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ذازت اًنؼــــــــــــــــــام ادلاخــــــًل  ٌَمــــــــدزسة اًوظــــــنية ًلإ

 

م ثعحق ب حاكم ىذا اًنؼام ؿىل اًخلميذ، ال ساثذت ومجيؽ  مس خخديم  املدزسة مؽ احرتا: 6املاذت 

ظاز اًنعوص اًخنؼميية اًيت حتمكيم.املىفوةل هلماذللوق واًواجداث   ، يف اإ

نٌل ثعحق ىذه ال حاكم ؿىل لك خشط يضازك يف ذوزت حىوين مذواظي، مساتلة ب و امذحان همين 

 ثنؼمو املدزسة.
 

 اًحاة ال ول 

 ب حاكم مضرتنة
 
 

 اًفعي ال ول

 ب حاكم ؿامة
 

ال س خار، واكفة مس خخديم املدزسة ؿىل ، ذ، املضازك يف اًخىوين املخواظييسير اًخَمي:4املاذت 

املؤزد يف  15-12، كمي ادلوةل و زموسىا، و ب حاكم اًلاهون زمق احرتام ب خلكياث ارلدمة اًـمومية

املخضمن اًلاهون ال سايس ٌَوػيفة اًـمومية،  6112جويَية  93املوافق  9461جٌلذى اًثاهية  91

ب ول ري  املؤزد يف 491-12رسوم اًخنفيذي زمق امل املذهوزت يف ثنؼمي وجس يري املدزسةو ب حاكم 

ذازت.، املخضمن ثنؼمي و 6112هومفرب  66 املوافق 9461اًلـدت ؿام  نٌل  جس يري املدزسة اًوظنية ًلإ

 .ثسَوويم يف خَق جو يسوذه الاحرتام املخحاذل، اًدسامح واًخـايش نيسامهو

ب ي وضاط س يايس ب و حزيب تب ي صلك  ال حيق ٌَخَميذ، ال س خار واكفة املس خخدمني ممازسة:3املاذت

 اكن فرذاي ب و جٌلؾيا ذاخي املدزسة.

نٌل خيضؽ ب ي اجامتع ب و ب ي ثؼاىرت راث ظاتؽ اجامتؾي و همين ًرتخيط مس حق من كدي املدير 

 اًـام ٌَمدزسة.
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 اًثاين اًفعي

 ةاملدزسوجتيزياث  اس خـٌلل ىيالكمن و ال  نؼافة، اً 

 

اًفضاءاث ازلاؾية ٌَمدزسة )ماكثة، كاؿاث ادلزاسة، كاؿة املعاًـة، مينؽ اًخدخني يف : 1املاذت 

 (.لرفاث، املعـم، املعح،، امللي   واًكاؿاث الاجامتؿاث وكاؿاث احملاض 

 .حتدذ االإذازت فضاءاث خمععة  ٌَمدخنني

ذخال واس هتلك املرشوابث اًىحًوية ومجيؽ ب صاكل اخملدزاث اإىل املدز :8املاذت   سة. مينؽ منـا ابات اإ

جراءاث ولك خماًفة ثـرض ظاحهبا اإىل  ذازية و مذاتـة كضائيةاإ  .ثب ذيخية و اإ

 

ماكهو : 91املاذت  ذازت املدزسة ؿىل ضٌلن اًضحط وال من حتت سَعة املدير اًـام اذلي ابإ جسير  اإ

 .كذضاءظَة ثدخي اًلوت اًـمومية ؾند االإ 

ذازت املدزسة تخـيني ال ؾوان املؤىَني ًضٌلن ال من ذاخي املدزسة نٌل  .ثلوم اإ

 يىون ذخول اًخلميذ من املدخي "ة".  

 يىون ذخول ال ساثذت، املوػفني و اًزواز من املدخي" ب ".

يَزتم  اًحعاكة املينية. نٌل ، ب واًخَميذخيضؽ ادلخول اإىل املدزسة اإىل ثلدمي تعاكة : 99املاذت 

 .خولادلثلدم هلم ؾند  املدزسة واًزائرون حبمي "صازت سائر" مس خـمَو
 

 ال ساثذت، املس خخدمني خيعط موكف ٌَس يازاث ابملدزسة ًلك من اًخلميذ،: 95املاذت

ومينؽ اًخوكف خازح ال ماهن اخملععة ذلزل. لك خماًفة ميىن ب ن  واملضازنني يف اًخىوين املخواظي،

 ثـرض ظاحهبا ٌَـلوتة.

