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I. دئ عامة:مبا 

 

كله بحكم موقع المدرسة في كل  شؤون المجتمع إصالحالنظام التربوي الخط الغالب في عملية  إصالح د فلما كانو بع

الجمع بين  مبدأعلى  اإلصالحيقوم ذلك  أنالضروري  مسيرة حضارية و تنموية تعي شروط تحقيق طموحاتها، كان من

مقتضيات تكوين الذات العارفة الواعية و متطلبات استنماء الشخصية المتزنة الرشيدة و موجبات تربية المواطن الحر 

 المسؤول.

ستقيم من حيث هي الحرية ال ت أنجميعا و خاصة الشباب منا  أدركنا إذا إالذلك المطلب ال يتم  أنعلى احد  و ليس بخاف

تميزت تميزا عن  إذا إال أخالقية، و هي ال تستقيم من حيث هي قيمة األهواءتميزت تميزا عن منازع  إذا إالمفهوم نظري 

بنشر العلم  إالالتسيب و الالمباالة و هي ال تستقيم من حيث هي رمز حضاري و سمة من سيماء الشعوب الراقية  أشكال

 توزيعا بين المواطنين, األشياءنشرا يجعله اعدل 

كما  األدنىالواجب، و من التسلم لجهد  أداءالتكاسل في  أشكالكامل من كل لفي ذلك يوجب االحتراس ا و ال ريب أن الفوز

 القيمة العليا. مأخذيجب ترويض النفس على الجد و البذل حتى تستطيب العمل و تنزله ارفع المنازل فيؤخذ بقوة 

كان ال بد من تلقائية الجمع بين الشخصية الحرة المسئولة و العقل المنظم النير و العمل الجاد النافع  على و لكي يربّى شبابنا

اشراقة سلطتها المعرفة و أريحية مثاليتها األخالقية و دورها  –بكل أركانها  -أن نعمل معا على أن تتم للمؤسسة التربوية 

 التنموي الفاعل.

اشد الناس تعلقا بما نريد أن تتربى عليه ناشئتنا من مثل عليا و  -نساء و رجاال  -مربون و لما كان ال و لما كان المربي

حكمة في الرأي و اعتدال في الموقف، و احرص الجميع على أن تكون المدرية طليعة التغيير الحضاري الذي ننشده، و 

الموضوعية و إحساس مرهف بتجربة  أقدرهم على تحقيق ما نصبو إليه بفضل ما يتحلون به من تجرد لطلب الحقيقة

 الحياة، و انقطاع سخي للصالح العام، كانوا أحق الناس بالتقدير و االحترام و ال سيما من قبل التلميذ.

المعلم و احترام  إجاللنجعل شبابنا المدرسي يشب على تعظيم العلم و  أنو لذا كان الواجب يدعو  و لذا كان الواجب يدعو

من االرتقاء في الشعب  أبناءتقدمه حتى يمكن كل واحد من  إلىتسبا وطنيا ال بد من صيانته و السعي المدرسة بصفتها مك

اقتصاديا و اجتماعيا، كما يوفر للوطن الكفاءات الالزمة النجاز مخططاته  أوضاعهسلم المعرفة و بالتالي من تحسين 

 .اإلنمائية

حفظا لحق  إليهالشامل من واجبنا جميعا حمايتها من كل ما قد يسيء جميعا في تحقيق الرقي ا إن المدرسة أمل التونسيين

 غلى مكاسب الشعب.أبنائنا في الدرس و صيانة لمكسب من أ

على الخلق الكريم و على الجد في العمل و االنضباط في السلوك فانه من  يالتلميذ التونسي رب و لئن كان المعروف أن

تمس  أن، و لمقاومة بعض االنحرافات التي من شانها أولىلك الفضائل من ناحية الحزم اتخاذ التدابير الالزمة لدعم ت

 بالطرق المالئمة من ناحية ثانية. إبانهالم تعالج في  إذابسالمة مسيرتنا التربوية 

سي، تلك الغاية العمل على بث روح المواطنة والحس المدني في الوسط المدر إلىالواجب توخيها  و األكيد أن أسلم الطرق

عن االلتزام بالواجبات، و فق ما تتطلبه الحياة البشرية  حتى يكون التلميذ التونسي مواطنا ال ينفصل عنده الوعي بالحقوق

 أعضاءجهود  بتضافر إالبين الحرية و المسؤولية و تلك غاية تربوية ال تتحقق  األساسيفي مجتمع مدني يقوم على التالزم 

على تنظيم الحياة المدرسية و تنشيطها و المساهمة في  -كل في مجال اختصاصه  -تعاونهم و  يالرادارالتربوي و  اإلطار

