
    

 

  

   البشريةمجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية  نظام

   في شأن2007لسنة ) 1(في دبي رقم 

  المدارس والمدارس في المنطقة الحرةترخيص الشروط الخاصة ل

  والمؤسسات التعليمية للجاليات األجنبية

  فـي إمارة دبي

_______  

  
  مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛

  

    بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ 2006لسنة ) 30(القانون رقم ع على بعد اإلطال -

لسنة ) 1( من قرار مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي رقم 12المادة على و -

  ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبيفي شأن  2007
  

  :التالي النظام أصدرنا
  )1(ادة ــم

  
  تعاريف

، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما النظامفي تطبيق أحكام هذا 
  : لم يقضِِ سياق النص بغير ذلك

  
  . دولة اإلمارات العربية المتحدة  :  الدولــــة

      
  . إمارة دبي  :  اإلمـــارة

      
  .اؤها في اإلمارةأية منطقة حرة منشأة أو سيتم إنش  :  المنطقة الحرة

      
  .هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي  :  الهيئــــة

      
  .التربية والتعليموزارة   :  وزارةال
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كل مؤسسة تعليمية تمارس مهنة التربية والتعليم بجميع مراحلها   :  المدرســـة

وأنواعها المختلفة من رياض األطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي 
  :اهج تجيزها الهيئة، والتي إما أنوفق من

  
 ، أو اإلمارةيكون مقرها في  •

 مهنة التربية مارسيكون مقرها الرئيسي خارج الدولة وت •
والتعليم من خالل مراكز أو فروع أو من خالل وكالء لها 

  . اإلمارةداخل 
      

  المدرسـة فــي
  المنطقـة الحـرة

عليم بجميع مراحلها كل مؤسسة تعليمية تمارس مهنة التربية والت  :
وأنواعها المختلفة من رياض األطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي 

  : وفق مناهج تجيزها الهيئة، والتي إما أن
  

 يكون مقرها في المنطقة الحرة، أو  •

 مهنة مارسيكون مقرها الرئيسي خارج المنطقة الحرة وت •
التربية والتعليم من خالل مراكز أو فروع أو من خالل 

  . الء لها داخل المنطقة الحرةوك
      

  المؤسسة التعليمية
  للجاليات األجنبية

تؤسس وتمول من يكون مقرها في اإلمارة وكل مؤسسة تعليمية   :
و القنصليات في الدولة وتمارس مهنة التربية أقبل السفارات 

رياض األطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي وفق  والتعليم من
  . ةمناهج تجيزها الهيئ

      
المدرسة أو المدرسة في المنطقة الحرة أو المؤسسة التعليمية   :  المدرسة الخاصة

  .للجاليات األجنبية
      

  .الخاصةأو رئيس المدرسة مدير   :  المديــــر
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 )2(ادة ــم
  

  شـروط عامـة

  

أعضاء عن و طلبتها المعلومات الضرورية عن افةكتوفير   الخاصةالمدارسعلى يجب  .1
  . من وقت آلخرهيئةال وفق ما تطلبه  لديهاة التدريسهيئ

.  الخاصة بها المعلومات الماليةكافةإلى الهيئة سنوياً  أن تقدم  الخاصةعلى المدارسيجب      .2
 عند اللزوم، وذلك  الخاصةللمدارسوتحتفظ الهيئة بالحق في مراجعة السجالت المالية 

 .بموجب إشعار مسبق

 منظمةتتمتع بعضوية التي تتبع منهاج البكالوريا الدولية أن اصة الخ على المدارس يجب     .3
البكالوريا  منظمةرسمي من اعتماد ، وأن تسعى للحصول على )IBO (البكالوريا الدولية

 . المنهاج ذلكلتدريس الدولية

في عضوية البالسعي للحصول على المنهاج الدولي  التي تتبع  الخاصة    تلتزم المدارس .4
 .اد معترف بها دوليا ومقبولة من الهيئةهيئات اعتم

) باستثناء المعلومات المالية ( الخاصةعن المدارسمعلومات في نشر بحقها هيئة ال    تحتفظ  .5
الموقع الرسمي للهيئة على شبكة االنترنت، وذلك في اطار حرصها على الشفافية على 

 .والتوعية العامة

تطلبها مل، والندوات واالجتماعات التي ، حضور ورش الع الخاصةعلى المدارس يجب     .6
 .الهيئة وتنظمها

    والمهنياإلجتماعي اإلرشاد مات دلطلبتها خالخاصة أن توفر المدارس يجب      .7

(Career Counseling). 