ذازت املدزسة.خي:94املاذت ؿلن ابملدزسة اإىل اًرتخيط املس حق من ظرف اإ  ضؽ لك اإ

 وحتدذ ب ماهن االإؿلانث مبلرز من املدير اًـام.
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 اًحاة اًثاين

 و املضازنني يف ذوزاث اًخىوين املخواظي ب حاكم مذـَلة ابًخلميذ

 

 اًفعي ال ول

 و املضازنني يف اًخىوين املخواظي  اًخلميذ ًزتاماثاو  حلوق

 

خلل مدت حىوينو تواجة اًخحفغ واًرس  و املضازك يف اًخىوين املخواظي يَزتم اًخَميذ: 92املاذت 

 واًخنؼمي املـمول تو. امليين، ظحلا ل حاكم اًلاهون ال سايس اًـام ٌَوػيفة اًـمومية

ظيةل فرتت اًخىوين حتت سَعة املدير  و املضازك يف اًخىوين املخواظي يوضؽ اًخَميذ: 17المادة 

 .اًـام ٌَمدزسة

جراء ب و اثعال مؽ مؤسسة ب خرى  ذازت املدزسة مس حلا، وثضلك نخايب، تب ي اإ ؿلم اإ يَزتم اًخَميذ ابإ

 ًيا ؿلكة مؽ املدزسة.

ب ن يخحىل ثسَوك الئق،ويمتخؽ تـلكة واملضازك يف اًخىوين املخواظي جية ؿىل اًخَميذ : 98املاذت

 سملئو وب ساثذثو، ومس خخديم املدزسة،  يعحـيا ارلَق اذلسن، اًدسامح والاحرتام. حس نة مؽ

ىل االإخلل ابًنؼام اًـام واً ميخنؽ ؾن اًليام تب ي معي همٌل اكهت ظحيـخو، من صب هو ب ن يؤذ  يدوءي اإ

 ابملدزسة.
 

جية ب ن يـىس  جية ؿىل اًخَميذ ب ن يؼير هبندام الئق خلل فرتت ادلزاسة واًرتتط.نٌل:61املاذت

ظاز االإذازت   .مس خلدلاًـمومية اًيندام هؼام املدزسة وظفة اًخَميذ اإ

 ويمتثي يف:

 .الكس ييك حذاء و مقيط، زتعو ؾنق، رسوال ابًنس حة ٌرلهوز: سرتت، -

 .الكس ييك حذاءو رسوال  ،ثنوزه ابًنس حة ًلإانج:فس خان، زوة رو كعـخني، -
 

حبضوز ادلزوش، احملاضاث،ال ؾٌلل و املضازك يف اًخىوين املخواظي  : يَزتم اًخَميذ63املاذت

ذازت املدزسة.ال ؾٌلل يف ب فواحو  اًخوجهيية  ، ظحلا ٌَرسانمة املـَنة من ظرف اإ

ًلواؿد اًحيداقوجية امللرزت اب و املضازك يف اًخىوين املخواظي ابًخليد يَزتم اًخَميذ : 62املاذت 

 .ويف ب ؾٌلل ال فواح وال ؾٌلل اًخوجهيية وزصاث، ًخنؼمي ادلزوش، احملاضاث

ًضٌلن اًسري  اًلسمة يسير ال س خار ؿىل الاهضحاط ذاخي كاؿاث اًخدزيس ويخخذ لك اًخداتري

 .و ب ؾٌلل ال فواح ال ؾٌلل اًخوجهيية ، احملاضاث، اًوزصاث،اذلسن ٌدلزوش

 تو اًخَميذ.يحَف ال س خار مديرية ادلزاساث يف اًيوم هفسو ؾن لك اإخلل يلوم 
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ًضٌلن اًسري  اًلسمة يسير ال س خار ؿىل الاهضحاط ذاخي كاؿاث اًخدزيس ويخخذ لك اًخداتري

 .و ب ؾٌلل ال فواح اذلسن ٌدلزوش وال ؾٌلل اًخوجهيية

 يحَف ال س خار مديرية ادلزاساث يف اًيوم هفسو ؾن لك اإخلل يلوم تو اًخَميذ.
 

 ب و اًخوجهيية ملاذزت ادلزوش، ب و ال ؾٌلل ٌوَمضازك يف اًخىوين املخواظي ال ميىن ٌَخَميذ:61املاذت

 ، تدون حرخيط من ال س خار.يف ب فواح

يَزتم اًخَميذ ابذلضوز ؾند ذؾوثو يف اًخؼاىراث اًـَمية، ب و اًنضاظاث اًحيداقوجية  :68املاذت

 ال خرى املنؼمة من ظرف املدزسة.

