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 :التعليميةمعلومات حول المنظومة    

 

كل التالميذ  يتم التسجيل عادة ما بين شهري مارس و مايو، و بشكل إستثنائي في بداية شتنبر، لكن المدارس ملزمة بقبول : فترة التسجيل ❖
 مدار الدورة الدراسية.على بها الذين يلتحقون 

  الفترة.  خالل نفسالمزيد من اإلمتحانات  تنظيم: تنظم إمتحانات التعليم الثانوي عادة في نهاية كل ثالثة أشهر، لكن يمكن فترة اإلمتحانات ❖

   (LOMCE)   القانون التنظيمي لتحسين جودة التعليم إمتحانات نهائية في نهاية الدورة الدراسية. و تجدر اإلشارة إلى أنأيضا كما تنظم 

         أكاديمي  وقع   لكن  ليس  له أي (، ESOينص على تنظيم تقييم نهائي في نهاية الدورة الرابعة من سلك التعليم الثانوي اإلجباري )

 كما ال يعد إجتيازه شرطا للحصول على الشهادة.

 ضوابط الحضور في المدارس ❖

  يختلف عدد الغيابات من مؤسسة ألخرى، و لذلك يعود لكل مؤسسة إقرار عدد الغيابات المسموح  بها خاللبات: عدد الغيا •
 الدورة الدراسية.

 كيفية التبليغ عن الغيابات: كذلك يعود لكل مؤسسة إقرار هذه الكيفية، بالنظر إلى إعتماد آليات مختلفة للتبليغ عن غيابات  •
 التالميذ.

     يتوقف دائما األمر : عادة ما يجتمع اآلباء و األمهات مرة كل ثالثة اشهر مع المؤطر/ة التربوي/ة، لكن با  و امأمااتعدد زيارات اآل ❖
 على المؤسسة ألنه يمكن اإلجتماع ألكثر من مرة. 

  المدنية أو الوثيقة التي   تثبتالحالة دفتر سفر األب أو األم، خة من البطاقة الوطنية أو جواز : نسالوثائق الضوروة للتسجيل المدرسي ❖
الدراسات المنجزة سابقا )شهادة النقط، الشهادات الدراسية، بيانات الطفل/ة )األسماء، تاريخ الميالد، بيانات الوالدين، الجنسية، إلخ.(، توثيق 

 إلخ.( ، بطاقة التلقيح و شهادة السكن في مكان اإلقامة.

 : أيام العطل ❖

 أيام السبت و األحد. •

 اليوم الوطني. –أكتوبر  12 •

 يوم كل القديسين. –نونبر  01 •

 يوم الدستور اإلسباني. –دجنبر  06 •

 الحمل الطاهر. –دجنبر  08 •

 يناير. 07دجنبر إلى  22من  –أعياد الميالد  •

 حوالي أسبوع. –األسبوع المقدس  •

 مايو: يوم العامل. 01 •

 .العطلة الصيفية: من نهاية شهر يونيو إلى بداية شهر شتنبر •

    أقاليم الحكم الذاتي، بالنظر إلى أن هذه األقاليم هي المخولة ببلورةالميالد و األسبوع المقدس حسب  تختلف عطل أعياد *
لتحسين جودة التعليم    على الرغم من أنه يتعين عليها، طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي  و ذلكسنويا التقويم المدرسي، 

(LOMCE) ، كل إقليم أيام عطلة لفضال عن أن   يوم دراسي كحد أدنى في اسالك التعليم اإلجباري. 175اإللتزام ب ضرورة

 خاصة به.

: يختلف توقيت الدخول و المغادرة في سلك التعليم الثانوي من مؤسسة ألخرى، و ذلك على الرغم من أن  ساعة الدخول التوقيت المدرسي ❖
   في إحدى المساءات. و يبلغ التدريس، بينما ساعة المغادرة هي الثانية و النصف زواال، مع إمكانية المعتادة هي الثامنة و النصف صباحا

             أسبوعية أي بمعدلساعة  30   موزعة على ،ساعة خالل الدورة الدراسية 1.054عدد الساعات الدراسية التي يحضرها التالميذ 

 ساعات يوميا. 6

 .المنظومة التعليمية اإلسبانية، فإن كل مؤسسة تتميز بخصائص مختلفة المتبعة فية في توزيع اإلختصاصات * نظرا لسياسة الالمركزي
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:مؤسسات تقديم الدعم  لألشخاص المهاجرين   

 

 اإلجتماعية. إسم المؤسسة: سكريتارية الدولة المكلفة بالهجرة. وزارة العمل و الشؤون ❖
 José Abascal, 39. 28071. Madridالعنوان:  ❖
 http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htmالموقع اإلليكتروني:  ❖
 22 70 363 91رقم الهاتف:  ❖

 (OFRIMالجهوي )الهجرة  مكتبإسم المؤسسة:  ❖
 Los Mesejos, 9. 28007, Madridالعنوان:  ❖
 ofrim@comadrid.esيد اإلليكتروني: البر ❖
 54 47 551 91: رقم الهاتف ❖

 (.SAIخدمة الدعم المتنقل للتالميذ المهاجرين ) إسم المؤسسة: ❖ 
y-sai-inmigrante-area/alumnado-de-https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-: الموقع اإلليكتروني ❖

-seti 
  sai.moralzarzal@educa.madrid.org: البريد اإلليكتروني ❖

 (OARمكتب اللجوء ) إسم المؤسسة: ❖

 Pradillo, 40. 28002, Madrid: العنوان ❖

 الموقع اإلليكتروني: ❖
      -y-salud/Direcciones-y-sociales-://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicioshttps  

telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-   
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2

bc2c 248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD8eb  

 060 / 170 372 915: رقم الهاتف ❖

 
 (CARإسم المؤسسة: مركز إستقبال الالجئين ) ❖

 (Alcobendasأو  Vallecasالعنوان: إبحث عن المركز الذي يناسبك أكثر ) ❖

  http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.htmlالموقع اإللكتروني:  ❖

