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جماعات العمل بالمدارس في  التطوير التنظيمي في

 سلطنة ُعمان

 )دراسة تحليلية(

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخالصة

، التطوير التنظيمي في جماعات العمل بالمدارس في سلطنة ُعمان  واقع التعرف علىهدفت الدراسة الحالية إلى 

وتوصلت . ، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات والمعلومات التاريخي واستخدمت الدراسة المنهج

اهتمام وزارة التربية والتعليم بتشكيل أنواع متعددة من جماعات العمل تتمثل في المجالس ، وفرق  الدراسة إلى

ومهامها ومسئولياتها وأدوارها، العمل، واللجان المدرسية، كما اهتمت بتطوير هذه الجماعات في تشكيلها ووظائفها 

كما يُشارك أعضاء اإلدارة المدرسية وممثلين عن الٌمعلمين واألخصائيين في جميع جماعات العمل، كما توصلت 

النتائج إلى قلة ٌمشاركة الطلبة في تشكيل المجالس واللجان المدرسية، وعدم وجود أعضاء من المجتمع المحلي في 

    سية.جماعات العمل المدر عضوية
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ABSTRACT 

The present study aimed to know The reality of organizational development in school 

Working groups in the Sultanate of Oman. The study used the Historical method, and 

the analysis of documents was used in collecting data and information. The study found 

that the Ministry of Education is interested in forming various types of working groups, 

such as councils, teams, and school committees, as well as the development of these 

groups in their formation, functions, tasks, responsibilities and roles. The members of 

the school administration, representatives of teachers and specialists in all work groups, 

The results have resulted in the low participation of students in the formation of school 

Councils and committees, and the lack of members of the community in the 

membership of school Working groups..  
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المقدمة:
 

 
تهتم النظم التعليمية في كثير من دول العالم بتحسين وتطوير أدائها بصورة ُمستمرة، وذلك لتحقيق الجودة والتميز 

في العمل، وإعداد جيل من الطلبة قادر على مواجهة التحديات والتغيرات والتوجهات العالمية الُمعاصرة مثل 

المعلومات واالتصاالت، ويٌعتبر مدخل التطوير التنظيمي من أحد أساليب تحسين العولمة والمعرفة وتكنولوجيا 

 وتطوير األداء .

ويُعتبر التطوير التنظيمي عملية تسعى من خاللها المؤسسة إلى إحداث تدخالت ُمخططة تكون بهدف زيادة فعاليتها 

، 1122الجتماعي في المؤسسة )يعقوب، وتطوير قدرات عامليها، وذلك من خالل التركيز على الجانب اإلنساني وا

( ، وذلك من أجل التغيير إلى األفضل وزيادة قدرة الُمنظمة وفعاليتها على مواجهة الظروف الجديدة من أجل 2

 (  21، 1122تحقيق أهداف الُمنظمة ُمستخدمة في ذلك العلوم والمعارف السلوكية. )حشاش، 

ير التنظيمي تتمثل في انخفاض ُمعدالت األداء واإلنجاز، ووجود وهناك عدد من األسباب تدفع الُمنظمة للتطو

حواجز بين العاملين واإلدارة وال سيما في التواصل الفعال، وضعف الُمنافسة واإلبداع واالبتكار، وكثرة غياب 

 ( 1121العاملين، وزيادة ٌمعدالت الشكاوي، وانخفاض الروح المعنوية والرضا الوظيفي للعاملين.)أبو عمره، 

ويهدف التطوير التنظيمي إلى زيادة قدرة الٌمنظمة على التكيف مع التغيرات والتطورات واالتجاهات الٌمعاصرة،  

ومساعدتها على النمو والتطور وفق أسس فلسفية إدارية أساسها تفاعل األفراد كفرق عمل  متخصصة ذات 

حسين نوعية الحياة الوظيفية والمجتمعية، وإيجاد ديناميكية، وتحسين أداء الجماعات واألفراد والمؤسسة ككل، وت

مناخ صحي وفعال في الُمنظمة كل يزيد من االنتماء إليها والوالء لها، وتشجيع األفراد على تحقيق أهداف الُمنظمة، 

نظيمية، وتمكين الُمديرين والعاملين من اتباع أساليب إدارية وفنية جديدة، وإيجاد التوافق بين األهداف اإلدارية والت

 (  292-291، 1122وتفعيل نظام قابل للتجديد والبقاء  . )درادكة ومحمود، 

ويتسم التطوير التنظيمي بعدة خصائص تتمثل في الشمولية لجميع القوى البشرية واالهتمام بالتنظيم الداخلي 

العام وبيئة العمل بشكل دائم وأساليب العمل الُمطبقة، واالستمرارية في زيادة الفعالية التنظيمية وتحسين الُمناخ 

ومستمر، والتدخل المخطط لتشخيص المشاكل بدقة وتجميع الجهود لمواجهتها، والُمشاركة في تنفيذ عمليات 

 ( 111، 1121التطوير في جميع المراحل، وذلك لضمان مساهماتهم في التنفيذ كونهم ٌمشاركين فيها. )أحمد، 

الت رئيسة ، األول األفراد حيث يمكن تطوير أفراد الُمنظمة من خالل ويشتمل التطوير التنظيمي على ثالث مجا

شخصياتهم وإدراك احتياجاتهم، ودوافعهم وقدراتهم، واتجاهاتهم ومواقفهم، وفرص ُمشاركاتهم في صنع القرارات 

، ويركز وحل الُمشكالت؛ والمجال الثاني جماعات العمل وهم مجموعة من األفراد يربطهم تحقيق أهداف ٌمشتركة 

تطوير جماعات العمل على تحقيق التماسك بين أفراد الجماعة الواحدة، والجماعات المختلفة داخل الُمنظمة، 

والتفاعل بينهم، ويتم تطوير جماعات العمل من خالل توحيد القيم والمعايير والٌمعتقدات بينها؛ أما المجال الثالث 

سلطاتها، وهيكل االتصاالت والمعلومات، والعمليات اإلدارية داخل فيكون الُمنظمة نفسها في هياكلها وعالقاتها و

 ( 1122الُمنظمة. )عبد العال ، 

ويعتمد التطوير التنظيمي على عدد من األساليب يتعلق بعضها بمستوى العمل الجماعي مثل: بناء الفريق، 

لتعليم، والشبكة اإلدارية؛ كما توجد والمعلومات الراجعة، والعمليات االستشارية، وتدريب الحساسية، والتدريب وا

وتطويع السلوك، والتدريب المعملي، وبرنامج  أساليب تتعلق بالمستوى الفردي تتمثل في تحليل أنماط التعامل،

 ( 29-28، 1122التخطيط المهني، وإدارة ضغوط العمل.) حميدي، 

ويمر التطوير التنظيمي بثالث مراحل رئيسة، األولى التدخل وتتضمن إثارة ذهن أفراد وجماعات الُمنظمة 

لضرورة الحاجة إلى التطوير، وجذب انتباههم إلى التحديات التي تعوقهم في العمل، ويتم فيها إثارة دافعيتهم للبحث 

ية فهي مرحلة التغيير وتشتمل على تطوير األنظمة عن حلول ذاتية وإبداعية لحل الٌمشكالت، أما المرحة الثان

وأساليب العمل واإلجراءات التنظيمية والسلوك الفردي والجماعي في الُمنظمة، وتٌعرف المرحلة الثالثة بالتثبيت 

وتتضمن تثبيت ما تم التوصل إليه أي حماية وصيانة التغيير الذي تم التوصل إليه، ومحاولة الحفاظ على المكاسب 

 ( 2121، 1121مزايا التي تم تحقيقها من التطوير التنظيمي.   )جاد هللا ، وال

ويتطلب تطبيق التطوير التنظيمي تبني الُمنظمة مدخل النظم، وذلك بالنظر إلى الُمنظمة بشكل ُمتكامل ذات مكونات 

ومساندتها ودعمها المادي  ُمترابطة وتتأثر فيما بينها، واقتناع اإلدارة العليا بحتمية وضرورة التطوير التنظيمي

والبشري له، ومشاركة قادة العمل الجماعي في تحديد مجاالته وأنشطته وبرامجه، وتهيئة العاملين وإرساء قواعد 

الثقة بين اإلدارة والعاملين، والتركيز على البعد اإلنساني من خالل ُمراعاة احتياجات ورغبات وتوقعات العاملين 

نظمة، واالستعانة بخبراء من خارج الُمنظمة لضمان الحيادية والموضوعية، واإلعداد عن تصميم أي تطوير بالمُ 

والتحضير الُمتميز لبرنامج التطوير، واختيار األسلوب الُمناسب للتنفيذ يراعي التدرج، والحرص على تحقيق 
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ذليل أي عقبات وٌمشكالت تواجه اإلنجازات التي تحقق منافع وفوائد للُمنظمة والعاملين، والتقييم المستمر للنتائج وت

 ( 1122هذا التطوير.) ياسين، 

( 1121) راشد آل دراسة نتائج دراسة نتائج أشارت حيث التنظيمي بالتطوير السابقة الدراسات من كثير اهتمت وقد

 المملكة في التعليمية أبهى بمدينة للبنات العامة الثانوية للمدارس التنظيمي التطوير في التنظيمية الثقافة دور أن إلى

 وأهدافها الثانوية المدرسة إدارة رؤية: وهي األبعاد جميع وفي عام، بشكل عالية بدرجة جاء السعودية العربية

 . الترتيب على ورسالتها

 التربوي اإلشراف بمكاتب التنظيمي التطوير تواجه مشكالت وجود إلى( 1122) مكي آل دراسة نتائج وتوصلت

 جاءت بينما واإلشراف، والقيادة واالتصال، والتنظيم، ، التخطيط مجاالت في كبيرة بدرجة ُعمان سلطنة في

 .  التدريب مجال في متوسطة

 الباحة منطقة في والمتوسطة الثانوية المدارس في التنظيمي التطوير أن( 1122) الغامدي دراسة نتائج وكشفت

 الموارد وتنمية التنظيمي، الهيكل مجاالت في ومرتفعة عام، بشكل مرتفعة بدرجة يتم السعودية العربية بالمملكة

 .للمدرسة االستراتيجية واألهداف البشرية،

ناء يرية التربية والتعليم بشمال سيديمي بمظالتنالتطوير لبات طمت( إلى أن 1122وط )ؤأرناوبينت نتائج دراسة 

جاءت متوسطة بشكل عام، ومتوسطة أيضاً في جميع المحاور وهي  مة المتعلمةظالمنئص خصابمصر في ضوء 

 الُمتطلبات االستراتيجية، والهيكلية ، واإلدارية، والبشرية، والتكنولوجية. 

 

 : مشكلة الدراسة

أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود نوع من القصور في كافة أشكال جماعات العمل في  

( ، 1122( ، والمعولي )1122(، والسعدي )1121يث أشارت نتائج دراسات المسهلي)المدارس بسلطنة ُعمان ح

( إلى وجود ُمشكالت تتعلق بمجالس اآلباء واألمهات تتمثل في قلة وضوح  أدوار تلك المجالس 1122والشحية  ) 

هامهم  فيها عامة وفي هذه وأهدافها في العملية التربوية لدى أعضائها، وقلة وعيهم بالعملية التعليمية بالمدارس وبم

المجالس خاصة، وتدني المستوى التعليمي والثقافي لغالبية األعضاء من أولياء األمور والمجتمع، وعزوف أولياء 

األمور والمجتمع عن حضور اجتماعاتها، فضالً عن تكرار الموضوعات المطروحة في هذه االجتماعات وقلة 

 صلها مع مؤسسات المجتمع المحلي. التدريب والتأهيل ألعضاءها ، وضعف توا

( إلى وجود مشكالت تتعلق باللجان المدرسية تتمثل في  ضعف تشكيلها ، 1122وتوصلت نتائج دراسة الغاوية )

وضعف دعم السلطات العليا الحتياجاتها المادية، ومحدودية الصالحيات المعطاة لها، ،  وقلة وجود الوقت الكافي 

لجنة ، ال تمتلك القدرات الكافية في اإلدارة المالية؛ فضالً عن قلة إلمام األعضاء لعقد اجتماعات دورية لكل 

باألنظمة والسياسات المتبعة في المدرسة،  ومعاناة المعلمين المنتسبين إليها من كثرة األعباء واألعمال التي تطلبها 

معلمين بأعمال التدريس وما يصاحبه من بكافة أنواعها، وقلة الدورات التدريبة التي تقدم ألعضائها، وانشغال ال

 ، والبطئ الشديد في أعمالها نظرا لكثرة المناقشات والمداوالت بين األعضاء.  أعمال أخرى 

( مجموعة من أوجه القصور تتعلق بمجالس إدارات المدارس تتضمن 1122كما أظهرت نتائج دراسة المعولي )

مدرسية، وقلة التعاون بين اعضاء المجلس على مستوى المدرسة، قلة وعي األعضاء بمهامهم في مجلس اإلدارة ال

وضغوطات العمل اليومية المكلف بها األعضاء، وضعف التواصل بين المجالس،  المدرسية، وصعوبة تعامل 

اعضاء المجلس مع األزمات المدرسية، وقلة الكادر اإلداري في بعض المدارس، وكثرة األعباء  الملقاة على عاتق  

 ء المجلس، والمركزية في اتخاذ القرارات المدرسية.اعضا

للقيام بمهامه، وقلة  لمجلس اإلدارة الطالبية كافي الوقت ال( قلة وجود 1122وأبرزت نتائج دراسة المعولي أيضاً )

وضوح أدوار المجلس لدى أعضاءه ، وضعف تدريبهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم القيادية، وقلة تحفيزهم وتشجيعهم 

ً على دروسهم م ن قبل إدارات المدارس والمعلمين ، وخوف الطلبة المتفوقين من المشاركة في المجلس حرصا

وعدم ضياع وقتهم،  وقلة مشاركة أعضاء المجلس في أعمال المناوبة اليومية خالل وقت الفراغ، وقلة مساعدة 

 االرشاد.إدارة المدرسة في االتصال بأولياء أمور الطالب المحتاجين للتوجيه و

( قصور دور مجالس اإلدارة الطالبية في تنمية المواطنة لدى 1122وبينت نتائج دراسة إبراهيم والبوسعيدي )

ممارسة األنشطة المدرسية،  وطلبة المدارس العُمانية في مجاالت تعريفهم بحقوقهم في الحصول على تعليم متميز، 

لى حرية تعبير الطلبة عن أفكارهم وآمالهم وتطلعاتهم نحو المشاركة في انتخابات مجالس الفصول،  وتركيزه عو

مستقبلهم الدراسي والمهني، وتمثيلهم في المجالس المدرسية ، والمساعدة في إيجاد حلول لمشكالت الطلبة السلوكية 
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مثل الهروب من المدرسة والتدخين وعدم الُمحافظة على األثاث المدرسي، والمناقشة والحوار حول القضايا 

 لتعليمية التي تهم الطلبة، وتنمية شخصيات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ا

إلى  ( 1122( والمنوري )1121الزاملي وأخرون )(،  1121اليعُربي)و ، (1121وأبرزت نتائج دراسة النعمانية )

أن فرق التقويم الذاتي بالمدارس تواجه مجموعة من الصعوبات تتضمن قلة توافر أنظمة معلومات علمية ودقيقة 

يعتمد عليها التقييم، وقلة موازنات البرامج والخطط لتنفيذ معايير التقييم وأدواته وقلة الكفاءات المتخصصة في تقييم 

وضعف الفهم ألبعاد القائمين على التقييم على كيفيته ومعاييره،  وتأهيل األداء بموضوعية، وضعف برامج تدريب

معايير ومؤشرات التقويم الذاتي للمدرسة لدى العاملين بالمدرسة ،وقلة ثقافة المجتمع المدرسي حول فاعلية التقويم 

لتحديد طرائق  وقلة وجود مصادر متنوعةورؤية التقويم الذاتي وفلسفة تطبيقه في المدارس غير واضحة،  الذاتي ، 

وغياب التخطيط للتقويم الذاتي للمدرسة، وقلة االستفادة من نتائج التقويم الذاتي وآليات جمع بيانات التقويم الذاتي، 

  في تحسين عملية التعلم والتعليم.

