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  اتحاد الطالبات للمدرسة ا�لمانية للراھبات بالقاھرة	ئحة  ٤. ٢. ٨

 . للطالبات في جميع المجا�ت المدرسيةاتحاد الطالبات ھو تمثيل

  ممث#ت الفصول  .]١[

يقع . يقوم كل فصل بانتخاب طالبة تمثله وأخرى تنوب عنھا وذلك من خ*ل انتخابات سرية بأوراق تصويت .١
تجرى جولة إعادة بين . من اBصوات% ٥٠ھا على حصولبة كممثلة للفصل عند الطالا�ختيار على 

من اBصوات % ٥٠الطالبات الحاص*ت على أكبر عدد من اBصوات في حالة عدم حصول أحد على نسبة 
 .في الجولة اBولى

  .تسري نفس القاعدة �نتخاب نائبة ممثلة الفصل
  .يحق لكل طالبة ترشيح نفسھا لتمثيل الفصل

 .كذلك الحال بالنسبة للنائبة عنھا. يمكن إعادة انتخاب ممثلة الفصل مرة أخرى .٢
 .ته أسابيع من بداي٤يجب اجراء ھذه ا�نتخابات في بداية كل عام دراسي جديد، بحد أقصى بعد  .٣
ھا على مدرس الفصل ومناقشتھا  في كل شئونه، حيث تقوم بعرضهنائبتھا بتمثيلكذلك تقوم ممثلة الفصل و .٤

ھذه المناقشات باشتراك الفصل كله با�تفاق مع ًيمكن أيضا إجراء مثل . ثم إب*غ زمي*تھا بالنتيجةمعه 
 .يمكن إجراء تلك المناقشات كل شھر، وعلى مدرس الفصل تخصيص حصة دراسية لھا. مدرس الفصل

 . الطالبات مع الفصلتتيح تلك المناقشات الفرصة لممثلة الفصل لمناقشة اBسئلة الھامة وكذلك قرارات اتحاد
يمكن إجراء انتخابات جديدة �ختيار ممثلة الفصل أو نائبتھا بناء على رغبة أغلبية الفصل وذلك في حالة  .٥

يتم تحديد ).  السفرمثل ترك المدرسة أو(عدم اتفاق الفصل معھا أو مع نائبتھا أو لوجود أسباب أخرى طارئة 
 .مدرس الفصلمكان وزمانا�نتخابات الجديدة بعد مناقشة 

 .يمكن لممثلة الفصل ونائبتھا التخلي عن ھذا المنصب بعد تقديم طلب مسبب .٦

  مجلس الطالبات  .]٢[

  .١٢ – ٥ مجلس الطالبات من ممث*ت الفصول ونائباتھن  للصفوف يتكون

  :مجال مھام المجلس  .١
ارة المدرسة يناقش المجلس رغبات الفصول التي تخص جميع الطالبات، ويقوم بعرضھا على إد  ) أ

  . ممثلة طالبات المدرسة والمدرس المشرف على ا�تحادخ*لمن   
  .يشترك المجلس في تنظيم المناسبات المدرسية  ) ب
  .ًيساھم أيضا في تطبيق النظام المدرسي والحفاظ على النظام ونظافة أبنية المدرسة وفنائھا  ) ج

  . يكون أعضاء تلك اللجنة من طالبات ا�تحادويشترط أن. يمكن للمجلس تشكيل لجان �نجازمھمة ما  .٢
يمكن عقد .  لتبادل المعلومات ومناقشة المھام الجديدةًعلى المجلس أن يجتمع مرة واحدة شھريا على ا&قل  .٣

 وأ� تتعدى مدتھا حصة دراسية ًالجلسات خ1ل الحصص الدراسية بشرط ا�ب1غ عن موعدھا مسبقا
  .واحدة

يجب إب1غ . الطالبات المشتركات في الجلسة نتيجة عدم حضورھن الحصةن تتضرر  أيأ� يسمح   
  .المدرسين بموعد الجلسة قبل انعقادھا بأسبوع

  .وتقوم ممثلة طالبات المدرسة برئاسة المجلس. يجب أن تسود الزمالة بين عضوات المجلس  .٤
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  .ابتهوتقوم نائبة ممثلة طالبات المدرسة بكت. يكتب محضر لجلسات ا�تحاد  . ٥
  .يبقى المجلس في منصبه لحين انتخاب الممث1ت الجدد لطالبات المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد  .٦

  ممثلة طالبات المدرسة  .]٣[

  :نتخابا�  .١
تقوم ممثلة طالبات المدرسة للعام . يجرى انتخاب ممثلة طالبات المدرسة في نھاية شھر سبتمبر  ) أ

 مع المجلس الجديد بتنظيم عملية ا�نتخابات وتحديد موعدھا بعد الدراسي السابق بالتنسيق
  .ا�تفاق مع المدرس المشرف على ا�تحاد

أما الترشح ل*نتخابات فيحق لطالبات الصفوف .  التصويت١٢- ٥يحق لجميع طالبات الصفوف   ) ب
 على  طالبات٤يجب ترشح .تقوم ممثلتي طالبات المدرسة بعمل قائمة للمرشحات. ١١و  ١٠

  .اBقل لھذا المنصب
تقوم المرشحات بالتعريف عن أنفسھن وبرنامجھن في صالة اBلعاب بالمدرسة أمام طالبات   ) ج

 تجرى بعدھا انتخابات سرية من خ*ل أوراق تصويت، ثم يتم .المدرسة قبل ا�نتخابات بيوم
  .بعدھا فرز نتائج التصويت للفصول المختلفة بواسطة ا�تحاد

ختيار على الطالبة التي تحصل على أغلبية اBصوات لتشغل منصب ممثلة طالبات يقع ا�  ) د
ثلتي ميجب على م. أما الطالبة التي تليھا في أغلبية اBصوات فتشغل منصب النائبة. المدرسة

 يتم اب*غ .طالبات المدرسة في حالة الغياب العارض اختيار من ينوب عنھن حتى عودتھن
  .لمدرسين بنتيجة التصويت بعد يوم ا�نتخابات بيوم واحد على اBكثرالطالبات واsدارة وا

تمتد فترة شغل الممثلة الجديدة  لطالبات المدرسة ونائبتھا لھذا المنصب حتى موعد ا�نتخاب   ) ھـ  
  .يمكن لممثلة طالبات السابقة تقديم المشورة لمن تليھا في ھذا المنصب. التالية

. أخرى في حالة سحب ثلثي طالبات المدرسة الثقة من ممثلتھن أو نائبتھايمكن إجراء انتخابات   ) و  
�بد من مشاورة . ا�نتخابات الجديدة والتقييم وإع*ن النتيجة مسئولية مجلس اتحاد الطالبات

  .المدرس المسئول عن ا�تحاد قبل بدء ا�نتخابات الجديدة
.  التخلي عن منصبھا بعد تقديم طلب مسبب لمجلس اتحاد الطالباتيمكن لممثلة طالبات المدرسة  ) ز  

ا�نتخابات الجديدة والتقييم وإع*ن النتيجة ) ًيجب مشاورة المدرس المسئول عن ا�تحاد او�(
  .مسئولية مجلس اتحاد الطالبات

  .ُأو نائبتھا أن تكون أيضا ممثلة لفصلھا أو النائبةيمكن لممثلة طالبات المدرسة   ) ح  

  :المھام  .٢
  .تقوم ممثلة طالبات المدرسة بتمثيل الطالبات داخل وخارج المدرسة  ) أ
من حقھا . فإنھا تمثل حلقة الوصل بين الطالبات وإدارة المدرسة)  أ]٢[كما ھو مذكور في   ) ب

ينتقل ھذا الحق إلى نائبتھا في . ا�ستماع وا�ستع1م عن كل ما يخص الطالبات من استفسارات
  .غيابھاحالة 

يحق للمثلة طالبات المدرسة وكذلك نائبتھا ا�نضمام إلى ا�جتماع العام للمدرسين في الجزئية   ) ج
تتم دعوتھن قبلھا من قبل إدارة .التي تخص بعض ا�ستفسارات المطروحة من قبل الطالبات

  .المدرسة
ات، فإنه يمكن لممثلة من لجان يشكلھا مجلس اتحاد الطالب. ٢ ]٢[إلى جانب ما ھو مذكور في   ) د

  . محددةبمھام وتكليفھن ١٢ – ٩طالبات المدرسة اختيار مشاركات من طالبات الصفوف 
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  :من أمثلة تلك المھام

  في مكتبة المدرسةالمساعدة  - 
 من خ*ل طالبات لدعمھن وتعريفھن بدور اتحاد الطالبات وتھيئتھن ٥ و ٤فين رعاية الص -

 .ل*شتراك في المجلس
 المناسبات المدرسيةالمساعدة في  -

 المساعدة في جريدة الطالبات -

  الخ.. المساعدة في اsشراف  -

  : المشرف على ا	تحادالمدرس  .]٤[

  :ا�نتخاب  .١
يتم اختيار المدرس المسئول عن ا�تحاد فور انتخاب ممثلتي طالبات المدرسة وذلك من قبل   ) أ

  .ارة عملية ا�ختيارتقوم ممثلة طالبات المدرسة بإد. مجلس ا�تحاد الطالبات
 تقوم ممثلة طالبات المدرسة بتجھيز قائمة .دارة المدرسة� ينتقى sأي مدرس  اختيار كنيم  ) ب

  .بالمرشحين بعد مشاورة المدرسين المرشحين
يقع ا�ختيار على المدرس الحاصل . تجرى بعدھا انتخابات سرية من خ*ل أوراق تصويت  ) ج

 ثاني أغلبية ل|صوات عن المدرس  علىمدرس الحاصلينوب ال. على أغلبية اBصوات
  .المشرف على ا�تحاد في حالة غيابه فترة طويلة

يجب إجراء انتخابات أخرى في حالة سحب . تمتد فترة المنصب حتى موعد ا�نتخابات التالية  ) د
  .ثلثي عضوات المجلس الثقة من المدرس

  :المھام  .٢
د بتقديم النصح والمشورة لممثاتي طالبات المدرسة ولمجلس يقوم المدرس المشرف على ا�تحا  ) أ

  .ًكما يمكن أن يكون وسيطا بينھم وبين إدارة المدرسة، المدرسين، الطالبات. ا�تحاد
  .يحضر جميع اجتماعات مجلس اتحاد الطابات وجميع اللجان لتقديم المشورة  ) ب  

  :نقاط عامة  .]٥[

ھيئة التدريس حضور جلسات اتحاد الطالبات أو اللجان التي يمكن �دارة المدرسة وكذلك أعضاء من 
  .يعقدھا وذلك بناء على رغبة ا�تحاد وبعد ا�تفاق

يجب موافقة اتحاد الطالبات أو ممثلتيه وكذلك إدارة المدرسة والمدرس المشرف على ا�تحاد وا�جتماع 
 التعديل من أي مجموعة أو فرد من  تقدم طلبات.جراء أي تعديل أو إضافة في ھذه ال1ئحةعلى إالعام 

  .المشتركين
  

  
  ١٩/٢/١٩٩١ا�جتماع العام للمدرسين 

  