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_e

s.pdf 

    car.vallecas@meyss.es /car.alcobendas@meyss.esالبريد اإللكتروني : ❖

 91 777 78 14 / 98 (Vallecas) / (Alcobendas) 00 41 653 91: رقم الهاتف ❖

 

:معلومات حول المنظومة التربوية   

البلد      الدرجة       التوزيع العمري   المستوى التعليمي 

إسبانيا     التعليم األولي  6 - 0 

إسبانيا    التعليم اإلبتدائي 6 - 1 12 - 6 

 التعليم الثانوي 4 - 1 16 - 12 إسبانيا

إسبانيا         الباكالوريا 2 - 1 18 - 16 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htm
mailto:ofrim@comadrid.es
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-y-seti-
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-y-seti-
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-y-seti-
mailto:sai.moralzarzal@educa.madrid.org
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf
mailto:car.vallecas@meyss.es
mailto:car.alcobendas@meyss.es
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 لإلتصال بالطوارئ:

 (CEARمساعدة الالجئ )إسم المنظمة: لجنة  ❖

 /https://www.cear.esالموقع اإللكتروني:  ❖

 98 06 555 91: رقم الهاتف ❖

 
 إسم المنظمة: الصليب األحمر ❖

 http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/inmigrantesالموقع اإللكتروني:  ❖

 292 222 902: رقم الهاتف ❖

 
 112رقم هاتف الطوائ:  ❖

 
 

 منظمات غير حكومية:

 (Red Acogeإسم المنظمة: ريد أكوخي ) ❖

 /https://www.redacoge.org/esالموقع اإللكتروني:  ❖

 
 (SOS Racismoمدريد ) : صوص راسيزموإسم المنظمة ❖

  /http://www.sosracismomadrid.es/webالموقع اإللكتروني: ❖

 (ACCEMإسم المنظمة: جمعية المفوضية الكاثوليكية اإلسبانية للهجرة ) ❖ 

 https://www.accem.esالموقع اإللكتروني:  ❖

 (CEPAIMإسم المنظمة: سيبايم ) ❖ 

  /http://cepaim.orgاإللكتروني:  الموقع ❖

  (Caminando fronterasيراس )إسم المنظمة: كاميناندو فرونط ❖ 

  /https://caminandofronteras.wordpress.comلموقع اإللكتروني: ا ❖

 (ACNUR) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينإسم المنظمة:  ❖

 https://eacnur.org/esلموقع اإللكتروني: ا  ❖

 مساعدة الالجئإسم المنظمة: الشبكة اإلسبانية للهجرة و  ❖

 /http://www.redinmigracion.orgاإللكتروني:  لموقعا ❖

 (APLAإسم المنظمة: أصدقاء المهاجرين ) ❖

  /http://www.apla.org.esاإللكتروني: لموقعا ❖

 الئحة جمعيات المهاجرين بمدريد  ❖

 de-https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-اإللكتروني:  الموقع ❖

inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan  

nel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cear.es/
http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/inmigrantes
https://www.redacoge.org/es/
http://www.sosracismomadrid.es/web/
http://cepaim.org/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
http://www.redinmigracion.org/
http://www.apla.org.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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 مرافق مختلفة تساهم في إدماج المهاجرين: •

 اإلسم: معلومات مفصلة حول وصول المهاجرين إلى إسبانيا  ❖  •

 inmigrantes-pasos-primeros-desarrollo/es/guia-https://www.fundacionlengua.com/canal-اإللكتروني:  الموقع ❖

comunidad-madrid/art/2144/ 

 
 اإلسم: دليل المهاجرين: مرافق و إرشادات في مجال الشغل  ❖

  II1.pdf-compartidos-Futuros-content/uploads/2014/10/GUIA-http://aculco.org/wpالموقع اإللكتروني: ❖

 اإلسم: دليل المرافق اإلجتماعية  ❖

 الموقع اإللكتروني:  ❖

 sDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGenerhttps://www.madrid.es/Unidade 

icos/guia_recursos_interactivo_web.pdf 

 اإلسم: دليل اإلندماج في مدينة مدريد  ❖

 الموقع اإللكتروني:  ❖

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/O 

bservatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM.pdf 

 EAPN Madridكنية التابعة لشبكة مدريد لمكافحة الفقر اإلسم: خريطة المرافق الس ❖ 

 : الموقع اإللكتروني ❖

https://docplayer.es/18128292-Mapa-de-recursos-residenciales-de-la-red-madrilena-de-lucha- 

contra-la-pobreza-eapn-madrid.html ❖ اإلسم: مرافق لصالح الالجئين و الالجئات بإقليم مدريد  

 https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91718/2-إللكتروني: الموقع ا ❖

2%20Recursos%20para%20Personas%20Refugiadas%20en%20la%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes-comunidad-madrid/art/2144/
https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes-comunidad-madrid/art/2144/
http://aculco.org/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-Futuros-compartidos-II1.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGenericos/guia_recursos_interactivo_web.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/O
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM.pdf
https://docplayer.es/18128292-Mapa-de-recursos-residenciales-de-la-red-madrilena-de-lucha-contra-la-pobreza-eapn-madrid.html
https://docplayer.es/18128292-Mapa-de-recursos-residenciales-de-la-red-madrilena-de-lucha-contra-la-pobreza-eapn-madrid.html
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91718/2-2%20Recursos%20para%20Personas%20Refugiadas%20en%20la%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91718/2-2%20Recursos%20para%20Personas%20Refugiadas%20en%20la%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf

