
 

 دعوة الختيار أعضاء لجنة األهل
 التلميذ أو التلميذة المحترم،  ضرة ولي  ح 

 عد التحي ة، ب
لجنة  ن  ألجهة أصول انتخاب لجنة األهل، يهم نا إبالغكم  11/81معطوفًا على القانون  515/96وعماًل بالقانون رقم 

تها، قد األهل في المدرسة  النتخاب لجنة أهل  بعد الظهر في الخامسة 6/12/2021الواقع في  الثنينايوم  وندعوكمانتهت مد 
  التالية:لألصول  جديدة وفقاً 

 
د  ن  إ -1 ة  عضواً  بخمسة عشرعدد أعضاء لجنة األهل محد    سنوات.ثالث ينتخبون لمد 

 
  يلي:يشترط في المرشح لعضوي ة لجنة األهل ما  -2

 لى األقل. ن يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين دراسي تين متتاليتين عأ 
 وعلى المبادئ التربوي ة التي تنتهجها المدرسة.  ،أن يكون موافقًا على نظام المدرسة الداخلي وقاباًل بأحكامه وشروط تطبيقه 
  متعل مًا ومن ذوي السيرة الحسنة.أن يكون 
 في المدرسة.  موظ فًا(أو أجيرًا أو  )معل ماً يكون عاماًل  أال 
 دورتين متتاليتينلي لجنة األهل عضوًا ف ب  خ  يكون قد انت   أال. 

 
م طلب الترشيح شخصيًا وباليد إلى أمانة سر  المدرسة وذلك قبل أربعة أي ام م -3 أي قبل  ،ن موعد االنتخاب في الدورة األولىيقد 

ح إيصااًل باستالم الطلب، وتعلن أسماء  ،2/12/2021الواقع في الخميس  يوم الساعة الخامسة من بعد ظهر ويسل م المرش 
حين المقبولين قبل ثالثة أي ام المر  على مدخل المدرسة بعد  3/12/2021 الواقع في جمعةليوم ا أي في من موعد االنتخابش 

 التدقيق بطلباتهم. 

 
إال ني ، وال يكتمل نصابها القانو بعد الظهر الخامسةفي  6/12/2021 الواقع في الثنينيوم ا تلتئم الهيئة العام ة الناخبة بتاريخ -4

لاألكثري ة المطلقة بحضور كمًا في ذات اليوم والساعة من العامة ح  الهيئة تلتئم  ،. وفي حال عدم اكتمال النصاب في االجتماع األو 
 النصاب قانونيا بمن حضر.  ويكون  13/12/2021الواقع في  الثنينيوم ا أي في األسبوع الالحق

 
إن  إدارة المدرسة تدعوكم للمشاركة في العملي ة االنتخابي ة ترشيحًا وانتخابًا علمًا بأن الهدف من إنشاء لجنة األهل هو  
ها المدرسة لتحقيق هدفها ن اإلمكانات المالي ة التي تحتاجهر على مصالحهم وتأميم والس  ارة المدرسة في رعاية شؤون أوالدكمعاونة إد

 الملقاة على عاتقها. ولتسديد األعباء 
 

 وعليه، 
   الي الستالمكم هذا الكتاب. وإعادته في اليوم الت  منكم اإلدارة التوقيع على اإلشعار المرسل مع ولدكم  تطلب 
 تفضلوا بقبول االحترام و           

  رةاإلدا                                                 17/11/2021 في ل ويزةال           

 


