
    

 متوسطولى  األ :المستوى.  
 05 : درس رقم.  
 2 -ذـــــاء التالميــــــة أوليــــــجمعي :الموضوع –  

   : يلي الجمعية مارط في عملية تأسيس تيش :التالميــذاء ــة أوليـشروط تأسيس جمعي )1

  .و أھدافھا , و مقر الجمعية اسمتحديد  /1

  . "مصادر تمويلھا " مصادر التمويل / 2

  .فيھا  االنخراطشروط و حق  /3

  .تشكيل الجمعية و دور كل طرف فيھا  /4

  .الجمعيةو كيفية حل أسباب  /5

 2) تنظــيم الجمعــــية:

تطلب ,و المكتب المسير لھا  *و مجلس الجمعية   *الجمعية العامة  *: بعد أن تكون جمعية أولياء التالميذ  
    :التالية بتقديم ملف يشتمل على الوثائق  و ذلك , )الوالي(من "خصة مزاولة نشاطھا ر"  اعتمادھا

 ."  االقتراع" االنتخابو ,محضراإلجتماع  
  . و عناوينھم الشخصية, )أعضاء المكتب (أسماء اللجنة المسيرة  

  .وصال بالتصريح بتكوين الجمعية  الواليةتسلم ,بعد تسليم الملف للوالي  

  . المحكمةطرف  تفتح الجمعية سجل للمداوالت و آخر للمحاسبة مؤشرة من 

  .على األقل   أعضائھا نصفال تصح مداوالت الجمعية العامة إال بحضور  
و لكن يكون , " في الجمعية  االنخراطه حق أي ل"يتمتع مدير المؤسسة بحق العضوية القانونية الدائمة  

  .)فقط  استشارتهبل تتم , أي ال يستطيع أمر الجمعية (ال اإللزامي  االستشاريلصوته الطابع 
  :ب " أي تسقط عضوية أحد أعضاء الجمعية " تسقط صفة العضوية في الجمعية  

.)و المغادرة  االستقالةرغبة العضو في ( االستقالة/  1             

. )مغادرة ولد أحد األعضاء ( مغادرة الطفل المكفول المؤسسة / 2             

) .بل شخص آخر  ابنهأي يصبح األب غير مسؤول عن (  سقوط السلطة األبوية / 3             

 )1/3(ثلث بطلب من  */  أو مجلس الجمعية */  : يمكن للجمعية العامة حل الجمعية أولياء التالميذ باقتراح من 
 .الجمعية  عضاءأ

  : تھدف الجمعية إلى , من القانون األساسي لجمعية أولياء التالميذ  ":دورھا "أھميتھا ) 3

 .و األساتذة,اإلدارة و,اآلباء  بين العالقاتتسھيل   
 ..)., كبناء األقسام و اقتناء بعض الوسائل التعليمية كالحواسيب (المؤسسة التعليمية  ازدھارالمساھمة في  
 .شأن التحسينات و العمل عل تحقيقھا مستقبال بتقديم الرغبات و المقترحات  

 بسم هللا الرحمن الرحيم



                                                                تحسين الوضعية المادية و المعنوية لتالميذ المؤسسة  
 . و المرضى,الفقراء و المحتاجين خاصة 

                                                                ,المادية و المعنويةالسھر و الدفاع عل مصالح التالميذ  
 .رجال التربية و التعليم  اختصاصفھي من  و التربوية فيما عدى القضايا التقنية

  .المادي و المعنوي للمؤسسة  الدعمتساھم الجمعية أولياء التالميذ في تقديم  

   : للجمعية ما يلي  اسييتضمن القانون األس: ون األساسي لجمعية أولياء التالميذماخص عن القان

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  :  رداتــــرح المفــــش 

الشرح	 المصطلح  

. االنتخاب   االقتراع

أو بعبارة أخرى مناقشة القضايا .الرأيالمشاورة و المناقشة و تبادل / جمع مداوالت   
	.المطروحة بين األعضاء و البحث في جوانبھا و اتخاذ القرارات في شأنھا بالتصويت 

.المداوالت 

و الرئيس اإلداري , ئيوھو الھيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الوال,ھو ممثل الدولة   
.للوالية 

الوالي

.اإلنظمام و المشاركة    االنخراط

 . القانون األساسي لجمعية أولياء التالميذ

تسمية الجمعية /1
وأھدافھا و مقرھا 

 .و مدتھا

   . حل الجمعية /5

اإلدارة و  /4
 التسيير .