 من مظاهر التوتر. أحيانا العمل على الحد مما قد تشهده المدرسة 
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II. :دور أستاذ القسم 

 

فعله و  و معرفة دواعي سلوكه و توقع ردود أوضاعهاحتضان التلميذ احتضانا يمكن من تفهم  و يستدعي هذا التمشي  

فإنه يتعين على مدير كل معهد  أو مدرسة ثانوية  فيه ، تأثيرا أعمقهمالناس اتصاال بالتلميذ و  أكثرالمربي  أن إلىاعتبارا 

 األساتذةقسم " و يكون هذا االختيار من  أستاذو تعينه بصفة "  األقسامالمباشرين لقسم من  األساتذةمن  اختيار واحد

  و التوجيه. اإلشراف المتطوعين المقتدرين على

التي يدرسها فيؤمن متابعة عملهم و سلوكهم و  األقساممن  أكثر أوقسم " مهمة احتضان تالميذ قسم  أستاذ"  إلىو توكل 

قصد التعاون معهم على حل المشاكل  أخرىمن ناحية  األولياءمن ناحية و  اإلدارةيتولى ربط الصلة بين زمالئه المدرسين و 

 .األقسامعلى كل  اإلجراءو يعمم هذا  أخر إلىفي حياة بعض التالميذ من حين  تطرأجتماعية و النفسية التي قد التربوية و اال

 

III. :دور الولي 

أبنائهم، كما تلفت بمسؤوليتهم الكاملة تجاه  األولياء إلشعاراغتنام كل المناسبات المتاحة  اإلدارة تتولى و إلى جانب ذلك،  

هؤالء األبناء من عالمات التقاعس في العمل أو عدم االنضباط في احترام القانون  يظهر ف سلوك نظرهم باستمرار إلى ما قد

 المدرسي.

األولياء رويدا رويدا على المشاركة الفعلية في حسن سير المؤسسة التربوية بمزيد العناية  و يحسن توخي تمش يحمل  

 بمنظوريهم.

 

IV. :النظام التأديبي 

هود يجعل من كل نظام تأديبي مجرد نظام احتياطي ال يقع اللجوء إليه إال بعد استنفاذ كل الوسائل أن تظافر الج و األكيد  

العامة  اآلدابو الحث على احترام  اإلرشادو  اإلصالحهو  إنمافان الهدف منه  آمرالتربوية العادية المالئمة و مهما يكن من 

مرة كما تعامل  ألولفال تعامل المخالفة المرتكبة  التأديبية اإلجراءاتي داخل المؤسسة التربوية و خارجها مع انتهاج التدرج ف

 الخطأ.على  إصرارالمخالفات المتكررة التي تنم عن 

  -العقوبة البدنية  -بالتذكير انه اعتبارا للطبيعة التربوية للعقاب المدرسي فإنه يمنع إسناد أية عقوبة محجرة :  و الجدير  

اإلقصاء عن الدرس  ] إال إذا أصبح وجود التلميذ يحول دون مواصلة  –الحط من العدد  –هديد اللفظ الت –الكلمة الجارحة 

الدرس بصفة طبيعية و في هذه الحالة يطلب األستاذ من القيم العام سحب التلميذ من قاعة الدرس ثم يقوم قبل مغادرة المعهد 

 ا اإلجراء استثنائيا [بتحرير مفصل في هذا الصدد يسلم إلى اإلدارة و يبقى هذ

 قسمين : إلى التأديبيو ينقسم النظام   

 

 نظام المذاكرة التكميلية:( 1

 إلى أخرىحفز التلميذ على احترام توقيت الدرس و من ناحية  إلىمن ناحية  تربوي يهدف إجراءالمذاكرة التكميلية  نظام   

 توفير فرصة تدارك تمكنه من انجاز عمل تقاعس عن القيام به.
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 إلىالتي دعته  األسبابمدير المعهد يبين فيه  إلىتقريرا في الموضوع  األستاذحالة اقتراح حصة مذاكرة تكميلية يقدم  و في    

 ذلك و يحدد نوع العمل المطلوب انجازه من التلميذ و الحصة المقترحة النجازه.

