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 .Bمحتويات الموقع
 -1تعريف عام عن لجان األهل


لجنة األهل
– هو مجلس من مجموعة أعضاء ،ينتخبهم ذوو التالمذة المنتسبين إلى المدرسة
وف ًقا لما نصّت عليه القوانين والمراسيم المرعية.
– لجنة األهل هي هيئة تمثل أولياء التالميذ تجاه اإلدارة المدرسية وأمام إتحاد
أولياء التالميذ الذي تنتسب اليه اللجنة من جهة وأمام وزارة التربية الوطنية من
جهة ثانية.
– تنشأ لجنة األهل لتمكين أولياء التالميذ من مساعدة اإلدارة المدرسية في رعاية
شؤون أوالدهم والسهر على مصالحهم.
– تقوم اإلدارة المدرسية كلما إقتضت الحاجة إطالع لجنة األهل على سير العمل
التربوي والتعليمي في المدرسة.
– إلدارة المدرسة وحدها أن تتخذ القرارات التي تعتبرها في مصلحة تربية وتعليم
التالمذة ,و يعتبر دور لجنة األهل إستشارياً.
– على لجنة األهل تلبية دعوة اإلدارة المدرسية للتداول معها بشأن مشروع
الموازنة المدرسية أو إلقرار زيادة ملزمة مترتبة على المدرسة خالل السنة
الدراسية.
– يكون عدد أعضاء لجنة األهل بمعدل ممثل واحد على األقل عن كل صف على أن
ال ينقص عن خمسة وال يزيد عن سبعة عشر ،ويكون العدد دائماً بالمفرد.
– على المدرسة أن تلحظ مواعيد إختيار أعضاء لجنة األهل في برنامج العمل
السنوي الذي تحدد فيه عادة مواعيد التسجيل والرسوم واألقساط المدرسية,
على أن تكون خالل الفصل األول من السنة الدراسية.



آلية إختيار أعضاء لجنة األهل
– توجه إدارة المدرسة الدعوة الى أولياء التالميذ إلختيار لجنة األهل بموجب كتاب
خطي قبل أسبوعين على األقل من الموعد المحدد.
– يكون اإلجتماع قانونيا إذا حضر النصف زائد واحد من عدد أولياء التالميذ على األقل،
وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني ،توجب عقد إجتماع آخر يكون قانونياً بمن
حضر.
– يقفل باب الترشيح لإلنتخابات قبل الموعد المحدد بأربعة أيام.
– تعلن أسماء المرشحين المقبولين قبل ثالثة أيام من موعد اإلنتخاب في مكان
عام بالمدرسة.
– تتولى لجنة ثالثية (برئاسة ممثل إدارة المدرسة وعضوين إثنين من أولياء التالميذ
يختارهما الرئيس من بين أولياء االمور الحاضرين) اإلشراف على عملية اإلختيار،
على أن يكون لوزارة التربية مندوب بصفة مراقب.
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– يجري إختيار األعضاء على دفعة واحدة أو دفعات لكل الصفوف والمراحل .ويكون
اإلختيار أساساً بطريقة اإلتفاق ويعتبر حاصال ً (اإلتفاق) عندما يجمع  %75من
الحاضرين على من يمثلهم في لجنة األهل ،وفي حال اللجوء إلى اإلقتراع
السري ،يعتبر فائزاً المرشح الذي ينال أكبر عدد من األصوات مع األخذ بعين
اإلعتبار أعمار المرشحين ،وإذا تساووا في السن يلجأ إلى القرعة بواسطة
اللجنة .إذا إقتصر عدد المرشحين على العدد المطلوب أو نقص عنه يعتبر هؤالء
المرشحين فائزين بالتزكية.
– تضع اللجنة الثالثية محضراً بنتيجة اإلختيار وتعلن أسماء الفائزين ويصدق المحضر
من قبل مندوب لجنة الوزارة وتحتفظ اإلدارة المدرسية به.


شروط قبول العضويه في لجنة األهل
– أن يكون موافقاً على نظام المدرسة الداخلي.
– أن يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين دراسيتين متتاليتين.



