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 ليبيــــــــــــــــادولـــــــــة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اهليئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا

 

 اجلمعية الليبية لعلوم التعليم

 

 النظام األساسي

 

 
 
 
 
 
 

 وم التعليمالليبية لعل األساسي للجمعيةالنظام 

 (41رقم القيد )
 

 الباب األول

 موارد الماليةال -األعضاء المؤسسون  -الغرض من تأسيسها  -الجمعية ومركزها  اسم

 ـادة1مــ

 2009( لستتتتتتنة 128على قرار لجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي رقم ) استتتتتتتنادا 

مستتيحي أنتتأن النظام ايستتاستتي الجمعياة العلمية ضتء  األعضتتاء المؤستتستتون على ه ا 

النظام المبينة ضستتتما هم ايما أعد على إءنتتتاء عمعية علمية واقا أللنام النظام األستتتاستتتي 

(   41ة الوطنية للبحث العلمي أموعب قرارها رقم ) للجمعياة العلمية الصتتتتتادر عن الهيئ

مستتتتتيحي( تستتتتتمى الجمعية  الليبية لعلوم  2019/ 2/ 11و.ر )1440/محرم/ 11أتاريخ : 

 تهـــــــدف اي مجال تخصصها لآلتي. :    التعليم

 جتمع الليبي العمل على الراع من مناءة المعلم ومهنة التدريس اي الم  •

 .المساهمة اي تحسين عودة التعليم اي المؤسَّساة التاأعة لها •

 التعليمية.المساهمة اي إيجاد للول لنل ِّ ما يعرقل سير العملية  •

 .ة اي كل ِّ المجاية، الترأويَّة، الثقاايَّة، العلميَّة والمهنيَّةالمناركة اي تحقي  التنميَّ  •

تعمي  الوعي أدور العمل الجماعي التطوعي من ضعل المساهمة اي تحقي  التنمية  •

 المستدامة ومواعهة اآلااة ايعتماعية.

 تنمية العمل الجماعي وتقوية قيم التسامح والتعايش والحوار. •

العمل على تنجيع الدراساة والبحوث اي مختلف المجاية والتي ترتبط أالخطط  •

 .التنموية للدول

 تءعيل النراكة مع مؤسساة المجتمع المحلي والدولي لتقديم خدمة مميزة للمعلم. •

 تدليل الصعوأاة التي تواعه المعلمين والسعي إلى إيجاد الحلول لها. •

              الخدماة اإلدارية والترأوية اي مجال اإلدارة التعليمية والترأويةتجويد  •

  https://laes.org.lyالموقع الرسمي للجمعية
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 ـادة2مــ

 طراألس " كلية الترأية طراألس " في مدينةالجمعية مركزها  اتخـــــــــ ة

 ـادة3مــ

للجمعية يتضمن االسم كامال    يحتوي  1 ملح  رقم  المؤسسون  باألعضاء  على كشف 

 الدائم.ومكان الميالد والمهنة والجنسية والمؤهل العلمي ومكان العمل وعنوانه  وتاريخ

 ـادة4مــ

 الموارد المالية للجمعية من: تتنــــــــــون

 . االشتراكات التي تحصل من األعضاء وهي:1

 دنانير ليبية. 20اشتراك انضمام وقدره  -أ

 دنانير ليبية.  50اشتراك سنوي وقدره  - ب

 . دخل فائض اإليرادات. 2

أخرى تقبلها الجمعية العمومية من التبرعات والهبات المرخص بجمعها أو  . أية موارد  3

 قبولها قانونا. 

مع  4 يتعارض  ال  بما  فيها  والتصرف  المالية  مواردها  استغالل  كيفية  الجمعية  تحدد   .

 أغراضها أو مع أحكام القوانين والقرارات النافذة.

 

 الباب الثاءي

 لقوق ايعضاء وواعباتها - الهيئاة التي تمثل الجمعية واختصاصاتها 

 ـادة5مــ

إدارة يتألف من )خمسة  يتولى الجمعية مجلس  الجمعية ضعضاء على ايقل إدارة  ( تختارهم 

 عضويته السابقة. العمومية ويجوز إعادة اختيار من انتهت

 ـادة6مــ

 عضوية الجمعية العمومية الشروط اآلتية:في االنتساب إلى ينـــــــــترط 

 أن يكون المنتسب للجمعية ليبي الجنسية. ضوي:

 المدنية والسياسية وأن يكون حسن السيرة والسلوك. : أن يكون متمتعا بحقوقهثاءيا

في مجال  ثالثا كافية  أو خبرة  الجمعية  الالزم لمزاولة نشاط  المؤهل  أن يكون حائزا على   :

   نشاطها.