 مذاكرة تكميلية بالمعهد. حصة إلىضبط قائمة التالميذ الذين ستتم دعوتهم  اإلدارة و تتولى    

فيها التلميذ للعمل ساعات ينقطع  أربع أوبساعتين  إماو تضبط مدتها  األحدصباح  أوعشية السبت  إماهذه الحصة  و تكون    

وفي  مضاعفة هذه الحصة، المذاكرة التكميلية عن كل تغيب عن حصة ينجرتقييم هذا العمل. و  األستاذتحت مراقبة قيم و يتولى 

 التغيب يحال التلميذ على مجلس التربية. إلىة العود حال

 

 نظام المحافظة على آداب السلوك:( 2

 السلوك العقوبات التالية : آدابعن الخروج عن  تترتب    

 و يقررها مدير المؤسسة التربوية. أيامثالثة  إلىو الرفت المؤقت من يوم  اإلنذارتتراوح بين  عقوبات -

 .التأديبمجلس  أوالطرد النهائي من المعهد و يقررها مجلس التربية  أويوما  15و  أيام 4ت فيها بين يتراوح الرف عقوبات -

 

 ( هيئة التأديب:3

مجلس  إلىيتحول  أن -في الحاالت االستثنائية التي يقدرها المدير  -من مجلس التربية الذي يمكن  التأديب هيئةتتكون      

 .تأديب

 .األعضاء أغلبيةعند حضور  التأديبمجلس  أوجلس التربية م اجتماعاتو تنعقد      

 مجلس التربية: -أ

باعتباره ساهرا على حسن سير المؤسسة من ناحية و ضامنا لحق التلميذ من  األهميةمجلس التربية على غاية من  إن رسالة    

 لضرورة لذلك و المعتمدة على الوسائل التربويةا األدواتمتى توفرت له  إالناحية ثانية، و ال يتسنى له القيام بهذه الرسالة 

 من لم تنفع معه الوسائل التربوية العادية. إلىالوسائل الردعية بالنسبة  إلىو الحوار و عند االقتضاء يتم اللجوء  كاإلقناع أساسا

 :تركيبة المجلس 

 استشاريين. أعضاءمنتخبين و  أعضاءالمجلس من أعضاء قارن و  يتكون    

    

 :ارونالقألعضاء ا * 

 و هو رئيس المجلس مدير المعهد -

 المعاهد الموجودة بها خطة ناظر إلىبالنسبة  الناظر -

من قيم عام واحد فإن المدير يستدعي احدهما حسب  أكثركان بالمعهد  إذاالخارجي و هو مقرر الجلسة ]  القيم العام للقسم -

 الحاالت [ 

 ارتكبت المخالفة بالمبيت [ إذاالداخلي : ]  القيم العام للقسم -

     

 األعضاء المنتخبون: *

] ثالثة الثانوي السنة الدراسية من قبل زمالئهم من المعهد  أولفي  األصوات أغلبيةيقع انتخابهم حسب ترتيب  أساتذة خمسة -

 رسميون و نائبان [
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] اثنان  رسة الثانويةدلدراسية من قبل زمالئهم من الماالسنة  أولفي  األصوات أغلبيةيقع انتخابهم حسب ترتيب  أساتذة ثالثة -

 رسميان و نائب واحد [

ة يقدمأن شرط األ إال األقلالمدرسة منذ سنة على  أويكونوا مترسمين و مباشرين للتدريس بالمعهد  أن المتشرحينفي  و يشترط

 بالمؤسسة التربوية ال ينطبق على المدارس المحدثة.

     

 :ريوناالستشااألعضاء  *

 القسم ". أستاذيكون "  أنمن قسم التلميذ الذي ينظر المجلس في حالته يعينه المدير و يستحسن  أستاذ -

 بالمعهد. اإلداريين األعوانمن غير  األسرةالتربية و منضمة ممثل ل ولي -

 .يعينه مدير المعهد قيّم -

 و مشموالته: وظيفة المجلس 

 تتمثل وظيفة المجلس في:    

اثر مجالس األقسام لمتابعة سير المؤسسة عامة و سلوك التالميذ خاصة و النظر فيما اتخذ المدير من إجراءات  لساتعقد ج -

 تأديبية ضد التالميذ خالل تلك الفترة.

و حتى خارج المعهد و تتخذ  في نطاق صالحياته التي تشمل كامل الحياة المدرسية بالقسمين الخارجي و الداخليعقد جلسات  -

ن بأ و إذا تعذر ذلك يلجا إلى التصويت و عند تساوي األصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا علما بإتفاق الرأياراته قر

 العضو االستشاري ال يشارك في المداوالت و يعوض بعضو نائب.

 :إحالة التلميذ على مجلس التربية 

 : مدير المؤسسة التربوية إحالة التلميذ على مجلس التربية يقرر    

 كما يحال كذلك:    

أعضاء األسرة التربوية بالمعهد أو عند وجود شكوى مدعمة، و بعد تصريح يدلي به  أحدأو  أستاذ في ضوء تقرير مفصل يقدمه

 التلميذ كتابيا و ال يلجا إلى المكافحة المباشرة بين المربي و التلميذ أو بين المربي و الولي باقتراح من مجلس القسم.