 ( أن دور أولياء األمور في فِرق التقويم الذاتي في دعم نظام تطوير1122كما كشفت نتائج دراسة المرزوقي )

 األداء المدرسي في مرحلة التعليم ما بعد األساسي بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان كان متوسطاً.

 

 وتأسيساً على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤلين اآلتيين:

 ؟ جماعات العمل بالمدارس في سلطنة ُعمان التطوير التنظيمي فيما واقع  .2

 ؟  جماعات العمل بالمدارس في سلطنة ُعمان يمكن من خاللها تطويرما اهم التوصيات التي  .1

 

 أهداف الدراسة : 

 هدفت هذه الدراسة إلى:      

 التعرف على واقع التطوير التنظيمي في جماعات العمل بالمدارس في سلطنة ُعمان. .2

 ُعمان.  التوصيات يمكن من خاللها تطوير جماعات العمل بالمدارس في سلطنة  وضع مجموعة من .1
 

 أهمية الدراسة : 

كافة الُمشاركين في جماعات العمل المدرسية من إدارة مدرسية  تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تفيد

جماعات العمل  وٌمعلمين وأخصائيين وطلبة وأولياء أمور في التعرف على أهم مجاالت التطوير التنظيمي في

اداء المهام والمسئوليات واألدوار الُمرتبطة بهذه الجماعات؛ كما يمكن أن تفيد  المدرسية، ومن ثم مساعدتهمعلى

للمسئولين في وزارة التربية والتعليم والُمديريات التعليمية التابعة لها من توفير كافة متطلباتها المادية والبشرية 

 .  والتشريعية حتى تحقق أهدافها بجودة وتميز
 

 حدود الدراسة:

 الدراسة في االتي: تمثلت حدود 

 .   العمل بالمدارس في سلطنة ُعمان حيث اقتصرت على التطوير التنظيمي لجماعات الحدود الموضوعية: .2

 أعضاء المجالس وفرق العمل واللجان المدرسية.   حيث اقتصرت على الحدود البشرية: .2

 حيث اقتصرت على المدارس في سلطنة ُعمان. الحدود المكانية:  .3

 م. 1128 -1111حيث اقتصرت على الفترة الزمنية من  الزمنية:الحدود  .2

 

 مصطلحات الدراسة:

 :التطوير التنظيمي

يٌعرف التطوير التنظيمي على أنه" جهد طويل المدي يدار ويدعم من اإلدارة العليا لتطوير الرؤية المستقبلية وحل 

منظمة مع التركيز بصفة خاصة علي ثقافة فرق المشكالت من خالل العمليات الجماعية المستمرة إلدارة ثقافة ال

العمل بإستخدام تقنيات علم السلوك والبحث العلمي للمزج بين رغبات األفراد للنمو والتطور وأهداف وغايات 

 (21، 1122المنظمة لتحقيق تنظيم أكثر فاعلية".)إبراهيم وعبد العزيز، 

والجهود المختلفة لتحسين األداء والفعالية لألفراد كما يٌعرف على أنه "مجموعة من اإلجراءات والممارسات 

وجماعات العمل والتنظيم بشكل عام ، والكيفية التي تُعالج بها الُمشكالت، والتجديد لممارستها اإلدارية مع االعتماد 

ق مبادئ على الجهد التعاوني بين العاملين، ووضع الظروف البيئية الداخلية والخارجية في االعتبار، من خالل تطبي

 (222، 1122، )العنزيالعلوم السلوكية". 
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وفي ضوء ما سبق من تعريفات يُعرف الباحثان التطوير التنظيمي بأنه مجموعة من اإلجراءات والممارسات 

والجهود الُمنظمة لتحسين أداء جماعات العمل في المدارس بسلطنة ُعمان، وحل الٌمشكالت التي تواجهها بكفاءة 

 . ها من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها ومسئولياتها وأدوارها بجودة وتميز في العملوفعالية، وتمكين
 

 منهج الدراسة:

على  " جمع الحقائق والمعلومات من خالل الوثائق  اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج التاريخي حيث إنه يعتمد

واقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل ".والسجالت واآلثار، ويستخدم في دراسة الظواهر واألحداث والم
 

.(222، 1119)سليمان، 
 
 

 

 اإلطار النظري للدراسة: 

تضمن اإلطار النظري للدراسة  جماعات العمل في المدارس بسلطنة ُعمان، وهي تأخذ أشكاالً متعددة تتمثل في 

 المجالس وفرق العمل واللجان المدرسية، ويمكن بيان هذه األشكال على النحو اآلتي: 

 أوال: المجالس المدرسية وتتضمن اآلتي: 

 أولياء األمور )اآلباء واألمهات( وتضمن المراحل اآلتية:  النوع األول: مجالس

 المرحلة األولى:

( 21/99م صدرت الالئحة التنظيمية لمجالس اآلباء واألمهات وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم )1111في عام 

 (، واشتملت هذه الالئحة على اآلتي:22/1111والمعدلة بالقرار رقم)

 

 واألمهات في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان:[ تشكيل مجالس اآلباء 1]

في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من أعضاء يمثلون المدرسة أولياء األمور  يتكون مجلس اآلباء واألمهات

ممثليهم في اجتماع الجمعية  أحد اآلباء أو األمهات المنتخب من قبلوالمجتمع المحلي حيث يتضمن 

( وال يزيد 21وال يقل عن ) ومساعد مدير المدرسة)عضوا( ، المدرسة)نائبا للرئيس( ، ومدير العمومية)رئيسا( ،

( من 2وماال يزيد على ) العمومية)أعضاء( ، اآلباء أو األمهات ينتخبهم ممثلوهم في اجتماع الجمعية ( من21على )

 ( على األكثر من2ى أن يكون من بينهم )ممثلوهـم في اجتماع الجمعيـة العموميـة عل المعلمين أو المعلمات ينتخبهم

 واألخصائي االجتماعي)عضوا ومقررا(. المعلمين أو المعلمات األوائل)أعضاء( ،

 ،وأهم هذه األدوار ما يلي:اآلباء واألمهات  وتتعدد وتتنوع أدوار أعضاء مجلس

اإلشراف على و ،الجهات األخرىتمثيل المجلس أمام و ،ورئاسته الدعوة إلى االجتماعب ويقوم *رئيس المجلس؛ 

التوقيع على و ،بشأنها النظر في التوصيات التي تصدرها اللجان الرئيسية واتخاذ ما يلزم،وبالمجلس سير العمل

 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه الالئحةو ،المقرر محاضر االجتماعات والدعوات مع

تسيير أعمال المجلس ، وإليه من أعمال الرئيس في عمله وتنفيذ ما يوكلمساندة بويقوم نائب رئيس المجلس؛  *

 التي تصدر عنه اإلشراف على أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس ومتابعة تنفيذ القراراتو ،الرئيس أثناء غياب

 اجتماع المجلسإعداد جدول أعمال و ،إليه من أعمال مساندة الرئيس في عمله وتنفيذ ما يوكلب ويقوم المقرر؛  *

تلقي تقارير و ،المجلس إرسال الدعوة إلى األعضاء لحضور االجتماعات الصادرة باسم ، وباالتفاق مع الرئيس

تدوين محاضر و ،الرئيس ، التخاذ ما يلزم بخصوصها واقتراحـات اللجان المنبثقة عن المجلس ، وعرضها على

على  الدورية عن نشاط المجلس وإنجازاته ، تمهيدا لعرضها كتابة التقارير، والرئيس الجلسات واعتمادها من قبل

  .عليها حفظ السجالت والمراسالت المتعلقة بالمجلس والحفاظو ،رئيس المجلس إلقرارها

 على أن يرأس كل منها أحد أعضاء اللجنة: اآلتية ويشكل المجلس اللجان الرئيسية

  -وتختص باألتي: لجنة التعليم وشؤون الطالب –أ 

 .للنهوض به متابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب ، واقتراح الخطط والبرامج -

األمور على المشاركة في متابعة  العمل على االتصال بأسر الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وحث أولياء -

 .والتحصيل األبناء ، وتوفير المناخ األسري المالئم للدراسة

منها بتغيب الطالب عن المدرسة ،  م المدرسية وبخاصة فيما يتعلقتوعية أولياء األمور باللوائح والنظ -

 . وضوابط النجاح والرسوب في االمتحانات

 .المحافظة على الكتب والمرافق المدرسيةوالطالب على الجدية في الدراسة واحترام النظام المدرسي ،  حث -

 . للتغلب عليها واجهتها ومقترحاتهاتقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس عن أنشطة اللجنة والصعوبات التي  -
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 -:وتختص باآلتي اللجنة االجتماعية -ب

واألهلية في المجتمع المحلي المحيط  العمل على إيجاد عالقات وطيدة ومتبادلة بين المدرسة والجهات الرسمية -

 .دور المدرسة في البيئة المحلية بالمدرسة من خالل تنظيم أنشطة وبرامج فعالة تؤكد

 .تستحق المساعدة طالب ذوي الظروف االجتماعية واالقتصادية التيرعاية ال -

 . المحلي تتعلق بالظواهر االجتماعية التي تهم الفرد والمجتمع تنظيم برامج توعية للطالب والمجتمع -

الطالب والمجتمع المحلي للحد من  بث روح التعاون بين المجلس وأولياء األمور والمشاركة في مساعدة -

 .من خالل تنظيم برامج واقعية فعالة االجتماعية ، والنفسية ، والسلوكية وذلكالمشكالت 

 .والصعوبات التي واجهتها ومقترحاتها للتغلب عليها تقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس عن أنشطة اللجنة -

 -وتختص باآلتي: على البيئة لجنة التثقيف الصحي والمحافظة –ج 

التبرع بالدم وإتباع السلوك الصحي المناسب للوقاية من األخطار  بأهميةتوعية الطالب والمجتمع المحلي   -

 .المعدية واألمراض

 العادات الصحية السليمة . حث الطالب والمجتمع المحلي على حماية البيئة من التلوث واكتساب -

بيئة المدرسية المدرسة في مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في ال اقتراح البرنامج التنفيذي لمشاركة  -

  الالزمة لذلك مع المشاركة في تنفيذه ، لتنمية عادة النظافة وتأصيلها لدى الطالب. وتحديد األنشطة

 ، واألشجار والحدائق العامة. توعية الطالب بالمحافظة على النباتات -

 لب عليها.والصعوبات التي واجهتها ومقترحاتها للتغ تقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس عن أنشطة اللجنة -

 باآلتي وتختص لجنة األنشطة والبرامج -د 

 بالمناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية. وضع خطة سنوية بمشاركة أولياء األمورالحتفاالت المدرسة -

  المتفوقين علميا والمتميزين في األنشطة المدرسية المختلفة. إعداد برنامج لتكريم الطالب -

 .األخرى لكل من الطالب ومجلس اآلباء أو األمهات مع المدارسإعداد برنامج تبادل زيارات  -

  السلطنة ومن خارجها. إعداد وتنظيم برنامج الستقبال الوفود التي تزور المدرسة من داخل -

  المجلس وأنشطته. العمل على تكريم أولياء األمور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات -

 عليها. واجهتها ومقترحاتها للتغلب أنشطة اللجنة والصعوبات التيتقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس عن  -

 مجالس اآلباء واألمهات في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان: مهام ومسئوليات[ 2] 

يقوم مجلس اآلباء واألمهات بعديد من الوظائف في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، ومن أهم هذه        

 الوظائف: 

 . والمنطقة والسلطنة توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة وقرارات مجالس اآلباء واألمهات بالوالية تنفيذ -

 أعضاء الجمعية العمومية.من تشكيل أربع لجان رئيسية للمجلس من أعضائه و -

 .ومشروعات تحقق أهدافه وضع خطة شاملة لعمله بناء على ما يتقدم به أعضاؤه ولجانه من مقترحات -

وأولياء األمور وتوضيح دور كل من المدرسة والمجلس  لمستمر لتأكيد العالقات الطيبة بين المجلسالسعي ا -

 .متابعة األبناء وتوفير المناخ األسري المالئم لالستذكار والتحصيل وتبصير أولياء األمور بأهمية

 .السلطنة(  –المنطقة  – التنسيق بين المجلس والمجالس األخرى ذات المستويات األعلى )الوالية -

 المجلس إلـى مدير المنطقة التعليمية تقديم تقرير مفصل عـن أنشطة ومنجـزات -

 .األنشطة المدرسية وكذلك االحتفاالت الدينية والوطنية والثقافية إتاحة الفرصة لآلباء واألمهات لحضور -

  .االختبارات الفترية والفصلية ائجتنظيم مشاركة اآلباء واألمهات في اللقاءات التربوية التي تعقب ظهور نت -

  .بحاجـات األبناء النفسية واالجتماعية والتربوية المشاركة في إصدار نشرات تربوية لتوعية أولياء األمـور -

التعليمية بمحاضر االجتماعات الدورية والتقرير نصف السنوي عن أنشطة  موافاة مدير عام / مدير المنطقة -

 ها إلى مجلـس اآلبـاء واألمـهات بالوالية.إرسال نسخة من المجلس ، مع
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 المرحلة الثانية:

التعليم األساسي، واقتصر  مدارس دليل عمل ( بإصدار 22، 1112م قامت وزارة التربية والتعليم)1112في عام

هذا الدليل في تناوله لمجالس اآلباء واألمهات على أنه يُشكل لكل مدرسة في بداية العام  الدراسي  مجلًس يُسمى 

 مجلس اآلباء / واألمهات من الُمعلمين وأولياء أمور الطالب.

ف عام لتلك المجالس، ولم يتطرق لمجالس اآلباء واألمهات على تعري ويتضح مما سبق اقتصار الدليل في تناوله

 إلى تشكيلها وال أهدافها، وال مهامها ومسئولياتها وأدوارها. 
 

 المرحلة الثالثة:

بإصدار الئحة تواصل المدرسة مع األسرة والمجتمع،   (1122)في عام  قامت وزارة التربية والتعليم بسلطة ُعمان

 وتناولت هذه الالئحة مجالس اآلباء واألمهات على النحو اآلتي:

 مجالس اآلباء واألُمهات: * تشكيل

 ممثليهم في اجتماع الجمعية العمومية رئيسا، ومدير أحد اآلباء أو األمهات المنتخب من قبليتشكل المجلس من 

إذا كان عدد طالب  اآلباء واألمهات مساعد مدير المدرسة)عضوا ومقرراً(، وخمسة منوالمدرسة نائبا للرئيس، 

(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد 211-211(، وسبعة إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين )211المدرسة يقل عن)

(، وسبعة إذا 211عدد طالب المدرسة يقل عن) إذا كان الهيئة التدريسية واإلداريةمن أعضاء  (،  وخمسة211عن)

 (.211(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)211-211كان عدد الطلبة يتراوح بين )

 مجالس اآلباء واألُمهات: * لجان

واللجنة االجتماعية،  لجنة  اللجنة التعليمية، تضمنت الئحة تواصل المدرسة مع األسرة والمجتمع ثالثة لجان هي

 األنشطة المدرسية .