 

 : أن يكون موفيا لاللتزامات المستحقة للجمعية.اأعار

 أن يتعهد بعدم اإلخالل بالنظام األساسي للجمعية. خامسا:

 ـادة7مــ

بااللتزامات    تتنـــون بالوفاء  قاموا  الذين  العاملين  األعضاء  جميع  من  العمومية  الجمعية 

 المقررة عليهم طبقا لهذا النظام.

 ـادة8مــ

دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد مرة كل سنة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة   يجب

ال السنة  المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس اإلدارة عن أعم

المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات وإجراء اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وغير ذلك من 

المتعلقة بشئون الجمعية والمبينة في جدول األعمال ، ويجوز دعوتها الجتماعات   المسائل 

غير عادية كل ما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك ويتولى مجلس اإلدارة الدعوة الجتماعات 

العمومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للبحث العلمي وقبل خمسة عشر يوما على االقل  الجمعية  

 من تاريخ االنعقاد . 

 ـادة9مــ

اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء المشار إليهم    ينـــون

( من هذا النظام فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل االجتماع لمدة أسبوعين ويكون 7في المادة )

مهما كان عدد االعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة االجتماع الثاني صحيحا  

ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا أخرا يمثله في حضور الجمعية من غير أعضاء 

 مجلس االدارة.  

 ـادة10مــ

القرارات    تتخ  أما  الحاضرين،  لألعضاء  المطلقة  باألغلبية  العمومية  الجمعية  قرارات 

الصادرة بحل الجمعية أو بإدماجها أو بتعديل غرضها أو بعزل أعضاء مجلس اإلدارة فتصدر 

ثلث القرارات بأغلبية  الجمعية إلصدار  المطلقة ألعضاء  الجمعية وتكفي األغلبية  ي أعضاء 

 المتعلقة بتعديل نظام الجمعية. 

 ـادة11مــ

المبينة في جدول    ي المسائل  إذا صدرت في  العمومية صحيحة إال  تكون قرارات الجمعية 

 3 2   ي االجتماع.أعمالها وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا عدد األعضاء الحاضرين ف
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 ـادة12مــ

ي أو لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية الجتماع غير  للهيئة الوطنية للبحث العلم   يجوز

الجمعية  لهم حق حضور  الذين  لربع األعضاء  ذلك ضروريا كما يجوز  عادي كل ما كان 

العمومية أن يطلبوا إلي مجلس اإلدارة كتابة دعوتها لالنعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم  

ة منهم مباشرة إلي الهيئة الوطنية للبحث يستجب المجلس لذلك خالل شهر جاز توجيه الدعو

إرفاق جدول األعمال   األحوال  في جميع  العمومية ويشترط  الجمعية  لدعوة أعضاء  العلمي 

 بكتاب الدعوة.

 ـادة13مــ

له   ي إذا كانت  في االنتخاب  الجمعية في غير حالة اختيار هيئاتها أن يشترك  يجوز لعضو 

مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى  

 لجمعية. عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين ا

 ـادة14مــ

معية العمومية الذين تتوافر فيهم  االختيار لعضوية مجلس اإلدارة من بين أعضاء الج  يتـــــم

 الشروط اآلتية:

 : أن يكون العضو ليبي الجنسية.ضوي

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ثاءيا:

 : أن يكون عضوا عامال بالجمعية موفيا لاللتزامات المستحقة على األعضاء.ثالثا

: أن يكون حائزا على المؤهل الالزم لمزاولة المهنة المتعلق بنشاط الجمعية أو لديه خبرة  راأعا

 كافية في مجال نشاطها. 

ة أخرى ما لم : اال يكون ممن ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حل جمعيخامسا

 تمض خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل. 

العضو الذي تم اختياره بطلب مكتوب إلي رئيس الجمعية العمومية يتضمن رغبته    ويتقــــدم

 في انتخاب نفسه وإقراره بتوافر شروط العضوية فيه.

