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 .1املقدمة
تحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على ضمان تلبي احتياجات التعليم لكاف الطلب في

 .1املدقمة .

جميع املراحل المراس في دول قطر ،سواء كان الطالب يتلدقى تعليمه في املمارس املستدقل أو في

 .2أهماف المليل.

املمارس الخاص  ،فإن همف الوزارة دائما هو توفير تعليم نوعي ينمي املهارات و امللكات للمى الطالب

 .3رؤي ورسال وغايات وزارة التعليم و التعليم العالي.

في شتى املراحل و املجاالت التعليمي .

 .4شروط ةنح رخص ةمرس خاص .
 .5ةتطلبات ةنح رخص ةمرس خاص .

وترى وزارة التعليم والتعليم العالي ضرورة توفر الثدق في وجود الخمةات التي تدقمةها املمارس

 .6إجراءات ةنح رخص ةمرس خاص .

لكاف (أصحاب املصلح ) ةن الطلب وأولياء آلاةور وقطاع العمل واملجتمع .وبناء على ذلك ،تخضع

 .7إرشادات عاة .

كاف املمارس الخاص إلشراف وزارة التعليم والتعليم العالي ةن خالل عملي ةتكاةل ةن الترخيص
والتدقييم واملتابع .

املالحق

وتوجه الوزارة املمارس إلى نشر كتيبات تحتوي على ةعلوةات حول الخمةات التي تدقمةها،

ةلحق ( :)1قائم الوثائق املطلوب الستكمال طلب الرخص
ةلحق ( :)2ةعلوةات ةدقمم الطلب
ةلحق ( :)3شروط و ةواصفات ةوقع املمرس و ةبناها و ةرافدقها و تجهيزاتها
ةلحق ( :)4الوثائق الرئيس فيما يخص املبنى املمرس ي
ةلحق ( :)5نموذج الخط التنظيمي للممرس
ةلحق ( :)6نموذج خط العمل (التجاري )
ةلحق ( :)7نموذج الخط التعليمي للممرس
ةلحق ( :)8تفاصيل تمريس املواد إلالزاةي الثالث

بينما تنشر الوزارة بيانات حول ةمى فاعلي تلك املمارس ،لضمان حصول أصحاب املصلح على
املعلوةات كافي تسمح لهم باتخاذ قرارات ةمروس حول تعليم أبنائهم.
وتسعى وزارة التعليم والتعليم العالي لالستجاب ملتطلبات أصحاب املصلح وخصوصا أولياء
آلاةور والطلب ةن حيث توفير نوعي املمارس املناسب واملناهج ولغ التمريس وشهادات التخرج ،كما
تسعى الوزارة لحماي ةصالحهم والتأكم ةن التزام جميع املمارس بالسياسات وإلاجراءات املعمول بها.
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 .3رؤية ورسالة وغايات وزارة التعليم والتعليم العالي

 .2هدف الدليل
تحرص وزارة التعليم و التعليم العالي على خلق بيئ تنافسي ةا بين ةدقمةي الخمةات التعليمي

الرؤية

بالدقطاع الخاص ،وتحدقيدقا ملبادئ الشفافي و املحاسبي تم إعماد دليل شروط و إجراءات ةنح

الريادة في توفير فرص تعلم دائم و ةبتكرة ذات جودة عالي للمجتمع الدقطري.

رخص املمارس الخاص بغاي تحدقيق جمل آلاهماف التالي :

الرسالة
ّ
تنظيم ودعم فرص تعلم ذات جودة عالي لكاف املراحل واملستويات ،وذلك بهمف تنمي املعارف

توحيد إجراءات و متطلبات الحصول على رخصة مدرسة خاصة.

واملهارات والاتجاهات الالزة ألفراد املجتمع الدقطري ،بما يناسب إةكاناتهم وقمراتهم وفق الدقيم
والاحتياجات الوطني .

توضيح مهام و مسؤوليات إلادارات املختصة بالوزارة تجاه طالب الترخيص.

الغايات
توضيح مهام و مسؤوليات طالب الترخيص.

تسعى وزارة التعليم و التعليم العالي ةن خالل خطتها إلاستراتيجي  2122-2117إلى تحدقيق جمل ةن

نشر الوعي باشتراطات و إجراءات الحصول على رخصة مدرسة
خاصة.