ويتضح مما سبق وجود تعديالت على تشكيل مجالس اآلباء واألمهات وفق ما جاء في  الالئحة التنظيمية لمجالس 

 ( تتمثل في اآلتي:22/1111( والمعدلة بالقرار رقم)21/99اآلباء واألمهات في ضوء القرار الوزاري رقم )

 (211تم تعديل بند عدد اآلباء واألمهات المشاركين إلى خمسة إذا كان عدد طالب المدرسة يقل عن ،)

(؛ كما تم تعديل بند 211(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)211-211وسبعة إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين )

(، وسبعة إذا كان عدد الطلبة 211ل عن)الهيئة التدريسية واإلدارية إلى خمسة إذا كان عدد طالب المدرسة يق

(؛ باإلضافة إلى جعل مساعد ُمدير المدرسة 211(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)211-211يتراوح بين )

مقرراً للمجلس باإلضافة إلى عضويته، كما تم إلغاء األخصائي االجتماعي من تشكيل المجلس بعدما كان عضواً 

 ق. ومقرراً للمجلس في الساب

      تم إلغاء لجنة التثقيف الصحي والمحافظة على البيئة، وتغيير ٌمسمى لجنة التعليم وشؤون الطالب إلى

 اللجنة التعليمية، ولجنة األنشطة والبرامج  إلى لجنة األنشطة المدرسي. 

 مجلس، لم تُشر الالئحة إلى أدوار أعضاء مجالس اآلباء واألمهات وهي : رئيس المجلس، ونائب رئيس ال

 والمقرر.

 

 مجالس اآلباء واألُمهات:مهام ومسئوليات * 

 . والمنطقة والسلطنة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة وقرارات مجالس اآلباء واألمهات بالوالية -

المجلس االستعانة بهم من أعضاء الجمعية  تشكيل ثالثة لجان رئيسية للمجلس من أعضائه وممن يرى -

 العمومية.

وضع برنامج عمل لتنفيذ مهام المجلس على مدار عامين دراسيين بناء على ما يتقدم به أعضاؤه ولجانه من  -

مقترحات ومشروعات تحقق أهدافه، ويتضمن البرنامج آليات التواصل الفعال بين المدرسة واألسرة والمجتمع، 

ه وتقويمه، وتفعيل أنشطة خدمة المجتمع ورعاية الطلبة بمختلف فئاتهم، ودعم العمل التطوعي بالمدرسة ومتابعت

التي تقدمها المدرسة ومتابعتها وتقويمها مثل :برامج محو األمية وتعليم الكبار وحل الُمشكالت المجتمعية، 

والُمساهمة في أنشطة المدرسة الصفية واالصفية، واقتراح بعض البرامج التدريبية االزمة ألعضاء المجلس 

 .سةبالتعاون مع إدارة المدر

وأولياء األمور وتوضيح دور كل من المدرسة والمجلس  السعي المستمر لتأكيد العالقات الطيبة بين المجلس -

 .متابعة األبناء وتوفير المناخ األسري المالئم لالستذكار والتحصيل وتبصير أولياء األمور بأهمية
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السلطنة( لالسترشاد  –المنطقة  – التنسيق بين المجلس والمجالس األخرى ذات المستويات األعلى )الوالية -

 بالرأي والمشورة

تقديم تقرير مفصل في نهاية كل فصل دراسي عن أنشطة المجلس ومنجزاته بالمدرسة إلى رئيس مجلس اآلباء  -

 واألمهات بالوالية مع إرسال نسخة منها إلى المنطقة التعليمية.

ذلك االحتفاالت بالمناسبات الدينية والوطنية األنشطة المدرسية وك إتاحة الفرصة لآلباء واألمهات لحضور -

 .والثقافية

  .االختبارات الفترية والفصلية تنظيم مشاركة اآلباء واألمهات في اللقاءات التربوية التي تعقب ظهور نتائج -

  .بحاجـات األبناء النفسية واالجتماعية والتربوية المشاركة في إصدار نشرات تربوية لتوعية أولياء األمـور -

موافاة رئيس مجلس اآلباء واألمهات بالوالية بتشكيل مجلس اآلباء واألمهات وخطة عمله ومحاضر  -

 االجتماعات الدورية للمجلس ، مع إرسال نسخة منها إلى المنطقة التعليمية.

 الُمشاركة في تنفيذ الفعاليات والبرامج المدرسية. -

 ية بما يخدم تفعيل المجلس.إعداد وتحديث قاعدة أولياء األمور والمؤسسات المجتمع  -

 اإلعالن عن فعاليات ومناشط المجلس في وسائل اإلعالم المختلفة.  -

 تبادل الزيارات على مستوى مدارس الوالية.  -

 

التنظيمية  مجالس اآلباء واألمهات وفق ما جاء في  الالئحةمهام ومسئوليات ويتضح مما سبق وجود تعديالت على 

( تتمثل 22/1111( والمعدلة بالقرار رقم)21/99لمجالس اآلباء واألمهات وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم )

 في اآلتي:

  رئيسة للمجلس إلى ثالثة، وبند وضع خطة شاملة للمجلس إلى برنامج  تشكيل أربع لجانتم تعديل بند

بناء على ما يتقدم به أعضاؤه ولجانه من مقترحات  عمل لتنفيذ مهام المجلس على مدار عامين دراسيين

ومشروعات تحقق أهدافه، ويتضمن البرنامج آليات التواصل الفعال بين المدرسة واألسرة والمجتمع، ورعاية 

الطلبة بمختلف فئاتهم، ودعم العمل التطوعي بالمدرسة ومتابعته وتقويمه، وتفعيل أنشطة خدمة المجتمع التي تقدمها 

ومتابعتها وتقويمها مثل :برامج محو األمية وتعليم الكبار وحل الُمشكالت المجتمعية، والُمساهمة في المدرسة 

أنشطة المدرسة الصفية واالصفية، واقتراح بعض البرامج التدريبية االزمة ألعضاء المجلس بالتعاون مع إدارة 

 المدرسة. 

 ليمية بمحاضر االجتماعات الدورية والتقرير نصف التع كما تم تعديل بند موافاة مدير عام / مدير المنطقة

إرسال نسخة منها إلى مجلـس اآلبـاء واألمـهات بالوالية، إلى موافاة رئيس  السنوي عن أنشطة المجلس ، مع

مجلس اآلباء واألمهات بالوالية بتشكيل مجلس اآلباء واألمهات وخطة عمله ومحاضر االجتماعات الدورية 

 سخة منها إلى المنطقة التعليمية.للمجلس ، مع إرسال ن

 المجلس إلـى مدير المنطقة التعليمية، إلى تقديم  تم تعديل بند تقديم تقرير مفصل عـن أنشطة ومنجـزات

تقرير مفصل في نهاية كل فصل دراسي عن أنشطة المجلس ومنجزاته بالمدرسة إلى رئيس مجلس اآلباء واألمهات 

 المنطقة التعليمية.بالوالية مع إرسال نسخة منها إلى 

  تم إضافة بعض البنود وهي: الُمشاركة في تنفيذ الفعاليات والبرامج المدرسية، وإعداد وتحديث قاعدة

أولياء األمور والمؤسسات المجتمعية بما يخدم تفعيل المجلس، واإلعالن عن فعاليات ومناشط المجلس في وسائل 

 مدارس الوالية. اإلعالم المختلفة، وتبادل الزيارات على مستوى 

 المرحلة الرابعة:

(  دليالً للمجالس واللجان المدرسية، وتناول هذا 1122في عام ) أصدرت وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان

 الدليل مجالس اآلباء واألمهات على النحو اآلتي: 

 *تشكيل مجالس اآلباء واألُمهات:

المنتخب من قال ممثليهم في اجتماع الجمعية العمومية   رئيــــسا، ومدير يتشكل المجلس من أحد اآلباء أو األمهات 

اآلباء أو األمهات ينتخبهم ممثلوهم في اجتماع  ( من21( وال يزيد على )21ال يقل عن )المدرسة نائباً  للرئيس، و

ـم في اجتماع الجمعيـة ممثلوه ( من المعلمين أو المعلمات ينتخبهم2العمومية)أعضاء(، وماال يزيد على ) الجمعية

المعلمين أو المعلمات األوائل)أعضاء(،  واألخصائي  ( على األكثر من2العموميـة على أن يكون من بينهم )
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في المدارس التي يكون بها مساعدي مدير و االجتماعي/ النفسي عضوا، ومساعد ُمدير المدرسة عضواً ومقرراً، 

 أحدهما مقررا واآلخر عضواً. اثنين يتم اختيا

 ويتضح مما سبق اآلتي:

  التزم الدليل بالتشكيل وفق ما جاء في  الالئحة التنظيمية لمجالس اآلباء واألمهات وذلك في ضوء القرار

(، مع تغيير دور مقرر المجلس وتحويله من األخصائي 22/1111( والمعدلة بالقرار رقم)21/99الوزاري رقم )

ٌمساعد ُمدير المدرسة، فضالً عن أن في المدارس التي يكون بها مساعدي مدير اثنين يتم اختيا االجتماعي إلى 

 أحدهما مقررا واآلخر عضواً.

 .لم تذكر الالئحة أي تفاصيل عن أدوار أعضاء مجالس األباء واألمهات، واللجان التي يتم تشكيلها 

 مجالس اآلباء واألُمهات:مهام ومسئوليات * 

والمنطقة التعليمية  تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة وقرارات مجالس اآلباء واألمهات بالوالية   -

 . والسلطنة

المجلس االستعانة بهم من أعضاء الجمعية  تشكيل أربع لجان رئيسية للمجلس من أعضائه وممن يرى -

 العمومية.

 .ومشروعات تحقق أهدافه ولجانه من مقترحاتوضع خطة شاملة لعمله بناء على ما يتقدم به أعضاؤه  -

وأولياء األمور وتوضيح دور كل من المدرسة والمجلس  السعي المستمر لتأكيد العالقات الطيبة بين المجلس -

 .متابعة األبناء وتوفير المناخ األسري المالئم لالستذكار والتحصيل وتبصير أولياء األمور بأهمية

السلطنة( لالسترشاد  –المنطقة  – األخرى ذات المستويات األعلى )الواليةالتنسيق بين المجلس والمجالس  -

 بالرأي والمشورة.

 المجلس إلـى مدير المنطقة التعليمية تقديم تقرير مفصل عـن أنشطة ومنجـزات -

األنشطة المدرسية وكذلك االحتفاالت بالمناسبات الدينية والوطنية  إتاحة الفرصة لآلباء واألمهات لحضور -

 .ثقافيةوال

  .االختبارات الفترية والفصلية تنظيم مشاركة اآلباء واألمهات في اللقاءات التربوية التي تعقب ظهور نتائج -

  .بحاجـات األبناء النفسية واالجتماعية والتربوية المشاركة في إصدار نشرات تربوية لتوعية أولياء األمـور -

ر االجتماعات الدورية والتقرير نصف السنوي عن أنشطة التعليمية بمحاض موافاة مدير عام / مدير المنطقة -

 إرسال نسخة منها إلى مجلـس اآلبـاء واألمـهات بالوالية. المجلس ، مع

 

ويتضح مما سبق التزم الدليل بالوظائف والمهام والمسئوليات وفق ما جاء في  الالئحة التنظيمية لمجالس اآلباء 

 (.22/1111( والمعدلة بالقرار رقم)21/99رقم )واألمهات وذلك في ضوء القرار الوزاري 

 

 المرحلة الخامسة:

(  دليالً للمجالس واللجان المدرسية، وتناول هذا أ1128أصدرت وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان في عام )

 دون إضافات جوهرية . (1122الدليل مجالس اآلباء واألمهات كما كان في دليل عام )

 

 :السادسةالمرحلة 

ً رقم) ، بإصدار الئحة ب( 1128في عام )( 212/1128أصدرت وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة قراراً وزاريا

مجالس أولياء األمور، والتي كانت تٌعرف بمجالس اآلباء واألُمهات  وتناول هذا القرار الوزاري مجالس أولياء 

 األمور على النحو اآلتي: 

 *تشكيل مجالس أولياء األمور:  

ً  للرئيس، ومساعد مدير  يتشكل المجلس من أحد أولياء األمور رئيــــسا، وعضوية كل من مدير المدرسة نائبا

المدرسة)عضوا ومقرراً( وفي حالة وجود مساعدين يكون أحدهما عضواً واآلخر مقرراً، وسبعة من أولياء األمور 

(، وعشرة إذا كان 211-211الطلبة يتراوح بين ) (، وثمانية إذا كان عدد211إذا كان عدد طالب المدرسة يقل عن)

(،  وخمسة من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها إذا كان عدد طالب 211عدد الطلبة يزيد عن)

(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد 211-211(، وسبعة إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين )211المدرسة يقل عن)
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عضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في اجتماع الجمعية العمومية على أن يكون أ ( ينتخبهم211عن)

 من بينهم األخصائي االجتماعي والنفسي، وأخصائي أنشطة مدرسية، وأخصائي توجيه منهي .

 ويتضح مما سبق اآلتي:

  م وليس دليل اللجان 1122مجالس أولياء األمور اعتمد على ما جاء في الئحة تواصل عام أن تشكيل

 م.  1128والمجالس المدرسية الصادر عام 

 (ومن 211زاد عدد أولياء األمور في المجلس من خمسة إلى سبعة إذا كان عدد طالب المدرسة يقل عن ،)

 (.211-211سبعة إلى ثمانية إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين )

 .لم يحدث أي تغيير على  عدد أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المجالس 

   ،تم تحديد عضوية بعض الوظائف وهي: األخصائي االجتماعي والنفسي، وأخصائي أنشطة مدرسية

 وأخصائي توجيه منهي

 *مهام ومسئوليات مجالس أولياء األمور:  

 برنامج عمل لتنفيذ مهامه خالل دورته. إعدادإعداد  -

 تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة وقرارات مجلس الوالية. -

 آليات لٌمتابعة وتقييم العالقة بين المجلس وأولياء األمور. -

جتماعية توعية أولياء األمور بأهمية متابعة األبناء وتوفير المناخ األسري الُمالئم لتلبية احتياجاتهم النفسية واال -

 والتربوية والصحية.

 الُمشاركة في األنشطة والفعاليات المدرسية التي تقام على مستوى المدرسة.  -

الٌمشاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة المدرسة مع الهيئة التدريسية وأولياء األمور لمقناقشة  -

 المستوى التحصيلي للطلبة والُمستجدات التربوية.

 م أولياء األمور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات المدرسة أو المجلس .تكري -

 الُمشاركة في دراسة المشكالت الطالبية ، والظواهر السلبية في المدرسة والمجتمع. -

المجلس إلـى الُمدير العام، وإرسال نسخة منه إلى  رفع تقرير في نهاية كل عام دراسي  عـن أنشطة ومنجـزات -

 س الوالية.رئيس مجل

مجالس أولياء األمور في هذه المرحلة اعتمد بشكل أساسي على ما جاء في  ويتضح مما سبق أن مهام ومسئوليات

م، وفي دليل 1122(، وفي الئحة تواصل عام 22/1111( والمعدلة بالقرار رقم)21/99القرار الوزاري رقم )

 م.  1128المجالس واللجان المدرسية عام 

 *لجان مجالس أولياء األمور:  

 **اللجنة التعليمية وتختص باآلتي:  

 تقديم االقترحات لتجويد وتحسين العمل المدرسي والمساهمة في تنفيذ خطة المدرسة. -

 .للنهوض به متابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ، واقتراح الخطط و تنفيذ البرامج والفعاليات -

 مة واللوائح الٌمنظمة للعمل المدرسي.توعية أولياء األمور باألنظ -

 المشاركة في تكريم الطالب الُمجيدين في التحصيل الدراسي على مستوى المدرسة. -

 األمور في المدرسة على المشاركة في متابعة األبناء ، وتوفير المناخ األسري المالئم للدراسة حث أولياء -

 .الفئات الُمختلفة من الطلبةوالتحصيل، وُمشاركة المدرسة في خطط رعاية هذه 

رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة والصعوبات التي واجهتها  -

 والٌمقترحات التطويرية.

