبية الدعوات التي تو ّجههـا إليكم إدارة المدرسة ألن فيها ً
ع َطل):
األول (امتحانات ،أنشطةُ ،
 .10روزنامة الفصل ّ
األول
روزنـامــــــــــــة الفصـــــــــــــــــل ّ
األول للصفوف األساسيّـة:
األول 8002
امتحانات الفصل ّ
 88 02كـانون ّ
السادس ،السابع والثامن
عطلـة عيـدي الميالد ورأس السنـة
األول  9  8002كـانون الثاني 8002
 89كانون ّ
معاودة الدروس
 2كـانون الثاني 8002
الصف الثانوي الثالث
امتحانات
ّ
 09  00كانون الثاني 8002
ّ
ي
امتحانات
 2كانون الثاني  00 كانون الثاني 8002
ّ
الصف التـاسع األساس ّ
األول والثّاني
ّـة:
ي
الثانو
للصفوف
امتحانات
 2  8شباط
ّ

 .11االستقباالت والمواعيد:
أ) يستقبل األب الرئيس األهل الكرام ،كل خميس ،بنا ًء على مو ِعد مسبق محدَّد لدى السيّدة السكرتيرة بسكال تادي
ي األهل الكرام يومي الثالثاء والخميس  ،وبناء على
على الرقم  09/809890مق ّ
سم  ،000كما يستقبل المدير المال ّ
سم .082
موعد مسبق محدِّد لدى السيّدة نجاة فخري على الرقم  09/809890مق ّ
ي.
ب) تصلكم قريبًا الئحة بأوقات المعلّمـات والمعلّمين المحدّدة الستقبال أولياء األمر أسبوعيًّا ،في خالل الدوام المدرس ّ
ج) يمكنكم التواصل مع المدرسة على األرقام التالية09/809890 – 09/809890 – 09/809899 – 09/809892 :
ي info@cndl.edu.lb :أو عبر رسائل خطيّـة يحملها أوالدكم.
أو عبر البريد االلكترون ّ
زاخرا بالعطاءات ،داعيًا إيّـاكم إلى الوقوف معنا لنتم ّكـن سويّـة
ي
ً
وعليه ،أعود وأتمنّـى أن يكون هذا العام الدراس ّ
ّ
جراء ما يتعلّق بسلسلـة الرتب والرواتب وما سيترتّب عليها من أعباء،
من
تخطي التحديّـات والصعوبات المرتقبة ّ
ً
ّ
آمال الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الجميع.
زوق مصبح ،في 8002/00/84
رئيس المدرسة
األب زياد أنطـون
الرجـاء إعـادة القسيمـة أدنـاه ،موقّعـة ،إلى إدارة القسم لتأكيد اطالعكم على مضمون هذه الرسالـة وأخذ العلم به.
...........................................................................................................
الصف  ................قد اطلعت على
ي أمـر التلميذ/ة  .......................في
ّ
أنـا الموقّـع أدنـاه  .......................ول ّ
مضمـون هذه الرسالـة وأخذت عل ًما به.
ي األمر:
إسم ول ّ
التوقيع:
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