
  

  

 ولى متوسط األ :المستـوى. 

 04:درس رقـم  .                                                         

 1  -  ذـــــــاء التالميــــــة أوليـــــجمعي :الموضـوع-   

دراستھم بصفة ولون االذين يز أولياء التالميذمن " تتكون"تتشكل  ھيئةھي  :تعريفھـا )1

منتظمة في مدرسة تعليمية معينة مھما كان مستواھم التعليمي، ودفعوا معلوم االشتراك 

كمالية، اإل,المدرسة االبتدائية "مستوى أغلب المؤسسات التربوية  على ھي توجدو, السنوي

  ".الثانوية

  :لھا: لقانون األساسيا) 2 

  :ويتم تشكيل رئيسھاأو بمبادرة من  المدرسةمدير يجتمع أولياء التالميذ عامة بطلب من  

  .نيالشرفيوھي تضم كل أولياء التالميذ واألعضاء  :الجمعية العامة/ أ

، ويكون ھؤالء سنوات 3يتألف من أعضاء تنتخبھم الجمعية العامة من بين صفوفھا لمدة  :مجلس الجمعية/ ب

  ).1/3(الثلث األعضاء قابلين للتجديد كل عام بنسبة 

*/  الرئيس ونوابه / *:يتكون منومن قبل الجمعية العامة  ,ينتخب من بين أعضاء المجلس :مكتب الجمعية/ جـ

  . وهمساعدو  أمين المال*/  كاتب عام

  . الواليمن  اعتماداتھاتطلب جمعية أولياء التالميذ  

أشياء كاألدوات المدرسية " عيناأعضائھا وموارد أخرى يقرھا القانون وتكون  اشتراكھامن  مواردھاتتكون  

 ."في شكل نقود" داقنأو  , "مثال

 .من مدير المؤسسة وبإذنخارج أوقات الدراسة  بالمدرسةتعقد اجتماعاتھا  

قبل النصف األول من شھر نوفمبر، "في بداية السنة الدراسية  "دورة عادية "في العام  واحدتعقد اجتماع  

 ." دورة استثنائية " وبإمكانھا عقد

 .بانتظام أشھر 3كل  مرة مجلس الجمعيةيجتمع  

 .حسب المصلحة  الشھرفي  مرةعلى األقل   مكتب الجمعيةيجتمع  

 .، تفعيل المؤسسات التعليمية، وتحسين مستوى األداء داخل ھذه المؤسسات ماديا ومعنويادورھا األساسي 

بسـم هللا الـرحمن الـرحيم

ضع صورة 
لجمعية 
أولياء 
 التالميذ



 :"تأسس الجمعيةت كيف"تأسيس الجمعية / 3

على األقل،  عضوا  15تضم  و، عامة تأسيسيةجمعية إثر  تتكون الجمعية بحرية وإرادة أعضائھا المؤسسين  *

 .وتعين مسؤولي ھيئتھا التنفيذي,وتصادق على القانون األساسي 

  

   

.  

  : المفاھيم/شرح المفردات 

/ المصطلح 

 المفھوم

 المعنى/الشرح 

 .وثيقة في السياسة العامة للجمعية، يعد  القانون األساسي

 .عمل مبرمجة مسبقا، لمناقشة مختلف القضايا التي تھم المجلس جلسة  دورة عادية

دورة غير عادية، وھي انعقاد جلسات عمل غير مبرمجة مسبقا لمناقشة   دورة استثنائية

 .الطارئة و المستعجلة  األمور

 .جماعة معينة من الناس تجتمع لغاية معينة كعمل الخير  الجمعية

 

 

 

 

 

 

 

  :االستنتـاج

ھو المساھمة الفعالة في ازدھار المؤسسات التعليمية،  إنشاء جمعية أولياء التالميذالغرض من  نإ 
 .ولضمان حسن سيرھا، ال بد من قانون أساسي ينظمھا



  :تطبيقـات

  الجمعية الموجود بمدرستك؟مكتب  أسماء أعضاءأكتب  )1

  ھا؟اتأين تعقد جمعية أولياء التالميذ اجتماع )2

  ما ھي مصادر أو موارد الجمعية؟ أي من أين تتحصل على األموال؟ )3

  ممن يتألف مكتب الجمعية؟ )4

  ابحث عن مھام أعضاء مكتب الجمعية؟ */

  أرسم ھيكل جمعية أولياء التالميذ؟ )5

تنظيم الرحالت، نادي المطالعة، شراء الجوائز   - :نشاطات جمعية أولياء التالميذ :من بين األنشطة التاليةحدد  )6

  .مساعدة التالميذ المحتاجين,مجلة الحائط,ترميم المدرسة,تنظيم رياضات فردية و جماعية,.والوسائل التعليمية

  :اإلجابــــــة

وبإذن من  ,ولكن خارج أوقات الدراسة بمبادرة من رئيسھا بالمدرسةتعقد جمعية أولياء التالميذ اجتماعھا  )2

  .مدير المدرسة

  :مصادرھا ھي :مصادر الجمعية ) 3

  ."شتراكات أعضائھاا"االشتراكات  

  .التبرعات   

  .اإلسھامات 

  .موارد أخرى يقرھا القانون 

 .لمساعدين ا-5أمين المال    -4 كاتب عام   -3نائب أو نواب     -2الرئيس   -1 :الجمعية من مكتب يتألف ) 4

  

 

 

 

  



  :مھام أعضاء مكتب الجمعية */

 المھامأعضاء مكتب الجمعية

  .يحضر جدول األعمال الرئيس ونوابه

  .يرأس االجتماعات 

 .يفتح حسابات جارية للجمعية 

 .يتولى كتابة التقارير والمراسالت وحفظھا الكاتب العام

  .يجمع االشتراكات والتبرعات واإلسھامات  أمين المال والمساعدون

 .يسير الخزينة  

5 (  

  :تنتخب      

        

  :ينبثق عنه   

  :من يتكــــــــون      

  

  

  

 

   :نشاطات جمعية أولياء التالميذ حدد من بين األنشطة التاليةت /6

 .تنظيم الرحالت 
  .تنظيم رياضات فردية وجماعية 

                                       . ترميم المدرسة     

  .مساعدة التالميذ المحتاجين والمعوزين 

  .مجلة الحائط 

  .نادي المطالعة   
  .شراء الجوائز والوسائل التعليمية 

  0  

التنظيمي لجمعية أولياء التالميذالھيكل       

  نشاطات جمعية أولياء التالميذ

 الجمعية العامة

 مجلس الجمعية

 مكتب الجمعية

رئيس الجمعية 

أمين السر

أمين المال و 
 مساعدوه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

   :رــــتـذك

قال إليانور روزفلت   

المستقبل  يكون:"

للذين يؤمنون بجمال 

  ."أحالمھم