 **اللجنة االجتماعية وتختص باآلتي:  

رعاية الطلبة ذوي مد جسور التعاون بين المدرسة والجهات الحكومية والخاصة ، وتنظيم الُمشاركة في  -

 .الحاالت االجتماعية والصحية

 الُمشاركة في رعاية الطالب ذوي الحاالت االجتماعية والصحية. -

 المساهمة في تنظيمبرامج توعوية للطلبة وأفراد المجتمع تتعلق بالمشكالت والظواهر االجتماعية والصحية. -
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 بث روح التعاون بين مجلس المدرسة وأولياء أمور الطلبة. -

 يخ مفاهيمالقيم االجتماعية في نفوس الطلبة.ترس -

 غرس ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة، وتنفيذ برامج تطوعية متنوعة لخدمة المجتمع. -

رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة  عن أنشطة اللجنة والصعوبات التي واجهتها  -

 والٌمقترحات التطويرية.

 تص باآلتي:  **لجنة األنشطة وتخ

 الُمشاركة في التخطيط لبعض الفعاليات واألنشطة. -

 ٌمشاركة المدرسة في تفعيل مختلف الٌمسابقات واألنشطة المدرسية. -

 ٌمشاركة المدرسة في تنظيم الُمحاضرات والندوات بهدف تثقيف الطلبة وتوعيتهم. -

األخرى بمشاركة أولياء األمور  مدارسالُمساهمة في تنفيذ برامج مشتركة بين طلبة المدرسة ونظرائهم في ال -

 العادات غير المرغوب فيها . لتدعيم السلوك السليم والقضاء على

 المدرسة. تكريم أولياء األمور الذين كانت لهم ٌمشاركات وجهود مميزة في فعاليات -

واجهتها  رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة والصعوبات التي -

 والٌمقترحات التطويرية.

 **اللجنة المالية وتختص باآلتي:  

 رصد التبرعات المالية والعينية في السجالت الُمخصصة لها. -

 العمل على تحديد جوانب الصرف بناًء على ما تم إقراره من قبل أعضاء المجلس. -

حتفاظ بها مصنفة حسب مراجعة فواتير الشراء والصرف الخاصة بالمجلس للتأكد من صحتها، واال -

 النظمالمالية المعمول بها.

 اإلشراف على جرد عهدة المجلس وحفظها وُمتابعة تفعيلها.  -

 

 ويتضح مما سبق اآلتي:

  مجالس أولياء األمور في هذه المرحلة اعتمد بشكل أساسي على ما جاء في القرار الوزاري رقم  أن لجان

م، في اللجان التعليمية واألنشطة 1122وفي الئحة تواصل عام (، 22/1111( والمعدلة بالقرار رقم)21/99)

 واالجتماعية.

    . تم استحداث اللجنة المالية حيث لم يسبق تشكيلها من قبل 

 

 النوع الثاني: مجالس إدارات المدارس وتضمن المراحل اآلتية:
 المرحلة األولى:

( 1112) ُعمان بسلطنة والتعليم التربية وزارةالصادر عن  تناول دليل عمل مدارس التعليم األساسي في سلطنة 

 مجالس إدارات المدارس على النحو اآلتي:

 [ تشكيل مجالس إدارات المدارس بسلطنة عمان:1]

المدرسة رئيساً، ومساعد مدير المدرسة نائبا له،  وثالثة معلمين  يتشكل المجلس في بداية كل عام دراسي من:مدير

 باالنتخاب أعضاء، والرائد المنفذ مقرراً.

 مجالس إدارات المدارس بسلطنة عمان:مهام ومسئوليات [ 2]

 يتولى مجلس إدارة المدرسة مجموعة من االختصاصات والوظائف كما يأتي:  

 الجوانب المتعلقة بالمجتمع المدرسي.إتاحة الفرصة للتباحث في مختلف  -

 دراسة المناهج وبرامجها وتوحيد اآلراء في المادة عند التعليق عليها. -

 متابعة سلوك الطالب  و الوصول إلى أجح السبل في مساعدتهم على االتزان واالنضباط الذاتي -

ستمر، التأخر عن اليوم دراسة العوامل و الظواهر المعطلة لسير الدراسة وانضباطها مثل : التغيب الم -

 الدراسي، اإلهمال و االستهتار، الميول العدوانية ، االنحرافات السلوكية.



 

 
192 

 

 دراسة التعميمات و التعليمات الواردة من الوزارة و المنطقة التعليمية، والعمل على تنفيذها. -

 التدارس مع المعلمين حول كيفية التعامل مع الطالب. -

 و السنوية ، وتقديم الوسائل الكفيلة بتحسينها. دراسة نتائج الطالب الفترية  -

 المساهمة في دراسة المشكالت الطالبية ، ووضع الحلول المناسبة لها. -

 المساهمة في التخطيط لألنشطة المدرسية وكذلك االحتفاالت و المعارض. -

 المساهمة في تقدير أنواع الثواب والعقاب التي يستحقها الطالب. -

 يوكلها له مدير المدرسة.القيام باألعمال التي  -

 

 المرحلة الثانية:

أحدث هذا وقد (  دليالً للمجالس واللجان المدرسية، 1122في عام ) وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمانأصدرت 

 الدليل تغييراً على مجلس إدارة المدرسة على النحو اآلتي: 

 تشكيل مجالس إدارات المدارس بسلطنة عمان:  -أ

مجلس إدارة المدرسة في ضوء هذا الدليل من مدير المدرسة رئيساً، و مساعد مدير المدرسة نائبا له وفي تم تشكيل 

وأخصائي  حالة وجود مساعدين للُمدير يكون أحدهما عضواً واآلخر مقرراً، والمعلمون األوائل أعضاء،

درسية عضواً، وٌمنسق شؤون وأخصائي أنشطة م وأخصائي شئون إدارية ومالية عضواً، اجتماعي/نفسي عضواً،

 مدرسيةعضواً ومقررا.

ويتضح مما سبق وجود تغيير في تشكيل مجالس إدارات المدارس عما جاء في دليل عمل مدارس التعليم األساسي 

م حيث ضم جميع الُمعلمين األوائل عضاًء بعدما كانوا ثالثة، وانضمام أعضاء جدد وهم  وأخصائي 1112عام 

نشطة مدرسية عضواً، كما أصبح اجتماعي/نفسي عضواً، وأخصائي شئون إدارية ومالية عضواً، وأخصائي أ

 ٌمنسق شؤون مدرسيةعضواً ومقررا بعدما كان الرائد هو الٌمقرر.

 مجالس إدارات المدارس بسلطنة عمان:مهام ومسئوليات  -ب

 يتولى مجاس إدارة المدرسة المهام والمسئوليات اآلتية:

 متابعة تنفيذ القوانين واألنظمة واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل المدرسي   الصادرة عن الوزارة/ المديرية.  -

 دراسة التحديات على مستوى المدرس واتخاذ ما يلزم حيالها.  -

 تقديم التوصيات والمقترحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير العمل المدرسي. -

 بوية ونشرها والعمل في ضوئها.الوقوف على المستجدات التر -

دراسة ما يرد للمدرسة من مالحظات وتوجيهات واقتراحات من المشرفين واللجان الزائرة وأولياء األمور   -

 واتخاذ اإلجراءات المناساة حيالها.

اإلشراف على تنفيذ برامج رعاية الطالب االجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، وإبداء المقررحات  -

 ويرية بشأنها.التط

 نشر أخالقيات مهنة التعليم واقتراح أساليب تعزيزها لدى العاملين في المدرسة. -

 اإلشراف على مشاركات المدرسة في المسابقات المحلية والدولية. -

 دعم العالقات اإلنسانية  والمهنية في المجتمع المدرسي بما سهم في إيجاد بيئة محفزة للعاملين والطلبة.  -

 قيم المواطنة واالنتماء لدى الطالب والعاملين وأفراد المجتمع المحلي. نشر وتعزيز -

 دعم عملية التواصل وتبادل الخبرات بين المدرسة والمدارس األخرى.   -

 اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الترربوية وتوظيفها.  -

جاء في دليل عمل مدارس التعليم مجالس إدارات المدارس عما مهام ومسئوليات ويتضح مما سبق وجود تغيير في 

م حيث تم استحداث وظائف جديدة مثل: دراسة التحديات على مستوى المدرسة واتخاذ ما يلزم 1112األساسي عام 

الوقوف على المستجدات التربوية ونشرها والعمل في ضوئها، ونشر أخالقيات مهنة التعليم واقتراح حيالها، و

المدرسة، واإلشراف على مشاركات المدرسة في المسابقات المحلية والدولية،  أساليب تعزيزها لدى العاملين في
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ونشر وتعزيز قيم المواطنة واالنتماء لدى الطالب والعاملين وأفراد المجتمع المحلي،  ودعم عملية التواصل وتبادل 

 ية وتوظيفها. الخبرات بين المدرسة والمدارس األخرى، واإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الترربو

 

 المرحلة الثالثة:

يكن هناك  (  دليالً للمجالس واللجان المدرسية،  ولم أ1128أصدرت وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان في عام )

 (.1122مجلس إدارة المدرسة عما جاء بدليل عام) إضافات جوهرية ل

 

 بالمدارس:النوع الثالث: مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  

 المرحلة األولى:

( مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  1122تناول دليل المجالس واللجان المدرسية في سلطنة عمان )

 بالمدارس على النحو اآلتي: 

 [ تشكيل مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس:1] 

ً يتشكل مجلس إدارة الوحدة الكشفية واإلرشادية بالمدرسة من  ومساعد مدير المدرسة نائباً ، مدير المدرسة رئيسا

، للرئيس،  وفي المدارس التي يكون بها مساعدي مدير اثنين يتم اختيار أحدهما نائبا للرئيس واآلخر عضوا

واثنان من أولياء األمور المهتمين ، ة عضواوأخصائي األنشطة المدرسي، وأخصائي شؤون إدارية ومالية عضوا

واثنان من المعلمين المهتمين والداعمين للحركة الكشفية ، والداعمين للحركة الكشفية واإلرشادية أعضاء

ورئيس/ رئيسة الوحدة/ العريف األول ، ومساعد قائد/ قائدة الوحدة الكشفية واإلرشادية عضوا، واإلرشادية أعضاء

 دة الوحدة الكشفية واإلرشادية عضوا ومقررا.وقائد/ قائ، عضوا

ويتضح مما سبق أن مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس ليست ُمستحدثة التشكيل حيث كانت 

م حيث 1119تُعرف  بلجنة الكشافة/ المرشدات، كما تغير تشكيلها عما جاء في دليل عمل اإلدارة المدرسية عام 

أخصائي األنشطة المدرسية ، واثنين من المعلمين، كما تقلص عدد أولياء األمور من ثالثة  ضمت أعضاء جدد وهم

 إلى اثنين. 

 

 [ مهام ومسئوليات مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس:2] 

دها تشكيل الوحدة الكشفية واإلرشادية بالمدرسة، واإلشراف عليها وذلك وفقا للضوابط واألسس التي تحد -

 المديرية العامة للكشافة والمرشدات .

تسجيل الوحدة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات من خالل أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات  -

 التعليمية .

إعداد الخطة السنوية للوحدة، والحرص على متابعتها وتنفيذها، وتقديم الدعم والمساندة لها مع مراعاة  -

 لمعتمدة في الخطة ومجاالتها .األسس والضوابط ا

توفير الزي الكشفي واإلرشادي ألعضاء الوحدة عن طريق المديرية العامة للكشافة والمرشدات فقط،   -

 ويحضر شراء الزي الكشفي ومكمالته من أي جهة أخرى .

 التأكد من توفير الفرص ألعضاء الوحدة للتقدم في المنهج الكشفي واإلرشادي. -

 أولياء األمور والمجتمع المحيط بما يخدم الحركة الكشفية واإلرشادية.توثيق التواصل مع  -

تدريب أعضاء الوحدة على المناهج الكشفية واإلرشادية المعتمدة من المديرية العامة للكشافة والمرشدات  -

. 

متابعة تسجيل محاضر االجتماعات، وتوثيق أنشطة الوحدة وفق األسس والضوابط واألعراف الكشفية  -

 شادية، وتدريب الكشافة والمرشدات عليها .واإلر

 تحفيز أعضاء الوحدة للمشاركة في األنشطة والمسابقات الكشفية واإلرشادية المعتمدة . -

تطبيق أهداف ومبادئ وطريقة الحركة الكشفية واإلرشادية، وااللتزام بوعدها وقانونها وفقا لما هو معتمد  -

 لدى المديرية العامة للكشافة والمرشدات.

ترشيح أعضاء الوحدة للمشاركة في أنشطة المفوضية واألنشطة المركزية التي تنظمها أو تشارك فيها  -

 المديرية العامة للكشافة والمرشدات داخل السلطنة وخارجها.



 

 
191 

 

اإلشراف على الشؤون المالية للوحدة، والعمل على توفير الدعم المالي لتفصيل الزي الكشفي واإلرشادي  -

 الوحدة. والصرف على أنشطة

 الصادرة من المديرية العامة للكشافة والمرشدات.وااللتزام بالنشرات والتعليمات المتعلقة بعمل الوحدة  -

 

ويتضح مما سبق وجود تغيير محدود للغاية في  مهام ومسئوليات مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  

م والخاص بلجنة الكشافة/ المرشدات، يتمثل في  1119بالمدارس عما جاء في دليل عمل اإلدارة المدرسية عام 

اإلشراف على الشؤون المالية للوحدة، والعمل على توفير الدعم المالي للصرف على أنشطة الوحدة، وااللتزام 

 بالنشرات والتعليمات المتعلقة بعمل الوحدة الكشفية واإلرشادية الصادرة من المديرية العامة للكشافة والمرشدات.  

