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دارة النظــــــــــــــــــام ادلاخــــــيل  للمــــــــدرسة الوطــــــنية للإ

 

م تطبق أ حاكم هذا النظام عىل التلميذ، ال ساتذة ومجيع  مس تخديم  املدرسة مع احرتا: 6املادة 

طار النصوص التنظميية اليت حتمكهم.املكفوةل هلماحلقوق والواجبات   ، يف اإ

كام تطبق هذه ال حاكم عىل لك خشص يشارك يف دورة تكوين متواصل، مسابقة أ و امتحان همين 

 تنظمه املدرسة.
 

 الباب ال ول 

 أ حاكم مشرتكة
 
 

 الفصل ال ول

 أ حاكم عامة
 

ال س تاذ، واكفة مس تخديم املدرسة عىل ، ذ، املشارك يف التكوين املتواصليسهر التلمي:4املادة 

املؤرخ يف  15-12، قمي ادلوةل و رموزها، و أ حاكم القانون رمق احرتام أ خلقيات اخلدمة العمومية

املتضمن القانون ال سايس للوظيفة العمومية،  6112جويلية  93املوافق  9461جامدى الثانية  91

أ ول ذي  املؤرخ يف 491-12رسوم التنفيذي رمق امل املذكورة يف تنظمي وتس يري املدرسةو أ حاكم 

دارة.، املتضمن تنظمي و 6112نومفرب  66 املوافق 9461القعدة عام  كام  تس يري املدرسة الوطنية للإ

 .بسلوكهم يف خلق جو يسوده الاحرتام املتبادل، التسامح والتعايش نيسامهو

أ ي نشاط س يايس أ و حزيب بأ ي شلك  ال حيق للتلميذ، ال س تاذ واكفة املس تخدمني ممارسة:3املادة

 اكن فرداي أ و جامعيا داخل املدرسة.

كام خيضع أ ي اجامتع أ و أ ي تظاهرة ذات طابع اجامتعي و همين لرتخيص مس بق من قبل املدير 

 العام للمدرسة.
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 الثاين الفصل

 ةاملدرسوجتهزيات  اس تعامل هيالكمن و ال  نظافة، ال 

 

الفضاءات امجلاعية للمدرسة )ماكتب، قاعات ادلراسة، قاعة املطالعة، مينع التدخني يف : 1املادة 

 (.غرفات، املطعم، املطب،، املقه   والقاعات الاجامتعات وقاعات احملاض 

 .حتدد االإدارة فضاءات خمصصة  للمدخنني

ىل املدر :8املادة  دخال واس هتلك املرشوابت الكحولية ومجيع أ شاكل اخملدرات اإ  سة. مينع منعا ابات اإ

جراءات ولك خمالفة تعرض صاحهبا اإىل  دارية و متابعة قضائيةاإ  .تأ ديبية و اإ

 

ماكنه : 91املادة  دارة املدرسة عىل ضامن الضبط وال من حتت سلطة املدير العام اذلي ابإ تسهر  اإ

 .قتضاءطلب تدخل القوة العمومية عند االإ 

دارة املدرسة بتعيني ال عوان املؤهلني لضامن   .ال من داخل املدرسةكام تقوم اإ

 يكون دخول التلميذ من املدخل "ب".  

 يكون دخول ال ساتذة، املوظفني و الزوار من املدخل" أ ".

ىل تقدمي بطاقة : 99املادة  يلزتم  البطاقة املهنية. كام ، أ والتلميذخيضع ادلخول اإىل املدرسة اإ

 .خولادلتقدم هلم عند  مس تعملو املدرسة والزائرون حبمل "شارة زائر"
 

 ال ساتذة، املس تخدمني خيصص موقف للس يارات ابملدرسة للك من التلميذ،: 95املادة

ومينع التوقف خارج ال ماكن اخملصصة ذلكل. لك خمالفة ميكن أ ن  واملشاركني يف التكوين املتواصل،

 تعرض صاحهبا للعقوبة.