خدمات المساندة التعليمية للطلبة من ذوي اإلحتياجات بتوفير الخاصة المدارس تلتزم      .8
وفي هذا . كادرها التعليميوجود مدرسين مؤهلين في  ضمانالخاصة، وذلك عن طريق 

، وبصورة معقولة، استيعاب الطلبة ودمجهم في  الخاصةالمدارس يتوجب علىاإلطار، 
بلوغ التنمية المثلى والمحصالت وذلك للمساعدة في البيئتين التعليمية واالجتماعية، 

 .التعليمية واالجتماعية الفضلى

 . الخاصةقصى لعدد الطلبة الذين يمكن تسجيلهم في المدرسة الترخيص الحد األيحدد     .9

،  الخاصةمدير مسؤوالً عن ضمان سالمة وصحة الطلبة والعاملين في المدرسةاليكون  .10
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الصحة والسالمة والبيئة التي تعتمدها الهيئة وتوافق عليها من بمعايير التقيد ضمان وعليه 
  .وقت آلخر

للعام التعليمية وغير التعليمية ي زيادة في الرسوم أماح بهيئة بالحق في عدم السالتحتفظ   .11
 على أن تقدم المدرسة الرسوم لموافقة الهيئةهذه وتخضع أي زيادة على . الدراسي
 . الهيئةوفقاً لألصول المتبعة لدى  زيادة الرسوملطلباً رسمياً الخاصة 

التربية ي شهادات فحاصلين على تعيين مدرسين بالخاصة تلتزم المدارس    .12
 مؤهالت لديهم بتعيين مدرسين ، كما تلتزم أيضاً  (Teaching Certificates)والتعليم
 . تربوية علمية و

كما عائداتها لتدريب كادرها تخصيص نسبة من إجمالي الخاصة على المدارس يجب   .13
.  الخاصةإدراج ذلك في الخطة المالية السنوية للمدرسةبوعليها اإللتزام  ،تحددها الهيئة

تقديم خطة تدريب المدرسين السنوية إلى الهيئة في بداية الخاصة على المدرسة ويتوجب 
 .كل عام دراسي

 .في أنشطتهاعلى المشاركة الفاعلة األمور أولياء تشجيع بالخاصة تلتزم المدارس   .14

ة المجتمعية ما يثبت قيامها بتشجيع األنشطالخاصة أن تقدم الى الهيئة على المدرسة يجب   .15
 .ومشاركتها فيها

كفاءة الطالب وحاجته  على أساسالمنح الدراسية تشجيع يجب على المدارس الخاصة   .16
 .المادية

وانتهاء عامها الدراسي بما ابتداء أن تعلن عن تاريخ المدارس الخاصة على يجب   .17
. تطلبات الطلبةيتماشى مع القواعد المطبقة في المنهاج الدراسي الذي تقوم بتدريسه وم

العام الدراسي القادم عليها أن ترسل إلى الهيئة جدول أيام العطالت لديها عن يتوجب كما 
 . من كل عامفي موعد ال يتجاوز نهاية الفصل الدراسي األول وذلك العتماده 

 مالكهامستقل ومنفصل عن حساب مصرفي حساب  الخاصةالمدرسة أن يكون لدى  يجب.    18
 .لمستثمرين فيهاأو حسابات ا

  

  )3(المـادة 
 

  المواد اإللزامية
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بالمناهج الدراسية والكتب وساعات التدريس المعتمدة الخاصة االلتزام  دارسالميجب على  -1
ما يتعلق في يتعلق بالخطة الدراسية للغة العربية المقررة للطلبة العرب، وفيماالهيئة قبل من 

 وذلك كجزء من ، طلبة عرب ومسلمينيهاكان لد اإلسالمية للطلبة المسلمين إذا تربيةبال
 .درسة للمالدراسيالجدول 

 

دم السماح للطلبة المسلمين حضور الدروس الدينية غير بع الخاصة دارسالم تلتزم -2
  .اإلسالمية، أو المشاركة في األنشطة المتعلقة بالدروس الدينية غير اإلسالمية

  
  اللغة العربية

  