األعضاء الذين  /2
 منھمف تتأل

الجمعية و شروط 
.فيھاالعضوية

مواردھا / 3
.المالية   

مالحظة : 

. "أي غير محددة بمدة زمنية " محددة بزمنغير مدة صالحية جمعية أولياء التالميذ  

  :  االستنتاج

و تعتبر ,ھي تنظيم يتشكل من أولياء التالميذ المتمدرسين في مؤسسة تعليمية  جمعية أولياء التالميذ  

 .التالميذ و المؤسسة  مساعدةلما تقوم به من دور في , طرفا ھاما في الجماعة التربوية 



 تطبيقـــــــات:

بحث عن جمعية أولياء التالميذ المتواجدة بمؤسستك ؟ أنجز /أ  

مادة من القانون الداخلي للمدرسة  أذكرإطار تتم مشاركة أولياء التالميذ في المؤسسة التعليمية ؟  في أي )1 /ب
تسمح بإنشاء ھذه الجمعية ؟" الجماعة التربوية نظام"  

و ممن يتكون؟, كيف يتشكل مجلس الجمعية  )2  

 3) حدد مھام كل من : الجمعية العامة ,و مجلس الجمعية ؟

في دفترك أسماء أعضاء مكتب الجمعية للمؤسسة التي تتمدرس فيھا؟ سجل )4  

نشاطھا ؟طلب جمعية أولياء التالميذ رخصة مزاولة ممن ت )5  

لدى الوالي ؟ إيداعهأو يتكون الملف الذي يجب مما يتشكل  )6  

شروط العضوية و فقدانھا في جمعية أولياء التالميذ ؟ ماھي )7  

؟101 – 100-  99: التالية المواد نص  أكتب/ ج  

 أجب بصحيح أوخطأ مع تصحيح الخطأ أن وجد : 

 .ينبثق مكتب الجمعية عن الجمعية العامة  
 .و تسيير األرصدة المالية , االشتراكاتيكلف أمين المال بتحصيل  
 " .سنة" شھرا  12مدة صالحية جمعية أولياء التالميذ ھي  
 .القانون  إلى تخضع جمعية أولياء التالميذ كسائر الجمعيات 
 .أعضائھا  ) 1/4(مداوالت جمعية أولياء التالميذ بحضور ربع تصح  
أشھر  03و يجتمع مكتب الجمعية مرة كل , األقل  مرة في الشھر حسب الحاجة يجتمع مجلس الجمعية على  

 .بانتظام 
 .جمعية أولياء التالميذ اعتمادھا من رئيس البلدية تطلب  
 .تستعين المدرسة باألولياء في تحقيق أھدافھا  
  .مداوالت و آخر لل,سجل المحاسبة : السجالت التي يجب أن تتوفر لدى جمعية أولياء التالميذ ھي  

 اإلجــــابـــــــة: 

 ب/  1)*/ تتم مشاركة أولياء التالميذ في المؤسسة التعليمية في إطار : جمعية أولياء التالميذ .

و  من نظام الجماعة التربوية 97المادة : المادة القانونية التي ورد فيھا السماح بإنشاء جمعية أولياء التالميذ ھي  */
: التي نصھا   

 

 

 

 

أج جھود الذي تبذله المدرسة منمالفي  منھم ةمشارك األولياءبالدعم الذي يقدمه .....المؤسسة  تستعين" 
 ."ميذلالت

  . "بھا  المعمول ةووفقا لألنظم,أطار جمعيات أولياء التالميذ ھذه المشاركة في و تكون"

  - من نظام الجماعة التربوية97المادة-                                           



و يتم تشكيلھم أو تعيينھم , "مكتب الجمعية "  اسمو التي يطلق عليھا ,من اللجنة المسيرة  مجلس الجمعيةيتشكل ) 2
.ينتخبون من طرف الجمعية العامة و, االنتخابعن طريق   

                                                                                                      : يتكون  أو يتشكل مكتب الجمعية من - *
  . عنه بعض األعضاء رئيس الجمعية الذي ينوب /1

.م أمين السر أو الكاتب العا /2    

.    و مساعدوه أمين المال      / 3 

 

 

 3) تحديد مھام كل من : 

 

 مھام الجمعية العامة مھام مجلس الجمعية
العامة بمساعدة .الجمعيةتنفيذ قرارات  
 .لمكتب المسير لها
 .إدارة الجمعيةتسيير و  

االستماع إلى تقرير مجلس الجمعية حول نشاط  
 الجمعية وحالتھا المادية

 أي كيف و أين( التصويت على ميزانية السنة المالية 
 .) صرف مواردھا الماليةيتم 

 ..حول نشاط الجمعية اتخاذ القرارات 
 5) تطلب جمعية أولياء التالميذ اعتمادھا من : الوالي .

: إيداعه لد الوالي من طرف جمعية أولياء التالميذ من  يتكون الملف الذي يتم )6  

 . االنتخابو ,  االجتماعمحضر  
          و,و الوثائق الرسمية التي تثبت ھويتم , الشخصية و عناوينھم,)مكتب الجمعية (أسماء اللجنة المسيرة  

 . .....)و,كالبطاقة التعريف الوطنية (ھم القانونية لتحا
  .نسخة من القانون األساسي للجمعية  

  :  شروط العضوية في جمعية أولياء التالميذ/ *   )7

    1 /  

    2/  

    3/  

*/ شروط فقدان العضوية في جمعية أولياء التالميذ :  يفقد أحد أعضاء جمعية أولياء التالميذ عضويته في الجمعية 

 تحت شروط: 1/ اإلستقالة .

                                     " .إلى مدرسة أخرى  االنتقال." مغادرة الطفل المكفول المؤسسة التعليمية   /2            
" .حيث يصبح األب غير مسؤول عن التلميذ . " سقوط السلطة األبوية  /3              

 ج) كتابة نص المواد : 99 – 100 – 101 .

 

.الجمعية العامة-

.مجلس الجمعية-

.مكتب الجمعية-

 الجمعيةرئيس *
 .نوابهو

.أمين السر  *  

أمين المال و *
.مساعدوه  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د ) اإلجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد : 

.مجلس الجمعية ينبثق مكتب الجمعية عن         أ  ـــــخط) 1  

.و تسيير األرصدة المالية  االشتراكات بتحصيليكلف أمين المال          صحيح)  2  

.بمدة زمنية معينة  غير محددةمدة صالحية جمعية أولياء التالميذ           أـــــخط) 3  

. القانونإلى ة تخضع جمعية أولياء التالميذ كسائر الجمعي        صحيح ) 4  

حضور معناه يجب (أعضائھا على األقل  نصفبحضور أولياء التالميذ إال مداوالت جمعية  ال تصح         أــــخط) 5

.أو أكثر,أعضائھا  نصف  

على    الجمعية فيجتمع أما مكتب, وبانتظام  أشھر ) 03( كل مرةعلى العكس يجتمع مجلس الجمعية           أـــــخط )6 
  .وذلك حسب المصلحة, " أكثر وأ مرة"   الشھرفي  مرةاألقل 

