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 8/9/2020حضرة                                                                        

 ةـمدير/ة المدرسة المحترم/

 ةـة المحترم/ز/ة التربية االجتماعي  مرك  

 ةـالمحترم/ المدرسي   به/ة مجلس الطل  موج  

 بة وبعد،ة طي  تحي  

 "عظيم شيء إلى شيء الال تحويل في الةالفع   القيادة تكمن"                        

بالمجالس ال - شاب ةبرنامج القيادة ال: الموضوع               ارس ية في المدطال 

 1220/2020 الدراسي  عام  لل

  .شاب ةالتنمية القيادة  –دارة المجتمع والشباب في وزارة التربية والتعليم إداف أههم أمن  

الذي يكمن في  القائد ويصقلي ينم  أن يستطيع  ادةالق ؤالءطالب من ه كل   ن  أ ثقة نحن على 
 لتنمية الصفاتالطالب  تدريبنا يمكن . خرين والتأثير على المجتمعاآل جل مساعدةأمن داخله 
 . تهمصقل شخصي   ةب في مرحلهؤالء الطل   وجود ةة وخاص  القيادي  

شخص إيجاد  كل  اللحظة المناسبة يستطيع  ديناميكية( وفية )حيوي  النشاط والمليئة ب الحياة
رها لهم سيعملون أطر تطوير القيادة التي سنوف   التعليم بمساعدةجهاز جو خري   .القائد بداخله

القيادة في  هممهنتي   نه زيادةأشمن  مراأل هذا ،المجالفي  وتطوير مهاراتهمتقوية على 
ُكنهم ، السياسة العمل العالي،في التعليم  ةقيادي  ومناصب  وظائف تول يمن في المستقبل  وتَمَّ
 .مجاالت الحياة وفي كل  

من الكفاءة ابتداًء  فرد في كل   ز والخاص  ي الممي  ر وننم  ب نطو  مجالس الطل   من خلل 
 ةة االجتماعي  ر التداخل والمسؤولي  ي ونطو  ننم   حيثة ة االجتماعي  ى المسؤولي  ة حت  الشخصي  
بهؤالء ال، الصالحةوالمواطنة ة الجماهيري   ة ة والجماهيري  على الحياة المدرسي  رون يؤث   طل 

سس أهل والمجتمع القريب على األ ،مينالمعل   ،بالطل   بينجل خلق حوار وتعاون أمن 
   .االحترام المتبادل

  المجال،هذا  ة التي تعمل فيالطواقم التربوي  استيعاب ومرافقة وتدريب  من المهم  لذا 
      .جل مرافقتهم وتأهيلهمأمن  "هبريدي"المدمج  وفقًا للتعليمبناء برنامج و

 في ةبي  الطل   المشاركة تدعيم في مركزي   ودور كبيرة ةي  أهم   المدرسة في بالطل   لمجلس

 روح خلق إلى إضافة ،ةالمسؤولي   لتتحم   ةقيادي   ةشخصي   وصقل ،ةالتربوي   سةالمؤس   حياة

 بي  الطل   المجلس لممثلي   االنتخابات ةتعتبر عملي  . بناطل   لدى الجماهيري   والعمل المبادرة

 التي واالنتخاب حالترش   تجربة خوض فرصة للطالب تتيح حيث ،ةهام   ةتربوي   قيمة ذات
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 بجي لذا ،ةالجماهيري   الحياة في الةالفع   والمشاركة الديمقراطي   النظام رموز أهم   من تعتبر

 والمكتوبة االنتخابات لجنة من المنبثقة والتعليمات للتوجيهات اـً وفق االنتخاب ةعملي   إدارة

 .االنتخاب ةلعملي   واالستقامة النزاهة على الحفاظ بهدف وذلك ،االنتخابات دستور في

 انتخابات إجراء مدرسة كل   على بيتوج   والتعليم، التربية وزارة عام   مدير منشور وفق 

 ةـ/هموج   أو/و ةاالجتماعي   التربية ة/زمرك   ةبمسؤولي   بالطل   لمجلس مباشرة ةديمقراطي  