جلسات لجنة األهل
– يعقد أعضاء لجنة األهل فور إختيارهم بدعوة من العضو األكبر سناً وبرئاسته
جلسة يختارون فيها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر و الهيئة المالية ويعد محضر
بذلك ويوقعه الحاضرون وتبلغ اإلدارة بنسخة عنه عبر الرئيس المنتخب.
– يتولى الرئيس أو نائبه ,حال غيابه ,إدارة جلسات اللجنة وتحديد مواعيدها.
– تعقد لجنة األهل كل شهرين جلسة على االقل أو عندما يطلب نصف أعضائها
على األقل ذلك خطياً وتجتمع بنا ًء على طلب إدارة المدرسة في الحاالت التي
يقتضيها القانون (إنتخاب أو تعيين من يمثل أولياء التالميذ في الهيئة المالية).
– مدة العضوية في لجنة االهل ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



صالحيات أعضاء لجنة األهل
– الرئيس
أ -يترأس الرئيس إدارة جلسات اللجنة وتحديد مواعيد هذه الجلسات.
ب -يسعى إلقامة التعاون بين المدرسة وأولياء التالمذة.
ت -بعد إستشارة لجنة األهل ،يطلع المدرسة على ما يرى أولياء التالمذة فيه
نفعاً ألوالدهم من خالل ما يلحظون في حياة هؤالء داخل المدرسة.
ث -يطلع المدرسة ،بنا ًء على إقتراح لجنة األهل ،على ما يلمسون أنه متعارض
وأحكام النظام الداخلي في المدرسة.
– نائب الرئيس
أ -يتولى إدارة جلسات اللجنة وتحديد مواعيدها في حال غياب الرئيس ويمارس
صالحياته.
– أمين السر
أ -يدعو إلى اإلجتماعات التي يحدد موعدها رئيس اللجنة.
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ب -يضبط اإلجتماعات من خالل تسجيل محاضر جلساتها وترقيمها.
ت -يهتم بتأمين المراسالت ومتابعتها.
ث -يؤمن التواصل بين إدارة المدرسة واللجنة.
– الهيئة المالية
أ -تتألف من مندوبين إثنين معينين من قبل لجنة األهل ومن بين أعضائها ،ومن
مندوبين معينين من قبل إدارة المدرسة.
ب -يفترض إعطاء األولوية لذوي الخبرة في الشؤون المالية و اإلدارية عند إختيار
أعضاء الهيئة المالية.
ت -يعين صاحب إجازة المدرسة أو من ينتدبه في إدارة المدرسة مندوبين إثنين
عن اإلدارة بصفة رئيس ونائبا للرئيس.
ث -تجتمع الهيئة في اإلدارة المدرسية وتعتبر جلساتها قانونية كلما إشترك فيها
معا مندوبا لجنة األهل وأحد مندوبي اإلدارة المدرسية.
ج -تتخذ مقررات الهيئة باإلجماع ويعد محضر بكل جلسة يوقعه الحاضرون.
ح -يبلغ رئيس الهيئة لجنة األهل نسخة عن محضر كل جلسة ال ينتهي فيها
الحاضرون الى إجماع حول مشروع الموازنة أو الزيادات المترتبة على
المدرسة.
خ -صالحياتها:
 اإلطالع على حاجات المدرسة التي تحددها اإلدارة المدرسية وجميع
المعطيات الالزمة لتمكين اإلدارة من تقديم حاجاتها من جميع النواحي.
 درس وإقرار الموازنة المدرسية بعد التحقق من مطابقتها للقانون وفقاً
لألنموذج المقرر لدى الوزارة.
 درس وإقرار أي زيادات متوجبة على المدرسة خالل العام الدراسي من
خالل زيادة الرسوم واألقساط لمواجهة األعباء المستجدة.
 تتأكد من أن ما لحظ فيه من أقساط ورسوم مدرسية ال يتجاوز األعباء
المقدر ترتبها على المدرسة للسنة المدرسية المعنية.
 إقرار كيفية توزيع األقساط المدرسية على المراحل الدراسية وبالنسبة
لعدد التالمذة في كل من الصفوف.


