
                                                                 بسم ا الرمحن الرحيم
  وزارة الرتبية والتعليم

  ٢٠٠٨/  ١٤٧رقم وزاري  قرار
   تشكيل اللجنة العامة وفريق التدريب املركزيبإعادة

  ظام تطوير األداء املدرسي لتنفيذ � 
  

   وتعديالته،١٢٠/٢٠٠٤ر باملرسوم السلطا�ي رقم  قا�ون اخلدمة املد�ية الصادادا إىلاستن
   بتحديد اختصاصات وزارة الرتبية والتعليم،٣٧/٢٠٠٨وإىل املرسوم السلطا�ي رقم 

  ، وحتديد اختصاصاهتا باعتماد التقسيمات اإلدارية لوزارة الرتبية والتعليم ٦٩/٢٠٠٨وإىل القرار الوزاري رقم 
  "مشروع املعلم األول مشرفا مقيما"و " املشروع التكاملي لإلمناء املهين " دمج  ب٢٠٠٦ / ١٩وزاري رقم الرار وإىل الق

  ،"�ظام تطوير األداء املدرسي "  يف مشروع واحد مبسمى" مشروع تقويم األداء املدرسي وتطويره "و 
  . مصلحة العملوبناء على ما تقتضيه

   تقـــــــــــــــــرر
 ١٩/٢٠٠٦ املشار إليها يف القرار الوزاري رقم        نفيذ �ظام تطوير األداء املدرسي    ل جلان وفرق ت   يتشكيعاد   ):١(ادة  امل

  :على النحو التايل
  : اللجنة العامة)أ (   
                                      :، وعضوية كل منلتنمية املوارد البشرية مدير عام املديرية العامة          برئاسة الدكتور  
  �ائباً للرئيس          ة تطوير األداء املدرسيمدير دائر/ الفاضل -  
   الرتبويفدائرة اإلشرامدير /   الفاضل-  
   تقييم العائد التدرييبمدير دائرة /  الفاضل-  

  مدير دائرة التأهيل والتدريب  /  الفاضل -                
                                             االحتياجات وتخطيط المدير دائرة /  الفاضل-                

  مدير دائرة املواز�ة/  الفاضل-                
  مدير دائرة ضبط اجلودة/  الفاضل -                
        ظم املعلومات�ائب مدير دائرة �/  الفاضل-                
رئيس فريق الت/  الفاضل-                   عضواً ومقرراً    )جـ  ( دريب املركزي املنصوص عليه يف البند                      

  : اللجان الفرعية باملناطق التعليمية)ب (   
 ١

  :، وعضوية كل من للمنطقة/ للمحافظة الفاضل مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم             برئاسة  



  �ائباً للرئيس          تنمية املوارد البشريةمدير دائرة /  الفاضل-  
  االحتياجات التعليمية وضبط اجلودةختطيط  مدير دائرة /الفاضل-  
  مدير دائرة الشؤون اإلدارية واملالية/  الفاضل-  

  مدير دائرة التقويم الرتبوي   /  الفاضل-
                       )ي ومسندمميالرب(رئيس قسم التقويم الرتبوي         /  الفاضل-

  تقنية املعلومات  مدير دائرة /  الفاضل -                
                  )الربميي ومسندم(   رئيس قسم تقنية املعلومات/ الفاضل-                 
  ومدير مدرسة  مدرسي  وعضو فين تقييم ومتابعة أداء إداري مشرف مشرف مادة و-                

    من بني العاملني باملنطقة  رئيس اللجنةخيتارهم                     
    مقرراً     )د ( رئيس فريق التدريب احمللي باملنطقة املنصوص عليه يف البند /  الفاضل-  

               ، برئاســــة الفاضــــل مــــدير إدارة الرتبيــــة والتعلــــيم للمنطقــــة وتــــشكل اللجنــــة الفرعيــــة باملنطقــــة الوســــطى                       
   :الوسطى، وعضوية كل من

  �ائباً للرئيسوير األداء املدرسي                                                                         رئيس قسم تط/  الفاضل-   
    رئيس قسم تقنية املعلومات/   الفاضل -                 
  رئيس قسم الشئون املالية/  الفاضل -                 
  والتقويمرئيس قسم القياس /  الفاضل -                 
               رئيس قسم اإلحصاء والتخطيط واالحتياجات وضبط اجلودة/   الفاضل -                 
                        ومــــدير مدرســــة  وعــــضو فــــين تقيــــيم ومتابعــــة أداء مدرســــي      إداريمــــشرف مــــشرف مــــادة و -                 

  ة  من بني العاملني باملنطق رئيس اللجنة خيتارهم 
  مقرراً              )د ( نصوص عليه يف البند رئيس فريق التدريب احمللي باملنطقة امل/  الفاضل-  

  
  :فريق التدريب املركزي) جـ (   
  : كل من وعضوية،تطوير األداء املدرسي �ائب مدير دائرة برئاسة الفاضل     