 .المدرسي   بالطل   مجلس

وذلك حسب ة ب المدرسي  إجراء االنتخابات لمجالس الطل   ، يتم   عام  بع في كل  كما هو مت  
 البلد.  فيالمدارس ة في كاف   (10) لاألو  تشرين  نهاية شهرى حت   المنشور العام  

ة يجب بناء دستور انتخابات ب المدرسي  ة االنتخابات لمجالس الطل  على مصداقي   للمحافظة
 .ةمدرس بكل   خاص  

ب ل  طمجالس ال ىمبن الذي يعرض 2015والتعليم  التربية وزارة عام   مدير منشورمرفق 
 .في البلد

ات األولوي   حسب سلمجبرتهم العمل أو ،ب الروتيني  الكورونا عمل مجلس الطل   ةزمأقطعت 
في  إلظهار القيادةب لمجالس الطل  الفرص  رتوف   ةاالزم ذلك هذهمن  مالمطلوبة، بالرغ

حسب الظروف  متهاءوملة داعي  إبعمال أات وخلق الي  عمل نشاطات وفع   الطوارئ،حاالت 
ب الطل   أزمات ومحن ،احتياجات وصل بينبمثابة حلقة ت ب كانمجالس الطل   الجديدة،
عن بعد  لتعليما في مين للتأقلمالمعل   ت هذه المجالسساعد مين،والمعل  المدرسة  ةدارإوبين 
 ة.وجماهيري  ة تاحت الفرصة لمبادرات اجتماعي  أة التي ة افتراضي  اجتماعي   اأطرً  معًا وبنوا

 أ منيتجز  ال  ات جزءً بحصأ الكورونا التي ةزمأافتتحت مع  2021-2020 الدراسي   عام  ال
 الظروف.ب حسب ة لمجلس الطل  خاص   ةمعاملهذه السنة ب حياتنا وتتطل  

 

 

 

 

 

 

باللمجالس العمل ات ولي  أسس وأ أهم   ما يلي في   2020- 1202 عام  ل ةمدرسي  ال طال 
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بهّمجلسّالموجّ  .1  ّطّل 
ّ

ن يكون أوعليه  مين،المعل  ب من طاقم ه لمجلس الطل  ين موج  يتععلى مدير المدرسة يجب 
المدير  ةسل   له من تينساعتين أسبوعي  يجب تخصيص  .تدريس ل وشهادةأو  على لقب  حاصًل 
 ةي  انساعات فرد   إضافة  باإلضافة للساعتين ممكنة )ساعات التربية االجتماعي   أو من ةالعام  

 7ى في المدارس التي فيها حت   المجلس(ة ولجان سكرتاري  جل العمل مع أمن ''פרטניות'' 
التربية  زباإلضافة لمرك   بمجلس طل   هن موج  يتعي المدير ممكنصفوف وحسب قرار 

 ةسل   من ة أواالجتماعي   التربيةمن ساعات  سبوعيةأة ه ساعج  وللم صويخص   ،ةاالجتماعي  
 .ةالعام   المدير

، كمجموعة ةالمجالس المهني  لي بتأهيل ممث   ةرة ومؤث  ة مهم  ب هو شخصي  ه مجلس الطل  موج  
 .والمستمر   في سيرورة بناء المجلس ونشاطه العادي   ساسي  األ وكأفراد ويُكَِّون المحور

ة القيمي   ،االجتماعي ةالتوجيه للتربية  ةفي لجن ان يكون عضوً أب يجب ه مجلس الطل  موج   
ه ة في المدرسة. على موج  في التربية اللمنهجي  مع جميع العاملين ة في المدرسة ري  يالجماه

إدارة ة التأهيل على عاتق مسؤولي  تقع  للوظيفة،ة دورة تأهيلي   أن يجتاز بمجلس الطل  
 .(العربي  هي المجالس في المجتمع دورة لموج   ةقامإ ل)مفض   اللواء والشباب فيالمجتمع 

 ة فيالطلبي  وتطوير القيادة عزيز ت العمل على ب المدرسي  ه مجلس الطل  وظيفة موج  
ن أعليه  .ب بشكل خاص  ن قيادة مجلس الطل  أعلى تصميم ورفع ش المدرسة والمساعدة