صفحه 4

سقوط العضوية أو اإلستقالة
– يعتبر مستقيال ً بقرار من لجنة األهل كل عضو:
أ -يتغيّب  3مرات متتالية دون مبرر مقبول.
ب -يقوم بمخالفة أهداف اللجنة.
ت -مقصّر في أداء واجباته قانوناً.
ث -مقصّر في األعمال المطلوبة منه (عرقلة أعمال اللجنة عن قصد أو سوء نية).
– تسقط عضوية من لم يعد له ولد في المدرسة.
– تلغى عضوية كل من يثبت التحقيق أن عضويته مخالفة لألصول بقرار من مدير
عام التربية بنا ًء على إقتراح مصلحة التعليم الخاص.
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– عند شغور مركز أحد أعضاء اللجنة يحل محله المرشح الذي نال أكثر األصوات بعد
الفائز األخير والذي ال زال له ولد في المدرسة.
 -2لجنة األهل في كلية خالد بن الوليد


صفحه 5

أهدافها و أبعادها
– أهدافها
أ -مساعدة اإلدارة المدرسية والتعاون معها لتأمين مصلحة التالمذة في
تعليمهم وتربيتهم على الوجه األفضل وفق النمط الذي تتميز به المدرسة
والتربية التي تقدمها وأساليب التعليم التي تعتمدها.
ب -التعاون و البحث مع الطاقم التعليمي و اإلدارة في المدرسة في الموضوعات
اآليلة إلى مصلحة األبناء.
ت -توجيه األهل بصورة مستمرّة سواء أكان باللّقاءات أو من خالل بيانات ترسل
إليهم حتّى يكونوا عنصرًا فا ً
عال في الحياة المدرسيّة.
ث -مساعدة إدارة المدرسه في تطوير و تحديث المدرسه لما له من أثر إيجابي
على التالميذ.
ّ
ج -السعي بالتنسيق مع إدارة المدرسة ومعلميها إلى إدخل البيئة اإلجتماعية
و التربيه الغذائيه الصحيه إلى المدرسة بما فيهما من مردود إيجابي للتالمذة.
ح -تفعيل دور لجنة األهل و العمل على توطيد العالقة و لغة التواصل و المشاركه
مع أولياء األمور.
خ -التعاون مع اإلداره المدرسيه على تطبيق برنامج العمل المعد من قبل لجنة
األهل.
د -إنشاء صندوق مالي يساهم في مساعدة التالمذة الذين هم في حاجة إلى
المساعدة عبر تخصيص جوائز مالية في مناسبات معيّنة.
– أبعادها
أ -البعد المالي
 تطّلع لجنة األهل على الموازنة العامة للمدرسة للموافقه عليها.
 ترسل لجنة األهل إقتراحات إلى إدارة المدرسة فيما يتعلق بتوزيع
األقساط المدرسية خالل العام الدراسي من أجل تخفيف من العبء
اإلقتصادي على أولياء األمور .إلدارة المدرسة كامل الحرية في األخذ و
الموافقة على مقترحات لجنة األهل من عدمه.
 تو ّ
جه الميسورين من األهل للمشاركة في تخفيف األعباء عن من ليس
لهم القدره على تسديد األقساط المدرسيه.
 تمول الصندوق المالي عبر إقامة إحتفاالت و نشاطات  ،بيع منتجات على
أنواعها ،تبرعات خاصة...،
ب -البعد االجتماعي
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 تشارك في اإلحتفاالت اإلجتماعية و الدينيه و المناسبات التي تنظمها
المدرسة ألن اإللفة بين المعنيين في شؤون المدرسة تزيل الكثير من
العوائق.
ّ
 تنظّم إحتفاالت إجتماعية خاصّة بها وبأهل التالمذة يشارك فيها المعلمون
وإدارة المدرسة.
 تنظ ّم نشاطات و إحتفاالت للطالب في مناسبات عديدة.
 تنظ ّم محاضرات و ندوات ألولياء األمور.
ت -البعد التربوي
 مشاركه في كافة النشاطات التربوية بالحضور أو بالمساهمة مع إدارة
المدرسه.
 تح ّ
دد باإلتّفاق مع إدارة المدرسة مواعيد إلجتماعات دوريّة ليظلّوا على
إتّصال في سبيل الغاية التربويّة الواحدة.
 توفر وسيلة لإلتّصال الدائم بأولياء األمور إلطالعهم على مستج ّ
دات األمور
وسير العمل المدرسي والتربوي.