 رحلة الثانية:الم

( مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  كما 1128تناول دليل المجالس واللجان المدرسية في سلطنة عمان )

 دون إضافات جوهرية.( 1122جاء بدليل عام )

 

  النوع الرابع: مجالس اإلدارة الطالبية  بالمدارس:

 مجالس اإلدارة الطالبية  بالمدارس تضمن اآلتي:  م قامت وزارة التربية والتعليم بوضع دليل1122في عام 

 [ تشكيل مجلس اإلدارة الطالبية:1] 

 مديرة المدرسة( ومن مهامه: -المشرف العام)مدير  -أ

 اإلشراف العام على اإلدارة الطالبية. -

 الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لتشكيل مجلس اإلدارة الطالبية. -

 الطالبية وتعزيزه باألفكار المناسبة.توجيه مجلس اإلدارة  -

 اعتماد خطة عمل اإلدارة الطالبية ومتابعة تنفيذ برامجها. -

 االجتماع الدوري بمجلس اإلدارة الطالبية وتقييم مستوى اإلنجاز ضمن خطة المجلس. -

 اعتماد المحاضر والتقارير والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة الطالبية واإلشراف على تنفيذها. -

 اختيار مشرف اإلدارة الطالبية من الكفاءة والخبرة التربوية. -

 مشرفة اإلدارة الطالبية( ومن مهامه: -)مشرف  -ب

 المساعدة في تشكيل مجلس اإلدارة الطالبية. -

 مناقشة مقترحات الطلبة ودراستها ضمن خطة وبرنامج عمل اإلدارة الطالبية. -

 عليها. متابعة االجتماعات الدورية للمجلس واإلشراف -

 اإلشراف على برامج تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة الطالبية. -

 متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس اإلدارة الطالبية بعد اعتمادها من المشرف العام. -

 اطالع المشرف العام على ما تم إنجازه من خطة المجلس. -

 رئيسة مجلس اإلدارة الطالبية( ومن مهامه: -)رئيس  -ج

 االجتماعات الدورية للمجلس. رئاسة -

 تحديد مواعيد عقد االجتماعات الدورية بالتنسيق مع مشرف اإلدارة الطالبية. -

 الدعوة إلى عقد االجتماعات. -

 تنظيم مناقشة األعضاء في المواضيع المطروحة للنقاش خالل االجتماعات. -

 تقسيم مهام العمل على األعضاء. -

 ه حول أولويات العمل في اإلدارة الطالبية.االتصال الدائم بالمشرف والتنسيق مع -

 نائبة رئيس مجلس اإلدارة الطالبية( ومن مهامه: -)نائب  -د

 مساعدة الرئيس في تنفيذ مهامه والقيام بعمله أثناء غيابه. -
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 أمينة سر مجلس اإلدارة الطالبية( ومن مهامه:-)أمين  -ـه

 توجيه دعوات االجتماعات. -

 ها.تحرير االجتماعات وتدوين -

 تلقي اقتراحات الطلبة وعرضها على رئيس المجلس. -

 تلقي اقتراحات الطلبة لمناقشتها في جدول االجتماع. -

 إعداد جدول االجتماعات بالتنسيق مع مشرف اإلدارة الطالبية. -

 توثيق برامج وفعاليات مجلس اإلدارة الطالبية في السجالت المنظمة ألعمال المجلس. -

 االجتماعات الدورية للمجلس.إعداد تقرير عن  -

 مسئولة العالقات العامة لمجلس اإلدارة الطالبية( ومن مهامه: -)مسئول  -و

 التعاون والتنسيق مع جماعات األنشطة ومجالس الفصول بالمدرسة. -

 التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة الطالبية إلنجاز المهام المختلفة. -

المدرسة لبرامج وفعاليات اإلدارة الطالبية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عمل تغطية إعالمية مناسبة داخل  -

 بالمدرسة.

 إعداد برامج الزيارات  الخاصة باللجان الرسمية من داخل السلطنة وخارجها ولجان التقييم الخاصة بالمسابقة. -

 مجلس اإلدارة الطالبية:مهام ومسئوليات [ 2]

الفصول وجماعات األنشطة وتوجيههم بما يعزز أدوارهم وفق الخطط االطالع على خطط وبرامج مجالس  -

 والبرامج المعدة لذلك.

والمساهمة في تنظيم وتنفيذ بعض المشاغل والمسابقات واللقاءات التدريبية لمجلس اإلدارة الطالبية وممثلي   -

 جماعات األنشطة ومجالس الفصول .

 التي قد تعترض سير العمل بالمدرسة. المساهمة في طرح مقترحات وحلول لبعض الصعوبات  -

 استقبال الوفود الرسمية من داخل السلطنة وخارجها ولجان التقييم الخاصة بالمسابقة.  -

ويتضح مما سبق وجود اهتمام من وزارة التربية والتعليم بتشكيل مجلس خاص بالطلبة يمثلهم لدى المسئولين 

عن آمال الطلبة وتطلعاتهم وأحالمهم في الحياة المدرسية،  والسلطات التعليمية داخل وخارج المدرسة، ويعبر

ويُشارك في إعداد وتنفيذ األنشطة المدرسية، ويٌساهم في حل ٌمشكالت الطلبة وتحفيزهم الُمستمر نحو تحقيق الجودة 

ُمديري  والتميز في األداء؛ ولكن ياُلحظ أن هذه المجالس ال تقتصر عضويتها على الطلبة فقط بل تضم ٌمشرفين من

 المدارس والُمعلمين أو األخصائيين .  

 

 ثانياً: فرق العمل المدرسية وتضمنت المرحلتين اآلتيتين: 

 المرحلة األولى:

ب(  فريق 1119تناول دليل نظام تطوير األداء المدرسي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان)

 لتحسين المدرسي( على النحو اآلتي:التقويم الذاتي للمدرسة )فريق التطوير وا

 تشكيل الفريق: -أ

ويتشكل الفريق من مدير المدرسة ومساعده والمعلمين األوائل وممثلين لألخصائيين والفنيين بالمدرسة والطالب 

وأولياء األمور، وذلك بهدف صياغة خطة المدرسة التطويرية ومتابعة تنفيذها، بحيث يكون مدير المدرسة رئيسا 

 للفريق ويختار أحد األعضاء مقررا للفريق.

 مهام ومسئوليات الفريق: -ب

 ومن أهم أدوارهما: :مهام مدير المدرسة ومساعده -1

تعريف جميع العاملين بالمدرسة بنظام تطوير األداء المدرسي، وكيفية سير عملياته عن طريق اللقاءات  -

 .وأوراق العمل وغيرها

 .بالمدرسة واإلشراف على عملهتكوين فريق التطوير والتحسين  -

 .اإلشراف على عملية نشر ثقافة نظام تطوير األداء المدرسي بالمدرسة -
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 .اإلشراف على تدريب المجتمع المدرسي للقيام بدوره تجاه النظام حسب فئاته المختلفة -

 .الخارجي /المشاركة في وضع خطة المدرسة في ضوء نتائج التقويم الذاتي -

 .أدوات النظاماإلشراف على تطبيق  -

وضع آليات لمشاركة جميع أفراد المدرسة في عمليات التقويم الذاتي،وإعطاء التغذية الراجعة المناسبة لتحقيق  -

 .أولويات التطوير

 .اإلشراف العام على تطبيق الخطط المدرسية -

رسة للوقوف واألخصائي االجتماعي بالمد )المشرفين المقيمين( عقد اجتماعات دورية مع المعلمين األوائل -

 .على سير عملية التقويم الذاتي وتحديد نقاط القوة وأولويات التطوير

 .القيام بزيارات صفية لجميع المعلمين حسب الخطة الموضوعة وتقديم التغذية الراجعة لهم -

 متابعة أعمال الكادر الفني واإلداري بالمدرسة وتقديم التغذية الراجعة لهم. -

 نماء المهني وتنفيذها، وتقويمها، ومتابعة أثر التدريب.اإلشراف على تخطيط برامج اإل -

 :أدوار فريق التطوير والتحسين  -2

يقوم فريق التطوير والتحسين باإلشراف على تنفيذ جميع مراحل التقويم الذاتي للمدرسة ووضع خطة المدرسة 

بنظام تطوير األداء المدرسي وأدوارهم التطويرية والتنفيذية ومتابعة تنفيذها، كما يقوم بتعريف المجتمع المدرسي 

 :المتوقعة فيه، ومن أهم أدوار الفريق في هذا الجانب

 * دور فريق التطوير والتحسين تجاه المعلمين والعاملين بالمدرسة

 .تعريف العاملين بالمدرسة بنظام تطوير األداء المدرسي والتركيز على أهدافه وأدواته -

 .اتي والخارجياطالعهم على نتائج التقويم الذ -

 .إشراكهم في صياغة رؤية المدرسة ورسالتها وخطتها التطويرية -

 .تدريبهم على كيفية تعبئة االستمارات الخاصة بالنظام، التي من شأنهم تعبئتها -

 .توعيتهم بأهمية آرائهم ومقترحاتهم في االرتقاء بمستوى المدرسة ككل -

 * دور فريق التطوير والتحسين تجاه الطالب:

طالب المدرسة بنظام تطوير األداء المدرسي وأهدافه بطرق مختلفة منها اإلذاعة المدرسية واللوحات  توعية -

 .اإلرشادية بالمدرسة واجتماعات مجالس الفصول ومن خالل أعضاء اإلدارة الطالبية

 .اطالعهم على نتائج التقويم الذاتي والخارجي التي تتعلق بأدائهم -

 .المدرسة ورسالتها وخطتها التطويريةإشراكهم في صياغة رؤية  -

 .توعية الطالب بأهمية آرائهم ومقترحاتهم في سبيل االرتقاء بمستوى مدرستهم، وجعلها بيئة محفزة لتعلمهم -

 . تدريب الطالب على كيفية تعبئة استمارات آراء الطالب في الحياة المدرسية -

 .متابعة أداء الطلبة ونموهم المتكامل -

 .للطلبة لتحمل المسئولية والمشاركة في أدوار متنوعة لتفعيل النظامتهيئة الفرص  -

 * دور فريق التطوير والتحسين تجاه أولياء األمور:

 .تعريف أولياء األمور بالنظام ومبادئه وأهدافه وأدواته -

 .إيصال نتائج التقويم الذاتي والخارجي إلى أولياء األمور -

 .التطويرية للمدرسةمشاركة أولياء األمور في صياغة الخطة  -

 .تعريفهم برؤية المدرسة ورسالتها وخطتها السنوية -

 .توعية أولياء األمور بأهمية مقترحاتهم في النهوض بمستوى أبنائهم -

توعية أولياء األمور بأهمية إبداء آرائهم ومقترحاتهم من خالل استمارة آراء أولياء األمور، وتقديم الفريق  -

يتعلق باستفساراته حول بنود االستمارة أو أية معلومات من شأنها أن تساعدهم على التسهيالت لولي األمر فيما 

 ملء االستمارة بموضوعية.
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 المرحلة الثانية:

 ( فريق التقويم الذاتي  بالمدارس على النحو اآلتي: 1122تناول دليل المجالس واللجان المدرسية في سلطنة عمان )

 **تشكيل الفريق:

وفي المدارس التي يكون بها  ،نائبا للرئيس والمدير المساعد يتشكل هذا الفريق من  مدير المدرسة رئيسا، 

يتم اختيار أحدهما نائبا للرئيس واآلخر مقررا،  والمعلمون األوائل أعضاء، وأخصائي  اثنان مساعدان مديران

بيانات عضوا، وأخصائي األنشطة  اجتماعي/ نفسي عضوا. وأخصائي مصادر تعلم عضوا، وأخصائي قواعد

عضوا، وأخصائي شؤون إدارية ومالية عضوا، وفني مختبر علوم عضوا، وأخصائي توجيه مهني عضوا، وعدد 

 ( من الطالب أعضاء.1( من أولياء األمور أعضاء، وعدد )1)

ألداء المدرسي عام ويتضح مما سبق وجود تغيير في تشكيل فرق التقويم الذاتي عما جاء في دليل نظام تطوير ا

م، تمثل في تحديد األخصائيين الُمشاركين وهم األخصائيين االجتماعيين ،وأخصائي مصادر التعلم ، 1119

وأخصائي التوجيه  وأخصائي قواعد البيانات ، وأخصائي األنشطة ، وأخصائي الشؤون اإلدارية والمالية عضوا،

لطلبة وأولياء األمور، كما تم تعيين مساعد مدير المدرسة نائبا المهني بعدما كانو غير ُمحددين، كما تحديد عدد ا

للرئيس وفي المدارس التي يكون بها مساعدي مدير اثنين يتم اختيار أحدهما نائبا للرئيس واآلخر مقررا،  وضم 

 الفريق عضواً جديداً هو فني مختبر علوم.

 :حيث يختص الفريق باآلتي :ومسئوليات الفريق **مهام

ثقافة نظام تطوير األداء المدرس ي بالمدرسة من خالل تعريف العاملين بالمدرسة والطالب وأولياء نشر  -

 األمور بالنظام، وكيفية سير عملياته عن طريق اللقاءات وأوراق العمل وغيرها.

 االشراف على عملية تحليل نتائج التحصيل الدراسي. -

 كل صف دراسي.ٌمتابعة تحليل أعمال الطالب لكل مادة دراسية من  -

 اإلشراف على تنفيذ جميع مراحل التقويم الذاتي للمدرسة. -

إشراك جميع أفراد المجتمع المدرس ي في صياغة رؤية المدرسة ورسالتها وخطتها التطويرية في ضوء نتائج  -

 التقويم الذاتي/ الخارجي.

 .بناء خطة المدرسة التطويرية في ضوء نقاط القوة وأولويات التطوير المرصودة -

تخطيط برامج اإلنماء المهني حسب االحتياجات الفعلية وأولويات التطوير التي ظهرت في تقرير جودة األداء  -

 المدرسي، ومتابعة تنفيذها وتقويم أثرها على المستفيدين.

 ُمتابعة ودعم البرامج والمشاريع التربوية التي تعمل على رفع المستوى التحصيلي للطلبة. -

 لتحمل المسئولية والمشاركة في أدوار متنوعة لتفعيل تعلمهم ورفع مستواهم التحصيلي.تهيئة الفرص للطالة  -

وتقديم برامج  (ذوي الحاالت الخاصة -دون المستوى -موهوبون -مجيدون)متابعة الفئات الطالبية المختلفة   -

 الرعاية الٌمناسبة لكل فئة.

ية آرائهم وٌمقترحاتهم في سبيل االرتقاء بمستوى توعية جميع أفراد المجتمع المدرس ي وأولياء األمور بأهم -

 األداء المدرسي، وجعل المدرسة بيئة محفزة للتعلم.

تقديم التسهيالت ألولياء األمور فيما يتعلق باستفساراتهم حول بنود استمارة آراء أولياء األمور أو أية معلومات  -

 من شأنها أن تساعدهم على ملء االستمارة بموضوعية.

 يع أفراد المجتمع المدرسي وأولياء األمور على نتائج التقويم الذاتي/الخارجي.اطالع جم -

 

جاء في دليل  ويتضح مما سبق وجود أن مهام ومسئوليات فرق التقويم الذاتي جاءت بصورة عامة وُمتضمنة فيما

كانت المهام أكثر  م1119م ، ولكن دليل نظام تطوير األداء المدرسي عام 1119نظام تطوير األداء المدرسي عام 

تحديداً لُمدير المدرسة ومساعده، فضالً عن تحديد مجاالت أدوار الفريق تجاه المعلمين والعاملين بالمدرسة، 

 والطلبة، وأولياء األمور.

    

 المرحلة الثالثة:

اء في دليل ( فريق التقويم الذاتي بالمدارس كما ج1128تناول دليل المجالس واللجان المدرسية في سلطنة عمان )

 ( دون إضافات جوهرية. 1122عام )
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 ثالثا: اللجان المدرسية وتضمنت المرحلتين اآلتيتين:

 المرحلة األولى:

أ( مجموعة من 1119حدد دليل عمل اإلدارة المدرسية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان)

 اللجان يجب تشكيلها في المدارس وذلك على النحو اآلتي: 

 [ اللجنة المالية: 1]

 *تشكيل اللجنة:

الهيئة التدريسية والفنية هم أعضاء  تتشكل هذه اللجنة من مدير المدرسة رئيسا ، ومساعد مدير المدرسة وثالثة من

 اللجنة، وأمين الجمعية التعاونية المدرسية عضوا ومقرراً.

 *مهام ومسئوليات اللجنة:

فحص المشتريات واالحتياجات المطلوبة واستالمها، وتقدم محضر الفحص  ىعل تتولى هذه اللجنة مسئولية العمل

وأصول الفواتير وتعتمدها من إدارة المدرسة، بعد التأكد من اللجنة بأن المشتريات مطابقة لما هو معتمد وحسب 

ن المدرسة المواصفات المطلوبة وحسب السعر المناسب، كما يجب أن تدقق اللجنة في أن تكون الفواتير مختومة م

 وأن تكون الفواتير األصل، وال يوجد بها أي تغير أو تبديل أو تعديل في األحرف واألرقام. 