 

 اًفعي اًثاين

 اًخلميذ خىوينب حاكم مذـَلة ت 

 

 اًثاين فرعاً

 املواػحة

 ًلواؿد املخـَلة ابذلضوز واملواػحة خلل ادلزوش،احملاضاثاًخليد اباًخَميذ  جية ؿىل:59املاذت 

 .و يف ب ؾٌلل ال فواح وال ؾٌلل اًخوجهيية

، ونذا لك و يف ب ؾٌلل ال فواح يمت ثليمي مواػحة اًخَميذ يف ادلزوش، احملاضاث وال ؾٌلل اًخوجهيية

 اًنضاظاث اًحيداقوجية ب و اًخؼاىراث اًـَمية، وفلا ًسمل اًخليمي.

ثوجو مديرية ادلزاساث اس خفسازا نخاتيا ٌَخَميذ ؾن لك قياة كري مرخط تو، و يخوجة ؿَيو 

 ساؿة. 48اًرذ يف ب جي 

 ويف حاةل ؿدم ثربير اًلياة، يوجو ٌَخَميذ ثذنري.

 يـخرب قيااب. ادلزوشد تداية ذكيلة تـ 51لك ثب خر كري مربز يخجاوس

هذاز نخايب ٌَخَميذ املـين و يدزح يف مَفو االإذازي.    يف حاةل حىراز اًلياة كري املربز، يوجو اإ

 ؾند اًلياة كري املربز ٌَمرت  اًثاًثة، حيال اًخَميذ ؿىل اجملَس اًخب ذييب.

حة ادلزاس ية ٌَخَميذ : لك قياة كري مرخط تو، ب و كري مربز،يرتثة ؾنو خعم من املن55املاذت 

 جراءاث اًخب ذيخية. ابالإ  ذون املساشاملـين، 
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 اًفرع اًثاًر

 اًخليمي وسري الامذحاانث

: جية ؿىل اًخَميذ كدي تداية الامذحاانث اًىذاتية، اسددـاذ لك ب ذواثو )نخة، هراساث، 51املاذت 

ظفاء مَفاث، مَخعاث، ولك اًواثئق ال خرى املمنوؿة يف كاؿة الامذحان(، ،حمفؼة اًياثف  اإ

ماكهو احذواء مـعياث )ًوحة اًىرتوهية، حاسوة، ...اخل( اًنلال   اووضـيمبا يف رزل لك هجاس ابإ

 يف املاكن اذلي حيدذه مراكة كاؿة الامذحان.

ال ؿلم  اب هو ميىن ٌَخَميذ اس خـٌلل لك وزيلة مرخط هب اإ من كدي ال س خار. ويخـني ؿىل ىذا ال خري اإ

 مديرية ادلزاساث هبا كدي تداية الامذحان مؽ حتديد ظحيـهتا.

 ال ميىن اًرتخيط ل ي ثَميذ ابملضازنة يف الامذحان، نٌل ،موضوع الامذحان ثوسيؽ: مبجرذ 46املاذت

خـَيق ؿىل موضوع ال ميىن ل ي ثَميذ، يف ب ي حال من ال حوال،وتب ي صلك من ال صاكل، اً 

الامذحان مؽ ثَميذ بآخر. ويَزتم ابحرتام كواؿد الاؾخدال، الاهضحاط واحرتام الآخرين من ب جي 

 اًسري اذلسن ًلمذحان. 

 سجيي ب وزاق الامذحان املسَمة من كدي اًخلميذ و  تـد: يلوم املراكة ؾند هناية الامذحان 32املاذت

 رزل يف حمرض سري الامذحان. 

ؿىل اًفوز، دلى مدير ادلزاساث مؽ مجيؽ ىذه  سَمووي  ،حمرض سري الامذحاناملراكة يوكؽ 

 اًواثئق.

ؿلم اًخلميذ ابًخعحيح اٍومور ي ارلاص جلك ملياشمل: ميىن 31املاذت  .ديرية ادلزاساث اإ

اًض حاكث الاجامتؾية ًنرش لك ما يخـَق ابالخذحازاث، هلاط اًخلميذ ب و لك  اس خـٌلل مينؽ -

 وزيلة ثخـَق تذزل.
 

 اًفرع اًراتؽ

 اًرتتعاث ومذهرت هناية اًخىوين

 : يَزتم اًخَميذ ابملواػحة يف املضازنة يف خمخَف اًرتتعاث املنؼمة من ظرف املدزسة.21املاذت 

 املربجمة خلل اًفرتت واملاكن احملدذين من ظرف مدير اًرتتعاث.  جيري اًخَميذ اًرتتعاث

 يـخرب لك اإخلل تلواؿد املواػحة خعب  ثب ذيخيا.