الهيكليه اإلداريه

لكلية خالد بن الوليد – الحرج مجلسي أهل لكل من مرحلتي الروضات-اإلبتدائي و
المتوسط-الثانوي.
مجلس األهل للمرحله اإلبتدائيه و الروضات في ثانوية خالد بن الوليد –
الحرج
الصوره

اإلسم
وسام شبارو

اإلختصاص
رئيس لجنة األهل

نائب الرئيس
بسمه حالق
رئيس اللجنة التربويه
أمين السر
كرينا النقاش
رئيس اللجنة اإلجتماعيه
سلطان الكعكي عضو في الهيئه الماليه
رئيس اللجنة اإلنمائية
عضو في الهيئه الماليه
هدى تمساح
رئيس لجنة المقترحات و الشكاوى
عضو
وليد قصب
رئيس اللجنة الصحيه
لجنة األهل للمرحله المتوسطه و الثانويه في كلية خالد بن الوليد – الحرج
رئيس لجنة األهل
محمد مدهون
نائب الرئيس
جهاد غزال
أمين السر
روال أبو اللبن
صفحه 6

بيروت – الحرج  -شارع االوزاعي  -تلفون - 01-648035/ 01-647478 :فاكس01/647478 :
e-mail: kbwhparentscommittee@almakassed.edu.lb

بسم هللا الرحمن الرحيم

جمعية المق اصد الخيرية االسالمية في بيروت
كلية خالد بن الوليد -الحرج
Leaders To Be

عضو في الهيئه الماليه
خالد حصري
عضو في الهيئه الماليه
هشام نجا
د .بسام سكريه عضو
تم إنتخاب مجلس األهل لمرحلة الروضات و اإلبتدائي في  13تشرين الثاني 2014
لواليه مدتها ثالث سنوات تنتهي في  13تشرين الثاني .2017


