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 5711لسنة ( 51)تعليمات تنظيم برامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية رقم 
 وتعديالتها

 
تعليماااات تنظااايم حصاااص التقوياااة وحصاااص التعماااق فاااي المااادارس ) تسااامذ  اااعل التعليماااات : (5)المااااد  

  . 17/ 11من بداية الفصل الثاني لعام  ويعمل بها ابتداء  ( الحكومية 

 

 :تهدف حصص التقوية أو التعمق إلذ: (3)الماد  
 . رفع مستوى كفايات التعلم األساسية للطلبة لتمكينهم من تحقيق أدنذ مستويات النتاجات علذ األقل-أ
عوي األداء المرتفاع لتمكيانهم مان تحقياق أعلاذ مساتويات نتاجاات  ت ومعارف الطلبةرفع مستوى مهارا-ب

              . التعلم
 .تخفيف األعباء المالية علذ أولياء أمور طلبة الثانوية العامة في مختلف مناطق المملكة-ج
 

 

 

ذ غير اا لم تدل القرينة علام أدناليكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها : (2)الماد  
:علك  

 .وزار  التربية والتعليم: الوزار 
 .وزير التربية والتعليم: الوزير

 . المنطقة/اللواء/مديرية التربية والتعليم في المحافظة: المديرية
 . المديريةمدير : المدير
 . التعمقحصص  أوحصص التقوية  من المدير بإعطاء المكلفالمعلم : المعلم

 .كل مؤسسة تعليمية تدير ا الوزار  أو أي وزار  أو سلطة حكومية أخرى: المؤسسة التعليمية الحكومية
كل مؤسسة تعليمية غيار حكومياة مرخصاة تطباق المناا ج والكتااب المدرساي : لخاصةالمؤسسة التعليمية ا

 .المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية
المؤسساات التعليمياة الحكومياة أو الخاصاة  أو الادارس الملتحاق ببرناامج طالاب فاي  أي: الطالب المشترك

  .قالتعمحصص  أوبرامج حصص التقوية يرغب بااللتحاق ب (دراسات منزلية)غير النظاميين  الدارسين
 .التعمق أو حصصبرامج حصص التقوية : البرامج

 .مدير المؤسسة التعليمية الحكومية أو مساعدل المكلف من المدير بإدار  البرامج: مدير البرامج

/ المبحااا  المشاارف الترباااوي المكلااف مااان المااادير بايشااراف علاااذ تاادريس المااااد   أو : المشاارف الترباااوي
 .ىتو المس
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 : اآلتية  األسسالتعمق وفق  أوتنظم حصص التقوية : (4)الماد  
تنظم البرامج الدراسية بشكل يراعي رغبات الطلبة وقدراتهم   ويحقق االستفاد  القصوى من كافة  -أ 

  . التسهيالت المتوفر  في المدرسة

ق رغبات افي فرع منه وف أوي المبح  االتعمق ف أودراسات منهجية للتقوية  أوتدرس مساقات  -ب
  . الطلبة وميولهم وحاجاتهم

 

( 51)تفااتا الشااعب الدراسااية فااي المؤسسااات التعليميااة الحكوميااة التابعااة للااوزار  إعا تااوفر -أ: (1)الماااد  
 .طالبة/ طالبا  ( 21)طالبات في كل مديرية علذ أاّل يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحد  عن / طالب

 : اآلتيفترات علذ النحو  (3)التعمق علذ  حصص تنفع حصص التقوية أو -ب
 .انمتتالي انمد  الدراسة شهر : األولالدراسي الفصل -5

 .انن متتاليامد  الدراسة شهر : الثانيالدراسي  الفصل-2
 .(فمكث  )مد  الدراسة شهر واحد : الفصل الصيفي-3
 أوالمساااتوى الواحاااد للتقوياااة / المبحاا  المااااد   أو للشااعبة الواحاااد  فاااي  أسااابوعيا  تخصااص حصاااتان  -ج

 .التعمق في الفصل الدراسي الواحد
المسااتوى الواحااد للتقويااة أو / المبحاا  الماااد   أو تخصااص أربااع حصااص أساابوعيا  للشااعبة الواحااد  فااي -د
  . تعمق في الفصل الصيفيال
 .دقيقة( 11) تكون مد  الحصة- ا
 .تنظم حصص التقوية أو حصص التعمق بعد نهاية الدوام الرسمي ويوم السبت من كل أسبوع-و
وموافقااة ولااي رغبااة الطالااب التعمااق حصااص  أويراعااذ عنااد تسااجيل الطلبااة فااي شااعب حصااص التقويااة -ز

 .األمر

فااي حصااص التقويااة أو ( دراسااات منزليااة)دارسااين غياار النظاااميين يقباال الاادارس الملتحااق ببرنااامج ال-ح
 .سنوات( 3)حصص التعمق  شريطة أاّل يزيد عمرل عن أقرانه با

  : التعمق المباح  اآلتية تشمل برامج الدراسة لحصص التقوية وحصص -أ : (6)الماد  

  . اللغة العربية-5

  . اللغة االنجليزية-2

  . الرياضيات-3

  . الحاسوب-4

  . الفيزياء-1

  . الكيمياء-6

  . األحياء-1
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  . األرضعلوم -7

فرع  أو مستوى/اد   مبح ام أليالتعمق  أورامج دراسية لحصص التقوية ااجة تنظيم بايجوز عند الح -ب
  . المدير شريطة توفر العدد المطلوبمنه بموافقة 