الغايات بالتنسيق و العمل ةع بدقي الاستراتيجيات الدقطاعي ألجهزة المول كاف  ،بهمف تحويل رؤي
قطر  2131إلى واقع فعلي وحدقيدق ةلموس  ،و تتلخص غايات وزارة التعليم و التعليم العالي املرتبط
بالتعليم الخاص في ﻵﺍتي:

الغاية رقم (:)3
"ضمان توفير البني التحتي التعليمي املالئم و الالزة لتلبي احتياجات املتعلمين جميعهم ،وفق
املتطلبات الحالي و املستدقبلي "
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 .4أن يدقمم طلب الترخيص بإنشاء املمرس الخاص إلى وزارة التعليم والتعليم العاليُ ،ةبينا به

 .4شروط منح رخصة مدرسة خاصة

نوع املرحل التعليمي التي ستعمل فيها ،والتاريخ املدقترح لبمء المراس  ،و ذلك وفق النموذج

ً
أوال :الشروط الرئيسة

املعم لهذا الغرض ،وخالل املواعيم التي تحمدها الوزارة ،على أن يرفق بالطلب جميع

وفق ةا يدقتضيه قانون رقم ( )23لسن  2115و املختص بتنظيم املمارس الخاص تتلخص

املستنمات املطلوب (انظر إلى "إجراءات الحصول على رخص ةمرس خاص " ،ص.)11
 .5أن يكون لكل ةمرس خاص اسما خاصاُ ،يميزها عن غيرها ،توافق عليه الجه املختص .

الاشتراطات العاة للحصول على الرخص في ﻵﺍ�ي:

 .6يكون ةنح الترخيص وفدقا الحتياجات وخطط الوزارة ،وذلك تبعا للسياسات التعليمي

 .1يشترط في طالب الترخيص بإنشاء ةمرس خاص ةا يلي:

للمول  ،والضوابط وإلاجراءات املحمدة ةن وزارة التعليم والتعليم العالي.

 أال يدقل عمر الشخص الطبيعي عن إحمى وعشرين سن ةيالدي .

 .7يكون الترخيص بإنشاء املمرس الخاص شخصيا ،وال يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إال

 أن يكون ةتمتعا باألهلي املمني الكاةل .

بعم ةوافدق الجه املختص ،على أن تتوافر في املتنازل إليه الشروط املشار إليها في (.)1

 أن يكون ةحمود السيرة  ،حسن السمع .

 .8ال يجوز إجراء أي تعميل في الترخيص املمنوح للمرخص له ،إال بموافدق وزارة التعليم

 أال يكون الشخص الطبيعي ،أو أحم الدقائمين على إدارة الشخص املعنوي أو الشركاء
املتضاةنين فيه ،ةن ةوظفي وزارة التعليم أو الجهات أو الهيئات التابع له ،أو أن تكون ألي

والتعليم العالي.

ةنهم ةصلح ةباشرة ةع الوزارة طوال فترة سريان الترخيص.

 .9تلتزم املمرس الخاص بما تضعه وزارة التعليم والتعليم العالي ةن ضوابط وأنظم تعمل على

 أال يكون قم صمر ضم الشخص الطبيعي أو أحم الدقائمين على إدارة الشخص املعني أو
الشركاء املتضاةنين فيه ،حكم قضائي نهائي في جريم ةخل بالشرف أو آلاةان  ،ولو ُرد إليه

تدقييم أدائها والعملي التربوي فيها.
 .11تلتزم املمرس الخاص بتزويم وزارة التعليم والتعليم العالي بكل ةا تطلبه ةن ةستنمات

اعتباره.
 أن يكون الاشتغال بالتعليم ضمن آلانشط املصرح للشخص املعنوي بممارستها.

وةعلوةات وبيانات واستبيانات تخص العملي التعليمي .

كما يمكن أن يكون املتقدمين من ضمن الفئات التالية:

 .11تتولى وزارة التعليم والتعليم العالي إلاشراف والرقاب والتفتيش وةتابع جميع ةباني املمرس

 -شرك ةسجل ةحليا في دول قطر

الخاص وةندقوالتها والوسائل التعليمي املوجودة بها ،ويكون لوزارة الصح العاة الحق في

 -شرك دولي غير ةسجل حاليا في دول قطر

إلاشراف الصحي على املمرس الخاص .
 .12ال يجوز للممرس الخاص تلدقي ةعونات أو هبات ةن أي جه  ،إال بعم الحصول على ةوافدق

 .2أن يحصل طالب الترخيص على جميع املوافدقات الالزة ةن الجهات املختص بالمول .

كتابي ةن وزارة التعليم والتعليم العالي.