  :  باآلتيشأنهم في  طلبة عرب، فعليها التقيد  الخاصةإذا كان لدى المدرسة -3
  

  .وزارةالالمقررة من لغة العربية  كتب التدريس •

 حصص أسبوعيا 5 حصص لغة عربية أسبوعيا حتى الصف الثالث و6تدريس  •
   .أسبوعياعلى األقل  حصص 4يسمح بعدها بتدريس حتى الصف السادس، و

  

    : شأنهم باآلتيفي ليها التقيد طلبة غير عرب، فعالخاصة إذا كان لدى المدرسة  -4
  .تدريس كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها •
 . الصفوفافةاسبوعياً لكلغة عربية  حصص 4تدريس  •

 .التاسعالعربية حتى الصف اللغة إلزامية مادة  •

كتب اللغة العربية الخاصة بها بعد الحصول تدريس  أن تختار للمدارس الخاصة •
  .على موافقة الهيئة

  

 سات إسالميةدرا

  

  :  باآلتي في شأنهمعليها التقيدفعرب، طلبة مسلمون   الخاصةإذا كان لدى المدرسة -5
  .وزارةالتدريس كتب الدراسات اإلسالمية المقررة من  •
 حصص دراسات إسالمية أسبوعياً حتى الصف الثالث، يسمح بعدها 3تدريس  •
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   .أسبوعياًعلى األقل  حصة 2بتدريس 

 .اسات اإلسالمية حتى الصف الثاني عشر   إلزامية مادة الدر •

  

  :باآلتيفي شأنهم عليها التقيد ف،  طلبة مسلمون غير عرب الخاصةإذا كان لدى المدرسة -6
  .وزارةالتدريس كتب الدراسات اإلسالمية المقررة من  •
حتى الصف الثالث، يسمح بعدها  دراسات إسالمية أسبوعياً حصص 3تدريس  •

 .وعياً حصة على األقل أسب2بتدريس 

 .إلزامية مادة الدراسات اإلسالمية حتى الصف الثاني عشر    •

  
  )4(المـادة 
 

  المدير وأعضاء هيئة التدريس

  

تتبع منهاج التي  ،خاصةالمدرسة التم تعيينه لدى أن يتمتع المدير الجديد الذي ييجب   .1
 تقل عن ثالث  الخبرةب ،المنهاج البريطاني أو  المنهاج األميركي أوالبكالوريا الدولية

  . المدرسياألكاديميواالعتماد   المدرسيسنوات في مجال التقييم
   .مديرالتكون الهيئة قد وافقت على تعيين يجب أن   .2
  ان لديهم، والتأكد مناختيار المدرسين الجدد/مدير مسؤوالً عن تعييناليكون   .3

  .ذات الصلةة الخبرة التدريسي وتربوية معتمدة، مع توفر علمية مؤهالت/شهادات
  . لمراقبة الهيئةية والتربوية للمدرسين في المدارس الخاصة المؤهالت العلمتخضع  .4
  وأن الخاصةمدير وأعضاء هيئة التدريس عقود عمل مع المدرسةاليكون لدى يجب أن   .5

  .  على جدول رواتبهاوا جميعاًيكون
  

  )5(المـادة 
 

  مجلـس األمنـاء

  

ويتوجب على . مجلس أمناء يشارك بفاعلية في أنشطتهاإنشاء المدارس على يجب   .1
إلى اكتساب المزيد من المعرفة حول مجالس األمناء، وذلك المدارس الخاصة أن تسعى 
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   .الهيئة تنظمهاعن طريق حضور ورش العمل ذات الصلة التي 
  الخاصة عن تناول المسائل الهامة المتصلة بالمدرسةالًمسؤويكون مجلس األمناء   .2

  .المجتمعو
. مجالس األمناءتزويد الهيئة بأسماء وبيانات أعضاء الخاصة المدارس كافة على يجب   .3

  بأي تغييرات تطرأ على هؤالء األعضاء إضافة الى تزويد الهيئةكما عليها تزويد الهيئة
 . في كل اجتماعوبالتوصيات التي تصدر عنها مجالس األمناءبمواعيد اجتماعات 

  
  )4(ادة ــمال

  
  .  من تاريخ صدورهالنظاميعمل بهذا 

 

  
  المديرين رئيس مجلس 

  
 .م2007  / 11/  25:   بتاريخ

  . هـ1428   / 11     /15:  الموافق
   
  