 :من دائرة تطوير األداء املدرسي            
 متابعة األداء املدرسي       رئيسة قسم ةنت عبدا بن زاهر اهلنائيمنرية ب  الفاضلة •
 عيسى بن علي الكيومي     عضو فين تقييم ومتابعة أداء عبدا بن  الفاضل •
  طالل بن عبدا بن حممد البلوشي        عضو فين تقييم ومتابعة أداء الفاضل •
 عضوة فنية تقييم ومتابعة أداء زهور بنت عبدالرضا مجعة اللواتية      الفاضلة  •
  أمحد بن  حممد بن عمري اهلنائي              عضو فين تقييم ومتابعة أداء الفاضل  •
 عائشة بنت سعيد بن بشري املعمرية      عضوة فنية تقييم ومتابعة أداء الفاضلة •
        عضوة فنية تقييم ومتابعة أداءزكية بنت سعيد بن هاشم الغافرية  ةالفاضل •

 ٢



  
  

  :من دائرة اإلشراف الرتبوي          
 هادي خملف الفراجي                                مشرف عام مادة اجلغرافيا/ الدكتور •
   اللغة العربية               رئيس قسم  سامل بن سعيد بن سالم اهلنائي/ الفاضل  •
  أول            مشرف أول جمالحسني بن علي بن سامل اجلهضمي/ الفاضل •
 خالد بن حممد بن مبارك العربي              مشرف لغة إجنليزية/ الفاضل •
 

 :من مركز التدريب الرئيس          
                                     للشؤون الفنيةائبة مدير مركز التدريب الرئيس  � عائشة بنت سامل بن مجعة العرميية     /الفاضلة •
 حممد أمحد العقلة                             مدرب معلمي اللغة العربية. د/ الفاضل •
 

  :من دائرة التأهيل  والتدريب
 �اصر بن حممد بن سعود  التوبي             رئيس قسم تأهيل املعلمني/ الفاضل •
 

  :من املناطق التعليمية
  من املنطقة الداخلية        عبدا بن زاهر بن حممد العربي/ الفاضل •
 )جنوب(ن منطقة الباطنة      مسعيد بن عبدا بن علي الربيكي/ الفاضل •
  

  مــن املــادة الثا�يــة ) ج(رئــيس فريــق التــدريب املركــزي املنــصوص عليــه يف البنــد/ علــى أن يقــوم الفاضــل          
  .ن بني األعضاء املذكورين مقرر للفريق مختيارإب

  
  :فرق التدريب احمللية باملناطق التعليمية) د (   

                   قيــــ منطقــــة تعليميــــة فر/ حمافظــــةتعلــــيم بكــــلرتبيــــة والل مــــدير عــــام املديريــــة العامــــة للشكيــــ  
                  ، التــــدريب وعــــدد مــــن األعــــضاءمركــــزاملنطقــــة مــــن رئــــيس /  للمحافظــــةالتــــدريب احمللــــي

                 /ومــــشريف املــــواد  وأعــــضاء فنيــــي التقيــــيم ومتابعــــة األداء اإلداريــــنياملــــشرفنيخيتــــارهم مــــن 
  .لعاملني باملنطقة  ا ومديري املدارسااالت

ــ  يـــ فرباملنطقـــة الوســـطى تعلـــيم رتبيـــة واللإدارة ال مـــدير شكيـــ                    ة مـــنق التـــدريب احمللـــي للمنطقـ
ــيس  ــزرئ ــضاء،   تــدريب  المرك ــدد مــن األع ــشرفني  وع ــارهم مــن امل ــضاء فنيــي  اإلداريــنيخيت            وأع

  .لعاملني باملنطقة  اومديري املدارس ااالت /ومشريف املوادالتقييم ومتابعة األداء 
  
  
 ٣



  : تباشر اللجان والفرق املشار إليها يف املادة السابقة االختصاصات التالية ):٢( ادة امل
  : اختصاصات اللجنة العامة) أ (            
  اإلشراف العام على تنفيذ اخلطط العامة والتفصيلية لنظام تطوير األداء املدرسي، واختاذ كافة                      

ــزي واللجــان                                           ــدريب املرك ــق الت ــع فري ــة م ــسيق واملتابع ــذلك بالتن ــة ل ــدابري الالزم                        اإلجــراءات والت
  .وفرق التدريب احمللية باملناطق التعليمية واجلهات املعنية األخرى الفرعية

  : باآلتي– بصفة خاصة –وختتص اللجنة   
           ، لتنفيـذ �ظـام تطـوير األداء املدرسـي         املراجعة املستمرة للجوا�ـب الفنيـة واإلداريـة واملاليـة          -١

  . التنفيذوتطويرها مبا يتواءم واحتياجات
 .تيسري إجراءات مد املدارس وتعزيزها مبتطلباهتا -٢
 .تذليل الصعوبات وحل املشكالت اليت قد تواجهها عملية التنفيذ -٣
 . املطبقة للنظاممتابعة �تائج التقويم الذاتي واخلارجي للمدارس -٤
 .توجيه سائر اللجان والفرق املعنية مبا حيقق األهداف املرجوة -٥
 .ة السنوية الالزمة لتنفيذ النظامإعداد املواز�ة املالي -٦
   .وضع معايري لتكريم املدارس املتميزة يف أدائها -٧