رئيس الجمعية العمومية أسماء المنتخبين وتختار الجمعية العمومية أعضاء المجلس    يعلنو

 . بطريق االختيار الحر المباشرمن بين المصعدين 

 

 ـادة15مــ

أعضاء مجلس اإلدارة في أول اجتماع لهم بعد إعالن انتخابهم باختيار رئيس للمجلس    يقـــوم

 ونائبا له وأمينا عاما وأميناً للصندوق من بين أعضاء المجلس.

 ـادة16مــ

مدة اختيار مجلس اإلدارة للجمعية العلمية سنتين ويجوز إعادة اختيار المجلس وأي    تستمر

مد أخرى  لفترة  أعضائه  ببداية عضو من  العام  األمين  وتنتهي صالحيات  أيضا  سنتين  تها 

 مباشرة األمين العام الجديد لمهامه.

 ـادة17مــ

أال يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم    يجب

 على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهام مناصبهم. 

 ـادة18مــ

مجلس اإلدارة بالقيام بجميع األعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية ومن ذلك إدارة   يختص

طلبات االنتساب إلى الجمعية أموالها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أغراضها والنظر في  

أعمال  قانونا ويضع جدول  قبولها  التي يجوز  اإلعانات والهبات  وقبول  وتقرير عضويتها 

الجمعية العمومية ويقترح التعديالت التي يراد إدخالها على النظام ويوافق على تعيين العاملين  

ية للجمعية وتحضير  بالجمعية وتحديد اختصاصاتهم. ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنو

الحساب الختامي لها عن السنة المالية المنتهية وعلى مجلس اإلدارة مراعاة القانون والنظام  

 األساسي في جميع التصرفات.

 ـادة19مــ

مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا عاديا مرة كل شهر على االقل. ويجوز   يجتمع

أن يجتمع المجلس اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الهيئة الوطنية للبحث العلمي أو رئيس  

أعضائه وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه  المجلس أو ثلث عدد  

التساوي   حالة  وفي  الحاضرين  لعدد األعضاء  المطلقة  باألغلبية  المجلس  قرارات  وتصدر 

 يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 ـادة20مــ

يجوز لمجلس اإلدارة أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول األعمال ما لم يوافق على   ي

   ثلثا األعضاء الحاضرين. ذلك
 4 5 
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 ـادة21مــ

ت المجلس والجمعية العمومية ويوقع محاضرها ويكون رئيس مجلس اإلدارة اجتماعا  يرضس

مسئوال عن تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية في حالة عدم وجود مدير للجمعية وله  

 حق الرقابة والتأديب على العاملين بالجمعية في حدود القانون.

 

 ـادة22مــ

 نائب الرئيس في إدارة الجمعية وتنظيم أعمالها محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.  يحل

 ـادة23مــ

لمجلس اإلدارة بعد موافقة الهيئة الوطنية للبحث العلمي أن يعين مديرا من بين أعضائه   يجوز

في التصرف  يفوضه  في اختصاصه ويحدد مجلس    أو غيرهم  الداخلة  الشئون  أي شأن من 

 اإلدارة مرتب المدير إذا لم يكن عضوا بالمجلس وذلك مع عدم اإلخالل بالتشريعات النافذة.

 ـادة24مــ

وقرار    يتولى النظام  لهذا  وفقا  التنفيذية  باألعمال  القيام  اإلدارة  إشراف مجلس  تحت  المدير 

مجلس اإلدارة الصادر بتعيينه وعليه اإلشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس  

إع من اإلدارة وعليه  فيها  المفوض  الشئون  في  منه  الصادرة  القرارات  فيه  يدون  داد سجل 

 ـادة25مــ                                مجلس اإلدارة.

األمين العام للشئون اإلدارية جدول األعمال الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية    يعد

والجمعية  اإلدارة  جلسات  محاضر  بتحرير  ويقوم  عليه  للتصديق  الرئيس  على  ويعرضه 

عده لهذا الغرض ويوقع على هذه العمومية واثبات القرارات الصادرة منها في سجل خاص ي

 المحاضر مع الرئيس وعليه المحافظة على أوراق الجمعية وسجالتها. 