 يمت حتديد اًييئة املس خلدةل ٌَخَميذ تلراز من املدير اًـام ابكرتاخ من مدير اًرتتعاث.

عوص ب ىداف اًرتتط يَحق تلراز اًخوجيو مذهرت ثب ظري جسمل ٌَملكف تخب ظري، حيدذ فهيا ؿىل ارل

 وهيفياث اًخليمي.
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 اًفعي اًثاًر

 ب حاكم مذـَلة ابذليات يف املدزسة
 

 اًفرع ال ول

 االإيواء
 

يواء 22املاذت دوذ ؿدذ يف ح يف ذاز املدزسة تناء ؿىل ظَحو،: ميىن ٌَخَميذ الاس خفاذت من االإ

 .ال ماهن املخوفرت ابًلرف

ؿازت 19املاذت قرفذو و/ب و ب ن يس خلدي فهيا ب ي خشط بآخر ل ي : ال ميىن ٌَخَميذ يف ب ي حال اإ

 سخة اكن.

 لك اإخلل هبذه ال حاكم يـد خعب  ثب ذييب.

 : حىون املـداث وال ذواث املوضوؿة حتت ثرصف اًخَميذ حتت مسؤوًيخو.16املاذت

 ويف ىذا اًعدذ، يـد حمرض جرذ مؽ اًخَميذ ؾند اًخحاكو وملاذزثو ٌَلرفة.

ذواث اًيت ثلف ب و ضياع ًل     م جرذىا ثعَح و/ب و ثـوض ؿىل هفلة اًخَميذ. لك اإ

ثلف ب و ضياع ًخجيزياث اًلرفة املثخذة خلل ب و ؾند هناية اًس نة،حىون ؿىل هفلة اًخلميذ  لك اإ

 اًضاكَني ٌَلرفة.

 : ال جية ؿىل اًخَميذ يف ب ي حال:15املاذت

 ب اثهثا،ي ثـديي حرثية اًلرفة ب و حتوي -

ذخال -  ،ب ذواث ب و مـداث ًلس خـٌلل اًضخيص اإ

 ،جضويو ادلدزان ابملسامري، اًلرس، املضاتم،اًىذاابث ب و اًرسوماث -

ثـديي اًخوظيلث اًىيرابئية، ب و ثوظيي ب هجزت ويرابئية راث الاس هتلك اًـايل ٌَعاكة،  -

 رزل اإىل ابس خثناء معاتيح اًرسير، ب ةل اذللكة، جمفف اًضـر، ب هجزت اًراذيو، ذون ب ن يؤذي

 ،مضايلة سملء اًلرفة ب و ادلريان

ضافية همٌل اكن منط سريىااس خـٌلل ب هجزت  -   ،ثدفئة اإ

ؿداذ وجَة وجداث ذاخي قر  -  ،فذو، ونذا ب واين املعـم واًناذياإ

 ،امللثس و ب ي ب قراض خشعية يف اًنوافذ ؾرض -

سؿاح  -  ،حميط املدزسة صاكًلاإ

 ،ٌَعاكة اًىيرابئيةجضليي ب هجزت راث الاس هتلك اًـايل  -

 ذخول جناخ اًخلميذ ابًنس حة ًلإانج، -

 ذخول جناخ اًخَميذاث ابًنس حة ٌرلهوز. -
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 حتدذ ساؿاث ادلخول ٌَمدزسة نٌل يًل ::11املاذت 

 ًيل. سا65:11اإىل كاية  ظحاحاسا 12:11ب تواة املدزسة من  فذحث فرتت اًعيف: 

 ًيل. سا66:11اإىل كاية  ظحاحاسا 12:51ب تواة املدزسة من  فذحث فرتت اًض خاء: 

ٍهيا  ، كدي ب و تـد اًساؿاث احملدذت ب ؿلهال ميىن ل ي ثَميذ ارلروح من املدزسة ب و ادلخول اإ

 .اذلاالث اًعازئة ابس خثناء حاةل اًرتخيط اًىذايب من املدير اًـام ب و

خجول تـد ساؿاث مينؽ منـا ابات، ابس خثناء حرخيط من مديرية املدزسة، ؿىل اًخلميذ اً :81املاذت 

 ادلزاسة يف ال ماهن الآثية :

  .املىذحة ابس خثناء كاؿاث اًخدزيس، كاؿاث احملاضاث و املعاحل االإذازية،

سا خلل اًفرتت اًعيفية وتـد اًساؿة  61:11تـد اًساؿة  مَـة هرت اًلدميسمح ادلخول اإىل  ال

 سا خلل اًفرتت اًض خوية. 98:11

 .ؾلوابث ثب ذيخية ه املاذتيرتثة ؾن لك اإخلل تب حاكم ىذ

 

 اًفرع اًثاين

 االإظـام

، ابدلخول ل ماهن املدزسة س خخديمم يذ ادلاخًل، ب و هعف ادلاخًل، و : ال يرخط ٌَخَم 86املاذت

ال يف ال وكاث احملدذت.  االإظـام ابملدزسة اإ

 ابرلعوص املخـَلة تـ : اًلواؿد اًيت حتمك ثنؼمي وسري ب ماهن االإظـاممبراؿات : يَزتم اًخَميذ 85املاذت

 

 احرتام املس خخدمني امللكفني ابًعح،، االإظـام ونذا اًخلميذ، -

 و كواؿد اًنؼافة و ال من، َلواؿد املخـَلة تدنؼمي ثوسيؽ اًوجداث ذاخي كاؿة االإظـامالامذثال ٌ -

 جتنة لك ثحذير. -

 اًسير ؿىل احملافؼة ؿىل ب ذواث ومـداث املعح، وكاؿة االإظـام.  -

 اًثاًر اًفرع

 ثداتري وكائية مذـَلة ابًعحة

سا ظحاحا  18:51من اًساؿة  ال س حوع الاجامتؾي ابملدزسة ظيةل ب ايم -يُفذح املرنز اًعيب :81املاذت

 .سا 92:51اإىل كاية اًساؿة 

 ميىن االثعال مبعاحل اسلاية املدهية ًضٌلن اًنلي اإىل ىيالك اًعحة.
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 اًفرع اًراتؽ

 اًثلافية واًرايضية اًنضاظاث 
 

ماكن ا: 13املاذت  ًخَميذ ممازسة خمخَف اًنضاظاث اًثلافية واًرايضية.ابإ

ذازت املدزسة.  ثنؼم ىذه اًنضاظاث ابًخنس يق مؽ اإ

ال ترتخيط من املدير اًـام ٌَمدزسة.  ال ميىن ثنؼمي ب ي وضاط اإ

 

 اًفعي اًراتؽ

 ب حاكم ثب ذيخية

 ىذا اًنؼام ادلاخًل ؾلوابث ثب ذيخية، الس امي:: يرتثة ؾن لك اإخلل تب حاكم 12املاذت

 وال ؾٌلل اًخوجهيية، الاًزتاماث املخـَلة ابذلضوز واملواػحة يف اًـمي، ادلزوش -

 اًييالك واس خـٌلل مـداث املدزسة، و هؼافة اًلواؿد املخـَلة تب من -

 ب ي حماوةل ٌَلش خلل الامذحان، -

 واجة اًخحفغ. -
 

 : حمتثي اًـلوابث اًخب ذيخية املعحلة ؿىل اًخلميذ يف ما يًل: 18املاذت

 اًخذنري ابًنؼام، -9

هذاز نخايب يسجي يف املَف االإذازي،-6  اإ

 الاكذعاع من منحة ادلزاسة، -5

 ثوتي، يسجي يف املَف االإذازي، -4

 االإكعاء اٍهنايئ. -3

 

 اًحاة اًثاًر

 ب حاكم مذـَلة ابملىذحة
 

 يىون ادلخول اإىل املىذحة ؾن ظريق تعاكة املىذحة ب و حرخيط. :961املاذت 

 واملضرتنني ارلازجيني. ساثذتال   ،ٌَخلميذمتنح ىذه اًحعاكة 

 املدزسة الاس خفاذت من خدما ث املىذحة تناء ؿىل ظَة. وػفيميىن مل
 

ؿازت: :959املاذت   حىون حمي معاًـة ذاخَية وال ميىن ب ن حىون حمي اإ
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 املـامج، -

 اجمللث، -

 لك اًواثئق املـروضة يف واهجة اًـرض،-

 اًىذة املخوفرت يف وسخة واحدت،  -

 ال ظروحاث و املذهراث، -

ؿازهتا. -  اًىذة املمنوع اإ

 

ؿازت مبرجـني ) :956املاذت   ( ؿىل ال نرث.16حيدذ ؿدذ املراجؽ اًيت حىون حمي اإ

ؿاذت ما اس خـازه ؿازت مراجؽ ب خرى كدي اإ  من كدي. ال ميىن ل ي ب حد اإ

 

 كرئ و ظوذق ؿَيو من كدي اًخَميذ، الامس........................اٌَلة:.........................

 تـــ:....................................... يف.................................


