“An education in the fullness of humanity should be the defining feature of Catholic Schools” Pope Francis
"إن الميزة األساسيّـة للتعليم في المدارس الكاثوليكيّـة هي تربية إنسان شامل"
(البابا فرنسيس).

إلى األهل الكرام أوليـاء أمر تالمذتنا المحترمين،
ً
مثمرا .بدايـة أودّ أن استهـ ّل رسـالتي بكلمـة شكـر
معًا نستقبل عا ًما دراسيًّا جديدًا  ،8109/8102نرجو أن يكون بنعمة الله
ً
ّ
وعرفـان جميل لمـن سبقـونـا في خدمـة مدرستكم سيّـدة اللـويزة ،من معلمين وإداريّيـن الذين أنهوا خدمتهم السنة الماضية.
ي للمدرسـة:
ويه ّمنـي أن أذ ّكـر
ِ
ببعـض الثوابت في بنـود النّظـام الداخل ّ
مدرسي والغياب:
 .1في الدوام ال
ّ
سـاعة ،0:.41
سـاعة  0::1صبا ًحا ،وينتهي عند ال ّ
ي (من االثنين إلى الجمعـة) عند ال ّ
أ) يبدأ النهار المدرس ّ
سـاعة .04:41
سـاعة  0::1حتى ال ّ
باستثنـاء صفوف الحضـانة من ال ّ
ي ،يُ َع ّرض المتأ ّخـر 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 كاملً ،نظيفًا ومرتّبًا.
أ) يح ُ
ضر التلميذ إلى المدرسة مرتديًا الز ّ
ي المدرس ّ
صـة الرياضة البدنيّـة.
ي المعتمد ،فقط في النهار الذي تقع فيه ح ّ
ب) يُسمح للتلمذة 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 وتلفيًا لما قد ينجم عنهما.
 .3في الهندام والنّظافـة الشخصيّـة:
أ) يحضر التلميذ إلى المدرسة بشعر مصفّف (مربوط للفتيات) ،من دون استخدام مادّة الــ  gelبأسلوب فاقِع،
وبأظافر مقلّمـة.
ب) يمتنع التلميذ عن تلوين ال ّ
صـ ِله أو اللجوء إلى تسريحات غريبـة للفتيات والشبّـان ،وارخـاء
شعـر أو بعض ُخ َ
اللحـى والوشم وعدم استخدام حلق األذن الصارخ ).(piercing
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 .4في الممنوعات والمحظورات:
يُمنع على التلمذة ،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 لألخلق على الز ّ
ي المدرس ّ
التصرف بسلوك شا ٍّذّ منافٍّ لآلداب والق َيـم واألعراف.
هـ)
ّ
صـة وركنُها في حرم المدرسة.
و) قيادة سيّـارة خا ّ
ي.
ز) استعمال الهاتف الخلو ّ
ي في أثناء الدوام المدرس ّ
والممرات والملعب.
ح) اللجوء إلى افتعال الفوضى في غرف التدريس
ّ
ّ
والنظـار.
ط) استفزاز المعلّمـات والمعلّمين والمسؤولين
الرفـاق ته ُّج ًما أو ضربًا أو سوى ذلك.
ي) االسا َءة أو االعتداء على أحد ّ
ي ٍّ من مرافق المدرسة.
ك) العَبث باألثاث أو التجهيزات أو األدوات في أ ّ
ل) استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي ) (social mediaألغراض وغايات مسيئة إلى المدرسة أو إلى أحد
أفراد أسرتها.
ب كـان.
ي سب ٍّ
م) الهروب من غرفة ال ّ
ص ّ
ف أو المدرسة أل ّ
ن) إهمال الوظائف البيتيّـة وابتداع الحجج الواهيـة.
 -5سياسـة القبول:
التعلُّم ٌّ
تشرع مدرسة سيّدة اللـويزة أبوابَها الستقبال ك ّل تلميذ استوفى الشروط المطلوبة في ك ّل حلقة
حق للجميع ،لذا ّ
ُ
وأبرزها:
من حلقات التعليم
سلمة 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 العلمات للتلمذة اآلتين من مدارس أخرى إلى مختلف الحلقـات
ه)
التعليميّـة.
و) تسديد األقساط المتو ّجبـة في أوقـاتها المحدّدة.
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صف أعلى:
 -6سياسة الترفيع إلى
ّ

الصف
من
ّ
ي
الرابع األساس ّ
ي
التاسع األساس ّ
ي
التاسع األساس ّ
ي
التاسع األساس ّ
ي
الثانوي ّ
األول علم ّ
األول العام
الثانوي ّ
األول العام
الثانوي ّ
ي
الثانوي الثاني علم ّ
ي
الثانوي الثاني علم ّ
الثانوي الثاني العام
الثانوي الثاني العام
الثانوي الثاني – Bac.