 ـادة26مــ

أمين الصندوق حصيلة اإليرادات وأبواب الصرف ويدون في دفاتر حسابية منتظمة  يراقب 

رئيس  اعتمادها من  بعد  والمستندات  الفواتير  قيمة  باسمها ويصرف  الجمعية  أموال  ويودع 

المالية   الشئون  على  ويشرف  الرئيس  مع  الصرف  أذونات  على  ويوقع  اإلدارة  مجلس 

 ـادة27مــ                                    الحسابية.و

للهيئة الوطنية للبحث العلمي أن يعين ممثال دائما لألمانة في الجمعية التي يرى المكتب    يجوز

 تمثيله فيها ويكون لهذا الممثل جميع الحقوق المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.

 

 ـادة28 مــ

نة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي أن يعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس  ألمين لج  يجوز

إدارة مؤقت للجمعية يتولى االختصاصات المقررة لمجلس إدارتها في النظام األساسي لها 

وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب ذلك أو إذا أصبح مجلس اإلدارة ال يكفي النعقاده  

ر انعقاد الجمعية العمومية ألي سبب من األسباب كما يجوز له أن يسند انعقادا صحيحا إذا تقد

أو   كلها  العمومية  للجمعية  المقررة  االختصاصات  المؤقت  اإلدارة  لمجلس  أو  المدير  إلي 

التي على ذمة مجلس   العامة. وال يخل ذلك بااللتزامات  اقتضت ذلك المصلحة  إذا  بعضها 

 اإلدارة السابق.

 ـادة29مــ

( من 14عضوية مجلس اإلدارة عن العضو الذي يفقد أحد الشروط الواردة في المادة )  تسقط

هذا النظام، ويحل محله وللمدة الباقية من عضوية المجلس العضو المصعد الذي حصل على  

أكثر األصوات ممن لم يفوزوا في تصعيد هذا المجلس ويجوز للجمعية العمومية عزل أعضاء 

 مجلس اإلدارة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها على أن يكون القرار مسببا. 

 ـادة30مــ

العمومية    على للجمعية  اجتماع  بكل  العلمي  للبحث  الوطنية  الهيئة  إبالغ  اإلدارة  مجلس 

وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على األقل وعليها إبالغ 

ماع الجمعية العمومية وبالقرارات الصادرة فيه خالل خمسة  المكتب بصورة من محضر اجت

 عشر يوما من تاريخ االجتماع. 

 ـادة31مــ

الجمعية العمومية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب   ضعضاء

القرارات  أو  النظام  هذا  وبموجب  بموجبه  الصادرة  والقرارات  واللوائح  الجمعيات  قانون 

الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون 

س بحقوق باقي األعضاء وعليه القيام بجميع االلتزامات المفروضة عليه وللعضو أن  المسا

ينسحب من الجمعية في أي وقت ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة بسبب اشتراكه في 

صندوق اإلعانات المتبادلة أو ألي سبب آخر ، ويجوز لمجلس اإلدارة فصل أي عضو بقرار 

ال للعضو  وليس  في  مسبب  إال  الجمعية  أموال  في  حق  أي  المفصول  العضو  وال  منسحب 

 الحاالت التي قد ينص عليها في قرار انشاء صندوق اإلعانات المتبادلة أو صندوق المعاشات   
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 الباب الثالث

 تنوين اروع لها -تعديل ءظام الجمعية 

 ـادة32مــ

ز إدماجها أو اتحادها مع غيرها من الجمعيات النظيرة لها  تعديل نظام الجمعية كما يجو  يجوز

( من هذا 10وذلك بقرار يصدر من الجمعية العمومية باألغلبية المنصوص عليها في المادة )

 النظام وبعد موافقة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

 

 ـادة33مــ

بقرار من الجمعية العمومية انشاء فروع للجمعية بالمدن الليبية التي يوجد بها عشرون    يجوز

( من هذا النظام. ويتولى مجلس 6دة )عضوا على األقل من أعضاء الجمعية وفقا ألحكام الما

اإلدارة تفويض ثالثة أعضاء في إدارة الفرع يتولى أحدهم رئاسة الفرع والثاني أمانته والثالث  

 أمانة الصندوق ويحدد مجلس اإلدارة االختصاصات التي تفوضهم فيها. 