د:94املادة ىل الرتخيص املس بق من طرف اإ علن ابملدرسة اإ  ارة املدرسة.خيضع لك اإ

 وحتدد أ ماكن االإعلانت مبقرر من املدير العام.
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 الباب الثاين

 و املشاركني يف دورات التكوين املتواصل أ حاكم متعلقة ابلتلميذ

 

 الفصل ال ول

 و املشاركني يف التكوين املتواصل  التلميذ لزتاماتاو  حقوق

 

خلل مدة تكوينه بواجب التحفظ والرس  و املشارك يف التكوين املتواصل يلزتم التلميذ: 92املادة 

 والتنظمي املعمول به. املهين، طبقا ل حاكم القانون ال سايس العام للوظيفة العمومية

طيةل فرتة التكوين حتت سلطة املدير  و املشارك يف التكوين املتواصل يوضع التلميذ: 17المادة 

 .العام للمدرسة

جراء أ و اتصال مع مؤسسة أ خرى يلزتم ا دارة املدرسة مس بقا، وبشلك كتايب، بأ ي اإ علم اإ لتلميذ ابإ

 لها علقة مع املدرسة.

أ ن يتحىل بسلوك الئق،ويمتتع بعلقة واملشارك يف التكوين املتواصل جيب عىل التلميذ : 98املادة

 التسامح والاحرتام.حس نة مع زملئه وأ ساتذته، ومس تخديم املدرسة،  يطبعها اخللق احلسن، 

ىل االإخلل ابلنظام العام وال ميتنع عن القيام بأ ي معل همام اكنت طبيعته، من شأ نه أ ن يؤد  هدوءي اإ

 ابملدرسة.
 

جيب عىل التلميذ أ ن يظهر هبندام الئق خلل فرتة ادلراسة والرتبص.كام جيب أ ن يعكس :61املادة

طار االإدارة   .مس تقبلالعمومية الهندام نظام املدرسة وصفة التلميذ اإ

 ويمتثل يف:

 .الكس ييك حذاء و مقيص، ربطه عنق، رسوال ابلنس بة لذلكور: سرتة، -

 .الكس ييك حذاءو رسوال  ،تنوره ابلنس بة للإانث:فس تان، ثوب ذو قطعتني، -
 

حبضور ادلروس، احملاضات،ال عامل و املشارك يف التكوين املتواصل  : يلزتم التلميذ63املادة

دارة املدرسة.ال عامل يف أ فواجو  التوجهيية  ، طبقا للرزانمة املعلنة من طرف اإ

لقواعد البيداغوجية املقررة اب و املشارك يف التكوين املتواصل ابلتقيد يلزتم التلميذ : 62املادة 

 .ويف أ عامل ال فواج وال عامل التوجهيية ، ورشاتلتنظمي ادلروس، احملاضات

لضامن السري  اللزمة قاعات التدريس ويتخذ لك التدابرييسهر ال س تاذ عىل الانضباط داخل 

 .و أ عامل ال فواج ال عامل التوجهيية ، احملاضات، الورشات،احلسن لدلروس

 يبلغ ال س تاذ مديرية ادلراسات يف اليوم نفسه عن لك اإخلل يقوم به التلميذ.
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لضامن السري  اللزمة يسهر ال س تاذ عىل الانضباط داخل قاعات التدريس ويتخذ لك التدابري

 .و أ عامل ال فواج احلسن لدلروس وال عامل التوجهيية

 يبلغ ال س تاذ مديرية ادلراسات يف اليوم نفسه عن لك اإخلل يقوم به التلميذ.
 

 أ و التوجهيية مغادرة ادلروس، أ و ال عامل وللمشارك يف التكوين املتواصل ال ميكن للتلميذ:61املادة

 من ال س تاذ. ، بدون ترخيصيف أ فواج

يلزتم التلميذ ابحلضور عند دعوته يف التظاهرات العلمية، أ و النشاطات البيداغوجية  :68املادة

 ال خرى املنظمة من طرف املدرسة.