 
بااارامج حصاااص  أ ااادافبتوضاايا  المشااارفون والمرشااادون التربوياااونيقاااوم ماااديرو الماادارس و : (1)الماااد  
رشاااد مالتعمااق للطلبااة    أوالتقويااة  مااا يناساابهم ماان  ااعل الباارامج   بالتعاااون مااع مجااالس الطلبااة  ذإلاا وا 
  . والمعلمين في المدرسة األمور أولياءومجالس 

 

 :الشروط الواجب توفر ا في المعلم-أ: (7)الماد  
 .سو العلمي عن البكالوري يقل مؤ له أالّ -5
 . الرغبة والكفاء  الالزمة-2
 .التمتع بسمعة أكاديمية طيبة-3
ال يجوز تكليف المعلم علذ حسااب التعلايم ايضاافي أو ايداري فاي المديرياة أو مادير البارامج بإعطااء -ب

 .  حصص التقوية أو حصص التعمق
 

 :تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من-أ  :(7)الماد  
 .مدير الشؤون التعليمية والفنية-
 .وشؤون الطلبة رئيس قسم التعليم العام-
 .رئيس قسم التدريب والتأ يل وايشراف التربوي-

 :تتولذ اللجنة اختيار اآلتي
 .مية الحكومية التابعة للوزار  التي ستعقد فيها البرامجالمؤسسات التعلي-5
 .مدير البرامج  والمعلمين  والمشرفين التربويين   والمستخدمين-2
 .من  عل الماد ( 2)البند ( أ)المعكورين في الفقر  يكلف المدير -ب
  

 :يتم استيفاء بدل خدمات عن كل حصة تدريسية علذ النحو اآلتي-أ :(51)الماد  
ينااار واحااد ماان الطالااب فااي المؤسسااة التعليميااة الحكوميااة  والاادارس الملتحااق ببرنااامج الدارسااين غياار د-5

 (.دراسات منزلية)النظاميين 
 .دنانير من الطالب في المؤسسة التعليمية الخاصة( 3)-2
فااي ( حساااب باارامج حصااص التقويااة أو حصااص التعمااق)تااودع المبااالم المسااتوفا  فااي حساااب يساامذ-ب

 .الوزار 
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مان  اعل المااد  عناد تساجيل الطلباة فاي شاعب حصاص ( أ)يستوفذ المبلم المنصوص عليه في الفقار  -ج
 .التقوية أو حصص التعمق بموجب سند قبض

  .المالي وايداري في المديرية والوزار لتدقيق ل ا  خاضعينظم مدير البرامج سجال  خاصا  -د
تعليمية الحكومية التابعة للاوزار  مان بادل الخادمات يعفذ الطالب غير القادر علذ الدفع في المؤسسة ال- ا

 .من  عل الماد ( أ)المنصوص عليه في الفقر  
 

 :ذ النحو اآلتيتحدد أجور العاملين في برامج حصص التقوية أو حصص التعمق عل-أ: (55)الماد  
 .دنانير لليوم الواحد( 1) البرامجمدير  -

سااعات تدريساية فاي األسابوع فاي ( 7)دنانير عن كل ساعة تدريسية شريطة أاّل تزيد علذ ( 51)المعلم -
 .البرامج كافة المنعقد  في المديرية

عليمياة الحكومياة كافاة دينارا  للشهر الواحد  شريطة زيار  المؤسساات الت( 11)المشرف التربوي المكلف  -
 . في المديرية  المنعقد فيها البرامج

 .دينارا  شهريا  ( 31)المستخدم -
يكااون ماادير الباارامج مسااؤوال  عاان متابعااة سااير باارامج حصااص التقويااة أو حصااص التعمااق وايشااراف -ب

 .عليها
 

تغطااذ نفقااات باارامج حصااص التقويااة أو التعمااق ماان باادل الخاادمات المسااتوفا  ماان الطلبااة   : (52)الماااد  
 .ومن موازنة الوزار  في حال عدم كفاية ما يدفعه الطلبة

 

عات  األقسااامالالزمااة لتنفيااع  ااعل التعليمااات بالتعاااون مااع  ايجااراءاتتقااوم المديريااة باتخاااع : (53)اد  الماا
  . العالقة في المديرية ومديري المدارس ومديراتها

 

  : التعمق ما يلي أوعند اختيار المدارس التي تعقد برامج حصص التقوية  يراعذ: (54)الماد  

 .توفر المرافق الضرورية الالزمة -أ 
  . بأيسر السبل إليهاويسهل علذ الطلبة الوصول  يكون موقع المدرسة مناسبا   أن-ب

 

التعماااق مااان خاااالل المشااارفين  أوعلاااذ بااارامج حصاااص التقوياااة  بايشااارافتقاااوم المديرياااة : (51)المااااد  
بتقارير دورية في نهاية كل فصال دراساي حاول ساير بارامج  ايدار /التربويين في المديرية   وتزويد الوزار  

  . التعمق وفعاليتها أوحصص التقوية 

 

تقاااوم المديرياااة بتقيااايم شاااامل لبااارامج حصاااص التقوياااة وحصاااص التعماااق وتزوياااد الاااوزار  : (56)المااااد  
  .بتوصياتها لالستفاد  منها في المستقبل لتحسين  عل البرامج وتطوير ا وزياد  فعالياتها
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 .تتولذ لجنة التربية والتعليم في المديرية البت في الحاالت التي لم تعالجها  عل التعليمات: (51)الماد  
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