في العلقات المتبادلة بين  المجلس ويساعدهم صال معبالعلقة واالت  دارة المدرسة إل يمث  
 على الموجهتقع  المدرسة. مين وإدارةالمعل   ة وبين جميعوتمثيلي   ةالمجلس كهيئة منتخب

وكذلك ب لمجلس الطل   ةديمقراطي  انتخابات  ةقامإدارة المدرسة إكمندوب عن  ةالمسؤولي  
رشاد وتوجيه المجلس المنتخب إعليه االنتخابات،  مين قبيلالمعل  ب وطاقم تحضير الطل  
ب في لي الطل  ه العمل على دمج وانخراط ممث  على الموج  ب، الطل  مجالس  ةحسب وثيق

القرارات، عليه توجيه اتخاذ  ةوفي عملي  طر المختلفة الموجودة في المدرسة تديات واألالمن
 التدريسية في والهيئةب لجميع الطل   ةالشرعي  حاجات الخذ بالحسبان عضاء المجلس األأ

ة عمل خط  المجلس في تحضير  عضاءأمساعدة  أيًضامن وظائفه  سواء. المدرسة على حد  
تواصل مع هيئات في  مين،المدرسة والمعل  دارة إمع  دةمحد  و ةتحديد لقاءات مسبق سنوية،

 المجتمع ومساعدتهم في بناء علقات مع هيئات المجتمع والمدرسة. 
 ومدير البلدي  بناء الشبيبة أب وه مجلس الطل  مع موج   ن يكون بتواصل مستمر  أه الموج  على 
لي المجالس في ة لممث  انتخابات ديمقراطي  جراء إمن  دوالتأك  ة شبيبة في السلطة المحلي  قسم ال

ة الموجود ب المدرسي  هي مجالس الطل  واالشتراك في منتدى موج   ب البلدي،مجلس الطل  
 في السلطة.

 
بمجلسّ"ّ-الدراسيّ ّعام ّةّالافتتاحي ّ .2  "تمؤق ّّطّل 
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ّ

لين ه تحديد الممثّ من السنة السابقة على الموجّ  اًل ب فعّ طّل الالمدرسة التي ما يزال فيها مجلس 

جراء إبل والفترة ما قلبداية السنة  اتاليّ معهم لتحضير فعّ عقد جلسة  الموجودين في المدرسة،

بإيجاد المساعدة و دارة إلبداء رأيهماإلجلسات  اشتراكهم فيالحرص على  النتخابات، عليه
 .بات للطّل اليّ فعّ  إقامةو ةالسن حلول لمشاكل افتتاح

من  %66من  أكثرغلبية ذلك بمصادقة األ يتمّ )النتخابات د دستور ت يحدّ هذا المجلس المؤقّ  

والمواضيع ة مع برنامج التربية الجتماعيّ بالتنسيق ء النتخاب جراإ ةوكيفيّ  صوات(األ

 للنتخاباتالتربية والتحضير ب في دروس الطّل  مجلس شراك مندوبيإ من المهمّ  ة.التعليميّ 
 النتخابات.قبيل النتخابات وفي لجان ة والدعاية النتخابيّ ة الصفيّ 

 

 ةّة/ّديجيتالي ّلكتروني ّإانتخاباتّ .3
 

من  المدارس. ة بكلّ جراء النتخابات بالطريقة العتياديّ إبسبب وباء الكورونا من الصعب 

ة ة والسريّ للنتخابات الشخصيّ راء النتخابات حسب الطريقة المشابهة إجل محاولة المفضّ 
بسبب الظروف الراهنة  النتخابات( ولكنبعة في الدولة )بواسطة بطاقات وصناديق المتّ 

هة/ المرشدة اللوائية ة/ ديجيتالية. يُنصح التواصل مع الموجّ لكترونيّ إجراء انتخابات إممكن 

إلجراء النتخابات إلرشاد المدارس  ب وأبناء الشبيبة اللوائي والقطريّ ومجلس الطّل 
/ كلمة أو برامج "كلمة سرّ  Election runner)موقع مفضل: سويّة.  ة بطريقةلكترونيّ اإل

 يّة(.استمارة سرّ " بواسطة ذهنيّ  عطالب"، "استرجا مرور لكلّ 

ت أو المجلس لكترونية تستوجب مصادقة دستور النتخابات للمجلس المؤقّ النتخابات اإل 

ب الصف/ الطبقة/ المجلس % من طّل 66التصويت أن تكون أكثر من المنتخب وكذلك نسبة 

 ـة.لكل ممثل/
 

بمجلسّ .4  سويّطّل 
 

 ب المدرسيّ ّل في موضوع مجلس الط 9-7.9أ  2016يدعو منشور المدير العام األخير 

)انظر  دة،حسب مقاييس ومعايير واضحة ومحدّ  عملوال يّ سب مدرمجلس طّل  إقامةإلى 

وز ز التنفيذ في تمّ حيّ  ة الذي دخللى ذلك قانون السلطات المحليّ إ(. يضاف 1ملحق رقم 

 7-6-5 البنود 2011ب وأبناء الشبيبة( وأيًضا )مدير وحدة الشبيبة ومجلس الطّل  2014
ة )انظر ب وأبناء الشبيبة في السلطات المحليّ ق إلى إقامة وتفعيل مجلس الطّل تتطرّ  التي

 (4ملحق رقم 
سّوي ويعمل حسب المعايير  ب المدرسيّ مجلس الطّل  د أنّ لوية التأكّ ة األتقع على مسؤوليّ 

تنفيذ انتخابات  د من سيرورةهي/ مرشدي المدارس للتأكّ ا التشديد على موجّ المطلوبة وأيضً 

ب المنتظم الطّل  سكجزء من عمل مجل ةبطريقة ديمقراطيّ  ب المدرسيّ لي مجلس الطّل ممثّ 
ق به مرافقته ب حيث يوثّ مجلس الطّل  مدرسي تحضير ملفّ ه موجّ  نطلب من كلّ  والسويّ 

 .(2ب )انظر ملحق رقم وعمله باإلضافة لعمل مجلس الطّل 
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ة ة وبناء خطّ ب حول األهداف السنويّ مع مجلس الطّل  عملمن المهم التأكيد على ضرورة ال
 بة/ة المترتّ نالمروبداء إزمة الكورونا، واستخدام األساليب البديلة وأة تتماشى مع عمل سنويّ 

 المطلوبة حسب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة.
 

بة السنوية والمصادقة على دستور مجلس العداد الخط  إيجب االنتهاء من  ى موعد أقصاه حت   طال 
 .2020تشرين الثاني 13

 

 ّالموضوعّالسنويّ  .5
ّ

، من الدولةوأبناء الشبيبة في  ّلبللط عام يُْعقَد المؤتمر السنويّ  ار من كلّ في نيسان أو أيّ 

ويناقشون مواضيع ملّحة  المطلوبة ةالمحاور األساسيّ المجالس  يضع ممثلوخلل المؤتمر 

 . دراسيّ   عامّ كلّ  األمام فيلى إوالمطلوب تطويرها ودفعها 
 .عقد المؤتمر بسبب أزمة الكورونا تعذّرالسابق  عاّم الدراسيّ في ال

ب وأبناء الشبيبة اللوائي لبناء التفكير المشترك مع المجلس الطّل  بتعزيزقوم هذه السنة سن

المجالس التي يمكننكم تذويتها وتحديد الخطوط العريضة  دوائرهة حسب ة موجّ سنويّ  وثيقة
 في األلوية.

المشاركة  –لوزارة التربية والتعليم هو: "نتعلّم بأمان لمعلوماتكم، الموضوع السنويّ 

 والوحدة"
 

 المضامينّوالبرامجّ .6
ّ

       في قسم المضامين والبرامج في إدارة المجتمع والشباب نواصل تطوير مضامين    
 جديدة مناسبة للوضع.

     .وحتلنته باستمرار يلساعة المربّ  مجمع القطريّ إنشاء الام أيًضا يُجرى وفي هذه األيّ 

والبرامج. الدروس في هذا المجمع ممكن تّم تطويره من قِبَل قسم المضامين هذا المجمع 
 )محوسب(. يّ ر عبر المجال الرقمأن تمرّ 

 من بين المضامين أيًضا مضامين بموضوع التربية للديمقراطية، القيادة وغيرها. 

ا دروس وهناك أيضً  "الرقميّ  المجال" البثّ توجد أيًضا دروس مصّورة في منظومة 
 ة.رة في اللغة العربيّ مصوّ 

  .ةش المسؤول للتربية الجتماعيّ صال مع المفتّ كونوا على اتّ بما هو جديد  ستزادةلل

 

  المجتمع  العربي -مرفق موقع  قسم المجتمع والشباب

 

يات في تاريخ دولة إسرائيل. نحن نواجه تحد   فتح مثل هذا العام الدراسي   لم يتم   اآلن،حتى 
في الفضاء هة )ا موج  وجاهية وأحيانً ى عندما تكون الدراسة أحيانًا دة. حت  فريدة ومعق  
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ما في وسعنا لمواصلة تمكين القيادة التمثيلية المنتخبة على  يجب علينا بذل كل   ،(اإللكتروني
 جميع مبادئها وبالتالي تطوير ورعاية قادة الحاضر والمستقبل.

ـًا أفضل وأكثر أمان يعمل على إعادة تأهيل وبناء مجتمع مدني   مثمًراا مهنيـًا عامً لنا  ىنتمن  
 ة.وصح  

 

بلتنمية القيادة ال تعاونكم ضروري         بقراطية لدى وية وزرع روح الديمطال   ناطال 

 "عظيم شيء إلى شيء الال تحويل في الةالفع   القيادة تكمن"         

                                                                                               

 ،باحترام
 علي هيكل        جلل صفدي                                                 

        ةالتربية االجتماعية الجماهيري   مفتش قطري      مدير قسم المجتمع والشباب                
 المجتمع العربي                                           المجتمع العربي             

 
 

 
 :لـ نسخ
 

  التعليم العربي  قسم مدير  –عبد هللا خطيب 
 نائب مدير إدارة المجتمع والشباب – ابراهام بن شوشان 

 للقيادة الطلبية -شة القطرية المفت   –ياعيل نزري 
 التربية االجتماعية – القطرية المفتشة –بيجلششوش 

 إدارة المجتمع والشباب في االلوية  يريمد
 ة في األلوية التربية االجتماعي  المفتشات المسؤوالت عن 

 المجتمع العربي   –مدير مركز االرشاد القطري   –ا ان شم  غس  
 المفتشين البلديين في االلوية 

   الطلبية القطريينمرشدي القيادة 
 ة في االلوية مرشدي التربية االجتماعي  
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  1ملحق رقم 

 ": ا" إذا كان مجلس سوي  ب المدرسيّ فحص مجلس الطّل  ما يلي المعايير التي حسبها يتمّ  في 

جراء انتخابات ديموقراطية يشترك إفي المدرسة  يتم   -ة الصفوفممثلون منتخبون من كافّ . 1

يتم  -ح والتصويت لمجلس الطلبطلب المدرسة الترش   طلب المدرسة، يحق لكل   فيها كل  

 ة وسري ة.انتخاب أعضاء مجلس الطلب بانتخابات شخصي  

يختار المجلس من داخله سكرتارية  –أصحاب وظائف  . مجلس الطلب يجب أن يضم  2

انتخاب أصحاب الوظائف في المجلس بانتخابات  تعمل بشكل دائم طيلة أيام السنة. يتم   اولجانً 

 ئب الرئيس، المراقب.جبارية: الرئيس، ناة. الوظائف اإلة سري  شخصي  

. يوجد دستور لمجلس الطلب الذي يعتمد على "الدستور األعلى"   و"دستور المدرسة" 3

دارة، من له صلة في المدرسة من طواقم اإل ويجب بناء دستور انتخابات وعرضه على كل  

 ن، أصحاب الوظائف، الطلب وغيرهم.يالمعلم

 مجالس الطلب. ائردو.يعمل مجلس الطلب المدرسي وفق وثيقة و4

ي . يوجد برنامج عمل سنوي منظم يعتمد على حاجات المدرسة والطلب، وذلك بعد تقص  5

 الحاجات كخطوة تسبق البرنامج.

 .يقوم مجلس الطلب بتنمية موضوع شامل أو قيمي مثل " التكافل المتبادل".6

 المدرسة إدارة ومع األقـل على الشهر في مرتين عمل جلسات في تـلـتـقي المجلس هيئة .7

 .األقـل على في السنة مرتيـن

 المدرسة في الطلب جمهور لعامة بانـتظام تـُنشر الجلسات وسجلت المجلس قرارات .8

 .ومعروفة محدَّدة اتصال قـنوات وفي

 .للمجلس ـة/مراقب المجلس في تعمل /يعمل .9

 أبناء لعامة مرتـدة وتـغـذية المجلس أعضاء بين داخلية مرتـدة تـغـذية المجلس يُجري .10

 .المجلس عمل حول الشـبـيـبـة

في اللجان المختلفة المدرسة  يمثــ ِـلونه داخله من منـتـخـَبون ممثــ ِـلون له الطلب مجلس.11

 وخارجها.
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 . مكتب وميزانية حاسوب، خدمات هاتـف، غرفة،: للعمل إمكانيات للمجلس.12

 .المجلس البلدي في يمثــ ِـلونه داخله من منـتـخـَبون ممثــ ِـلون له الطلب مجلس .13

ل به معتَرف موجـ ِـه للمجلس،   .14 التربية  وزارة مفـتـشي قـبَــل من ومرافــَـق ومؤهـَـّ

 .اللواء وإدارة المجتمع والشباب في

 وبشكل شيـنالمفـتـ   بإشراك ةالدراسي   السنة خلل تـنـفـيـذه يتم   تأهيل برنامج . للمجلس15

والشباب وتذويت مهارات إدارة المجتمع  المجتمع إدارة في الـتـأهـيـل مع برنامج يتوافـق

 عشر ساعات سنوية. على األقل   ب القطري  والشباب. وتأهيل لمجلس الطل  

 ب يكون حلقة وصل بين الطلب من جهة واإلدارة من جهة أخرى..ىمجلس الطل  16

 . بات وبرامج للمجتمع ويحافظ على حقوق الطل  الي  ب فع  م مجلس الطل  .ينظ  17
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  2 رقم ملحق

بال مجلس ملف    :التالية األمور يشمل مدرسي  ال طال 
 
 
 المجلس وأهداف رؤيا -
 .صفوف أي   ومن المجلس في لينالممث   أسماء قائمة – التمثيل مفتاح -
  جراءإ ةوكيفي   االنتخابات يوم قبيل والمدرسة الصفوف في والتحضير االنتخابات، دستور -

 .الصفوف لجميع كامل وتمثيل الديمقراطية السيرورة االعتبار بعين خذاأل مع االنتخابات        
  لكل األصوات عدد حين،المرش   ملف   التوقيعات، مع المنتخبين ملف – االنتخابات برتوكول -

 .3 ملحق انظر( سري   ملف) وظيفة صاحب مرشح،         

 ( جباري  إ -البلدي المجلس في ممثلون مراقب، نائب، )رئيس، الوظائف أصحاب المجلس، مبنى -
 .سنوية عمل ةخط   -
 .عليه والموافقة صياغته طريقة المجلس، دستور -
 اآلخرين. القرارات متخذي وأ المدرسة وإدارة بالطل   مجلس بين الجلسات توثيق -
 (.بروتوكوالت) – دةالمحد   الجلسات توثيق -

 .خارجي عامل أي   أو المجلس هموج   مع( األقل على ساعات 10) السنة خلل التأهيل سيرورة -

  السنة، خلل بينهم البلدي والعلقة الشبيبة وأبناء بالطل   مجلس في مندوبون -المجالس دائرة -
 . وجدوا ذاإ القطري أو اللوائي الطلب مجلس في مندوبون          

 ..والمجتمع للبلدة واالنتماء األلفة تشجيع المجتمع، في عتطو   مبادرات، /دائم بشكل العمل توثيق -
  وحتى الحاجات توضيح من )بداية المدرسي   بالطل   مجلس في شروعم بناء مراحل وصف -

 (.التنفيذ         
 .وتحليلها المراقبة تقارير رفاقإ – والمراقبة الذهني   االسترجاع مراحل -
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3ّملحقّرقمّ  
ب المدرسي   سنة 2021-2020  بروتوكول انتخابات مجلس الطال 

 : اسم السلطة المحلية:                                                اسم المدرسة .1

 :به مجلس الطل  اسم موج   .2

 موعد اجراء االنتخابات لممثلي الصفوف لمجلس الطلب: .3

  طريقة التأكد من اجراء االنتخابات بطريقة سرية وديمقراطية في الصفوف  .4

 (:ل؟ هل حصل كل ممثل على عدد األصوات المطلوبة؟ممث   يشمل: هل تم  انتخاب كل  )  .5

 موعد اجراء االنتخابات ألصحاب الوظائف: .6

ب المدرسة ة ومباشرة )جميع طل  ة انتخابات أصحاب الوظائف بطريقة ديمقراطي  ت عملي  هل تم   .7

 ة في المجلس.ت انتخابات داخلي  قاموا بالتصويت( أو تم  

لي المجلس والصفوف( يجب تسجيل الحضور يوم أسماء ممث  )رفاق سجل الناخبين إيجب تسجيل/  .8

 لمن قام بالتصويت. ي  االنتخابات والعدد الكل  

 وظائف( أيحين للنتخابات وحين )أسماء المرش  رفاق سجل المرش  إيجب تسجيل/  .9

 يجب تسجيل نتائج االنتخابات حسب الجدول التالي: .10

 م المراقب:أسماء أعضاء لجنة االنتخابات والمعل   .11

  ت(ب السابق/ المؤق  )مجلس الطال   رفاق دستور االنتخابات والتسجيل من قام بالمصادقة عليهإيجب  .12

 

 : ______________________________به مجلس الطال  توقيع موج  

 من أجل المراقبة فقط ي  هذا الملف سر  

اسم المرش ح 

 المنتََخب 

عدد األصوات  الصف   الوظيفة

 التي حصل عليها 

 الهاتف الخلوي  

    الرئيس 

    نائب الرئيس 

    المراقب 

    ممث لون لمجلس الطالب البلدي 

    رئيس لجنة:  

    رئيس لجنة: 

    رئيس لجنة:  
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  نموذج

 "المدرسي الطالب مجلس انتخابات دستور" 

 

َهة وهي للتسهيل، المذكـ ر بلغة مكتوبة النشرة  .سواء حد   على والطلب للطالبات ُمَوج 

 

 :مقدمة

 المؤسسة حياة في الطلبية المشاركة تدعيم في مركزي ودور كبيرة أهمية المدرسة في الطلب لمجلس

 الجماهيري والعمل المبادرة روح خلق إلى إضافة, المسؤولية تتحمل قيادية شخصية وصقل, التربوية

 للطالب تتيح حيث, هامة تربوية قيمة ذات الطلبي المجلس لممثلي االنتخابات ةتعتبر عملي  .طلبنا لدى

 الفعالة والمشاركة الديمقراطي النظام رموز أهم من تعتبر والتي واالنتخاب الترشح تجربة خوض فرصة

للتوجيهات وفقا االنتخاب عملية إدارة فيتوجب لذا, الجماهيرية الحياة في  لجنة من المنبثقة والتعليمات ًً

 لعملية واالستقامة النزاهة على الحفاظ بهدف وذلك, االنتخابات دستور في والمكتوبة االنتخابات

 .االنتخاب

 

 :قانون االنتخابات

 :االنتخابات في المدرسة ممي زات* 

 يشارك بالنتخابات. أنالمدرسة : يحق لكل طالب في عامة (1

 : كل طالب يصّوت بنفسه بشكل مباشر وبل مندوب أو وكيل.مباشرة (2

 : لكل طالب صوت واحد مساو ألي صوت آخر.متساوية (3

 بشكل سري. اآلخرين: يصّوت الطالب بعيدا عن أعين سرية (4

 مرشح باسمه وليس لقائمة مرشحين.ل: يصّوت الفرد لشخصية (5

 من قبل لجنة النتخابات. تتّم مراقبة النتخابات :نزيهة (6

 

 .الطلب مجلس لموجه رسمي طلب يقد م أن الطلب مجلس لرئاسة يترشـ ح أن يريد من كل على* 

 

 .االنتخابات عن المسؤول قِبَل من النهائية المرشحين بأسماء قائمة نشر يتم  * 
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 موجه \االجتماعية التربية ُمركز مع بالتنسيق الصفوف في االنتخابية الدعاية بعرض المرش حون يقوم* 

 في مرشح لكل واإلمكانيات الفرص في والمساواة المتبادل االحترام على الحفاظ يجب .الطلب مجلس

 .االنتخابية دعايته

طريق  نعدم السماح بطباعة بلوزات مع صور المرشح، وطباعة إعلنات ومناشير عمن المفضل 

 مطابع عامة خارج المدرسة.

 عدم السماح بالدعاية االنتخابية عبر شبكات التواصل االجتماعي. 

 

ات في انتخابية دعايات تعليق للمرشحين يُسَمح*   .المسموحة الفترة في فقط المسموحة األماكن في الممر 

 

  :االنتخابية العملية سير* 

لت ورقة الطالب يستلم#   .وللنيابة الطلب مجلس لرئاسة المرشحين أسماء فيها سُج 

 

 :أي الغية، الورقة تكون ذلك عدا ما. المرشحين أسماء من فقط واحد سما اختيار عليه #

 .الغية ورقته أكثر، أو ينسما الطالب اختار إذا -  

ل اذا -    .الغية الورقة الورقة، على اسمه الطالب سج 

 .الغية الفارغة الورقة -  

قة، الورقة -    .الغية تكون اسم، اختيار على اشتملت لو حتى الُممز 

 

    في حقه من يُحرم صفه، في االنتخابات فيها تـُجرى التي الحصة عن يتغي ب أو يتأخر الذي الطالب#   

 .االنتخاب

 

 .المدرسة في الضبط ُمَركز إلى ويُحال صوته يُلغى االنتخابات، في الغش   يحاول الذي الطالب# 

 

 . االنتخابات لجنة مسؤولية من االنتخابات وصندوق التصويت عملية# 
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 :األصوات فرز عملية* 

 االنتخابات لجنة قبل من األصوات فرز عملية تبدأ الصفوف، جميع في التصويت عملية انتهاء بعد -

 .  الطلب مجلس وموجه االجتماعية التربية ُمَركز وبإشراف

 

 .الطلب مجلس برئاسة يفوز األصوات من عدد بأكبر يحظى الذي الطالب -

 .الطلب مجلس رئيس بنيابة بفوز األصوات، عدد حيث من الطلب، مجلس رئيس يلي الذي الطالب -

 

. االنتخابات لجنة قبل من المَرشَحْين بين قرعة تـُجرى ُمرشَحْين، أول بين األصوات تعادل حالة في -

 .نائبه واآلخر الرئيس يكون بالقرعة الفائز

 

 .االنتخابات لنتائج النهائي التقرير على االنتخابات لجنة أعضاء يوقع -

 

 .وموجه مجلس الطلب  االجتماعية التربية ُمَركز مسؤولية من االنتخابات نتائج إعلن -

 

 الصرح هذا على فلنحافظ يوم، كل المدرسة في يوم والحياة االنتخابات أن دائما نتذكر أن المهم ومن

 .مختلفا كان مهما الغير تقب ل على واإلجماع والمشورة للحوار عرسا االنتخابات يوم ولنجعل

 

 : تلجنة االنتخابالمبنى اقتراح 
 مركز التربية االجتماعية ) مراقب (-
 موجه مجلس الطلب -
 طالب من كل طبقة  ) بشرط أال  يكونوا مرشحين لمجلس الطلب  (  -ممثل عن الطلب-
 ممثل عن لجنة أولياء األمور  -
 
 

 تمنياتنا للجميع بالنجاحمع 
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