 

 الفصل الثاين

 التلميذ تكوينأ حاكم متعلقة ب 

 

 الثاين فرعال

 املواظبة

 واملواظبة خلل ادلروس،احملاضات لقواعد املتعلقة ابحلضورالتقيد ابالتلميذ  جيب عىل:59املادة 

 .و يف أ عامل ال فواج وال عامل التوجهيية

، وكذا لك و يف أ عامل ال فواج يمت تقيمي مواظبة التلميذ يف ادلروس، احملاضات وال عامل التوجهيية

 النشاطات البيداغوجية أ و التظاهرات العلمية، وفقا لسمل التقيمي.

كتابيا للتلميذ عن لك غياب غري مرخص به، و يتوجب عليه  توجه مديرية ادلراسات اس تفسارا

 ساعة. 48الرد يف أ جل 

 ويف حاةل عدم تربير الغياب، يوجه للتلميذ تذكري.

 يعترب غيااب. ادلروسدقيقة بعد بداية  51لك تأ خر غري مربر يتجاوز

نذار كتايب للتلميذ املعين و يدرج    يف ملفه االإداري. يف حاةل تكرار الغياب غري املربر، يوجه اإ

 عند الغياب غري املربر للمرة  الثالثة، حيال التلميذ عىل اجمللس التأ دييب.

: لك غياب غري مرخص به، أ و غري مربر،يرتتب عنه خصم من املنحة ادلراس ية للتلميذ 55املادة 

 جراءات التأ ديبية. ابالإ  دون املساساملعين، 
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 الفرع الثالث

 التقيمي وسري الامتحاانت

: جيب عىل التلميذ قبل بداية الامتحاانت الكتابية، استبعاد لك أ دواته )كتب، كراسات، 51املادة 

طفاء ملفات، ملخصات، ولك الواثئق ال خرى املمنوعة يف قاعة الامتحان(، ،حمفظة الهاتف  اإ

ماكنه احتواء معطيات )لوحة الكرتونية، حاسوب، ...اخل( النقال   اووضعهمبا يف ذكل لك هجاز ابإ

 يف املاكن اذلي حيدده مراقب قاعة الامتحان.

ال علم  اأ نه ميكن للتلميذ اس تعامل لك وثيقة مرخص هب اإ من قبل ال س تاذ. ويتعني عىل هذا ال خري اإ

 مديرية ادلراسات هبا قبل بداية الامتحان مع حتديد طبيعهتا.

 لميذ ابملشاركة يف الامتحان، كامال ميكن الرتخيص ل ي ت  ،موضوع الامتحان توزيع: مبجرد 46املادة

ال ميكن ل ي تلميذ، يف أ ي حال من ال حوال،وبأ ي شلك من ال شاكل، التعليق عىل موضوع 

الامتحان مع تلميذ أآخر. ويلزتم ابحرتام قواعد الاعتدال، الانضباط واحرتام الآخرين من أ جل 

 السري احلسن للمتحان. 

 سجلي أ وراق الامتحان املسلمة من قبل التلميذ و  بعد: يقوم املراقب عند هناية الامتحان 32املادة

 ذكل يف حمرض سري الامتحان. 

عىل الفور، دلى مدير ادلراسات مع مجيع هذه  سلمهوي  ،حمرض سري الامتحاناملراقب يوقع 

 الواثئق.

علم التلميذ ابلتصحيح امل: ميكن 31املادة  .لمنوذيج اخلاص بلك مقياسديرية ادلراسات اإ

الش باكت الاجامتعية لنرش لك ما يتعلق ابالختبارات، نقاط التلميذ أ و لك  اس تعامل مينع -

 وثيقة تتعلق بذكل.
 

 الفرع الرابع

 الرتبصات ومذكرة هناية التكوين

 املدرسة.: يلزتم التلميذ ابملواظبة يف املشاركة يف خمتلف الرتبصات املنظمة من طرف 21املادة 

 جيري التلميذ الرتبصات املربجمة خلل الفرتة واملاكن احملددين من طرف مدير الرتبصات. 