الشروط
الى
معدل عام 81/01
الصفوف الخامس حتى التاسع
معدّل المواد العلميّة > 81/00
ي
الثانوي األول علم ّ
 81/01في اللغتين األساسيّتيـن بحسب
األول عام
الثانوي ّ
الفرع
معدّل المواد العلميّـة  +اللغة الفرنسية >
األول – Bac Fr
الثانوي ّ
81/08
معدّل المواد العلميّة > 81/01
ي
الثانوي الثاني علم ّ
معدل عام 81/01
الثانوي الثاني العام
معدّل المواد العلميّـة  +اللغة الفرنسية >
الثانوي الثاني – Bac. Fr.
81/08
معدّل المواد العلميّة > 81/08
الثانوي الثالث – علوم عا ّمة
معدّل المواد العلميّة > 81/08
الثانوي الثالث – علوم حياة
الثانوي الثالث – اإلجتماع معدّل اإلجتماع واإلقتصاد والرياضيّـات
>81/00
واإلقتصاد
الثانوي الثالث – آداب وإنسانيّـات معدل عام 81/01
معدّل المواد العلميّة > 81/08
الثانوي الثالث – Bac. Fr.

Fr.

 .7الباكالوريا الفرنسيّـة :Bac Français
الحس النقدي
ويطور مهارات
تستمر مدرسة سيدة اللويزة في برنامج البكالوريا الفرنسية ،وهو يتميّز بالفكر الشمولي
ّ
ّ
ّ
ّ
والبحثي وينظم التعلم الذاتي .تجدر االشارة الى أن شهادة البكالوريا الفرنسية كانت وما زالت معادلة للبكالوريا اللبنانية
ومقبولة في كل الجامعات الخاصة والعامة وفي مختلف القطاعات.
شروط االنتساب لبرنامج الــ :Bac Français
ي.
 -0الحصول على الشهادة اللبنانيّـة المتو ّ
سطة أو الحصول على إعفاء من المنهج اللبنان ّ
 -8أن تكون علمات الطالب بحسب الجدول أعله.
ي ) (double bac.في المواد العلميّة في الصفّين الثانويين
ي والفرنس ّ
كما يه ّمنا أن نعلمكم بأننا نطبّق المنهجين اللبنان ّ
ي بدورات إختياريّة في المواد
األول والثاني .أما بالنسبة
ّ
للصف الثانو ّ
ي الثالث فإننا نستعيض عن تطبيق المنهج اللبنان ّ
العلميّة بهدف تحضير إمتحانات الدخول الجامعيّة (تُنظم عادة ً في خلل عطلة الميلد).
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ـب النجاح في مدرسة سيّدة اللويزة:
س ْ
 .8نِ َ
نفرح ونفتخر وإيّـاكم بنتائج أوالدكم في االمتحانات الرسميّـة التي جاءت حسب النسب المئويّـة اآلتيـة (8102/8100
– الدورتان األولى والثانية)
Bac. Français
اإلنكليزي
الفرع
الفرع الفرنس ّي
الصف
ّ
ّ
%90
%99
ي
التاسع األساس ّ
%91
%2:.8
آداب وإنسانيّـات
%21.01
%011
إقتصاد وإجتماع
%011
%011
%011
علوم عا ّمـة
%011
%94
%011
علوم الحياة
صـة باألهل:
 .9توجيهات خا ّ
أ) تربية أوالدكم ،بالمثل قبل الكلم ،على عيش الفضائل المسيحيّـة وااللتزام بتعاليم الكنيسة ،فدرب الحياة واحدة
ت أحدٌ إلى األب إال بي" (إنجيل يوحنا )6 :0:
"ال يأ ِ
بتشجيع أوالدكم على االلتزام بإحدى أنواع الرياضة البدنيّـة ،لما فيها من خير يحميهم من آفات االدمان على
 ، virtual life - social mediaالعنف ،الخمول ...
ّ
ي.
صغارا
ب) متابعة أوالدكم،
ً
ً
وكبارا ،يو ًما بيوم لتكونوا على ب ِيّنـ ٍّة مما حققوه في يومهم المدرس ّ
ج) االكتفاء بمرافقة أوالدكم ومتابعتهمُ ،متحاشين قدر اإلمكان تعليمهم بصورة مباشرة ،وذلك تفاديًا لضياع التلمذة
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،
د) التعاون معنا في
الشق التربو ّ
ي – السلوك ّ
الطاعة ،اإلصغاء ،االلتزام ،الحوار ،الم ّجـانيّـة)...،
ّ
وخلوها
ه) مراقبـة الحقائب المدرسيّـة قبل انطلق الولد إلى المدرسة وبعد عودته منها ،للتأكـد من نظافتها وترتيبها
ّ
م ّمـا هو غريب.
و) التأ ّكـد من ّ
أن ولدكم أنجز وظائفه البيتيّـة من دروس وفروض وأبحاث وتحضيرات وسواها.
ي.)...
ز) 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
ح) ضرورة
ّ
يُقدمون عليها عن معرفة أو عن َج َهل.
ّ
ّ
ط) تشجيع ولدكم وتعزيز ثقته بذاته كي يعتمد على نفسه في التعلـم واالكتساب والتطبيق وذلك من خلل حثـه على
اإلصغاء والتركيز واإلنتباه في أثناء الشرح ،وهذا سيغنيكم عن بذل جهود شخصيّـة إلعادة الشرح ،وعن استقدام
معلّمـات ومعلّمين إلى البيت وعن تسجيله في ما يس ّمــى مدرسة ما بعد المدرسة ) ،(après écoleآخذين باالعتبار
طاقات التلميذ على االحتمال واألعباء الماديّـة المترتّبـة.
ظهرا الصطحـاب أوالدهم أن يمتنعوا عن إحداث الفوضى وعن إطلق
ي) على َمن يحضر من األهل إلى المدرسة
ً
الزمامير وأصوات الراديوهات ،وعن ك ّل ما من شأنه أن يُف ِقدَ التلمذة َ في غرف التدريس تركيزهم وانتباههم.
ي.
ي والتعلّم ّ
ك) التواصل مع إدارات األقسام بصورة دوريّـة للوقوف على مسار أوالدكم السلوك ّ
خيرا وفائدة ً للجميع.
ل) تلبية الدعوات التي تو ّجههـا إليكم إدارة المدرسة ألن فيها ً
ع َطل):
األول (امتحانات ،أنشطةُ ،
 .10روزنامة الفصل ّ
 01  0كانون الثاني 8109
 06 9كـانون الثاني 8109
 2 :شباط 8109
 00 1شباط 8109
 06  9شباط 8109
 01  00شباط 8109