  . الواليتطلب جمعية أولياء التالميذ اعتمادھا من           أــــــخط )7 

  .باألولياءتستعين المدرسة في تحقيق أھدافھا           يحصح )8 

والثاني ,للمداوالتاألول : اثنانسجالن  الجمعية ھي تتوفر لدى يجب أن السجالت التي          صحيح )9  

   .للمحاسبة

 :ذـــــــــاء التالميـــــة أوليــــن جمعيــص عـــملخ

 

 

 

 

الدعم  في إطار األحكام القانونية و التنظيمية السارية في تقديم جمعية أولياء التالميذتساھم  : 99المادة 
 -من نظام الجماعة التربوية  –" .                                         للمؤسسة  ي والماديوالمعن

في تحسين الظروف و اإلمكانيات  ماديةاإلمكان مساھمة  التالميذ عندتقدم جمعية أولياء "  : 100المادة   
 -من نظام الجماعة التربوية  -"                                     التالميذ  التي يجري فيھا تمدرس

للمؤسسة على معالجة  المعنويةتارك جمعية أولياء التالميذ في تقديم  المساھمة "  : 101 المادة  
" . التالميذ ألنشطتھم المدرسية بصفة دائمة  مزاولةو تذليل الصعوبات التي قد تحول دون ,  المعضالت

 -  الجماعة التربويةمن نظام  –                                                                                     



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.ذ ـــــــــــــاء التالميــــــة أوليـــــجمعي  

مكتب الجمعية  

شروط 
 تأسيسھا

ا قانونھ
األساسي

العضوية  شروط
 فيھا و فقدانھا

مواردھا المالية  دورھا

*شروط 
 العضوية :

- 

- 

- 

*شروط فقدانھا 
.االستقالة  -   

مغادرة الطفل  - 
المكفول 

.المؤسسة   

سقوط السلطة  -
.األبوية   

1- تحديد اسم و 
مقر و أھداف  

.الجمعية  

مصادر - 2

.التمويل   

شروط و -3
 االنخراطحق 
.فيھا   

تشكيل -4
الجمعية و دور 
.كل طرف فيھا   

أسباب و -5
حل  كيفية

.الجمعية

تسمية  -1
وأھدافھا  الجمعية
.ومقرھا  

األعضاء  -2
الذين تتألف منھم 
الجمعية وشروط 

.العضوية فيھا  

مواردھا  -3
.المالية   

اإلدارة و  -4
.التسيير   

.حل الجمعية  -5  

1)اشتراكات 
.أعضائھا 

اإلسھاما)2
ت و 

.التبرعات 

موارد ) 3
أخرى يقرھا 

.القانون 

1) تسھيل 
العالقات بين 

.اآلباء   

المساھمة في ) 2
 ازدھار المؤسسة

تقديم  )3
الرغبات و 

المقترحات بشأن 
.التحسينات   

تحسين  )4
الوضعية المادية 

و المعنوية 
.للتلميذ   

السھر و  )5
الدفاع على 

مصالح التلميذ 
المادية و 
.المعنوية   

تقديم الدعم  )6
المادي و 
المعنوي 
. للمؤسسة  

يجتمع  *
أولياء 
في  التالميذ
امة ع جمعية

من بمبادرة 
دير م

المؤسسة و 
 انتخابيتم 
 مسيرة لجنة

تتمثل في 
مجلس 
.الجمعية  

مجلس الجمعية 

 تشكيلھا     

الكاتب العام أو 
 أمين السر   

رئيس الجمعية 
 و نوابه      

أمين المال و 
 مساعدوه

.و التبرعات و اإلسھامات  االشتراكاتجمع و تحصيل  *

 . سجالت خاصة الحسابات فيضبط  *

.تسيير الخزينة*

* يتولى كتابة التقارير و المراسالت و محاضر المداوالت و 
.يسجلھا في سجالت خاصة و يحفظھا   

.يحضر جدول األعمال  *

    .يفتح حسابات جارية للجمعية  *.    االجتماعات يرأس  *

.تنفيذ قرارات الجمعية  *

إدارة و تسيير الجمعية  *


