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ً
أوال :تمهيد:
تأســس املركــزاإلقليمــي للجــودة والتميــزفــي التعليــم فــي  21أكتوبــر2014م املوافــق  1محــرم 1436ه ـ تحــت رعايــة منظمــة
األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) ،باعتبــاره أحــد مراكــزالفئــة الثانيــة ،وبموجــب االتفاقيـ ًـة املبرمــة بيــن اململكة
العربيــة الســعودية وبيــن منظمة(اليونســكو) فــي هــذا الشــأن .ويأتــي إشـراف اململكــة علــى هــذا املركــزانطالقــا مــن دعمهــا لرســالة
اليونسكو التي تتمثل في دعم ثقافة السالم والعلم في العالم ،وكذلك تأكيد التزامها املحلي واإلقليمي والدولي تجاه توفير« حق
التعليــم للجميــع» وجودتــه وتميــزمخرجاتــه كأحــد أهــم مرتكـزات التنميــة املســتدامة.
ويســعى املركــز اإلقليمــي للجــودة والتميــز فــي التعليــم إلــى اســتدامة تميــز أداءه ،لتحقيــق رؤيتــه ورســالته وتنفيــذ األهــداف
االســتراتيجية الطموحــة ،التــي تشــمل غاياتهــا مســاعدة الــدول العربيــة لتعزيــزجــودة وتميــزنظمهــا التعليميــة وتحقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة التــي أكــدت عليهــا رؤيــة اململكــة  .2030هــذه الطموحــات الكبيــرة تتطلــب اســتقطاب الخب ـرات النوعيــة
واملستشــارين واملواهــب واملبدعيــن ًعلــى الصعيــد اإلقليمــي والعالمــي ،إلعــادة التفكيــر بشــكل دوري ببرامــج ومشــاريع املركــز
واإلنجازات التي يحققها ،وذلك وفقا ملا يق�ضي به البند ( )16من النظام األسا�سي للمركز ،وتمثل تلك املوارد البشرية املوهوبة
أحــد أهــم املحــركات الهامــة الســتدامة تميــز أداء املركــز.

ً
ثانيا :الغرض من اللجنة االستشارية:
يتمثل الغرض األساس من إنشاء اللجنة االستشارية دعم أعمال املركز ،وما يجب أن يتناوله من قضايا وأولويات ،بتوجيه
ً
كال مــن مجلــس اإلدارة واملديــرالعــام للمركــزوتتولــى اللجنــة القيــام بتقديــم الـرأي واملشــورة الفنيــة لصالــح الجهــات املســتفيدة
فيمــا يعــرض عليهــا ضمــن إطــاراتفاقيــات تنفيــذ املشــاريع االستشــارية.

ً
ثالثا :تشكيل اللجنة االستشارية ومدة العضوية:

 1-3يكون املديرالعام ر ً
ئيسا للجنة االستشارية.
 2-3تتكون اللجنة االستشارية مما ال يقل عن خمسة أعضاء من ذوي التخصص واملالءة العلمية والفكرية والعملية في
مجاالت عمل املركز.
 3-3يعتمد تعيين أعضاء اللجنة االستشارية من قبل رئيسها.
 4-3مدة عضوية اللجنة االستشارية سنتين ،ويمكن تجديدها بقرارمن رئيس اللجنة االستشارية.
 5- 3يتولى أحد العاملين باملركزمهمة امانة اللجنة االستشارية.
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ر ً
ابعا :الواجبات واملسؤوليات:
تتمثل واجبات ومسؤوليات اللجنة االستشارية فيما يلي:
 1-4املشاركة في رسم السياسات والتوجهات االستراتيجية لجودة التعليم وفق أفضل املمارسات العاملية.
ً
 2-4املقارنة املرجعية للممارسات الحالية في مجال الجودة في التعليم مع تلك املطبقة عامليا.
 3-4تقديم الرأي واملشورة الفنية في ا ملشروعات والبرامج والقرارات االستراتيجية ذات الصلة بالجودة في التعليم.
 4-4تقييم السياسات الحاكمة ألعمال املركزفي مجال اختصاصاته ،ومدى مالءمتها لتحقيق األهداف املرسومة.
 5-4اقتراح الدراسات والبحوث واملشروعات التطويرية السيما في مجال الجودة والتميزواإلبداع في التعليم.
ً
 6-4دعم وتعزيزشراكات فاعلة للمركزمع املؤسسات واملنظمات التعليمية املتميزة عامليا.
 7-4تقديم املقترحات التطويرية لعمل اللجنة.

ً
خامسا :أداء اللجنة االستشارية:

ً
استنادا إلى التقريرالدوري ألمانة
يقوم املركزبتقييم أداء اللجنة االستشارية مرة على األقل كل سنتين لتحديد فاعليتها
اللجنة عن منجزاتها وفاعلية أعضائها.

ً
سادسا :ضوابط عامة:
 :1-6االلتزام بسياسات وقوانين املركز.
 :2-6حضور االجتماعات املقررة والطارئة للجنة ،وفي حال حدوث ظرف يمنع حضور العضـ ـ ـ ــو ،عليه أن يبلغ رئيس اللجنة
أو من ينيبه عن عدم قدرته حضور االجتماع.
 3-6يتعهــد العضــو بعــدم إفشــاء أو تقديــم أو اســتخدام ،بصــورة مباشــرة أو غيــرمباشــرة ســواء خــال خدمتــه أو بعدهــا ،بــأي
معلومــات تتعلــق بعمــل املركــز.

ً
سابعا :انتهاء العضوية وتعيين البديل:
تنتهي عضوية اللجنة االستشارية في الحاالت التالية:
 1- 7إذا طلب عضو اللجنة االستشارية إنهاء عضويته.
 2 - 7التغيب املستمرلعضو اللجنة االستشارية عن حضور االجتماعات ألكثرمن ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر
مقبول.
 3 -7ضعف التزام العضو بمهامه ومسؤولياته املنصوص عنها في هذه الالئحة.
 4-7يتم تعيين عضو جديد للهيئة االستشارية بقرارمن رئيس اللجنة االستشارية.
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ً
ثامنا :اجتماعات اللجنة االستشارية:
 1- 8تلتقي اللجنة مرتين في السنة كحد أدنى ،ويمكن أن تعقد االجتماعات حسب الحاجة أو دعوتها بطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب من رئيس
اللجنة.
 2- 8يمكن أن تعقد االجتماعات عن بعد ،أو في مكان يتم االتفاق عليه مع إدارة املركز.
 3- 8يعد أمين اللجنة جدول أعمال الجلسة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ،ويتم توزيع الوثائق الالزمة ألعضاء اللجنة قبل
انعقاد االجتماع بأسبوع على األقل.
 4-8يتم تعميم محاضراالجتماعات على أعضاء اللجنة ً
الحقا.
 5-8تقــوم اللجنــة عــن طريــق أميــن اللجنــة بإبــاغ رئيــس اللجنــة بشــكل منتظــم حــول أنشــطة اللجنــة وتقديــم التوصيــات
املناســبة إليــه بشــأن املســائل ذات الصلــة.

ً
تاسعا :أحكام عامة:
1-9تتم مراجعة الالئحة كل عامين والنظرفي مدى مناسبة تحديث بنودها ،وترفع التعديالت املقترحة الى رئيس اللجنة
لرفعها الى مجلس اإلدارة للمصادقة واملوافقة عليها.
 2-9يحق للجنة االستشارية طلب مشورة أو رأي من خبراء ومستشارين آخرين إلثراء أفكارها وتصوراتها حول موضوعات
محددة تراها اللجنة ضرورية لضمان جودة وتميزأداء املركز.

ً
عاشرا :حقوق وواجبات أعضاء اللجنة:
 1-10يحصل كل عضو في اللجنة االستشارية خالل مدة العضوية على مبلغ 3000ريال عن حضور كل جلسة ،بحيث ال
يتجاوز ما يحصل عليه العضو في السنة الواحدة ( )30000ثالثين ألف ريال.
ً
ً
 2-10يتم صرف تذكرة سفرذهابا وإيابا وتأمين سكن للعضو القادم من خارج مدينة الجبيل أو مقراالجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع وذلك
حسب أنظمة ولوائح املركز.