 .3أن يدقمم طالب الترخيص ةا يفيم سماده كفال ةصرفي في أحم البنوك املحلي  ،و أن تكون
الكفال صالح لألداء بكاةل قيمتها طوال ةمة سريان الترخيص وفدقا للضوابط الصادرة ةن

 .13تدقمم املمرس الخاص لوزارة التعليم والتعليم العالي قبل بماي العام المراس ي قائم بجميع

وزارة التعليم والتعليم العالي.
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الرسوم املمرسي والنفدقات التي سيتم تحصيلها ةن الطالب العتمادها قبل تدقريرها.
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)b

 .14تلتزم املمرس الخاص بإعماد قاعمة بيانات لجميع الطالب والهيئتين إلاداري والتمريسي

فيما يتعلق بنظام العمل يتعين على مقدم الطلب الالتزام بجملة الشروط التالية:

املوجودة لميها ،وإةساك وحفظ امللفات والسجالت الالزة لسير عملي وضبط شؤونها املالي

 .1أن يدقمم خط تنظيمي للممرس ةوضحا فيها جميع التفاصيل التنظيمي لتشغيل املمرس

وإلاداري  ،وتحميثها بصف دوري و إبالغ الوزارة بأي تغييرات تطرأ عليها.

وفق النموذج املرفق (ةلحق .)5-

 .15تلتزم املمرس الخاص بأن تضع الئح داخلي تحمد فيها نظام سير العمل لميها ،على أن

 .2يشترط فيمن يعمل في املمرس الخاص وفق ةدقتضيات الدقانون ةا يلي:
 -أال يدقل عمره عن ثماني عشرة سن ةيالدي .

تكون ةتفدق دائما ةع ةا تصمره وزارة التعليم والتعليم العالي ةن قرارات تتعلق بتحميم نظم

 -أن تتوفر لميه املؤهالت و الشروط املطلوب لشغل الوظيف .

العمل في املمارس.

 -أن يكون ةحمود السيرة حسن السمع .

 .16تكون للممرس الخاص ةوازن ةحمدة تشمل إلايرادات واملصروفات على أن تودع إلايرادات

 أال يكون قم صمر ضمه حكم نهائي في جريم ةخل بالشرف أو آلاةان  ،و لو رد إليه اعتباره. -أال يكون قم سبق فصله ةن الخمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي ،ةا لم يمض على

في حساب خاص بأحم املصارف املحلي  ،وترسل املمرس إلى الوزارة صورة ةن امليزاني

صموره سن على آلاقل.

والحساب الختاةي املعتمم سنويا.

 أن تثبت لياقته الطبي بمعرف الجه الطبي املختص بوزارة الصح .كما يشترط وفدقا لتوجهات وزارة التعليم و التعليم العالي التالي:

 .5متطلبات منح رخصة مدرسة خاصة
)a

نظام العمل

ةمير املمرس :

املبنى املدرس ي

-

يتعين على طالب الترخيص توفير املعلومات الالزمة عن املدرسة املقترح إنشاؤها ،و فيما يتعلق

أن ال تدقل خبرة ةمير املمرس في إلادارة املمرسي عن  11سنوات ( أو خبرة في املجال التربوي
والتعليمي ال تدقل عن  11سنوات باإلضاف إلى خبرة إداري ال تدقل عن  5سنوات ).

باملبنى املدرس ي يتوجب عليه الالتزام بجملة الشروط التالية:

 -أن يكون له سجل إنجازات في امليمان التعليمي.

 .1أن يتناسب ةوقع املمرس الخاص وةبناها وةرافدقها وتجهيزاتها ةع ةدقتضيات رسالتها

 -أن يكون حاصال على ةؤهل تربوي ةعتمم.

التعليمي .

 -اجتياز املدقابل الشخصي .

 .2أن يوضح طالب الترخيص آلاغراض التي سيخمةها املبنى ،على أن يدقتصر استعمال املبنى

املعلمون:

املمرس ي على املجاالت التربوي و التعليمي فدقط.

 -أن يكون املعلمون ةؤهلون لتمريس املناهج و املرحل العمري املتوقع أن يمرسوها.

 .3أن يستوفي ةبنى املمرس الحم آلادنى ةن املعايير والشروط املتعلدق باملوقع و ةساح و حجم

 -أن يكون املعلمون خبرة في املناهج التي سيمرسونها.

املبنى (ةلحق – . )3
 .4أن يوفر طالب الترخيص جميع ةعلوةات املوقع واملبنى املمرس ي املدقترح والوثائق الضروري عنم
تدقميم الطلب آلاولي (ةلحق.)4-
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وفي حال عمم تدقميم ةدقمم الطلب لبيانات وةؤهالت وشروط التعيين للمعلمين ،سيتم آلاخذ بما هو

بتمريس أي ةواد دراسي إضافي وفدقا للدقواعم والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا

ةعمول به وزارة التعليم والتعليم العالي.

الشأن(ةلحق . ) 11 -
 .5أن تتوافق الكتب المراسي وجميع ةصادر التعلم التي تستنم إليها العملي التعليمي ةع الدقيم

 .3إلزاةية التخصةةص وةراعةةاة الخبةةرة فةةي تةةمريس املةةواد إلالزاةية الةةثالث ( اللغة العربية – التربية

الميني وعادات وتدقاليم املجتمع الدقطري ،وللوزارة أن تدقرر إيدقاف أو تعميل أو إلغاء أي

إلاسالةي  -التاريخ الدقطري) للمعلمين العاةلين في املمارس الخاص لجميع املراحةل واملسةتويات

ةناهج أو كتب دراسي تخالف قيم أو عادات وتدقاليم املجتمع.