األول
روزنـامــــــــــــة الفصـــــــــــــــــل ّ
ي
امتحانات الفصل ّ
األول لصفوف التاسع األساس ّ
األول للصفوف النهائيّـة )(Terminales
امتحانات الفصل ّ
ي
امتحانات الفصل ّ
األول لصفوف السادس والسابع األساس ّ
األول و الثانوي الثاني
األول لصفوف الثانوي ّ
امتحانات الفصل ّ
األول لصفوف الثانوي األول )(Bac. Fr.
امتحانات الفصل ّ
األول لصفوف الثامن
امتحانات الفصل ّ
األول لصفوف الثانوي الثاني والصفوف النهائيّة )(Bac. Fr.
امتحانات الفصل ّ
األول لصفوف الرابع والخامس
امتحانات الفصل ّ
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األول  6  8102كـانون الثاني 8109
 8:كانون ّ
 0كـانون الثاني 8109

عطلـة عيـدي الميلد ورأس السنـة
معاودة الدروس

 .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 يو َمي الثلثاء والخميس ،وبناء على
على الرقم  19/809861مق ّ
سم  ،000كما يستقبل المدير المال ّ
سم .080
موعد مسبق محدِّد لدى السيّدة نجاة فخري على الرقم  19/809861مق ّ
ي.
ب) تصلكم قريبًا الئحة بأوقات المعلّمـات والمعلّمين المحدّدة الستقبال أولياء األمر أسبوعيًّا ،في خلل الدوام المدرس ّ
ج) يمكنكم التواصل مع المدرسة على األرقام التالية19/809860 – 19/809861 – 19/809819 – 19/809812 :
ي info@cndl.edu.lb :أو عبر رسائل خطيّـة يحملها أوالدكم.
أو عبر البريد االلكترون ّ
ّ
زاخرا بالعطا َءات ،داعيًا إيّـاكم إلى الوقوف معنا لنتمكـن سويّـة
ي
ً
وعليه ،أعود وأتمنّـى أن يكون هذا العام الدراس ّ
ّ
ً
ّ
تخطي التحديّـات والصعوبات التي قد تواجهنا آمل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الجميع.
من
زوق مصبح ،في 8102/01/08
رئيس المدرسة
األب زياد أنطـون

الرجـاء إعـادة القسيمـة أدنـاه ،موقّعـة ،إلى إدارة القسم لتأكيد اطالعكم على مضمون هذه الرسالـة وأخذ العلم به.
...........................................................................................................
الصف  ................قد اطلعتَ على مضمـون هذه الرسالـة وأخذت عل ًما
ي أمـر التلميذ/ة  .......................في
ّ
أنـا الموقّـع أدنـاه  .......................ول ّ
التوقيع:
به.
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