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 الصادر  136أولياء التالمذة بناء لطلب من وزارة التربية وتطبيقًا للقانون رقم : إعادة إنتخاب لجنة الموضوع
 .30/04/1992بتاريخ    
 

عضو  15طرابلس , بدعوتكم للمشاركة في اختيار  –تتشرف إدارة ثانوية راهبات القلبين األقدسين 
بعد الظهر في قاعة الساعة الخامسة  19/11/2021و ذلك نهار الجمعة الموافق في   ،للجنة األهل

 المدرسة في الميناء.
ويحّدد النصاب بعد انقضاء نصف ساعة على الموعد المذكور. وفي حال عدم توفر 

سيعقد اجتماع ثان نهار الجمعة الواقع  ،321+1النصاب القانوني )نصف عدد أولياء التالميذ زائد واحد( أي 
 حضر. قانونيًا بمن ء ويكونالساعة الخامسة بعد الظهر في المينا 26/11/2021فيه 

 في الميناء يتقّدم شخصيًا من أمانة سر المدرسةكل من يود ترشيح نفسه لهذه اللجنة عليه ان 
االثنين الواقع في  (  في موعد أقصاه نهار6الفقرة  – 3المادة  – 4564وتسليم قسيمة الترشيح باليد )مرسوم 

 الساعة التاسعة صباحًا. 15/11/2021
رتكم أخذ العلم و ملء القسيمة أدناه  إشعارًا بالتبليغ و إعادتها إلينا نهار االثنين الواقع نرجو من حض

فال  ،تبّلغ قانونيبواسطة ابنكم او ابنتكم. و ان عدم الرد أو عدم التوقيع يعتبر بمثابة  8/11/2021فيه 
رارات التي تكون اتخذتها في القو تيار يجوز لمن ال يشترك في االنتخاب أن يطعن في نتائج عملية االخ

 .جديدة( 9مادة  – 136اتها )قانون الهيئه في الجلسة ذ
 

 بتاريخ 136القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم  4546بعض ما جاء في مرسوم   مالحظات:
           30/04/1992. 

 المادة الثالثة:       
 :: يشترط في عضو لجنة األهل3 رقم                    

 .سنتين دراسيتين متتاليتينأن يكون له ولد في المدرسة منذ •                       
 .المدرسة الداخلي و قاباًل احكامه وشروط تطبيقه موافقًا على نظامأن يكون •                              

 قبوله أو رفضه مع تعليل هذا الرفض.ويعطى مقدمة إشعار خطيًا ب: يقّدم الترشيح باليد 6رقم                     
 

 : )مادة جديدة أضيفت الى القانون الجديد(المادة التاسعة        
   على أن تعطى  الحسنة متعلمًا ومن ذوي السيرة: يفترض في العضو المختار أن يكون 2رقم                     

   الشؤون االدارية والمالية.لمالية لذوي الخبرة في االولوية عند تسمية مندوبي لجنة األهل في الهيئة ا        
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 قسيمة تبلغ
٭ يطلب من كل عائلة ملء القسيمة أدناه و إعادتها بواسطة ابنتكم إلى أمانة سر المدرسة يوم االثنين الواقع فيه 

08/11/2021. 
 

 --------------------------------------------------------أنا الموقع )ة( أدناه 
 ---------------------في الصف    ------------------------ولي )ة( أمر التلميذ )ة(

 سنوات -----------------------المسجلة في مدرستكم منذ 
 19/11/2021تبّلغت الدعوة للحضور و المشاركة في عملية انتخاب أعضاء لجنة أولياء التالمذة التي تجري بتاريخ 

                                                                                   
 : التوقيع            
 
 
 

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

 قسيمة ترشيح
 ٭ الرجاء تقديم قسيمة الترشيح شخصيًا للمديرة و الحصول على إشعار خطي بذلك من أمانة سر المدرسة 

 .15/11/2021ر االثنين الواقع فيه  آخر مهلة للتسليم: نها
 

 ------------------------------------------------------------االسم الكامل: 
 ------------------- رقم الهاتف:  ------------------------------------العنوان: 
 -------------------رقم الهاتف:  -------------------------------------المهنة: 

 -------------------:     الصف ----------------------------------إسم التلميذة: 
 ----------------------تاريخ دخول التلميذة الى المدرسة: 

 : التوقيع                                                                           
 
 

, تستقبل السيدة جويس خوري امينة سر المدرسة 15/11/2021و لغاية  8/11/2021ن لتسليم بطاقات الترشيح م
  من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة صباحًا. ،في الميناء
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