
  دعوة حتصحي
  من النظام الداخلي  بناًء على المادة الرابعة

  للجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية
  تدعو اهليئة اإلدارية األعضاء املنتسبني إىل 

  انتخاب رئيس 
  للجمعية وهيئة إدارية جديدة
  في تجري االنتخابات 

  مركز الجمعية الكائن 
  طرابلس)-(القّبةفي كلية العلوم 

  بدءاً من الساعة العاشرة 
  الموافق لليوم يوم األحد  ةصبيح
  ٢٠١٣من شهر نيسان  السابع

  
  أمين سّر الجمعية

  ٤/٣/٢٠١٣طرابلس ،   
 ه(المرفقة بهذلرجاء االطالع على نّص مواد النظام الداخلي مالحظة: ا
ة ومهلة تقديم طلبات وبكيفي ترّشح واالنتخابلاالمتعّلقة بحق الدعوة) 

  .الترّشح لمنصب رئيس الجمعية أو عضوية الهيئة اإلدارية



  

  املادة الرابعة من النظام الداخلي للجمعية :
  يف اإلنتخابات : 

  جيري انتخاب اهليئة اإلدارية كل سنتني –أ 
ا بشهر على األقل اليوم الذي حتدد اهليئة اإلدارية وتعلن قبل  –ب  إنتهاء مد

  جتري فيه  انتخابات اهليئة االدارية
على كل مرشح ملنصب الرئاسة أو لعضوية اهليئة االدارية تقدمي طلب ترشيحه  –ج 

اىل أمانة السر قبل عشرة أيام على األقل من موعد االنتخاب. وتتخذ اهليئة االدارية 
اء املرشحني املقبولني ، يعلن لصقا على باب بعد اقفال باب الرتشح قرارا بأمس

  اجلمعية قبل ثالثة ايام على األقل من موعد االنتخاب .
ية اهليئة االدارية باالعضاء ينحصر  حق الرتشح ملنصب الرئاسة أو لعضو  -د 

املنتسبني مبوجب املادة السادسة من النظام االساسي ، الذين سددوا رسوم 
م  االشرتاك كاملة قبل شهر كانون االول  شريطة أن يكون قد مضى على انتسا

  عام كامل على االقل بتاريخ اجراء االنتخاب .
  ) املادة اخلامسة : (تبليغ السلطات بنتيجة االنتخاب

  املادة السادسة  :  
جيري االنتخاب يف املوعد احملدد باالقرتاع السري، وبعد اكتمال النصاب  -أ   

القانوين ، ويرأس جلسة االنتخاب أكرب أعضاء اجلمعية العمومية سنا من غري 
املرشحني ألي منصب، ويقوم هو باختيار اثنني من أعضاء اجمللس غري املرشحني 

  نتائج يف اجللسة نفسها .ملعاونته . وتعلن ال
يعد فائزا مبنصب الرئاسة أو العضوية املرشح الذي ينال أكثرية األصوات .  –ب 

واذا مل يكن سوى مرشح واحد للرئاسة عد فائزا بالتزكية . واذا مل يكن سوى مثانية 
  مرشحني للعضوية , عدوا فائزين بالتزكية .