 يعترب لك اإخلل بقواعد املواظبة خطأ  تأ ديبيا.

 يمت حتديد الهيئة املس تقبةل للتلميذ بقرار من املدير العام ابقرتاح من مدير الرتبصات.

لملكف بتأ طري، حيدد فهيا عىل اخلصوص أ هداف الرتبص يلحق بقرار التوجيه مذكرة تأ طري تسمل ل

 وكيفيات التقيمي.
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 الفصل الثالث

 أ حاكم متعلقة ابحلياة يف املدرسة
 

 الفرع ال ول

 االإيواء
 

دود عدد يف ح يف دار املدرسة بناء عىل طلبه،: ميكن للتلميذ الاس تفادة من االإيواء 22املادة

 .ال ماكن املتوفرة ابلغرف

عارة غرفته و/أ و أ ن يس تقبل فهيا أ ي خشص أآخر ل ي  : ال19املادة ميكن للتلميذ يف أ ي حال اإ

 سبب اكن.

 لك اإخلل هبذه ال حاكم يعد خطأ  تأ دييب.

 : تكون املعدات وال دوات املوضوعة حتت ترصف التلميذ حتت مسؤوليته.16املادة

 .ويف هذا الصدد، يعد حمرض جرد مع التلميذ عند التحاقه ومغادرته للغرفة

دوات اليت مت جردها تصلح و/أ و تعوض عىل نفقة التلميذ.  تلف أ و ضياع لل   لك اإ

تلف أ و ضياع لتجهزيات الغرفة املثبتة خلل أ و عند هناية الس نة،تكون عىل نفقة التلميذ  لك اإ

 الشاغلني للغرفة.

 : ال جيب عىل التلميذ يف أ ي حال:15املادة

 ،أ اثهثال تعديل ترتيب الغرفة أ و حتوي -

دخال أ دوات أ و معدات للس تعامل الشخيص -  ،اإ

 ،تشويه اجلدران ابملسامري، الغرز، املشابك،الكتاابت أ و الرسومات -

تعديل التوصيلت الكهرابئية، أ و توصيل أ هجزة كهرابئية ذات الاس هتلك العايل للطاقة،  -

آةل احللقة، جمفف الشعر، أ هجزة الراديو،   دون أ ن يؤدي ذكل اإىلابس تثناء مصابيح الرسير، أ

 ،مضايقة زملء الغرفة أ و اجلريان

ضافية همام اكن منط سريهااس تعامل أ هجزة  -   ،تدفئة اإ

عداد وجلب وجبات داخل غر  -  ،فته، وكذا أ واين املطعم والنادياإ

 ،امللبس و أ ي أ غراض خشصية يف النوافذ عرض -

زعاج  -  ،حميط املدرسة شاغيلاإ

 ،الاس هتلك العايل للطاقة الكهرابئيةتشغيل أ هجزة ذات  -

 دخول جناح التلميذ ابلنس بة للإانث، -

 دخول جناح التلميذات ابلنس بة لذلكور. -
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 حتدد ساعات ادلخول للمدرسة كام ييل ::11املادة 

 ليل. سا65:11اإىل غاية  صباحاسا 12:11أ بواب املدرسة من  فتحت فرتة الصيف: 

 ليل. سا66:11اإىل غاية  صباحاسا 12:51أ بواب املدرسة من  فتحت فرتة الش تاء: 

لهيا  ، قبل أ و بعد الساعات احملددة أ علهال ميكن ل ي تلميذ اخلروج من املدرسة أ و ادلخول اإ

 .احلاالت الطارئة ابس تثناء حاةل الرتخيص الكتايب من املدير العام أ و

ة املدرسة، عىل التلميذ التجول بعد ساعات مينع منعا ابات، ابس تثناء ترخيص من مديري:81املادة 

 ادلراسة يف ال ماكن الآتية :

  .املكتبة ابس تثناء قاعات التدريس، قاعات احملاضات و املصاحل االإدارية،

سا خلل الفرتة الصيفية وبعد الساعة  61:11بعد الساعة  ملعب كرة القدميسمح ادلخول اإىل  ال

 سا خلل الفرتة الش توية. 98:11

 .عقوابت تأ ديبية ه املادةرتتب عن لك اإخلل بأ حاكم هذي

 

 الفرع الثاين

 االإطعام

، ابدلخول ل ماكن املدرسة س تخديمم يذ ادلاخيل، أ و نصف ادلاخيل، و : ال يرخص للتلم 86املادة

ال يف ال وقات احملددة.  االإطعام ابملدرسة اإ

 ابخلصوص املتعلقة بـ : وسري أ ماكن االإطعامالقواعد اليت حتمك تنظمي مبراعاة : يلزتم التلميذ 85املادة

 

 احرتام املس تخدمني امللكفني ابلطب،، االإطعام وكذا التلميذ، -

 و قواعد النظافة و ال من، لقواعد املتعلقة بتنظمي توزيع الوجبات داخل قاعة االإطعامالامتثال ل -

 جتنب لك تبذير. -

 السهر عىل احملافظة عىل أ دوات ومعدات املطب، وقاعة االإطعام.  -

 الفرع الثالث

 تدابري وقائية متعلقة ابلصحة

سا صباحا  18:51من الساعة  ال س بوع الاجامتعي ابملدرسة طيةل أ ايم -يُفتح املركز الطيب :81املادة

 .سا 92:51اإىل غاية الساعة 

 لضامن النقل اإىل هيالك الصحة.ميكن االتصال مبصاحل امحلاية املدنية 
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 الفرع الرابع

 النشاطات الثقافية والرايضية 
 

ماكن ا: 13املادة  لتلميذ ممارسة خمتلف النشاطات الثقافية والرايضية.ابإ

دارة املدرسة.  تنظم هذه النشاطات ابلتنس يق مع اإ

ال برتخيص من املدير العام للمدرسة.  ال ميكن تنظمي أ ي نشاط اإ

 

 الرابعالفصل 

 أ حاكم تأ ديبية

 : يرتتب عن لك اإخلل بأ حاكم هذا النظام ادلاخيل عقوابت تأ ديبية، الس امي:12املادة

 وال عامل التوجهيية، الالزتامات املتعلقة ابحلضور واملواظبة يف العمل، ادلروس -

 الهيالك واس تعامل معدات املدرسة، و نظافة القواعد املتعلقة بأ من -

 خلل الامتحان، أ ي حماوةل للغش -

 واجب التحفظ. -
 

 : تمتثل العقوابت التأ ديبية املطبقة عىل التلميذ يف ما ييل: 18املادة

 التذكري ابلنظام، -9

نذار كتايب يسجل يف امللف االإداري،-6  اإ

 الاقتطاع من منحة ادلراسة، -5

 توبي، يسجل يف امللف االإداري، -4

 االإقصاء الهنايئ. -3

 

 الباب الثالث

 أ حاكم متعلقة ابملكتبة
 

ىل املكتبة عن طريق بطاقة املكتبة أ و ترخيص. :961املادة   يكون ادلخول اإ

 واملشرتكني اخلارجيني. ساتذةال   ،للتلميذمتنح هذه البطاقة 

 املدرسة الاس تفادة من خدما ت املكتبة بناء عىل طلب. وظفيميكن مل
 

عارة: :959املادة   تكون حمل مطالعة داخلية وال ميكن أ ن تكون حمل اإ
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 املعامج، -

 اجمللت، -

 لك الواثئق املعروضة يف واهجة العرض،-

 الكتب املتوفرة يف نسخة واحدة،  -

 ال طروحات و املذكرات، -

عارهتا. -  الكتب املمنوع اإ

 

عارة مبرجعني ) :956املادة   عىل ال كرث.( 16حيدد عدد املراجع اليت تكون حمل اإ

عادة ما اس تعاره من قبل. عارة مراجع أ خرى قبل اإ  ال ميكن ل ي أ حد اإ

 


