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7002ة لسن  (11)رقم المجلس التنفيذي  قرار  
  إنشاء ب

 مؤسسة التعليم المدرسي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 

 

 رئيس المجلس التنفيذي       محمد بن راشد آل مكتومحمدان بن حن ن

 م بإنشاء المجلس التنفيذي إلمارة دبي.3003( لسنة 3)القانون رقم على بعد اإلطالع 
 .المعرفة والتنمية البشرية في دبيهيئة  شاءإنبم 3002 لسنة( 30)القانون رقم  وعلى

 

 :قررنا ما يلي

 

 (1المادة )
 

ة تسةمى   مؤسسةة مؤسسةالمعرفةة والتنميةة البشةرية هيئةة لدى بموجب هذا القرار  ُتنشأ 
 التعليم المدرسي   

 

 (7المادة )
 

 

 وجهازا   تنفيذيا   مديرا  ذا القرار ( من ه1المنصوص عليها في المادة ) مؤسسةليكون 

 المجلس التنفيذي. بقرار يصدره رئيسلمؤسسة لن المدير التنفيذي ، وُيعي   مستقال   إداريا  
 
 (3المادة )

 

والتأكد من أداء  مسؤولية إدارتهاة التعليم المدرسي مؤسسليتولى المدير التنفيذي 
الخصوص القيام بالمهام  ويكون له على وجهة الموكلة إليها، األدوار الرئيس

 :  والصالحيات التالية
 اإلشراف على أعمال اإلدارة اليومية للمؤسسة. .1
  لها.مشروع الموازنة السنوية خطة عمل المؤسسة وإعداد  .2
 تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة. .3
 المديرينلرئيس مجلس ة الدوريرفع تقارير األداء تحقيق نتائج األداء المطلوبة و .4

 .لهيئةعام امدير و
 تحكم عمل المؤسسة.  يالتشريعات الت اقتراح .5

 
 
 (4)المادة 
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عمةل  اتفاقيةةمةن خةالل ة التعلةيم المدرسةي مؤسسةو الهيئةةبةين فيمةا تنظم وتةدار العالقةة 
مؤسسةة بمةا يتماشةى كةل تحةدد بموجبهةا األهةداف اإلسةتراتيجية لتبرم لمدة ثالث سنوات ُ

وتوضةةإ إطةةار العمةةل المشةةترا وحةةدود الصةةالحيات كمةةا ، واألهةةداف العامةةة للهيئةةة 
 ةسسوالمؤ الهيئةوالمسؤوليات لكل من 

 
 (5)المادة 
 

تطةوير القطةاع التعليمةي المدرسةي بجميةع مراحلةه   التعليم المدرسيي مؤسسة   تولى ت
 المهام التالية: القيام بويشمل ذلا  وأنواعه

 
 السياسةة و سي بمةا يتفةقتحديد المخرجات المرجوة من النظام التعليمي  المدر

 التعليمية العامة للدولة. 
 التعليم المدرسي لكافة فئات المجتمع العمل على ضمان تقديم 
 لتةةزام ضةةمان اابمةةا يكفةةل  ومراقبةةة األداء رسةةيداإلشةةراف علةةى التعلةةيم الم

    بمعايير الجودة
 في المجتمع تحسين وضع مهنة التعليم ورفع مكانة المعلم 
 الةةدعم تقةةديم خةةدمات ميةةة المزيةةد مةةن الصةةالحيات مةةع مةةنإ المةةدارس الحكو

 اإلداري
 لطالب.اجميع فئات لتعليمية وتربوية متنوعة  تطوير وتطبيق برامج 
 

 

 (6)المادة 
 

 .صدورهمن تاريخ به عمل يُ والجريدة الرسمية بالقرار نشر هذا يُ 
 
 

 
 محمد بن راشد آل مكتومحمدان بن 

 
 رئيس المجلس التنفيذي 

 
 

 

  2227                   يخ:  صدر بتار
 هـ1428              :       الموافق لـ 


