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 مجلس جمعية المعلمين المركزية لعموم كيراال ، سمستاليم ، جيالرى ، تينجيفالم ، ماالبرم
 

sdbv©v P\-d¬ t_mUn dnt∏m¿´v تقرير الجلسة العامة للمنطقة 
 

1 sdbn-©ns‚ t]cpw \ºdpw 

 اسم المنطقة ، ورقم الموافقة

 

2 tbmKw tN¿∂ ÿehpw Xnø-Xnbpw 

مكان الجلسة ، وتاريخها   

 

3 BsI apA-√nw-I-fpsS FÆw 

 عدد المعلمين فى اللجنة

 

4 lmP-cm-b-h-cpsS FÆw 

عدد الحاضرين   

 

5 amt\-PnwKv IΩn‰n AwK-ß-fpsS FÆw 

عدد أعضاء األدارات   

 

6 eohn-∂-t]-£n-®-h-cpsS FÆw 

عدد الطالبين للمسامحة   

 

7 eohn-∂-t]-£n-°mØ-h-cpsS FÆw 

 عددال الطالبين للمسامحة

 

8 ]pXp-Xmbn tN¿∂-h¿ 

 عدد القادمين حديثا

 

9 hn´p-t]m-b-h¿ 

 عدد المغادرين

 

10 ]mTw \S-Ønb apA-√nw-I-fpsS t]cv,  
Fw.-F-kv.-B¿.-\-º¿, hnj-bw, ¢mkv 

 اسماء المعلمين الذين القوا الدروس

 وموضوعها ، والصف ، والرقم

 

11 D]-\ymk I¿Øm-hns‚ t]cv 

 اسم صاحب المقالة والموضوع

 

12 ASpØ tbmK Xnø-Xnbpw ÿehpw 

 تاريخ الجلسلة القادمة ، والمكان

 

13 ]mT-I¿Øm-hns‚ t]cpw hnj-bhpw ¢mkpw 

درس ، والموضوع ، والصفاسم ملقي ال  

 

 

ÿew: .................................... مكان      {]kn-U-- ns‚ / A≤y-£s‚ t]cpw H∏pw توقيع الرئيس 

XnøXn : .....................................  التاريخ          ..................................................................................................................... 

              sk{I-́ -dn-bpsS t]cpw H∏pw توقيع األمين 

                                         ..................................................................................................................... 

Ipdn∏v   مالحظات 
 

 )وال يوثق االبالتوقيع(االستمارة عالوة على دفتر الحضور  يوقع المعلمون فى هذه. ١

FORM C 



1. sdbn©v dn°m¿Umb lmP¿]-́ n-I°p ]pdsa Cu t^md-Ønepw tbmK-Zn-h-k-ß-f-n¬ apA-√nw-I-sf-s°m- v H∏v 
sh∏n-t°-- -Xm-Wv. (H-∏v, am{Xta ]cn-K-Wn-°p-I-bp-≈q).  

 

  فى الصفحات اسماء المعلمين بخط جيد واضح تكتب. ٢

2. tbmKw XpS-ßp-∂-Xn\v apºv H∏n-tS-  t]Pp-I-fn¬ s]≥kn¬sIm- v hc®v apA-√nw-I-fpsS t]cv hrØn-bmbn 
FgpXn sht°--- Xm-Wv. 

 

  مدرسة مسلسال وبعدها تبدأ بأسماء معلمي مدرسة ثانيةالتكتب اسماء معلمي . ٣

3. Hcp aZvd-k-bnse apgp-h≥ apA-√nw-I-fp-sSbpw t]¿ Fgp-Xn-b-Xn\v tijta ASpØ aZvd-k-bnse apA-√nw-I-fpsS 
t]¿ Fgp-Xm≥ ]mSp≈q 



 

فان لم يطلب . الذى لم يحضر الجلسة ان كان طلب المسامحة) مكان التوقيع(ازاء اسم المعلم ) الرخصة" (ر"يرسم . ٤

  ويكون هذا بالمداد االحمر). الغائب" (غ"فيرسم 

4. tbmK-Øn¬ lmP-dm-hmØ  apA-√n-ans‚ t]cn∂p t\sc H∏ns‚ ÿm\Øv eohn-∂-t]-£n-®n-́ p-s- -¶n¬ 

Nph∂ ajn-bn¬ (L) F∂pw Cs√-¶n¬ (A) F∂pw tcJ-s∏-Sp-tØ-- -Xm-Wv. 
 

المعلم الذى لم يشهد فى جلستين او أكثر تباعا بدون طلب للمسامحة يشار فى عمود المالحضات ويرفع أمره الى امين . ٥

  فان لم يجبر هذا النقص فيرسل اسم ذلك األمين وعنوانه الى مكتب جمعية المعلمين بجيالرى. نة اإلدارية لمدرستهعام اللج

5. eohn-∂-t]-£n-°msX ct- m AXn-e-[n-Itam tbmK-ß-fn¬ lmP-dm-hmØ apA-√n-ans\ dnam¿Ivkv tImf-Øn¬ 
{]tXyIw tcJ-s∏-Sp-Øp-Ibpw amt\-PnwKv IΩn‰n sk{I-́ nsb hnh-c-a-dn-bn-°p-Ibpw thWw. F∂n´pw ]cn-lmcw 
ImWmØ ]£w IΩn‰n sk{I-́ -dn-bpsS t]cpw hnem-khpw tNfmcn Hm^o-kn-te°dn-bn-t°-- -Xm-Wv. 

 

  .ترسل هذه اإلستمارة اثر الجلسة بحيث تصل فى مكتب جمعية المعلمين داخل اسوبع. ٦

6. tbmKw Ign-™m¬ Hcm-gvN-°p-≈n¬ In -́Ø-°-hÆw Cu t^mdw Hm^o-kn-te-°-b-t°-- -Xm-Wv. 

  

  )وان لم يشهد رئيس اللجنة فمن ترأس الجلسة(يوقع الرئيس واألمين فى اإلستمارة بالمكان المعين . ٧

7. t^md-Øn¬ {]kn-U- pw (ÿncw {]kn-U- v lmP-dn-s√-¶n¬ tbmKm-≤y-£≥ ) sk{I-́ -dnbpw bYm-ÿm-\-ß-
fn¬ H∏n-tS-- -Xm-Wv. 
 

  اإلتقانتمأل االستمارة بخط واضح وب. ٨

8. t^mdw bYmhn[w t]\ sIm- v IrXy-ambpw hrØn-bmbpw ]qcn-∏n-t°-- -Xm-Wv. 

  

{][m\ tbmK Xocp-a-\m-ßƒ  التوصيات الهامة فى الجلسة 
 

 