 الذين تغيبوا دون سبب. التالميذ -

الذين بلغ عدد اإلنذارات في بطاقة سيرتهم الخاصة بالقسم الخارجي ستة إنذارات و كلما تحصلوا على إنذارين  التالميذ -

 إضافيين و ذلك خالل سنة دراسية واحدة.

و كلما تحصلوا على إنذارين إضافيين الذين بلغ عدد اإلنذارات في بطاقة سيرتهم الخاصة بالقسم الداخلي ستة إنذارات  التالميذ -

 و ذلك خالل سنة دراسية واحدة علما و أن اإلنذارات المتحصل عليها بالقسمين الخارجي و الداخلي ال تنضاف إلى بعضها.

بقرار  الولي إعالمهذا و يتم  .أيامالمجلس ثالثة  أمامالتلميذ قبل مثوله  إيقافال يتجاوز  أنالحاالت يتعين  و في كل هذه     

قبل ثالثة أيام من انعقاد المجلس و تسلم نسخة منها مباشرة للتلميذ المعني عن طريق رسالة مضمونة الوصول توجه  اإلحالة

 باألمر الذي يرجعها ممضاة من قبل وليه أو وكيله عند المثول أمام المجلس.

 :كيفية تطبيق القرارات 

كان التلميذ  إذارسالة مضمونة الوصول و  الولي في إلىالنهائي و يوجه  أوكل قرار بالرفت المؤقت  مدير المعهديمضي     

لميذ و عند حضوره يمضي على إعالم الرفت و إذا تغيب رغم إعالمه فللمدير حق الولي ليتسلم الت أومقيما فانه يتم دعوة الوكيل 

  عشرين ساعة من صدور اإلعالم.  دعوة التلميذ المرفوت لمغادرة المعهد في بداية النهار و ذلك بعد مضي أربع و

 مجلس التأديب: -ب
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 مجلس تأديب لدراسة الحاالت الطارئة المتمثلة في تحرك يرمي إلى اإلخالل بسير الدرس أو سير  يتحول مجلس التربية إلى    

 من يراه صالحا من  لالمبيت أو النيل من منشات المعهد و يجتمع خالل ثالثة أيام من وقوع الحادث و يستدعي إليه المدير ك

التلميذ  إيقافالمربين المباشرين بالمعهد كأعضاء استشاريين و إذا تعذر لسبب من األسباب نعقد في وقت الحق. و للمدير حق 

إعالم الولي التلميذ الذي وقعت  و يتولى المديرغاية انعقاد المجلس  إلىعن الدرس كلما ثبتت لديه مشاركته في هذه التحركات 

على مجلس التأديب ببرقية تليها رسالة مضمونة الوصول و بالنسبة إلى المقيم فانه يتم إشعار وكيله أو وليه بنفس إحالته 

الطريقة مع مطالبته بالحضور لتسلم منظوره في مدة ال تتجاوز أربعا و عشرين ساعة و إذا لم يحضر احدهما في الموعد المحدد 

 إلى مغادرة المعهد وجوبا مع بداية النهار. يصبح من حق المدير دعوة التلميذ المعني

 

 معالجة حاالت الغش:( 4

سيئ على سلوك التلميذ و مستواه التعليمي لذا  تأثيرمحاولته تعتبر من اخطر المخالفات لما لها من  أوالغش  إن ظاهرة     

 وجب التصدي لهذه الظاهرة و مقاومتها بكل حزم.

في إحباط نية الغش التي قد تخامر أذهان بعض التالميذ حتى يقيهم خطر الوقوع في محاولته  يتمثل أساسا و إن دور األستاذ     

 أو ارتكابه و يجنبهم العواقب الوخيمة.

 اإلجراءات الواجب إتباعها:     

 في اإلختبارات الثالثية: -أ

و كل الوثائق التي استعملها للغش و  في حالة ارتكاب غش أو محاولته لذلك تسحب منه ورقة االمتحان إذا فوجئ التلميذ    

يحرم من مواصلة إجراء االختبار و يقدم األستاذ تقريرا مفصال في الموضوع مصحوبا بكل الوثائق إلى إدارة المعهد التي تتولى 

 استجواب التلميذ كتابيا و إحالته على مجلس التربية.

سب بالرفت و يسند للتلميذ صفر في ذلك االختبار و إذا عاد التلميذ في حالة ثبوت الغش أو محاولته يتخذ المجلس القرار المنا و

 إلى الغش أو محاولته مرة ثانية يتعرض إلى الرفت النهائي من المعهد.