 [ لجنة متابعة التحصيل الدراسي: 2] 

 *تشكيل اللجنة:

تتشكل من مدير المدرسة رئيسا ، ومساعد مدير المدرسة والمعلمين األوائل واألخصائي االجتماعي، ومعلم 

 يختار رئيس اللجنة من أعضائها مقرراً.صعوبات التعلم، و

 *مهام ومسئوليات اللجنة:

 تتولى هذه اللجنة مسئولية متابعة التحصيل الدراسي من قبل ٌمدير المدرسة أومساعده، والٌمعلمين األوائل، 

ملفات  األخصائي االجتماعي، ومعلم صعوبات التعلم، ووضع الخطط السنوية ، وتفعيل زيارات الُمعلمين، وٌمتابعة

 وإنجازات الطلبة، ووضع برامج عالجية للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم.

 [  لجنة متابعة وسائل النقل المدرسية: 3] 

 *تشكيل اللجنة:

تتشكل هذه اللجنة من مساعد مدير المدرسة رئيساً، و خمسة من المعلمين واألخصائي االجتماعي أعضاًء، ومنسق 

 قررا.شؤون المدرسة عضوا وم

 *مهام ومسئوليات اللجنة
تخصيص نقاط لوقوف وسائل النقل تتولى هذه اللجنة مسئولية تنظيم عملية سير الحافالت المدرسية وخطوطه، و

المدرسية أمام المدرسة وفي األحياء السكنية، والمتابعة الدائمة للسائقين ومعرفة أوقات حضورهم وانصرافهم، 

 الصحيحة التي يجب إتباعها وتوجيههم لها.وتوعية الطالب بالسلوكيات 

 [  اللجنة المدرسية لمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية: 4]

 *تشكيل اللجنة:

ً للرئيس، وأعضاء من الهيئة التدريسية  تتشكل هذه اللجنة من مدير المدرسة رئيسا ، ومساعد مدير المدرسة نائبا

على أن ال يقل عددهم عن ثالثة معلمين وال يزيد عن سبعة، واألخصائي اإلجتماعي، وأخصائي األنشطة المدرسية 

 عضوا ومقررا.

 *مهام ومسئوليات اللجنة:

وضع الخطط واألنشطة المرتبطة بمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة مسئولية  تتولى هذه اللجنة

 المدرسية، ومتابعة مدى تنفيذها وتقييمها مع المعنيين.

 [  لجنة مركز مصادر التعلم: 5]

 *تشكيل اللجنة:

ة المعلومات وأخصائي مصادر تتشكل هذه اللجنة من مساعد مدير المدرسة رئيساً، والمعلمين األوائل ،ومعلم تقني

 التعلم عضواً ومقرراً.

 :مهام ومسئوليات اللجنة *

 االهتمام بالمركز والتأكد من إكتمال متطلباته من أجهزة وتقنيات، والتأكد من سالمته.وتتولى هذه اللجنة مسئولية 

  .القيام بعمل خطط سنوية هادفة -



 

 
211 

 

 [  لجنة التقويم الذاتي لألداء المدرسي: 6]

 *تشكيل اللجنة:

مساعد مدير المدرسة عضواً ومقرراً ، والمعلمين األوائل ، و تتشكل هذه اللجنة من مدير المدرسة رئيسا

 واألخصائي اإلجتماعي وفني مختبر علوم، وأخصائي مصادر تعلم، وأخصائي التوجية المهنيأعضاًء. 

 :مهام ومسئوليات اللجنة* 

اعات مع الهيئة التدريسية وجميع العاملين في المدرسة لمناقشتهم عن عمليات عقد اجتمتتولى هذه اللجنة مسئولية 

 التقويم الذاتي، وتعريفعهم بكيفية تطبيق التقويم الذاتي بشكل يحقق األهداف المرجوة منه.

 [  لجنة الخدمات المدرسية: 7]

 *تشكيل اللجنة:

 المدير رئيساً، ومنسق الشؤون المدرسية مقرراً.تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء من المعلمين، ومساعد 

 :مهام ومسئوليات اللجنة *

قراءة عدادات و ، المتابعة المتواصلة والمستمرة في كل ما يتعلق بأعمال النظافةوتتولى هذه اللجنة مسئولية 

 الكهرباء والمياه ومتابعتها والتأكد من مطابقتها بالقراءة المقدمة من قبل شركة التحصيل.

 [  لجنة الدراسات والبحوث: 8]

 تشكيل اللجنة:*

تتشكل هذه اللجنة من رئيس وأربعة من أعضاء الهيئات اإلدارية والفنية والتدريسية، يختارهم مدير المدرسة من 

 حملة الماجستير أو الدكتوراه أو ممن سبق لهم أن تقدموا ببحث علمي على مستوى الوزارة أو المنطقة التعليمية.

 ومسئوليات اللجنة:مهام *

إقامة المشاريع البحثية الموجهة لتحقيق األهداف وتنفيذها، وإنشاء قنوات التواصل بين  وتتولى هذه اللجنة مسئولية

عمل بحوث إجرائية ودراسات نظرية وميدانية حول ، والمنطقة التعليمية وبين جميع المعنيين باللجنة وأهدافها

 أجل إيجاد حلول علمية مناسبة.الظواهر السلبية بالمدرسة، من 

 [  لجنة مراقبة الجمعية التعاونية المدرسية أو المقصف المدرسي: 9] 

 *تشكيل اللجنة:

وتتشكل هذه اللجنة من مدير المدرسة أو مساعد مدير المدرسة رئيساً ، واثنين من المعلمين يتم اختيارهم من رئيس 

لم المشرف الصحي، ورئيس جماعة الصحة المدرسية )طالب( ، اللجنة أعضاًء، وممرض الصحة المدرسية، والمع

 ورئيس جماعة اإلدارة الطالبية )طالب(.

 *مهام ومسئوليات اللجنة:

االهتمام بتنبيه الشركات و، االلتزام باالشتراطات الصحية للجمعيات التعاونية المدرسية  وتتولى هذه اللجنة مسئولية

ن في الجمعية التعاونية عند وجود مخالفات واضحة، أو حدوث حاالت طارئة أو التي تتعاقد معها المدرسة والعاملي

 اإلخالل ببنود العقد ، ورفع تقارير بذلك إلى الجهة المختصة في المنطقة التعليمية.

 [  لجنة إدارة االمتحانات العامة: 11] 

 تشكيل اللجنة:

أعضاء، ومساعد  (2من المعلمين وال يزيد عن  ) (2تتشكل اللجنة من مدير المدرسة رئيساً ، وما ال يقل عن) 

 مدير المدرسة عضواً ومقرراً.

 مهام ومسئوليات اللجنة:

 كشوف مراجعة،  ولذلك المعد   الحاسوبي بالبرنامج المستمر التقويم درجات رصد متابعة تتولى هذه اللجنة مسئولية

 اللجنة رئيس قبل من واعتمادها طالب بكل الخاصة والدرجات البيانات سالمة من للتأكد المستمر التقويم نتائج

 .المتابعة لجان قبل من عليها للتدقيق تمهيداً 

 [  لجنة الكشافة/ المرشدات: 11] 

 تشكيل اللجنة:*

 /الكشافة أعضاء الطلبة من عضواً، واثنين المرشدات /الكشافة قائد تتشكل اللجنة من مدير المدرسة رئيساً، والمعلم

 ومقرراً. عضواً  المرشدات /الكشافة قائد مساعد أعضاء، والمعلم األمور أولياء من أعضاء، وثالثة المرشدات

 مهام ومسئوليات اللجنة:*

تشكيل فريق للكشافة/ المرشدات في المدرسة وفق الضوابط التي تحددها المديرية العامة  تتولى هذه اللجنة مسئولية 

تسجيل الفريق في المديرية العامة للكشافة و ، واإلرشادية التابعة لها الفرقةللكشافة والمرشدات والمفوضية الكشفية 
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إعداد الخطة السنوية للفريق والحرص ، ووالمرشدات من خالل المفوضية الكشفية واإلرشادية بالمنطقة التعليمية

 على متابعتها وتنفيذها.

 [  لجنة االنتظام واالنضباط الطالبي: 12] 

 تشكيل اللجنة:*

 عدد   وعضوية المدرسة مدير مساعد برئاسة  ( 21-1الصفوف ) مدارس في دراسي عام كل تتشكل اللجنة بداية

 دراسي، صف   لكل واحد طالبي وانضباط انتظام مسئول بواقع بالمدرسة التدريسية والفنية الهيئتين أعضاء من

 خمس. عن فصوله أو زيادة عدد شعبه حالة في صف لكل مسئوالن هناك يكون ويجوز أن

 مهام ومسئوليات اللجنة:*

 لقواعد الطالب مخالفات ُمتابعة، وومعالجتها الطالب، وغياب تأخر حاالت متابعة تتولى هذه اللجنة مسئولية 

 .ومعالجتها  السلوكي االنضباط

 [  لجنة جرد العهدة: 13] 

 تشكيل اللجنة:

 المكتبة أمين /تعلم مصادر ، وأخصائيعضواً  علوم مختبر فنيمساعد مدير المدرسة رئيساً، و تتشكل اللجنة

 من ومعلم، عضواً  وجد إن تعليمية وأجهزة وسائل عضواً، وفني المدرسية األنشطة على المشرف والمعلمعضواً، 

 .ومقرراً  عضواً  مدرسية شؤون ٌومنسق، عضواً  مادة /مجال كل

 مهام ومسئوليات اللجنة:

جرد عهدة المدرسة جرداً فعلياً، ، وكشوف بالمواد واللوازم المسلمة للمدرسة. إعداد  وتتولى هذه اللجنة مسئولية 

 ومطابقتها بالسجالت.
 

 المرحلة الثانية:
 ( اللجان  بالمدارس على النحو اآلتي: 1122تناول دليل المجالس واللجان المدرسية في سلطنة عمان )

 لجنة الشؤون اإلدارية والمالية: -أ

 *تشكيل اللجنة:

في المدارس التي و  نائبا للرئيس والُمدير المساعدتشكل لجنة الشؤون اإلدارية والمالية من مدير المدرسة رئيسا، 

ً للرئيس واآلخر عضوا ، ومنسق شؤون مدرسية عضوا،   يكون بها مساعدي مدير اثنين يتم اختيار أحدهما نائبا

وأخصائي توجيه مهني عضوا، وفني مختبر وأخصائي مصادر تعلم عضوا، وأخصائي أنشطة مدرسية عضوا، 

علوم عضوا،  وفني دعم أجهزة مدرسية عضوا،  وممرض الصحة المدرسية عضوا، وثالثة من المعلمين األوائل/ 

المعلمين أعضاء، وأخصائي شؤون إدارية ومالية عضوا ومقررا ، ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه 

 مناسباً.

 

 وتختص اللجنة باآلتي:جنة، *مهام ومسئوليات الل

ُمتابعة الرزام الجمعية التعاونية باالشتراطات الصحية، وتقديم الٌمقترحات التطويرية بشأن الخدمات التي  -

 تقدمها.

 ٌمتابعة وسائل النقل المدرسية وتنظيمها، والتأكد من توافر األمن والسالمة. -

طلبات العملية التعليمية، واألنشطة الطالبية، اإلشراف على توظيف مرافق المبني المدرسي بما يفي بٌمت -

 وتقديم المقترحات التطويرية بشأنها.

مراجعة فواتير الشراء والصرف المدرسية للتأكد من صحتها، واالحتفاظ بها مصنفة حسب مواد الصرف  -

 المخصصة في السلفة المدرسية.

 والمعدات.تحديد احتياجات المدرسة ومخصصاتها من األثاث واألجهزة  -

 اإلشراف على جرد عهدة المدرسة وحفظها . -

ٌمتابعة نظافة مرافق المبنى المدرسي، ونظافة الخزانات ومصفيات المياه، والتأكد من صالحية مياه  -

 الشرب.

 االلتزام بالنشرات والتعاميم المتعلقة بالتعامالت المالية واإلدارية الصادرة في هذا الشأن. -
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 الطالب: شؤون لجنة -ب

 *تشكيل اللجنة:

وثالثة من الهيئة التدريسية  ،نائباً للرئيسوالُمدير المساعد تُشكل لجنة شؤون الطالب من مدير المدرسة رئيسا،  

 أعضاء،  وأخصائي قواعد بيانات عضوا، وأخصائي اجتماعي/ نفسي  عضواً ومقررا.

 :باآلتي وتختص اللجنةئوليات اللجنة،  *مهام ومس

 االنتظام واالنضباط الطالبي على أولياء األمور في بداية العام الدراسي.تعميم قواعد  -

 ٌمتابعة تطبيق االجراءات الٌمتعلقة بقبول الطالب وتسجيلهم وانتقالهم. -

 تعريف الطالب وأولياء أمورهم بأحكام الئحة شؤون الطالب بالمدارس الحكومية. -

 مخالفات الطالب.تفعيل دور أولياء أمور الطالب فيما يتعلق بمعالجة  -

 توعية الطالب وأولياء أمورهم بأهمية احترام الطالب لقواعد االنتظام الدراسي واالنضباط السلوكي. -

 ٌمتابعة حاالت تأخر الطالب وغيابهم واتخاذ الالزم لمعالجتها. -

 ٌمتابعة مخالفات الطالب لقواعد االنضباط السلوكي واتخاذ الالزم لمعالجتها. -

 الب المنقطعين عن الدراسة واتخاذ ال الزم لمعالجتها.ٌمتابعة حاالت الط -

 ٌمناقشة تقارير دراسة الحاالت السلوكية للطالب، واتخاذ القرارات الٌمناسبة بشأنها. -

توثيق الكشوف واالستمارات والنماذج الخاصة باالنتظام الدراسي واالنضباط السلوكي للطالب في  -

 السجالت والملفات المعدة لهذا الغرض.

ُموافاة اللجنة المشكلة بالمديرية/اإلدارة بتقرير فصلي للمدرسة يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة  -

 بشؤون الطالب.

 أي أعمال أخرى ذات صلة بشؤون الطالب تُكلف بها من قبل اللجنة بالمديرية. -

 :المدرسية والسالمة األمن لجنة -ج

 *تشكيل اللجنة:

نائباً للرئيس، والمنسق والُمدير المساعد رسية وفق اآلتي: ٌمدير المدرسة رئيسا، تٌشكل لجنة األمن والسالمة المد

اإلعالمي عضواً، أخصائي اجتماعي/ نفسي عضوا، وأخصائي شؤون إدارية ومالية عضوا،  وأخصائي قواعد 

بيانات عضوا،  ومعلم أول عضوا، وفني مختبر عضوا، ومشرف الصحة المدرسية عضوا، وأخصائي أنشطة 

 مدرسية عضوا، ورئيس مجلس اآلباء واألمهات عضوا، ومشرف األمن والسالمة عضوا ومقررا .