وعال الفروع  هذه  إدارة  كيفية  تبين  تفصيلية  أحكاما  األصل  الجمعية  تضع  أن  قاتها )على 

 بالجمعية األصل(

   الباب الراأع

 طرق الــمراقبة الماليـــــــــــة 

 ـادة34مــ

بالمصروفات   تدون المتعلقة  التفصيالت  جميع  فيها  توضح  سجالت  في  الجمعية  حسابات 

 واإليرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

 ـادة35مــ

حدده مجلس اإلدارة  أموال الجمعية النقدية باالسم الذي اشتهرت به في المصرف الذي ي  تودع

الصندوق   أمين  وعلى  الصندوق  وأمين  الجمعية  رئيس  عليها  يوقع  بصكوك  الصرف  ويتم 

 إخطار الهيئة الوطنية للبحث العلمي عند تغيير المصرف خالل أسبوع من تاريخ التغيير. 

 

 ـادة36مــ

الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض اراداتها لضمان مورد ثابت   تنء 

 في مشروعات مضمونة الكسب على أن ال يؤثر ذلك في نشاطها. 

 ـادة37مــ

المواطن  ي التبرعات من  لها  يجوز جمع  التي تعمل  ين بأي وسيلة إال في حدود األغراض 

الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة الوطنية للبحث العلم يقبل بدء الجمع  

بشهر على األقل وال يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات وال في نظامه 

 علمي.أو سبل إنفاقه إال بعد موافقة الهيئة الوطنية للبحث ال

 ـادة38مــ

ر واحد وال يجوز  يجوز االحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد عن مصروف شه  ي

االحتفاظ برصيد نقدي للجمعية يزيد على ثالثة أمثال للمصروفات السنوية الالزمة لإلدارة  

 إال بأذن خاص من الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

 ـادة39 مــ

أعضاء مجلس   ينون العمومية سنويا من غير  الجمعية  تختاره  للحسابات  مراجع  للجمعية 

اإلدارة ويجوز تجديد اختياره ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود  

من الجمعية العمومية وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى مجلس اإلدارة    الميزانية المعتمدة

والجمعية العمومية وإخطار رئيس مجلس اإلدارة كتابيا بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب  

االعتراض عليها فإذا لم يقم رئيس مجلس اإلدارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة  

على المراجع رفع األمر فورا إلى مجلس اإلدارة وأن يضمن تقريره  أسباب المخالفة يجب  

 ذلك.

 ـادة40مــ

عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير مجلس اإلدارة ومراجع    يجب

الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بثمانية أيام على األقل وحتى يتم 

 التصديق عليها.
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 الباب الخامس

 لـــــــــــــل الجمعيـــــــــة 

 ـادة41مــ

 حل الجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية باألغلبية المنصوص عليها في المادة يجوز

( من هذا النظام وبعد موافقة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ويجب أن يتضمن قرار الحل  10) 

 تعيين مصفي لمدة محددة مع تحديد األجر المقرر له. 

 ـادة42مــ

فيما عدا المال المخصص  -تمام التصفية يقوم المصفي بتسليم ما تبقى من أموال الجمعية    أعد

إلى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ليوجهها  -و لصندوق المعاشات  لصندوق اإلعانات المتبادلة أ

م،  70لسنة    111( من القانون رقم  5إلى الجهات التابعة له وذلك دون اإلخالل بحكم المادة )

 بشأن الجمعيات. 

فيتم  وجدت(  )إن  المعاشات  صندوق  أو  المتبادلة  اإلعانات  صندوق  أموال  أما 

 لصندوق.التصرف فيها طبقا لقرار انشاء ا

 

 

 الباب السادس

   ضلنـــــــــام عامـــــــة

 ـادة43مــ

إنشاء صندوق لإلعانات المتبادلة بين الراغبين من أعضاء الجمعية كما يجوز انشاء   يجوز

صندوق للمعاشات ويتم ذلك بقرار من الجمعية العمومية يبين جميع الشروط الالزمة إلنشاء 

والم االشتراك  وقيمة  فيه  االشتراك  وطرق  الصندوق  الصندوق وإدارة  يمنحها  التي  زايا 

 وقواعد تصفيته.

 ـادة44 مــ

مجلس اإلدارة ورئيسه واألمين العام وأمين الصندوق كل في حدود اختصاصه مراعاة    على

مسيحي، والقرارات    1970لسنة    111تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات رقم  

 الصادرة بموجبه.