 الوطنية: االمتحاناتفي  -ب

ها للغش و في حالة ارتكاب غش أو محاولته لذلك تسحب منه ورقة االمتحان و كل الوثائق التي استعمل إذا فوجئ التلميذ    

 و يكون العقاب المستوجب الطرد النهائي من جميع المعاهد و المدارس الثانوية إضافة إلى  يحرم من مواصلة إجراء االختبار

 سنوات. 5الحرمان من اجتياز االمتحان لمدة قد تصل إلى 

 

V.  عامة:أحكام 

 إنذارات أثناء السنة الدراسية يطرد بيوم. 3يتحصل على  كل تلميذ -

 إنذارات أثناء السنة الدراسية يطرد بثالثة أيام. 5يتحصل على ذكل تلمي -

 بالرفت التي يسندها المدير يقع إعالم مجلس التربية بها في جلساته. كل العقوبات -

 يوما أو حتى الرفت النهائي من المعهد. 15ينتج عنه الرفت لمدة أسرة التربية  أعضاء مضايقة أحد -

و إنما هو إجراء  فان اإلسعاف بالترسيم بمعهد آخر ليس حقاالمعهد لسبب من األسباب  الرفت النهائي من و في حالة    

نائي يتخذ بعد دراسة ملف التلميذ من طرف المدير الجهوي و في كل الحاالت فان التلميذ الرفت ال يسعف بالرجوع إلى استث

 لمستوى إذا توفرت فيه شروط االستمرار.الدراسة إال مع بداية السنة الدراسية الموالية إلعادة الترسيم بنفس ا
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أعضاء األسرة التربوية أو عند القيام بأعمال تخريبية يكون العقاب  أحد ارتكاب العنف اللفظي أو المادي ضد عند ثبوت -   

 المستوجب الطرد النهائي من جميع المعاهد و المدارس الثانوية.

 أسعفواو لو  آليةبصفة  أسمائهمبالسجن يقع التشطيب على  أحكامشأنهم بصدرت الذين ثبت إدانتهم لدى المحاكم و  التالمذة -   

 .بالتأجيل

يذ الذين صدرت في شأنهم أحكام ] غير السجن [ أو الذين أوقفوا لدى السلط العمومية و لم تثبت إدانتهم يبقى البت في التالم -   

 شأنهم من مشموالت مجلس التأديب. 

 ل طرده يعتبر غيابا شرعيا.التلميذ من أج غياب -   

مجلس التربية أو التأديب حضور المداوالت و بإمكانه أن يتقدم برسالة في الموضوع  لولي التلميذ المحال على ال يمكن -   

 تعرض على المجلس.

األولياء و التالميذ  على مدير المعهد تسجيل محتوى هذه اإلجراءات التأديبية ضمن النظام الداخلي للمعهد و يقع إعالم يتعين -   

 بها.

 الواردة بهذا المنشور تلغي ما سبقها و يقع العمل بما جاء به عند الصدور. كل اإلجراءات -   

 

 و الســـــــــالم
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 جدول مختلف العقوبات
 

 عقوبات يسلطها المدير.1 

 

 دور المدير العقوبات

 .إنذار -

 .أيام 3رفت من يوم واحد إلى  -

 .يقرر العقوبة -

 يعلم بها الولي بواسطة رسالة مضمونة الوصول -

 .يسجلها ببطاقة السيرة و بالملف المدرسي -

 

 عقوبات يسلطها مجلس التربية أو مجلس التأديب.2

 

 دور المدير العقوبات

 .يعلم بها الولي بواسطة رسالة مضمونة الوصول - .يوما 15و  4تراوح بين رفت ي   -    

 .سجلها ببطاقة السيرة و بالملف المدرسيي -

 .يعلم بها الولي بواسطة رسالة مضمونة الوصول - .رفت نهائي من المعهد   -    

 يسجلها ببطاقة السيرة و بالملف المدرسي و  -

 بالشهادة المدرسية. 

 

 عقوبات يقترحها مجلس التربية أو مجلس التأديب.3

 

 دور المدير العقوبات

ت نهائي من جميع المعاهد و المدارس رف   -    

 الثانوية العمومية.

يقترح الرفت على السيد الوزير تحت إشراف المدير الجهوي  -

 .للتعليم

يعلم به الولي بعد المصادقة عليه بواسطة رسالة مضمونة  -

 الوصول.

 رار بطاقة السيرة و بالملف المدرسي.يسجل الق -

 


