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  المملكة المغربية
  وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم البحث العلمي

  قطاع التربية الوطنية
  األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان

  نيابة فاس
  مرآز األقسام التحضيرية للمدارس العليا بثانوية موالي ادريس

 لتحضيرية للمدارس العلياقسام الأل الداخلي  القسمقانون
  :تمهيد
 إطار في تفرض عليه شروط العيش بالداخلية التحلي باألخالق واإلنضباط حيث ، تنظيم عمله المدرسيللمدارس العليا  التحضيرية األقسامتلميذ على 
   .الغيراحترام 

عليه أن يعلم أن عدم احترام  مقابلالفى لمساعدة المادية ولكن من هذه ا والطاقة االستيعابية للداخلية يستفيذ التلميذ من هذا االمتيازحدود  فيف
 أو المدرسين سيكون اإلدارة موظفيآما أن عدم احترام أعوان الخذمات أو  .المؤسسةصل إلى الطرد من  سيعرضه لعقوبات يمــــــــكن أن تاألتيالقانون 

  .صارماالعقاب عليه 
  

I ( عام الام نظال: الفصل األول  
  ).وهو قاطن بالداخلية(وإما داخلي ) غير قاطن بالداخلية(ال يعتبر أي أحد من التالميذ خارجي، فهو إما نصف داخلي  : 1 المادة
 .يتم القبول بالداخلية بعد تقديم طلب في الموضوع، وفي حدود الطاقة االستعابية للداخلية اعتمادا على معايير محددة ترتب بناء عليها آل الطلبات : 2 المادة

   .ويعتبر القبول بالداخلية ساري المفعول لمدة سنة دراسية واحدة فقط ويمكن أن يتم تمديده للسنة الموالية
  .التسجيلعند بداية عملية بملف للداخلية يتم تحديد محتواه زود اإلدارة على آل تلميذ أن ي : 3 المادة
  . اجب على آل تلميذ بدون استثناءضروري ووإن دفع واجبات التسجيل والتغذية والكفالة  : 4 المادة

إن قيمة واجبات التغذية تحددها النصوص التشريعية أو القوانين التنظيمية وهي واجبة على آل تلميذ يريد التسجيل باألقسام التحضيرية للمدارس العليا 
ويتم دفع هذه الواجبات يوم . ء آان التلميذ حاضرا أم غائباوتحتسب من أول يوم للدخول المدرسي إلى آخر يوم من السنة الدراسية  بما في ذلك العطل وسوا

وال يقبل  ).ويمكن دفع واجبات التغذية دفعة واحدة يوم التسجيل لمن أراد ذلك( التسجيل بالنسبة للدورة األولى وأول أسبوع بالنسبة للدورتين التي تلياها 
   . غائبابالمؤسسة آل تلميذ تخلف في الدفع عن هذه التواريخ  ويعتبر 

" أو" فردي"رد لصاحبها عند نهاية السنة الدراسية إذا لم يتسبب في أي ضرر أو إتالف يوم التسجيل وت) تحدد قيمتها خالل فترة التسجيل( الكفالة عتدف
يمة الكفالة فهو مرغم بدفع تعدى الضرر أو االتالف ق وفي حالة ما إذا أما عكس ذلك فتخصم منه جزئيا أو آليا حسب قيمة االتالف أو الضرر". جماعي
  .الفرق
وهو يلتزم باستقبال . التي توجد بها الداخلية إذ سيمثل حينئذ عائلة التلميذ بالنسبة للمؤسسة  يقطن بنفس المدينةمراسالتختار التلميذ أن عائلة على  : 5 المادة

ة إدارة المؤسسة أرقام هواتفه للتمكن رهن إشارالمراسل يضع  . ائيةالتلميذ إذا أتخذت معه إجراءات انضباط أو في حالة مرض أو عند أي ضروف استثن
 . في أي وقت ليال أو نهارا) عند الحاجة(االتصال به من 

ذلك الولوج إلى المراقد ويستثنى من ) بما في ذلك التالميذ الغير القاطنين وأهل التالميذ القاطنين( يمنع منعا آليا أي شخص غريب عن المؤسسة  : 6 المادة
ويتم  استقبال اآلباء واألمهات واألولياء حسب .  حمل أمتعتهمعلى التالميذ قصد مساعدتهم عند الدخول المدرسي يوم استقبال فقط أهل التالميذ القاطنين 