  :اختصاصات اللجنة الفرعية باملنطقة التعليمية) ب (         
  .تنفيذ خطط وبرامج التطوير ومتابعتها باملنطقة مبراعاة توجيهات اللجنة العامة                         

  : باآلتي- بصفة خاصة–لجنة وختتص ال          
       متابعة عملية التقـويم الـذاتي واخلـارجي مبـدارس املنطقـة، ومراجعـة �تائجهـا ورفعهـا إىل           -١

  .اللجنة العامة
 .اعتماد اخلطط التطويرية اخلاصة مبدارس املنطقة، ودعمها، ومتابعة تنفيذها -٢
ــة للتنف    -٣ ــة الالزمـ ــة واملاليـ ــة واإلداريـ ــة اجلوا�ـــب الفنيـ ــسهيل كافـ ــدارس تـ ــم املـ ــذ، ودعـ         يـ

 .باحتياجاهتا
 .العمل على توفري واستقرار الكادر اإلداري والفين املدرب يف املدارس -٤
 .حل املشكالت اليت قد تتعرض هلا عملية التنفيذ -٥
 .اإلشراف على فريق التدريب احمللي باملنطقة -٦
   . املعتمدةاختيار املدارس املطبقة للنظام وفق األسس واملعايري -٧

  :اختصاصات فريق التدريب املركزي) جـ (      
             بـالوزارة واملنـاطق  للجهـات املعنيـة  عقد اللقاءات التعريفية بنظام تطوير األداء املدرسي،      -١

 .التعليمية
  .املتعلقة بنظام تطوير األداء املدرسيوضع خطط التدريب  -٢

 ٤



    دة  مــن الوثــائق اخلاصــةاالســتفابظــام تطــوير األداء املدرســي لنإعــداد احلقيبــة التدريبيــة  -٣
  .بالنظام

 اإلداريـني  املـشرفني  و ومجيع أعضاء فنيي تقييم ومتابعـة أداء تدريب فرق التدريب احمللية  -٤
ومديري املدارس باملنـاطق    )املشرفني املقيمني (واملعلمني األوائل   ااالت  / ومشريف املواد 

  .التعليمية
 تدريبيــة الــيت تعقــد ملــساعدي مــديري املنــاطق التعليميــة يف املــشاغل المــشريفمــشاركة  -٥

  ).املشرفني املقيمني ( املدارس واملعلمني األوائل 
مراجعة املادة التدريبية يف ضوء املالحظات الواردة من القـائمني علـى التنفيـذ واملـدربني،                 -٦

  .والتطوير الالزم لتلك املادة مبا حيقق األهداف املنشودة وإجراء التعديل
  .للمدارس للمتابعة وتقديم الدعم الالزمالقيام بزيارات دورية  -٧
  

  :اختصاصات فريق التدريب احمللي باملنطقة التعليمية) د (    
ــة     -١ ــي يف املنطقـ ــوير األداء املدرسـ ــام تطـ ــذ �ظـ ــيني بتنفيـ ــدريب املعنـ ــة تـ ــات  احلقيبـ ــى حمتويـ                      علـ

  . املدرسيالتدريبية  املقرة من اللجنة العامة لتنفيذ �ظام تطوير األداء
                     اقــــرتاح أوراق عمــــل إلثــــراء احلقيبــــة التدريبيــــة وآليــــة تنفيــــذها بعــــد األخــــذ يف االعتبــــار   -٢

 . فريق التدريب املركزيمن  وإقرارهااالحتياجات التدريبية 
ــامج         -٣ ــداد الرب� ــوير األداء املدرســي، وإع ــام تط ــة لنظ ــدارس املطبق ــدريب امل ــد ت ــرتاح مواعي                اق

 .التدريبية التنفيذي للحقيبة
  .تقييم الربامج التدريبية املتعلقة بتنفيذ �ظام تطوير األداء املدرسي باملناطق التعليمية -٤
  

  . جتتمع كل من اللجان والفرق املشار إليها بدعوة من رئيسها كلما اقتضى األمر ذلك):٣(ادة امل
  .عن سري أعماهلا إىل اللجنة العامةريرا الفرعية، كل ثالثة أشهر، تق ترفع اللجان ):٤(ادة امل

ــادة  ــها        : )٥(امل ــيت واجهت ــصعوبات ال ــضمناً ال ــام الدراســي مت ــة الع ــة لتنفيــذ النظــام تقريرهــا بنهاي ــة العام ــع اللجن          ترف
  .املناطق واملقرتحات اليت تراها مناسبة لتذليل تلك الصعوبات

  . أحكامهمع  ارض  أو يتعالقراركل ما خيالف هذا يلغى  ):٦(ادة امل
  . يعمل هبذا القرار من تاريخ صدوره):٧(ادة امل
  

  حييى بن سعود السليمي                             
  مــــــربية والتعليــــــر التـــــوزي                       
  هـ ١٤٢٩ / ٦/ ٧: صدر يف  
    م٦/٢٠٠٨/  ١١ : املوافق  

 ٥


