
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

                                        

  استمارة طلب ترخیص بإنشاء مدرسة خاصة للعام

  

  :طلب البیانات متعلقة بمقدم   :اوال  

  :الجنس  :اسم مقدم الطلب   

  :الجنسیة   :المؤھل الدراسي   

  :الوظیفة الحالیة   :جھة العمل   

  :الرمز البریدي                           :   ب٠ص :العنوان الدائم   

  

  :الھاتف  :النقال 

  :بیانات متعلقة بالشركاء إن وجدوا   :ثانیا 

   الجنس  :اسم الشریك األول:  

  :الجنسیة   :المؤھل الدراسي     

  :الوظیفة الحالیة   :جھة العمل     

  :لبریديالرمز ا:                              ب٠ص :العنوان الدائم     

  

  :الھاتف  :النقال 

   الجنس  :اسم الشریك الثاني:  

  :الجنسیة   :المؤھل الدراسي     

  :الوظیفة الحالیة   :جھة العمل     

  :الرمز البریدي:                              ب٠ص :العنوان الدائم     

  

  :الھاتف  :النقال 

   الجنس  :اسم الشریك الثالث:  

  :الجنسیة   :المؤھل الدراسي     

  :الوظیفة الحالیة   :جھة العمل     

  :الرمز البریدي:                              ب٠ص :العنوان الدائم     

  

  :الھاتف  :النقال 
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  :بیانات متعلقة بالمدرسة المقترحة   :ثالثا 

ة التعلی.١   ة    المنطق ا المدرس ي تتبعھ ة الت ة                                   :می :    الوالی

  :الحي

  ) ١٢-١١(، ) ١٠-٥(، ) ٤-١( ،  ) ریاض االطفال : ( المرحلة التعلیمیة المطلوبة .٢  

  . ) عالمي  –ثنائي اللغة  -أحادي اللغة  : ( البرنامج المقترح .٣  

  )مختلط  –بنات  –بنین ( المدرسة نوع .٤  

   ) :  الثالثة مسمیات مع معانیھا( االسم المقترح للمدرسة .٥  

  نبذة عنھ  المسمى  م    

    ١.    

    ٢.    

    ٣.    

في حالة عدم  مطابقة المسمیات المقترحة  لمعاییر تسمیة المدارس الخاصة سوف  تقوم اللجنة  : مالحظة 

ال  یسمح بتسمیة المدارس  (  .  التعامنجاز  المإلتسریع  ییر  یار  مسمى آخر  مطابق للمعاباخت

  .)بأسماء أصحابھا

    

  )كانت اإلجابة بنعم یذكر اسم المدرسة وموقعھا  إذاھل یمتلك مقدم الطلب مدرسة خاصة أخرى ؟   :رابعـــا 

  ---------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------  

اء      : خامسا ن إنش ب م دم الطل ان مق وزارة بحرم ن ال رار م دور ق بق ص ل س ة   وإدارةھ ي حال ة ؟ ف ةمدرس نعم  اإلجاب ب

  )----------------------------------( یوضح رقم وتاریخ القرار 

        

  حول المدرسة المذكورة ؟  ة مالحظات  ترغبون في إضافتھا طي الطلبایھل توجد لدیكم    سادسا

  ---------------------------------------------------  

  ---------------------------------------------------  



  -------:التاریخ   ---------:التوقیع   ---------------------  :االسم 
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  :المرفقات المطلوبة   :سابعا

  ١-  ٠صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصیة  

 ال یقل عن الشھادة  العامة للتعلیم العام ( صورة المؤھل الدراسي(.  

 صورتان شخصیتان.

 األصل(شھادة  عدم محكومیة  من شرطة عمان السلطانیة. (  

ة    تعبا ثالث صور من ھذه االستمارة تحت  -٢   ل الثانی دة وترس فظ المدیریة العامة للبرامج التعلیمیة بالمنطقة واح

ى     ة إل تندات المطلوب حوبة بالمس ة  مص دارس الخاص ة للم ة العام ورة     المدیری ب بالص دم الطل تفظ مق ، ویح

  .الثالثة 

ت            -٣   ة كان دى أي جھ جلھا ل ة أو تس اء المدرس ق بإنش راء یتعل اذ أي إج م   إالیجب عدم اتخ ار رس ن  بإخط ي م

  .الجھة المعنیة بوزارة التربیة والتعلیم 

  :رأي المنطقة التعلیمیة   

  :نوافــــــق -  

  :ال نوافــق -  

  :األسباب -  

  یعتمد ،،،،  

  ----------مدیر دائرة البرامج التعلیمیة  للمنطقة      

رأي دائرة  طلبات الترخیص      

   -------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------  

    یعتمد ،،،،  

  مدیر دائرة  طلبات الترخیص    

رأي المدیریة العامة للمدارس الخاصة    

  -------------------------------------------------------  



  -------------------------------------------------------  

    یعتمد ،،،،  

  مدیر عام المدیریة العامة للمدارس الخاصة     