  . لنظام المحدد من طرف المؤسسة في الموضوعا
  . يمنع ايقاف سيارات التالميذ أو ذويهم داخل المؤسسة:  7 المادة
وهم مجبرون على احترام قواعد التعايش الفردية والجماعية واحترام مبادئ . ال يمكن للتالميذ الخروج عن قواعد اللياقة والتصرفات الحسنة : 8 المادة

      .الحياد االديولوجي واألخوة والتسامح ومعايير السالمة الفردية والجماعية
  .أمر واجب وضروري على آل تلميذ وذويه) ومعلمي الداخليةموظفي الذمات أو  أعوان الخ(إن احترام العاملين بالداخلية  : 9 المادة
  وتتم مسبقا من طرف ممثل للتالميذ  القاطنين  . تخضع لترخيص رئيس المؤسسة أو من ينوب عنهاجتماعات التالميذ في ما بينهمطلبات ان : 10 المادة

  .والمنظمين والمعنيين باالجتماع) القاعة(ضوع االجتماع وتاريخه وساعته ومكانه عن طريق السيد الحارس العام للداخلية حيث يتم تحديد مو
أن تكون مجهولة المصدر حيث يجب وضعها، قبل ذلك، بكتابة رئيس المؤسسة أو آيف ما آان نوعها إخبارية أو نشرات  ملصقألي ال يمكن : 11 المادة

  . أو من ينوب عنه قصد اإلطالع عليها وختمها
  

II (المراقد بالنظام : صل الثاني الف)بالنسبة للقاطنين(  
 "العاشرة مساء"ال يمكن العيش بمراقد الداخلية إال إذا التزم التالميذ باحترام بعضهم البعض حيث يمتنع آل منهم على إصدار أي ضوضاء من : 12المادة 

  ......).تغلق اآلالت الصوتية والموسيقية أو تستعمل بسماعات لكتم الصوت آما تفتح وتغلق األبواب بهدوء ( "السابعة صباحا"إلى 
  .تغلق المراقد على الساعة الحادية عشر ليال وعشر دقائق ويخضع هذا التوقيت للتغيير خالل شهر رمضان

ويمنع على . وإال فلن تتحمل اإلدارة مسؤولية ذلك   الداخلية أو الحارس العام للداخليةفي حالة مرض أو تعب عير عادي على التلميذ إخبار معلم:  13المادة
  .وال يتم قبوله إال إذا سلم لإلدارة شهادة طبية تثبت شفائه أن يبقى بالداخلية إذ وجب عليه مغادرة الداخلية فورا لزيارة الطبيبآل تلميذ أصيب بمرض معدي 

  .فة دون موافقة الحارس العام للداخليةال يمكن تغيير الغر:14المادة 
 ضف على ذالك آل قاطنيهاطرف من  وجب تعويضهبها أو بأثاثها فردي أو جماعي تتم معاينة حالة الغرفة قبل إسنادها وبالتالي فكل إتالف : 15لمادة ا
  .أخرى آل شىء وعدم استعمال التجهيزات ألغراضحالة  لذلك  ينبغي الحفاظ علي نظافة و)39 مادة ال(ضدهم التي يمكن أن تتخذ زجرية الجراءات اإل

أو مراآمة المالبس المتسخة  ها عليهم أن يتجنبوا ترك بقايا الطعام داخل ونظافة غرفتهم، فتنظيم أفرشتهمن إن قاطني آل غرفة مسؤولون ع:  16المادة 
  .الكتابة على الجدرانآما يجب عدم 

   .وبشكل دائم إذ عكس ذالك وبعد إنذار أخير وجب عليه إفراغهاغرفة التي أسندت إليه يلتزم آل تلميذ بالسكن بال:  17المادة 
. أو الكهربائي داخل المرقديمنع منعا آليا استعمال الموقد الغازيحفاظا على سالمة القاطنين :  18المادة 
  . دة ممنوعة آما تمنع حيازة او استهالك أي مايمنع منعا آليا التدخين في المراقد:  19المادة 
  .يمنع منعا آليا ولوج الذآور مراقد اإلناث آما يمنع منعا آليا ولوج الفتيات مراقد الفتيان:  20المادة 
يجب أن تكون هذه الزيارات جد محدودة وفي لذا  تعتبر الغرفة مكانا مشترآا بين تلميذين أو أآثر وبالتالي فزيارة أحدهم قد تزعج اآلخرين : 21المادة 
  . زعاجاإلدم حدود ع
ينبغي تجنب إحضار األمتعة النفيسة أو ترآها بالغرف إلن اإلدارة غير مسؤولة عما قد يحدث من سرقة أو ضياع أدوات خاصة بالداخلية أو :  22المادة 

  .بالمؤسسة إال أنه في حالة وقوع مثل هذه الحوادث وجب إبالغ اإلدارة إلجراء تحرياتها ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين
 ممثلي التالميذ :  23المادة 

 .لتمثيل آل التالميذ اتجاه األساتذة واإلدارة وفي آل المناسبات) أحدهما من القاطنين(من طرف زمالئهما انتخاب ممثلين إثنين بكل قسم يتم 
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  مجلس الداخلية : 24المادة 
يعقد مجلس الداخلية . ميذ القاطنين وآل شخص تكون في حضوره منفعةيضم مجلس الداخلية آل من الحارس العام للداخلية والمقتصد وممثلي التال

 .أو بطلب من ثلثي ممثلي التالميذ على األقل لمناقشة آل ما يهم شؤون التالميذ بالداخلية  أو بطلب من اإلدارة اجتماعاته مرة آل دورة
 
 

III( المطعمبالنظام :  الفصل الثالث  
  قائمة التغذية) 1

 حيث يعقد أول في حدود الميزانية المخولة لهذا الغرضتمع مجلس الداخلية دوريا وآلما دعت الضرورة لذلك قصد إعداد قوائم التغدية يج : 25المادة 
   .اجتماع عند الدخول المدرسي

  مواعيد الوجبات ) 2
  حسب الجدول التاليتعتبر إلزامية والتي تحدد مواعيد الوجبات   : 26المادة 

  
  )ماعدا األحد(ألسبوع أيام ا يوم األحد

  باقي أيام األسبوع 9h و 8hما بين 
 7h50mn و 7h15mnما بين 

  اإلثنين
 الفطور 7h45mn و 7h10mnمابين 

 الغذاء 13h15mn و 12h30mnما بين  13h20mn و 12h45ما بين 
 العشاء 20h15mn و 19h30ما بين  20h15mn و 19h30ما بين 

  
     . لحضور وجبة الغذاء13h15mn  أال يتعدو الساعة 13h والساعة 12hبين الساعة التأطير الشفوي لتالميذ المنشغلين بحصص على ا

  . ويمكن أن تحدث تغييرات في هذه المواعيد عند آل ضرورة أو خالل شهر رمضان
  النظام والواجبات) 3

ويحرم آل من لم ) حسب الطريقة المعمول بها (يعلن عن ذلك ن قصد ترشيد االستهالك وجب على آل تلميذ ال يعزم حضور أحد الوجبات أ : 27المادة 
  .يحضر أحد الوجبات دون إشعار من وجبة الغذاء أو العشاء الموالية

وأرضية المائدة حرسوا على نظافة وأن ياللياقة يلتزموا بقواعد إن النظام داخل المطعم لمن قبيل الخدمات الحرة وعلى التالميذ أن   : 28المادة 
  . عمالمط

.يعاقب عليهو....) لصحون أو غيرها اآكسر أو إتالف(تصرف عنيف  أي  ال يقبل : 29المادة 
   .يمنع منعا آليا التدخين بالمطعم : 30المادة 
  .أو تحويلها من مكانهامعدات المطبخ خارج المطعم آما يمنع إخراج إخراج الطعام ال يسمح   : 31المادة 

  
IV(  األخرى للداخلية النظام العام بالمرافق )المقصف، الساحات، الممرات ، أماآن الصرف الصحيالمسجد ،(.......    

  . على التالميذ السهر على احترام النظام العام والحرس على العناية بمرافق وتجهيزات الداخلية وآل اتالف أو ضرر يعاقب عليه : 32المادة 
  .ة تشكل خطرا على السالمة أو على مرافق الداخلية يمنع منعا آليا حمل أي مادة أو أدا : 33المادة 
 . وجب على آل نشاط رياضي أن يكون مؤطرا من طرف أستاذ التربية البدنية : 34المادة 
 يمكن ......)دروس، أشغال توجيهية، أشغال تطبيقية، تأطير شفوي، أشغال المبادرة الشخصية المؤطرة(  خارج األنشطة التربوية الرسمية  : 35المادة 

تحت مسؤولية الحارس العام للداخلية، مع السهر ) حسب النظام المعمول به في هذا الشأن(للتالميذ المطالعة في غرفهم أو في القاعات المخصصة لذلك، 
  .....).آراسي، مقاعد، ممسحات(على نظافتها وعدم تحويل مكان معداتها 

  
V( سيةنظام الخرجات و عطل نهاية األسبوع والعطل المدر  

    

  )ماعدا عطلة نهاية األسبوع والعطل المدرسية(الخرجات من الداخلية نظام   : 36المادة 
ما . تمتد فترة هذه الخرجات من الرابعة زواال إلى السابعة زواال شريطة عدم تقاطعها مع أية حصة تربوية آما يمكن أن تكون لمدة ساعة بعد وجبة العشاء

  .    بعد التوقيع في سجل الخرجات من طرف األب أو األم أو الولي أو المراسلداخليةخصة من الحارس العام للعدا ذلك فكل خرجة  تكون بطلب ر
   )ال تتعدى يوم واحد(نظام عطل نهاية األسبوع والعطل المدرسية القصيرة   : 37المادة 

ء آخر حصة تربوبة مبرمجة، يمكن للتلميذ مغادرة الداخلية بعد إشعار أو خالل عطلة نهاية األسبوع بعد انتها) ال تتعدى يوم واحد(خالل العطل القصيرة 
وبعد عودته فإن التلميذ مظطر لتبرير ذلك بحضور . فإن لم يفعل فإن اإلدارة غير مسؤولة عما قد يحدث له خارج المؤسسة الحارس العام للداخلية مسبقا

  . األب أو األم أو الولي أو المراسل
      .حد إلى غاية الثامنة ليالتمتد الخرجات يوم األ

  نظام العطل التي تتعدى فترتها ثالثة أيام مع احتساب عطلة نهاية االسبوع : 38المادة 
تغلق الداخلية خالل  العطل التي تتعدى فترتها ثالثة أيام مع احتساب عطلة نهاية األسبوع وبالتالي فعلى آل تلميذ رغب في البقاء بالداخلية أن يتقدم بطلب 

 .  في الموضوع لرئيس المؤسسة عبر السيد الحارس العام
 

 

VI(اإلجراءات الزجرية   
فكل مخالفة للقانون الداخلي و تقصير في الواجبات يمكن أن تؤدي إلى أحد . إن العقوبات الزجرية بالداخلية من اختصاص المجلس اإلداري : 39المادة 

آما أن آل تحريض على مخالفة القانون . بار على طلب االعتذار أو الطرد المؤقت أو الكلي من الداخليةاإلنذار أو التوبيخ أو اإلجالعقوبات الزجرية  آ
  . الداخلي يعرض صاحبه  لعقوبة قد تساوي في درجتها عقوبة المخالف للقانون الداخلي

  . ه أو للمؤسسةتربوية لنفسقضاء مصلحة بشكل تناسبي في حدود اإلمكان يمكن للتلميذ أن يطلب مقابل عقوبته 
  

VII(المسؤولية وااللتزام   
  

  .بالمؤسسة تنشر نسخة من هذا القانون بشكل دائم : 40المادة 
  ). له استنساخها من موقع المؤسسةيمكن( تمنح نسخة من هذا القانون لكل تلميذ : 41المادة 
  .ةقانون الداخلي التزامه بمضامينيوقع آل تلميذ وأبيه أو ولي أمره على مطبوع يصادق من خالله على  : 42المادة 
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