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 معلومات عامة حول مرآز التعليم الثانوي

 

  متطلبات االلتحاق بالمرآز 

يلتحق جميع الطلبة المقيمين في إحدى  البلديات الواقعة في المنطقة بمرآز التعليم الثانوي 
  ......................الواقع في ..................... 

  
  : التالية الثبوتيةاألوراقة المرآز مع وللقيام بالتسجيل من الضروري التوجه إلى سكرتاري

 نموذج التسجيل •
 أربع صور شمسية •
 )للوالدين أو الوصي أو للطالب أو الطالبة(نسخة عن بطاقة التعريف الوطني  •
 شهادة التسجيل في تعداد سكان بلدية اإلقامة •
 ها عن جواز السفر أو إذن اإلقامةوجودنسخة عن دفتر العائلة أو في حالة عدم  •
 عن بطاقة الضمان االجتماعينسخة  •
  أو شهادة تقوم مقامهاالتطعيمسخة عن دفتر ن •

  
  

  التوقيت  
  

.............. حتى الساعة ............ من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة : التوقيت العام للمرآز
  ..............)الساعة حتى ................. من الساعة (دقيقة ................ صباحا مع استراحة 

  
يتكون النهار الدراسي من ست فترات تدوم آل واحدة منها خمسين دقيقة مع خمس دقائق لالستراحة بين 

مغادرة المرآز )  للتعليم الثانوي اإللزاميةالسنة األولى والثاني(وال يمكن لطلبة السلك األول . درس وآخر
  .في أوقات الدراسة وال في أوقات االستراحة

  
مناسبة اللقاء األول في  هو من يزود الطلبة أو العائلة بهذا التوقيت المدرس المشرف: توقيت الفصل

  .المواد التي يتم تدريسها آل يوم من أيام األسبوعويحدد فيه . المنعقد  بينهم في المرآز
  

لتوقيت للطلبة الذين  يقدمون هذا االمدرس المشرف اللغة اإلسبانية أو مدرسو:  اللغة اإلسبانيةدرستوقيت 
ويحدد في هذا التوقيت الفترات اليومية التي يجب فيه على الطالب أن يغادر . ال يحسنون اللغة اإلسبانية

  .قاعة الفصل اللتحاق بقاعة اللغة اإلسبانية من أجل تلقي الدروس المختصة
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   التنظيم
  

  .ة/ن واألمية المدرسين/ومنسقة /متكون من المدير: الطاقم اإلداري
  

التي يتم متكون من جميع المدرسين والمدرسات المتخصصين بمختلف المواد : مجلس المدرسين
  .تدريسها

  
رسين والمدرسات الذين يدرسون مواد داخلة في نفس الفرع دمتكون من آافة الم: األقسام التدريسية

  .العلمي
  

  أصول التعليم أو في علممدرسات متخصصين في علم النفس/متكون من خمسة مدرسين:  التوجيهقسم
 في مجال العلوم والتكنولوجيا أو في مجال العلوم اللسانية االجتماعية أو في مجال دعامة )يةجوغبيدا(

  .الفروع التطبيقية أو في البيداغوجيا العالجية
  

كلف بتنظيم وتنسيق مثل هذه متكون من مدرس أو مدرسة م: قسم النشاطات التكميلية والموازية
  .تالنشاطا

  
 ة/افة إلى منسقء جميع أقسام علم أصول التعليم إضمتكونة من رؤسا: لجنة التنسيق البيداغوجي

  .ة/المدرسين والمدير
  

على الفضاءات ................................................  يتوفر مرآز التعليم الثانوي :آت والمرافقالمنش
  :التالية للقيام بالنشاطات الخاصة

  
   الجمنازيوم*
   مالعب رياضية*
   المقهى*
  )مسرح( قاعة المناسبات *
   المكتبة*
  : مختبرات*

  العلوم الطبيعية ©
  الفيزياء ©
  الكيمياء ©

  : قاعات*
   التكنولوجيا©
   الفنون التشكيلية©
   الموسيقى©
   النشاطات السمعية البصرية©
   المعلوماتية©
   اللغة اإلسبانية©
©............   

   
  

  نشاطات الموازية خارج أوقات الدروسال ☺
  

ويتم اقتراحها من قبل مختلف أقسام علم أصول التعليم ثم . تتم هذه النشاطات على مدار السنة الدراسية
وقد تتمثل هذه النشاطات برحالت إلى سرقسطة العاصمة أو . المصادقة عليها من طرف المجلس الدراسي
  . المؤسسات وإلى غير ذلكةزيارإلى خرى في المحافظة أو إلى بلديات أخرى أو سفرات إلى أماآن أ
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والهدف منها تربوي وتعليمي يسعى إلى توسيع وتكميل وتعميق بعض الجوانب التي عمل عليها أثناء 
  .الدروس إضافة إلى تحسين العالقات بين مختلف أعضاء الجماعة التربوية

  
لذلك هناك نموذج (طالب أو الطالبة في هذه النشاطات ومن الالزم الحصول على إذن العائلة لكي يشارك ال

  ).متوفر في المرآز
  

  قنوات المشارآة 
  

 متكون من أعضاء يمثلون آافة الجماعة التربوية بما في ذلك الطلبة والمدرسين :المجلس الدراسي
  .والعائالت والموظفين غير المدرسين العاملين في المرآز ومجلس البلدية

  
  .متكونة من ممثلي أباء وأمهات الطلبة: هات الطلبةجمعية أباء وأم

  
  .متكونة من ممثلي طالب وطالبات المرآز: جمعية النواب

  
  

   العناية بالعائالت
  

  .آل من المدرسين المشرفين وقسم التوجيه والطاقم اإلداري لهم ساعات محددة للعناية بآباء وأمهات الطلبة
  

  
  

  
 

 

  ................................: ......................................نحن موجودون في

    ..................................................................  

  

  :........................................الهاتف
  :.............................................الفاآس  

 ......................................:.................................البريد اإللكتروني
          