 تختص اللجنة باآلتي:مهام ومسئوليات اللجنة، *

 تحديد وتقييم المخاطر المتعددة على مستوى المدرسة. -

 إعداد خطة طوارئ بالمدرسة وفق المخاطر المتوقعة. -

 وتحديد مسؤولياتها.تشكيل فرق االستجابة الميدانية  -

 بناء قاعدة معلومات عن المدرسة ومرافقها. -

 توعية الطالب وتثقيفهم من خالل النشرات والملصقات االرشادية واالذاعة المدرسية. -

 تنفيذ برامج تدريبية للمجتمع المدرس ي على اجراءات األمن إدارة األزمات المختلفة. -

 الطوارئ ،شؤون الطالب، المؤسسات ذات العالقة(.إعداد دليل اتصاالت متكامل يشمل) خدمات  -

 التواصل مع اللجنة الفرعية والجهات المساندة بالمحافظة. -

تفعيل خطة الطوارئ وإدارة األزمة في مرحلة وقوعها بتقدير الموقف وتحديد نوع االستجابة المطلوبة،  -

 لجهات المعنية وفق نوع األزمة.المدرسية بما يضمن أمن الطالب وسالمتهم، وطلب الدعم والمساندة من ا

 حصر وتقييم األضرار المادية والبشرية الناتجة عن ا ألزمة، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. -

 القيام بالدراسات اإلجرائية لتحديد أساليب األزمة وتداعياتها، و آثارها، وكيفية التعامل معها. -
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 لجنة إدارة االمتحانات: -د

 :*تشكيل اللجنة

نائباً للرئيس وفي والُمدير المساعد ( وتتكون من ٌمدير المدرسة رئيسا،  21 - 1تُشكل هذه اللجنة في المدارس من) 

ً للرئيس واآلخر عضوا ، والمعلمون األوائل  المدارس التي يكون بها مساعدي مدير اثنين يتم اختيار أحدهما نائبا

ي قواعد بيانات عضوا، وأخصائي اجتماعي/ نفسي عضوا، أعضاء وأحدهم مقررا يختاره رئيس اللجنة، وأخصائ

 ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه مناسباً من المختصين في المدرسة.

 تختص اللجنة باآلتي:*مهام ومسئوليات اللجنة، 

 االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن. -

في االوابة التعليمية، والتأكد من سالمة الدرجات الخاصة بكل ُمتابعة رصد درجات التقويم المستمر  -

 طالب.

وضع خطة ألعمال االمتحانات بالمدرسة تتضمن اإلعداد والتحضير ومتابعة التطابق والتصحيح  -

 والرصد.

اإلعالن عن جداول االمتحانات فور اعتماد جداول االمتحانات من الجهة المختصة، ووضعها مع  -

 ت في مكان بارز بالمدرسة.تعليمات االمتحانا

 تجهيز قاعات أداء االمتحانات ووضع أرقام الجلوس للطالب. -

 إعداد جداول للمراقبة على الطالب الممتحنين بما ال يقل عن مراقبين من معلمي المدرسة. -

 توعية الطالب باألنظمة والتعليمات والضوابط واإلجراءات والعقوبات الخاصة باالمتحانات. -

 مغلفات االمتحانات وفق البرنامج الزمني والمكان الذي تحدده الجهة المختصة بالمديرية التعليمية.استالم  -

 ٌمتابعة الر زام الطالب والعاملين بالحضور قال بدء االمتحان بعشرين دقيقة على األقل. -

 ٌمتابعة الرزام الطالب بالزي العماني للذكور والزي المدرسي للطالبات. -

الت التصوير والحواسيب آالطالب والعاملين باالمتحانات بعدم احظار الهواتف النقالة ومتابعة الرزام  -

 الشخصية والمجالت والكتب واآلالت الحادة وأية أدوات من شأنها أن تؤثر على سير االمتحانات.

 اإلشراف على حسن سير االمتحانات والعمل على عالن المواقف الطارئة. -

 فاتر اإلجابة.اإلشراف على عملية تصحيح د -

 مراجعة دفاتر اإلجابة للتأكد من صحة الدرجات المعطاة لكل طالب. -

ٌمتابعة رصد درجات نهاية الفصل الدراس ي للطالب في االوابة التعليمية، والتأكد من سالمة الدرجات  -

 الخاصة بكل طالب.

حنين لمدة عام دراسي حفظ توزيعات اللجان الموقعة والمعتمدة من قال األعضاء، ودفاتر إجابة الممت -

 كامل بشكل يسهل الرجوع إليها من قال لجان المتابعة.

 

 اللجنة المدرسية لمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية -هـ

 *تشكيل اللجنة:

 تشكل اللجنة من 

 أعضاء الهيئة الفنيةنائبا للرئيس،  واألخصائي االجتماعي/ أحد والُمدير المساعد مدير المدرسة رئيسا، 

عضوا، وما ال يقل عن ثالثة معلمين وال يزيد على سبعة أعضاء، وممرض الصحة المدرسية عضوا، وأخصائي 

 شؤون إدارية ومالية عضوا،  وأخصائي أنشطة مد رسية عضواً ومقررا.

 *مهام ومسئوليات اللجنة:

 تقوم بالمهام اآلتية:

 قة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسيةإعداد الخطط والبرامج ذات الصلة بمساب -

 بمشاركة المعنيين، ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتضمينها في خطة المدرسة، وتفعيل دور المدرسة -

 باعتبارها مؤسسة تخدم المجتمع المحلي. -



 

 
212 

 

 حفظها.إعداد السجالت والملفات والتقارير والكشوف ذات العالقة بالمسابقة وتنظيمها وتوظيفها و -

 متابعة تعليمات اللجنة المحلية للمسابقة والجهات ذات االختصاص، وتنفيذها واختيار الفعاليات -

 واألنشطة الهادفة والمتميزة، وتفعيل دور الطالب فيها. -

 العمل على تفعيل اإلدارة الطالبية وإتاحة الفرص المناسبة للطالب للمشاركة في التخطيط للفعاليات -

 الصلة بأهداف المسابقة، والمساهمة في تنفيذها وتقييم فعالياتها.والبرامج ذات  -

 العمل على جعل المدرسة بيئة تربوية احية نظيفة تساهم في غرس السلوك الصسي السليم في نفوس -

 الطالب من خالل التطبيق العملي الممارس من قبلهم. -

 ما يكفل االرتقاء بالمستوى التحصيلي،العمل على تحقيق التوازن في تنفيذ البرامج والمناشط المختلفة ب -

 وتفعيل مضامين المسابقة من خالل المناهج الدراسية. -

 العمل على بناء العالقات المنتجة، وغرس روح الفريق والعمل الجماعي، ونشر ثقافة التعاون بين -

سابقة في نفوس المتعلمين والعاملين بالمدرسة كافة، والعمل على غرس المبادئ والقيم السامية المهمة للم -

 الطالب.

 التعلم: مصادر مركز لجنة -ـو

 *تشكيل اللجنة:

رئيسا، والمعلمون  تشكل لجنة مركز مصادر التعلم من: مدير المدرسة أو مساعده في حالة عدم وجوده -

 األوائل أعضاء، وأخصائي مصادر التعلم عضوا ومقررا.

 

 :اآلتيةوتقوم بالمهام *مهام ومسئوليات اللجنة، 

 اإلجراءات اإلدارية الكفيلة بتسليم األخصائي عهدة مركز مصادر التعلم. اتخاذ -

تنفيذ السياسة العامة التي تقررها الوزارة والالئحة التنظيمية واألدلة المكملة لتطوير مراكز مصادر التعلم  -

 ورفع مستوى أدائها.

 شراف على لية الصرف.التنسيق بشأن توفير االعتمادات المالية للصرف على احتياجات المركز واإل -

 اإلشراف على مركز مصادر التعلم والحفا على مقتنياته. -

تكليف من تراه اللجنة مناسباً لتسيير أعمال المركز في حالة عدم وجود أخصائي مصادر التعلم وفق  -

 اجراءات التسليم واالستالم المنصوص عليها في دليل مراكز مصادر التعلم.

 وية والتقارير .ٌمناقشة واعتماد الخطة السن -

 تنظيم عملية الجرد السنوي لعهدة المركز، واإلشراف عليها. -
 

ويتضح مما سبق عرضه وجود تغييرات في تشكيل ومهام ومسئوليات اللجان المدرسية عما جاء في دليل عمل 

 يتمثل في اآلتي: 1119عام   اإلدارة المدرسية

 ( لجان.2( لجنة إلى )22تم تقليل عدد اللجان المدرسية من ) 

 التقويم الذاتي حيث تم تغيير اسمها إلى فريق  تم تغيير صفة لجنتين إلى فريق ومجلس، األولى لجنة

 التقويم الذاتي، والثانية لجنة الكشافة/المرشدات وتحولت إلى مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس.

 .تم استحداث لجنة األمن والسالمة المدرسية 

   تولي ٌمديري المدارس رئاسة اللجان الخمسة وفق أخر تطوير، فضالً عن تولي مساعديهم أدوار

 المقررين في جميع اللجان ما عدا لجنة مركز مصادر التعلم حيث يتولى أخصائي مصادر التعلم دور المقرر.

 احتفظت لجنتي إدارة االمتحانات، ولجنة مركز مصادر التعلم بمسمياتهما ووظائفهما . 

  تم دمج بعض اللجان مثل: حيث تولت لجنة الشؤون اإلدارية والمالية أعمال اللجان المالية، ومتابعة

وسائل النقل المدرسية،  واللجنة المدرسية لمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية، ولجنة 

و المقصف المدرسي،  ولجنة جرد العهدة؛ وضمت الخدمات المدرسية، ولجنة مراقبة الجمعية التعاونية المدرسية أ

 لجنة شؤون الطالب أعمال اللجان متابعة التحصيل الدراسي، لجنة االنتظام واالنضباط الطالبي.
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     . لم يتضح أي لجنة تقوم بمسئوليات ومهام لجنة الدراسات والبحوث 

 

 المرحلة الثالثة:

( 1122( اللجان  بالمدارس كما جاء في دليل عام )1128عمان ) تناول دليل المجالس واللجان المدرسية في سلطنة

 باستثناء إلغاء اللجنة المدرسية لمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية.

 

 نتائج الدراسة: 

في ضوء ما تم عرضه من التطوير التنظيمي لجماعات العمل في المدارس بسلطنة ُعمان وتطورها تاريخياً يتضح 

 اآلتي: 

اهتمام وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان بتشكيل أنواع ٌمتعددة من العمل الجماعي بلغت عشر  -

 الس اإلدارات، ومجالس اإلدارة الطالبية،جماعات وفق أخر تحديث، أربعة مجالس هي أولياء أمور الطلبة، ومج

مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس ، وفريق واحد هو التقويم الذاتي )التطوير والتحسين و

المدرسي(، وخمس لجان هي: شؤون الطالب، والشؤون اإلدارية والمالية، واألمن والسالمة المدرسية، وإدارة 

در التعلم، وذلك لضمان ُمساهمة كافة الُمشاركين في العملية التعليمية في تسيير أمور االمتحانات، ومركز مصا

المدرسة وإجراءات العملية التعليمية، واالستثمار األمثل لكافة الموارد البشرية المدرسية، باإلضافة إلى أولياء 

 األمور والمجتمع المحلي.

ول حيث تم تطويره تنظيمياً خمس مرات ، وهي حظيت مجالس أولياء أمور الطلبة على االهتمام األ -

م 1119م مرتين، وجاء في المرتبة الثانية فرق التقويم الذاتي مرتين عامي 1128م،1122م، 1112م، 111أعوام 

م مع االعتبار على أنها كانت لجان قبل ذلك في دليل عمل اإلدارة المدرسية ، وأيضاً جاء في المرتبة الثانية 1128و

، بينما جاء في المرتبة الثالثة كل من مجالس اإلدارة الطالبية حيث تم 1128و 1119مدرسية مرتين عامي اللجان ال

حيث تم  م ولم يتم تطويره بعد ذلك،  ومجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس1122استحداثه عام 

 م. 1119عمل اإلدارة المدرسية عام م، ولكن كانت عبارة عن لجان قبل ذلك في دليل 1128استحداثه عام 

ركز التطوير التنظيمي لمجالس أولياء أمور الطلبة على تشكيل المجالس من حيث عدد األعضاء،  -

ووظائفهم وتخصصاتهم، والمقررين، حيث تم ُمراعاة حجم المدرسة في التشكيل، وما يتوافر بها من موارد بشرية 

 مثل مساعدي الُمديرين واألخصائيين.

ام تشكيل مجالس أولياء أمور الطلبة بتشكيل لجان دعم ومساعدة ألعمال المجالس وهي اللجنة اهتم -

 م.   1128التعليمية،  واللجنة االجتماعية، ولجنة األنشطة ، واللجنة المالية وفق أخر تطوير 

األولى فقط  مجالس أولياء أمور الطلبة مثل الرئيس ومساعده والمقرر في المرحلة االهتمام بتحديد أدوار -

م، وعدم االلتفات إليها في باقي المراحل وال سيما أخر تعديل عام 1111( عام 22/1111القرار الوزاري رقم) في

 م.1128

القرار الوزاري  مجالس أولياء أمور الطلبة في المرحلة األولى فقط في االهتمام بتحديد أهداف -

 م.1128قي المراحل وال سيما أخر تعديل تعديل عام م، وعدم االلتفات إليها في با1111( عام 22/1111رقم)

هي مجالس اإلدارة الطالبية تعبر عن آمالهم وطموحاتهم  بالطلبةوجود اهتمام بوجود جماعات خاصة  -

 وتطلعاتهم في الحياة المدرسية، وتساعد في حل ُمشكالتهم وإدارة أنشطتهم، وتمثلهم لدى إدارات المدارس.

وأحد المعلمين أواألخصائيين ضمن تشكيل مجالس اإلدارة الطالبية كموجهين ٌمشاركة ُمديري المدارس  -

 ومرشدين وتقديم الدعم لهم ، ومساعدتهم في حل الُمشكالت، واإلجابة عن أي أسئلة واستفسارات.

االهتمام بدعم العمل الكشفي في المدارس من خالل تشكيل مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية   -

ولكن لم يتضمن تشكيلها أعضاء من المجتمع المحلي، فضالً عن أنها كانت لجان في دليل عمل اإلدارة  بالمدارس،

 م.1119المدرسيةام 

وجود اهتمام بالتقويم الذاتي للمدرسة وبرامج التحسين المدرسي من خالل تشكيل فرق التقويم الذاتي  -

مهام أعضائها كما كان في دليل نظام تطوير األداء م لم يتضمن أدوار و1128للمدارس، ولكن آخر تطوير لها عام 

م، كما لم يتضمن تشكيلها أعضاء من المجتمع المحلي، فضالً عن أنها كانت لجان في دليل 1119المدرسي عام 

 م.1119عمل اإلدارة المدرسية عام 
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ية والمالية ( لجنة، حيث ضمت لجنة الشؤون اإلدار22دمج اللجان المدرسية في خمس لجان بعدما كانت ) -

أعمال اللجان المالية، ومتابعة وسائل النقل المدرسية،  واللجنة المدرسية لمسابقة المحافظة على النظافة والصحة 

في البيئة المدرسية، ولجنة الخدمات المدرسية، ولجنة مراقبة الجمعية التعاونية المدرسية أو المقصف المدرسي،  

أعمال اللجان متابعة التحصيل الدراسي، لجنة االنتظام واالنضباط  لطالبولجنة جرد العهدة؛ وضمت لجنة شؤون ا

الطالبي؛ كما أن هناك لجنتي احتفظتا بمسمياتها ووظائفها وهي: لجنة إدارة االمتحانات، ولجنة مركز مصادر 

ت الوحدة التعلم؛ وهناك لجنتان تغيرت ُمسمياتها األولى لجنة  الكشافة/ المرشدات وتحولت إلى مجالس إدارا

الكشفية واإلرشادية  بالمدارس مع التغيير في تشكيلها ووظائفها، ولجنة التقويم الذاتي )التطوير والتحسين 

المدرسي( حيث تمتغيير اسمها إلى فريق التقويم الذاتي)التطوير والتحسين المدرسي(؛ فضالً عن استحداث لجنة 

حوث فلم يتضح الجهة المسئولة عنها إال ما تم اإلشارة إليه في األمن والسالمة المدرسية، أما لجنة الدراسات والب

وظائف مجلس إدارة المدرسة من مراجعة البحوث التي يعدها الطالب والمعلمون مراجعة علمية قبل المشاركة بها 

ة المعنية في الملتقيات العلمية على مستوى المنطقة التعليمية، أو على مستوى المدارس المجاورة وقبل تسليمها للجه

 وعرضها على المدارس كمسابقات أو بحوث معدة للتقييم.

