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 دعوة إلى إنتخاب لجنة األىل. الموضوع: 
 

 كرام،إلى األىالي ال
  

بما أن لألىل دورًا فّعااًل في دعم المؤسسة وتطويرىا وألّن اليدف واحد ونبيل وىو مرافقة أبنائكم  
وتعميميم وتحضيرىم لغد أفضل، فإن إدارة ثانوية راىبات القمبين األقدسين في طرابمس تتشرف بدعوتكم 

األربعاء مسة من بعد ظير يوم الميناء في تمام الساعة الخا –إلى إجتماع يعقد في قاعة المدرسة 
الختيار إحدى عشر ممثاًل عنكم لينتسبوا إلى لجنة األىل المنصوص عنيا  92/11/9112الواقع فيو 

وتعديالتو،  313/29والقانون رقم  4654/13والمرسوم التطبيقي الرقم  33/13في القانون الرقم 
 .636/25والقانون رقم 

 
ًا أي ممثل واحد عن كل صف من الروضة الثالثة تتألف لجنة األىل من إحدى عشر عضو 

 حتى الصفوف الثانوية.
  عمى من يرغب في ترشيح نفسو ممثاًل أولياء التالمذة في لجنة األىل أن يتقدم من إدارة الثانوية

عند  92/11/9112الجمعة الواقع فيو ( في ُميمة أقصاىا يوم في الميناء بالطمب الخّطي )مرفق ربطاً 
 فُيعطى الُمرشح إيصااًل خطّيًا بترشحو.اسعة صباحًا، الساعة الت

 

 النصاب القانوني: 
 الميناء من   –ىذه في الثانوية  في حال إكتمال النصاب القانوني، تجري عممية االنتخاب  

في تمام الساعة الخامسة في قاعة المدرسة. يكون  92/11/9112االربعاء الواقع فيو بعد ظير يوم 
عائمة( في الجمسة األولى وفي حال عدم  119بحضور نصف العدد زائد واحد )أي  النصاب قانونياً 

في  6/19/9112األربعاء الواقع فيو بعد الظير يوم  مناكتمال النصاب، ُيعقد الحقًا اجتماع ثاٍن 
 تمام الساعة الخامسة ويكون النصاب قانونيًا بمن حضر.

 

ة واحدة تعّمق أمام باب اإلدارة قبل ثالثة أّيام من موعد تعمن إدارة الثانوية أسماء المرشحين في الئح
 اإلنتخاب.
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 تأليف لجنة األىل. المادة الثامنة:
 

 .سنتين دراسيتين متتاليتينمنذ  الثانويةيشترط في عضو لجنة األىل أن يكون لو ولد في   -

 (CF. Agenda Scolaire)شروط.  وقابالً  لمثانوية نظام الداخميالأن يكون موافقًا عمى   -

عن كل صف عمى أن ال ينقص عن عضاء لجنة األىل بمعدل ممثل واحد أن يكون عدد أ -

 ويكون العدد دائمًا مفردًا. خمسة وال يزيد عن سبعة عشر،

 يفترض بالمرشح أن يكون متعّمما ومثقفًا ومن ذوي السيرة الحسنة والخبرة ويمثل قيمة مضافة -

 رًا تسمو بالمؤسسة إلى األمام()إذ يقترح أفكا

 تجاه المدرسة.قد سّدد كامل المستحقات المالية أن يكون  -

 أن ال يستفيد من منح المدرسية. -

    (مع تعميل ىذا الرفض)إشعار خطيًا بقبولو أو رفضو مو قدّ ويعطى مُ  باليدو  شخصياً  يقّدم الترشيح 
 .فل باب الترشيح قبل الموعد المحّدد لالنتخاب بأربعة أياموُيق 
 

 من  ثالثة أيام* تعمن أسماء المرشحين المقبولين عمى لوحة اإلعالنات في الثانوية أمام اإلدارة قبل 

 موعد االنتخاب.   

 ة من عدد األولياء أي النصف زائد واحد.ق* يكون النصاب قانونيًا عند حضور األكثرية المطم

 إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد تمتئم الييئة العامة الناخبة في اليوم عينو والساعة عينيا  *

 من األسبوع الالحق.   

 * مدة عضوية لجنة األىل ىي ثالث سنوات قابمة لمتمديد لمرة واحدة فقط.

 من أولياء التالمذة  * تشرف عمى عممية اإلختيار لجنة ثالثية برئاسة مديرة الثانوية وعضوين إثنين

 يختارىم الرئيس من بين األولياء والحاضرين ويكون لوزارة التربية مندوب بصفة مراقب.   

 

 

 

 

 



 

  

 9131-9132السنة الدراسية      

   

  أنا الموقع أدناه:

 __________اإلسم والشيرة : _________________________________________

 ___________________________ الياتف الخموّي: _____: ________       المينة

 

 الصف      سنة الدخول إلى الثانوية  في الثانوية أسماء األوالد المسجمين  

  _____________________  _______________   ______________ 

  _____________________  _______________   ______________ 

  _____________________  _______________   ______________ 

  _____________________  _______________   ______________ 

  _____________________  _______________   ______________ 

 
 أتشرف بإعالمكم أنني مرشح لعضوية لجنة األىل في ثانويتكم لمدة ثالث سنوات. 

 
 9132/ .... .... /.. .....طرابمس، في          

 

 
  )الساعة التاسعة صباحًا( 94/33/9132يقدم ىذا الترشيح شخصيًا وباليد إلى قسم المحاسبة قبل  مالحظة:
 إلى السيدة جويس خوري.         

 

              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ِإيصال قبول ترشح عضو في لجنة األىل

 لقد وصمنا ترشح السيد/)ة( : __________________________________________________
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