اللجان الفرعيه

تم إنشاء خمس لجان لتواكب خطه عمل لجنة األهل بحيث عمدت على تحديد مهامها,
طريقة عملها و مسؤلياتها كالتالي:
– لجنة تربويه  -تعنى بالتعليم و التربيه الدينيه – برئاسة بسمه حالق -
ومهمتها:
أ -المساعده في غرس المبادئ و النهج اإلسالمي في الحياة و التصرفات اليوميه
للتالميذ.
ب -تفعيل دور المكتبه المدرسيه من خالل:
 تحفيز التالميذ على إرتياد مكتبة المدرسه عبر تنظيم مسابقات ذات مردود
معنوي أو مادي.
 تأسيس جماعة أصدقاء المكتبه هدفها تنظيم و إغناء المكتبه المدرسيه و
مراقبة الكتب والقصص.
ت -إدخال التربيه البيئيه و التركيز على جميع المواضيع المتعلقه بالمحافظه على
البيئه و إمكانية تطبيقها داخل المدرسه.
ث -تنظيم نشاطات و مسابقات دينية وتعليمية للتالميذ واألهالي والمدرسين
واإلداريين.
ج -تنظيم محاضرات ألولياء األمور تتمحور حول األسرة ,التربية ,التواصل ,التعامل مع
األبناء...
– لجنة مقترحات و شكاوى  -تعنى بتوطيد العالقة بين األهالي والمدرسه
من معلمين وإداريين و إيصال الشكاوي و المقترحات إلى المدرسه -
برئاسة هدى تمساح  -ومهمتها:
أ -جمع الشكاوى و المقترحات و الرؤيه المستقبليه من األهالي عبر صناديق البريد
الموزعه في المدرسه أو المرسله عبر البريد اإللكتروني للجنة األهل على العنوان
 kbwhparentscommittee@almakassed.edu.lbمما يعزز التعاون بين األهالي
والمدرسه.
ب -تهتم بشكاوى األهالي مع إدارة المدرسة و تسعى لحلها بما يرضي جميع
األطراف.
ت -تهتم بأي مقترح يصل إليها عبر دراسه معمقه مع أفراد لجنة األهل و تعمل على
إدراجه بندا للتطبيق من ضمن المقترحات األخرى.
ث -تأمين سبل التواصل المستمر مع األهل عبر لقاءات دوريه و فاعله.
ج -القيام بزيارات منزليه الى األهالي التي ترى اللحنه ضروره لها لدراسة أوضاعهم
اإلجتماعيه عن كثب والعمل على إيجاد الحلول المناسبه.
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– لجنة صحيه – تعنى بإرساء مفاهيم الغذاء الصحي و المراقبه الصحيه
الفعاله و النظافة الجسدية  -برئاسة وسام شبارو  -ومهمتها:
أ -تنظيم محاضرات و أنشطة و تثقيف صحي و تعميمها على التالميذ و أولياء األمور
لمراعاة شروط النظافه البدنية و إرشاد و تحفيز التالميذ على اإلهتمام بنظافتهم
الشخصيه و أماكن تواجدهم و إستعمال المطهرات و غسل األيدي بشكل دوري.
ب -تنظيم ندوات عن اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة و تدريب التالميذ عليها مع
إمكانية إنشاء فريق متخصص يعنى بالمساهمة في الحاالت الطارئة داخل
المدرسة.
ّ
ت -مساعدة إدارة المدرسة و معاونتها على تفقد البيئة المدرسية من خالل متابعة:
 نظافة الغرف الصفيّة و المقاعد.
 نظافة الساحات الداخلية و المالعب.
 النظافة الدورية للمرافق الصحية داخل المدرسة.
 نظافة األكشاك و أماكن البيع.
ث -تنظيم ندوات و ورش عمل ألولياء األمور و التالميذ في جميع المراحل التعليمية
عن مفهوم "الغذاء السليم" و ما له من إنعكاس إيجابي على الصحه و النشاط
الجسدي و الفكري.
ج -العمل مع إدارة المدرسة على ضرورة حث و تحفيز التالميذ لشراء الغذاء السليم
و الصحي من أكشاك المدرسة عبر حث مستثمر األكشاك على ضرورة تواجد
األطباق الصحية السريعة ضمن قائمة المشتريات.
ح -تنظيم يوم خالل العام الدراسي مخصص لنظافة المدرسة و الساحات و أحواض
الزرع.
– لجنة إنمائية – تعنى بالتطوير التعليمي الحديث  -برئاسة سلطان الكعكي
 ومهمتها:أ -المساعدة في دعم إدارة المدرسة في أي مشروع إنمائي يهدف إلى تطوير
العمل المدرسي.
ب -إنشاء صفحة للجنة األهل على مواقع التواصل اإلجتماعي.
ت -إنشاء موقع للجنة األهل من ضمن الموقع اإللكتروني للمدرسة.
ث -العمل مع إدارة المدرسة على إمكانية إدخال التعليم اإللكتروني في المنهج
التعليمي.
ج -المساعدة في تطوير الشبكه اإللكترونيه للمدرسه بما بتناسب و اإلحتياجات
الخاصه باألهل و التالميذ بعد إعادة هيكلتها من قبل اإلدارة و ذلك عبر بعض
اإلقتراحات و التجارب العملية في التطبيق و منها:
 زيادة التواصل بين اإلدارة و أولياء األمور عبر الشبكة اإللكترونية.
 تحميل لوائح الكتب المدرسية لكل مرحلة تعليمية
 تحميل الئحة الزي المدرسي التي يجب شراءها عند بداية كل سنة دراسية.
 إجراء معظم المعامالت اإلدارية إلكترونياً عبر الشبكة اإللكترونية للمدرسة و
منها طلبات التسجيل ,الدخول ,تسديد أقساط...
ح -المساعدة في تطوير التطبيق الذي تعتمده إدارة المدرسة على الهواتف الخلوية
و ذلك عبر بعض اإلقتراحات و التجارب العملية.
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– لجنة إجتماعيه – تعنى بالنشاطات المدرسيه و األمور اإلجتماعيه للتالميذ
 برئاسة كارينا النقاش  -ومهمتها:أ -تنظيم رحالت
ب -إعداد نشاطات
ت -مساعدة أهالي التالميذ ذوي الدخل المحدود (مساعده تعليميه ,كتب
مستعمله ,زي مدرسي ) ...
ث -تأمين منح للمتفوقين.