تولي ُمديري المدارس رئاسة جميع اللجان وفق أخر تطوير، كما تولي مساعديهم دور الُمقررين إال لجنة  -

مركز مصادر التعلم حيث يتولى أخصائي مصادر التعلم دور المقرر، بعدما كان يتولى مساعدي الُمديرين في دليل 

م رئاسة بعض اللجان وهي: لجنة متابعة وسائل النقل المدرسية، ولجنة مركز 1128مل اإلدارة المدرسية عام ع

مصادر التعلم، ولجنة الخدمات المدرسية، ولجنة االنتظام واالنضباط الطالبي،  ولجنة جرد العهدة، وإتاحة الفرصة 

ونية المدرسية أو المقصف المدرسي، لجنة الدراسات له لرئاسة لجنتين أخريتين هما لجنة مراقبة الجمعية التعا

 والبحوث.

تغيير بعض ٌمسميات أنواع العمل الجماعي في المدارس، حيث تم تغيير مسمى مجالس اآلباء واألمهات  -

إلى مجالس أولياء أمور الطلبة، وتغيير ٌمسمى لجنة التقويم الذاتي) التحسين والتطوير( إلى فريق التقويم الذاتي) 

 حسين والتطوير(، ولجنة  الكشافة/ المرشدات إلى مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس.الت

 

 توصيات الدراسة: 

في ضوء ما تم عرضه من التطوير التنظيمي لجماعات العمل في المدارس بسلطنة ُعمان وتطورها تاريخياً، 

 والنتائج التي تم التوصل إليها  توصي الدراسة باآلتي: 

تحديث األدلة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن أشكاالً متنوعة من العمل الجماعي  -

تجدات والتطورات في النظام التعليمي بسلطنة ُعمان والقرارات الوزارية الموجهة لها وذلك بحيث تواكب الُمس

 مثل: دليل عمل مدارس التعليم األساسي، ودليل اإلدارة المدرسية، ودليل نظام تطوير األداء المدرسي.

خبراتهم في مختلف تضمين أعضاء من المجتمع المحلي في عضوية مجالس أولياء األمور لالستفادة من  -

المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية، باإلضافة إلى تضمين أعضاء من مجالس اإلدارة الطالبية في عضوية 

 تلك المجالس وسيما في الصفوف من الثامن للثاني عشر.

زانية تخصيص ميزانية ٌمستقلة لمجالس أمور الطلبة إما من خالل الميزانية العامة للمدرسة، أو مي   -

 ُمستقلة بحساب بنكي خاص يضم كافة التبرعات والُمخصصات المالية للمجلس.

 أي ُمشكلة. حلمنح مجالس أولياء أمور الطلبة صالحيات وسلطات لتشكيل لجان ألداء أي مهمة أو -

تضمين أعضاء من أولياء األمور والمجتمع المحلي في عضوية مجالس إدارات المدارس لالستفادة من  -

وقدراتهم وإمكاناتهم ، باإلضافة إلى تضمين أعضاء من مجالس اإلدارة الطالبية في عضوية المجلس خبراتهم 

 وسيما في الصفوف من الثامن للثاني عشر.

 وضع أهداف محددة لمجالس أولياء أمور الطلبة تكون موجهة ألعضائها ومرشدة لهمفي أداء عملهم. -

 ان دعم ألداء أي مهمة أو حل أي ُمشكلة طارئة.منح مجالس إدارات المدارس صالحيات لتشكيل لج -

تضمين أعضاء من المجتمع المحلي في عضوية مجالس إدارات الوحدة الكشفية واإلرشادية  بالمدارس  -

 لالستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم المتنوعة في دعم برامج الوحدة.

الٌمعلمين أو األخصائي االجتماعي حصر تشكيل مجالس اإلدارة الطالبية على الطلبة فقط، مع تعيين أحد  -

 كمراقب وداعم ومستشار للمجلس وال سيما في الصفوف األولى من التعليم.
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تضمين أعضاء من المجتمع المحلي في عضوية فرق التقويم الذاتي)التطوير والتحسين المدرسي(   -

 بالمدارس حتى تكون عمليات تقويم األداء ذات مصداقية عالية.

الذاتي )التطوير والتحسين المدرسي( إلى فريقين األول يختص بالتقويم الذاتي، والثاني  مالتقوي تقسيم فرق -

 يختص بالتحسين والتطوير مواكبة للتوجهات العالمية المثعاصرة في هذا المجال.

تضمين أعضاء من أولياء األمور، والمجتمع المحلي، والطلبةفي عضوية كافة تشكيالت اللجان    -

 المدرسية.

ع رئاسة اللجان المدرسية بين أعضاء اإلدارة المدرسية والمعلمين األوائل حيث ال تقتصر على تنوي  -

 ٌمديري المدارس فقط تحقيقاً لألسلوب اإلدارة بالُمشاركة والتفويض والتمكين اإلداري.

 إعادة النظر في إلغاء بعض اللجان مثل لجنة الدراسات والبحوث.  -

  يته في أوساط المجتمع المحيط بالمدرسة.نشر ثقافة العمل الجماعي وأهم  -

 

 مراجعال
(. دور مجالس اإلدارة 1122إبراهيم ، حسام الدين السيد دمحم، البوسعيدي، خميس بن عبدهللا بن سعيد.) -2

المجلة الدولية للدراسات  الطالبية في تنمية المواطنة لدى طلبة مدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة ُعمان ،

 .182-121(، 1)2األردن،  -التربوية والنفسية

 العامة الثانوية للمدارس التنظيمي التطوير في التنظيمية الثقافة دور(. 1121.)دمحم بن علي بنت فلوة ، راشد آل -1

 الملك جامعة بأبها، للبنات كليةالتربية منشورة، غير ماجستير رسالة التعليمية، أبهى بمدينة ميدانية دراسة: للبنات

 . السعودية العربية المملكة -خالد

 التربوي اإلشراف مكاتب في اإلدارية الُمشكالت(. 1122.)علي بن إبراهيم بنت عواطف ، مكي آل -2

 واآلداب، العلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة  ، ُعمان بسلطنة التنظيمي التطوير مدخل ضوء في ومواجهتها

 .ُعمان سلطنة -نزوى جامعة

(. متطلبات التطوير التنظيمي بوزارة الشباب والرياضة 1122، عبد العزيز دينا حفني.)ليلى عثمان، إبراهيم -2

 .18-21(، 11مصر ، ) -المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضةفي ضوء إدارة التغييي ، 

(. التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجهه  نظر موظفي 1121أبو عمره، عبدربــــــه إسماعيـــــــــل.) -1

 فلسطين . -مكتب غزة مع التركيز على اإلدارة والقيادة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة غزة 

جامعة عين شمس في ضوء متطلبات تحقيق ضمان  (. التطوير التنظيمي لكلية التربية1121أحمد، لمياء دمحم.) -2

 .  121 -222(، 22مصر، ) -الجودة : رؤية مستقبلية،  دراسات في التعليم الجامعي

يرية التربية والتعليم بشمال ديمي بمظوير التنتطلبات الط(. مت1122مد.)سلمى أحيم إبراهمد أح، وطؤأرنا -2

 .181 - 222(، 21)2مصر،  -مجلة اإلدارة التربوية   ،انية ميدمة : دراسة ظالمنئص خصاناء في ضوء سي

(. دور الثقافة التنظيمية في التطوير التنظيمي للمدارس الثانوية العامة 1121، فلوة بنت علي بن دمحم.)آل راشد  -8

الملك للبنات: دراسة ميدانية بمدينة أبهى التعليمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كليةالتربية للبنات بأبها، جامعة 

 المملكة العربية السعودية . -خالد

(. معوقات التطوير التنظيمى بجامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء 1122إبراهيم مناحي عايد.)، لعنزيا -9

 .111 - 228(، 222)2مصر ،  -جامعة األزهرمجلة التربية  ،  هيئة التدريس : دراسة ميدانية  

سهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق التطوير التنظيمي (. إ1121جاد هللا، دمحم عرفات عبدالواحد.) -21

 .1203 - 1323(، 22)2مصر،  -للمنظمات األهلية ،  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية 

(. أثر التطوير التنظيمي على أداء العاملين في البنوك التجارية 1128حشاش ، أيمن عبد الغني عبد القادر.) -22

 األردن . -ية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية األعمال،  جامعة عمان العربية  األردن

(. الرقابة اإلدارية وعالقتها بالتطوير التنظيمي: دراسة ميدانية بمحافظة الغابات لوالية 1122حميدي، سامية.) -21

الجزائر  -دمحم خيضر، بسكرة  الطارف ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،  جامعة

. 

 Sigma-Six(. متطلبات تطبيق سيجما ستة 1122درادكة، أمجد محمود دمحم؛ محمود، أشرف محمود أحمد .) -22

 .  111 -221(، 81)22مصر،  -و عالقتها بالتطوير التنظيمي بجامعة الطائف،  الثقافة والتنمية
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(. دراسة تقويمية لنظام 1121العاني، وجيهة ثابت.) الزاملى،على عبد جاسم؛ السليمانية، حميراء سليمان؛ -22

 .212 - 122(.1)22البحرين .  -تطوير األداء المدرسي  في مدارس سلطنة عمان. مجلة العلوم التربوية والنفسية

(. تطوير أداء مجالس اآلباء واألمهات في مدارس محافظة شمال الباطنة 1122السعدي، خالد دمحم أحمد.) -21

سلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم واآلداب،  بسلطنة عمان  ب

 .سلطنة ُعمان -جامعة نزوى

 (. مناهج البحث في التربية وعلم النفس ومهاراته األساسية ، القاهرة: عالم الكتب.1121سليمان، سناء دمحم. ) -22

جالس اآلباء و األمهات لتطوير األداء اإلداري المدرسي (.متطلبات تفعيل دور م1122الشحية، نعيمة أحمد.) -22

( في سلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، سلطنة 21-1بمدارس )

 عمان.

من    (Academy sKing) (. التطوير التنظيمي لدى أكاديمية الملك1121عبد العال، رغدة دمحم أحمد.) -28

 األردن. -، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط نعامليوجهة نظر ال

(. واقع التقويم المؤسسي المدرسي في دولة 1122عيسان، عبدهللا صالحة؛ العامري، إيمان بنت حميد.) -29

 .221 - 222(. 2)29 مصر . -اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر. دراسات تربوية واجتماعية 

(. درجةةة ممارسةةة اللجةةان المدرسةةية لمهامهةةا وواجباتهةةا الوظيفيةةة 1122الغاويةةة ، سةةميه سةةعيد حمةةود علةةي.) -11

بمدارس التعليم األساسي في محافظة الداخلية بسلطنة عمان من وجهةة نظرمةديري المةدارس ومسةاعديهم  ، رسةالة 

 سلطنة ُعمان. -نزوى  ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم واآلداب، جامعة

 الباحةة منطقةة فةي المةدارس لُمةديري الممنوحةة الصةالحيات ممارسةة(. 1122.)حسةن عبةده أشةرف ، الغامدي -12

 -الباحةة جامعةة ، كليةالتربيةة منشةورة، غيةر ماجسةتير رسالة ،  نظرهم وجهة من التنظيمي بالتطوير وعالقتها

 السعودية العربية المملكة

لتحقيق الجودة الشاملة لخدمات منظمات الرعاية االجتماعية (. التطوير التنظيمي 1121.)سامية بارح، فرج -11

تمر الدولي الخامس والعشرون لكلية الخدمة اإلجتماعية بجامعة حلوان ) مستقبل الخدمة اإلجتماعية ؤالم، الحكومية

 .   1121 - 2912، مصر -في ظل الدولة المدنية الحديثة ( 

(. التطوير التنظيمي لمؤسسات التعليم الجامعي رؤية 1122ك.)مفتاح المبرو، عروش بو؛ أفتحي عيسى، فرج -12

 .   12 - 2ليبيا،  -( 2، المجلة الليبية العالمية، )للمداخل المعاصرة نظرية 

(. دور فرق التقويم الذاتي في دعم نظام تطوير االداء 1122المرزوقي، أحمد بن سعيد بن عبدهللا المرزوقي.) -12

رسالة ماجستير غير منشورة  في مرحلة التعليم ما بعد األساسي بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة ُعمان،المدرسي 

 سلطنة ُعمان. -، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى

(. دور مجالس اآلباء واألمهات  في تحسين جودة التعليم، ورقة عمل 1121المسهلي، مسلم بن علي العبد .) -11

 .بجامعة ظفار 1121مارس  2-2مجتمع ظفار التربوي والمنعقدة في الفترة من مقدمة إلى ندوة 

مدى ممارسة المجالس المدرسية ألدوارها ومهامها الوظيفية  في (. 1122المعولي ، عبدهللا بن سالم بن علي.) -12

م واآلداب ، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلو مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة الباطنة جنوب

 .سلطنة ُعمان -جامعة نزوى

(. واقع التقويم الذاتي في مدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة 1122المنوري ،سعيد بن سيف بن سعيد.) -12

سلطنة  -عمان من وجهة نظر مديري المدارس. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى

 ُعمان.

رسالة (. تطوير معايير تقييم األداء في مدارس سلطنة ُعمان. 1121بنت سلطان بن حمد.) النعمانية، سالمه -18

 سلطنة ُعمان. -ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى 

أ(. دليل عمل اإلدارة المدرسية، مسقط:  المديرية العامة لتنمية 1119وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  ) -19

 د البشرية.الموار

(. الالئحة التنظيمية لمجالس اآلباء واألمهات الصادرة بالقرار 1111وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان .) -21

 ، مسقط.22/1111والمعدلة بالقرار رقم 21/99الوزاري رقم 

يرية العامة (. الئحة التواصل مع األسرة والمجتمع، مسقط : المد1122وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان .) -22

 لتنمية الموارد البشرية.

 (. دليل عمل مدارس التعليم األساسي ، مسقط1112وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.) -21

 ب(. دليل نظام تطوير األداء المدرسي ، مسقط.1119وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.) -22
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 الطالبية، مسقط.(. دليل اإلدارة 1122وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.) -22

(. المجالس واللجان المدرسية، مسقط : المديرية العامة لتنمية 1122وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان.) -21

 الموارد البشرية. 

. المجالس واللجان المدرسية، مسقط : المديرية العامة لتنمية )أ1128وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان.) -22

 الموارد البشرية. 

( بإصدار الئحة مجالس 212/1128ب(. قراراوزاري رقم)1128وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان.) -22

 أولياء األمور ، مسقط.

(. التطوير التنظيمي وإدارة التغيير في الُمنظمات الحكومية )المتطلبات والمعوقات، 1122ياسين، جبار.) -28

Remah Review for Research and Studies, (21), 1-11 - . الجزائر 

(. فاعلية نظام تطوير األداء المدرسي في غرس ثقافة التقويم 1121اليعربي، سلطان بن سيف بن حمود.) -29

الذاتي في مدارس سلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم األصول واإلدارة التربوية بجامعة 

 األردن. -مؤتة

على التطوير التنظيمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (. أثر تمكين العاملين1128يعقوب، صفاء.) -21

:دارسة تطبيقية لعينة من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية 

 الجزائر . -والتجارية وعلوم التسيير،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة


