
 
                                                                           

 
           ٤١٢٠ الثانيتشرین  ٠٥ بیروت في 
  الثانویة االنجیلیة الفرنسیة في بیروت

                                    
ھلأعضاء لجنة األدعوة الختیار                                        

 
والقانون رقم  ،٨١/٤٥٦٤قم ر، والمرسوم التطبیقي لھ ١١/٨١استنادا الى القانون رقم عمال بالقوانین النافذة و

الثالثة وذلك عند الساعة  ٧١ھل والبالغ عددھم : عضاء لجنة األأتدعوكم المدرسة الى جلسة اختیار , ٩٦/٥١٥
         ٤١٢٠ كانون األول ٥ في الموافق لجمعةا من یوم والنصف

 
مور  القانونیة  التالیة  :لى  األإونلفت نظركم   

 
.ن یكون لھ ولد في المدرسة منذ سنتین دراستین متتالیتینأھل یشترط في عضو لجنة األ ـ  

.ن یكون موافقا على النظام الداخلي للمدرسة وقابال شروطھ أـ   
ن ن ال ینقص عن خمسة وال یزید عأن كل صف على قل عنة األھل بمعدل ممثل واحد على األعضاء لجأن یكون عدد أـ 

كون العدد دائما مفردا .یسبعة عشر و  
 لثةتى الثاصباحا ح ثامنةال الدعوة من خطیا وبالید ابتداء من تاریخ تسلمالمدرسة المساعد في  لمدیرلم الترشیح یقدّ  ـ

یام من تاریخ االنتخاب.أربعة أي قبل أالساعة الثانیة عشر ظھرا  كانون األول ١ اإلثنینولغایة  من بعد الظھر   
مع تبریر رفض  ٤٢٠١ كانون األول ٢ في الثالثاءمدخل الرئیسي یوم السماء المرشحین المقبولین وتعلق على أتعلن  ـ

في حال تم رفض بعضھا. الترشیحات  
ال ن ه العملیة من قبل مھل تحت طائلة اسقاط الحق بالطعن في ھذان المشاركة في عملیة االختیار ھي واجب على األ ـ

 یشارك فیھا .
ي ن تدخل فأعلى وعن  طریق االنتخاب  ھل ھي ثالث سنوات قابلة للتمدید لمرة واحدة فقط،مدة عضویة لجنة األ ـ

 الحساب مدة العضویة السابقة .
    .أن یكون ملما بأمور المحاسبةن یكون متعلما، ویستحسن أیفترض في عضو الھیئة المالیة  ـ
ولیاء أي النصف زائد واحد.حضور األكثریة المطلقة من عدد األ یكون النصاب قانونیا عند ـ  
لیوم تلتئم الھیئة العامة الناخبة في ذات ا  الرابعة والنصفذا لم یكتمل النصاب في الموعد المحدد عند الساعة ا ـ

انونیا بمن حضر .ویكون النصاب ق ٤٢٠١كانون األول  ٢١أي في  سبوع الالحقوالساعة من األ  
م الرئیس التالمذة یختارھ ولیاءأتشرف على عملیة االختیار لجنة ثالثیة برئاسة مدیر المدرسة وعضوین اثنین من  ـ

.لوزارة التربیة مندوب بصفة مراقبولیاء والحاضرین ویكون األ من بین  
.محددةترشیح یستوفي الشروط ال أي ال یقبل ترشیح أي كان من العاملین في المدرسة، وال یحق للمدرسة رفض ـ  
یذ احضار بطاقة ھویة .مھالي التالأمن جمیع  ىیرج ـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

سي یاذ الرئالصف في المرحلة اإلبتدائیة, واألستبواسطة التلمیذ و تسلّم الى أستاذ  تعاد الى المدرسة
ن المتوسطة و الثانویة. المرحلتی فيالمسؤول   

 
   الصف .............................  ....................  في.................. مر التلمیذ :أدناه ولي أنا الموقع أ

......................................  في الصف .............................                                     
......................................  في الصف .............................                                     

......................................  في الصف .............................                                     
 
، وتقدیم  ٤٢٠١كانون األول  ٢١و  ٥في  ھللجنة األ عضاءأاختیار  ة في عملیةنني استلمت الدعوة للمشاركأفید أ

  الترشیحات .
 

التاریخ :                                       :  التوقیع                           

 