التنظيم الداخلي للجنة األهل
–
–
–
–
–
–
–



جدولة الملفات – ترقيم إلكتروني لجميع ملفات و محاضر و تعاميم و رسائل
مجلس األهل.
توثيق المحاضر – توثيق جميع محاضر إجتماعات مجلس األهل لدى إدارة
المدرسه.
برنامج عمل – وضع برنامج عمل متكامل لمجلس األهل قابل للتنفيذ خالل والية
المجلس.
موازنه  -وضع مشروع موازنه لمجلس األهل قبيل بداية كل عام دراسي.
آلية المال – وضع آليه مفصله للمال خاصه بمجلس األهل
تخطيط و دراسة جدوى إقتصاديه – وضعت آليه متكامله ألي مشروع أو نشاط
ينوي مجلس األهل تنفيذه حيث يشمل التخطيط ,دراسة الجدوى اإلقتصاديه و
تقييم كامل و شامل للنشاط.
التواصل اإلجتماعي – و يشمل:
األهل.
لمجلس
إلكتروني
بريد
أ -إنشاء
kbwhparentscommittee@almakassed.edu.lb
ب -إنشاء موقع خاص على مواقع التواصل اإلجتماعي.
ت -إنشاء منتتدى على  Whatsappألعضاء لجنة األهل من أجل التواصل الدائم
بينهم.

لجان األهل السابقه

وضع جدول أو الئحه بأسماء أولياء األمور الذين تعاقبوا على منصب أعضاء في لجان
األهل على مدى السنوات السابقه في كلية خالد بن الوليد  -الحرج.
 -3أحداث و نشاطات لجنة األهل (تحميل بعض الصور ألبرز النشاطات)
– يوم الطفل ( – )2015/03/31لمناسبة عيد الطفل ,نظم مجلس األهل يوم ترفيهي
لطالب كلية خالد بن الوليد و أطفال دار األيتام اإلسالميه ومشاركة وحدة المتطوعين
المقاصدين.
– يوم المعلم ( – )2015/04/04لمناسبة عيد المعلم ,نظم مجلس األهل حفل تكريم
للهيئه اإلداريه و التعليميه في كلية خالد بن الوليد.
– محاضره تربويه ( - )2016/04/23نظم مجلس األهل ألولياء األمور محاضره تربويه مع
أخصائيين هدفها نشر التوعيه و المعرفه و الثقافه فيما يختص بأبنائهم و أسلوب
صفحه 9

بيروت – الحرج  -شارع االوزاعي  -تلفون - 01-648035/ 01-647478 :فاكس01/647478 :
e-mail: kbwhparentscommittee@almakassed.edu.lb

بسم هللا الرحمن الرحيم

جمعية المق اصد الخيرية االسالمية في بيروت
كلية خالد بن الوليد -الحرج
Leaders To Be

–

–
–
–
–
–

تربيتهم تحت عنوان "التربيه المميزه ألبنائنا" ألقتها السيده فيروز العشي ,أخصائيه
في التربيه النفسيه.
لقاء مع أولياء األمور ( - )2015/10/31نظم مجلس األهل لقاء مع أولياء األمور في
حرم الكليه لبحث أهم األمور المتعلقه بشؤون الطالب و أولياء األمور .هدف اإلجتماع
الى التعرف على دور و مهام لجنة األهل التي تمثل أولياء التالميذ تجاه اإلدارة
المدرسية ,عرض لبرنامج و أهم نشاطات اللجنه و من ثم تم البحث في المشاكل و
المالحظات التي أشار إليها أولياء األمور خالل اإلجتماع و بحث كيفية إيجاد الحلول
المناسبه لها..
إحتفال المولد النبوي الشريف
حملة طعامي غذائي
اإلفطار الصباحي ألولياء األمور
محاضرة التدخين
محاضرة "التواصل األسري"

 -4تواصل مع لجنة األهل
– أرسل رساله أو إقتراح
– تسجيل بيانات
– تسجيل على مواقع التواصل اإلجتماعي
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