 ـادة45 مــ

 األعضاء المؤسسون األخوة: اـــــــــــوض

 برـليلى رمضـــان عبدهللا جوي

 جميلــــة علـــــى البكــــــــوش

 يـــالهادي أمبارك مسعود النائل

 وفــــــــــــاء محمد النعمــــــــي

 يـــــــيد الفقهــــبروكة بلعــــــم

   في إتخاذ اإلجراءات الالزمة لشهر الجمعية وفقا ألحكام القانون.
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 الجمعيةطلب انضمام لعضوية 

 .. السيد / رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليم

 تحية طيبة وبعد ،،،

 نأمل منكم قبول عضويتي بالجمعية وبياناتي كالتالي: 

 .............................. محل االقامة: ............. .............. االسم رباعي:.........................................

 تاريخ امليالد:   /   /  ............ الجنسية ..............................................

 .................................. التخصص:......................... ........................... املؤهل العلمي:............................

 / رقم الهاتف ................ مكان العمل:.................................

  االيميل / 

 

ومستعد لسداد رسوم العضوية   قةوافوهذا اقرار منى بامل على النظام االساس ي للجمعية  تم االطالع

 د.ل( سنويا   50)وقدره د.ل( واالشتراك السنوي للجمعية  20وقدره )

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  -عامل  –......................................................... كعضو )فخري  / بعد االطالع على الطلب املقدم من السيد 

 منتسب( 

 (                 / .................................................تحت رقم )        قرر رئيس مجلس االدارة منحكم

 شروط العضوية للجمعية: 

 أن يكون حسن السيرة والسلوك   .1

 بتعبئة الطلب سواء ورقيا أو الكترونيا   أن يقوم .2

 أن يقوم بدفع الرسوم املقررة من قبل مجلس ادارة الجمعية  .3

 ال تقبل العضوية إال بعد موافقة مجلس ادارة الجمعية .4
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 أنشطة الجمعية: تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها االساسية من خالل األنشطة التالية: 

 إجراء الدراسات والبحوث العلمية النوعية والتخصصية   .2 تنظيم املؤتمرات العلمية  .1

 تصميم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وتنفيذها .4 إصدار مجلة تخصصية دورية .3

 عقد ورش العمل والندوات التثقيفية والتوعوية .6 القيام بالزيارات امليدانية  .5

 تشكيل لجان ومجموعات عمل تخصصية  .8 إصدار النشرات الدورية  .7

 عمل برامج لرعاية املبدعين واملتميزين سواء على مستوى املعلمين واملتعلمين   .10 تنظيم معرض سنوي للكتاب .9

 لفرصة للمعلم إلجراء البحوث ونشرهاإتاحة ا .12 تنظيم الرحالت واملسابقات العلمية   .11

 عمل شراكات تعاون مع الجمعيات املماثلة على املستوى املحلي والعاملي  .13
 

 املميزات:  

نظرا ألن نجاح الجمعية الليبية لعلوم التعليم يعتمد على مشاركة وإسهام منسوبي التعليم العالي والعام وعلى  

ومؤازرة وعلى تأثير املعلم وتخصصه في تطوير العملية التعليمية التربوية فإن الجمعية  مدى ما يبذلونه من جهد ودعم  

 تدعوك لالنضمام إليها كي تحظى بإسهامك ومشاركتك املتميزة واالستفادة من خبراتك وتجاربك 

 كما أن انضمامك للجمعية سيحقق لك التالي: 

املنهي:  - وامل  النمو  للحضور  الفرص  توافر  من خالل  املؤسسات  وذلك  في  املهنة  زمالء  مع  واللقاءات  الندوات  في  شاركة 

 التعليمية التربوية املختلفة 

 على اخبار املهنة وأنشطتها وذلك عن طريق حصولك على النشرة الثقافية التعرف  -

 على الدراسات والبحوث املتخصصة في املجلة العلمية التي ستصدرها الجمعية  االطالع  -

 تطوير العملية التربوية وتنميتها وذلك من خالل اسهامك في كتابة املقاالت العلمية التربوية  املشاركة في  فرصة -

 ونشرها  في القيام بالبحوث املتخصصة املشاركة -

 هذه بعض طموحاتنا ونأمل تحقيق املزيد بفضل هللا ثم بفضل تكاتف الجهود 

 رؤيتها ورسالتها وأهدافها وإنه ليسعدنا انضمامكم الى الجمعية لإلسهام في تحقيق 

 

 أ.ليلى رمضان جويبر                                                                                                                 

 اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليمرئيس مجلس                                                        
  