ةةةن املسةةتوى آلاول وحتةةى الثةةاني عشةةر ملةةادتي اللغة العربية والتربية إلاسةةالةي  ،وةةةن املسةةتوى

 .6أن تشارك املمرس الخاص في الاختبارات المولي (ةثال :بيزا وبيرلز وتيمز....إلخ) أو أي براةج

آلاول حتى املستوى التاسع ملادة التاريخ الدقطري.

أخرى تبعا لتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي.

 .4أن يدقمم خط عمل تغطي فترة ثالث سنوات ،تتضمن السن آلاولى كاف التفاصيل ةع ذكر
التوقعات للسنتين التاليتين ،ةع ةراعاة الخط لتمفق الطلب و الطاق الاستيعابي للمبنى

 .6إجراءات منح رخصة مدرسة خاصة

الستمراري الطالب في ذات املمرس الخاص وفق النموذج املعتمم (ةلحق – .)6
 .5أن يدقمم تفصيال لكاف النظم والسياسات الماخلي املعمول بها داخل املمرس  ،كنظام

يتم فتح باب تدقميم طلبات الفتتاح مدارس ورياض أطفال خالل شهري نوفمبر وديسمبر من

التسجيل وقبول الطلب ونظام التدقويم والضبط السلوكي ليتم ةراجعته ةن قبل وزارة

كل عام دراس ي ،ويتم إلاعالن عن تاريخ تدقميم الطلبات ةن خالل وسائل إلاعالم املختلف وةوقع وزارة

التعليم و التعليم العالي.

التعليم والتعليم العالي.

 .6أن يدقمم بيانا يوضح سياس إشراك أولياء أةور الطلب في آلاةور التعليمي والتربوي باملمرس

يتم تخصيص ةوظف ةسئول عن ةتابع إجراءات الترخيص ،حيث يتولى إلاشراف على

وفدقا للدقرار الوزاري رقم( )8لسن .2119

)c

ةجموع ةن الطلبات وضمان سير إلاجراءات وفق الجمول الزةني املخصص لها ،كما يعمل هذا

نظام الدراسة

املوظف على تدقميم املساعمة واملشورة للمتدقمةين حسب الطلب.

فيما يتعلق بنظام الدراسة يتعين على مقدم الطلب الالتزام بجملة الشروط التالية:

تراعي وزارة التعليم والتعليم العالي تسريع عملي ةنح الرخص بالدقمر املستطاع ،ةع ةالحظ
أن استكمال إجراءات الترخيص تعتمم على إلاجراءات الخاص بالوزارات آلاخرى وتلك املتعلدق

 .1أن يدقمم خط تعليمي شاةل توضح نظام التعليم املتبع ،وفق نموذج الخط التعليمي
املعتممة (ةلحق – .)7
 .2أن تتدقيم املمرس الخاص عنم تحميم نظام قبول الطالب وةدقمار أعمارهم ،بنظم الدقبول

بصاحب الطلب نفسه.
وتتلخص إجراءات تدقميم طلب رخص كالتالي:

والدقرارات التي تصمرها وزارة التعليم و التعليم العالي.
 .3أن تلتزم املمرس الخاص باعتماد املنهج المراس ي الذي ستطبدقه والخط التعليمي التي

إلاجراء
ً
أوال :تدقميم طلبات الحصول على رخص إلكترونيا عن طريق الرابط التالي:

ستنفذها ةن الوزارة ،و ال يجوز للممرس إحماث أي تغيير فيهما إال بعم الحصول على ةوافدق

https://elr.edu.gov.qa/apps/ER/Arabic/pages/contact-us.aspx

كتابي ةن وزارة التعليم والتعليم العالي.

ةع أهمي توفير بيانات ةدقمم الطلب (ةلحق  )2ةع إرفاق جميع املستنمات الرئيس
في عملي التدقميم آلاولي كما هو ةوضح في (ةلحق .)1
ً
ثانيا :دراس الطلب للتأكم ةن إرفاق كاف الوثائق واملستنمات املطلوب  ،و ةمى

 .4أن تلتزم املمرس بتمريس املواد إلالزاةي الثالث ( :اللغ العربي – التربي إلاسالةي  -التاريخ
الدقطري) وفدقا للدقرار الوزاري رقم( )8لسن 2119م .كما يجوز للوزارة إلزام املمارس الخاص

10

ةسؤول التنفيذ
طالب الترخيص

10

إدارة ترخيص

1111

دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

استيفائها للشروط آلاولي بالتعاون ةع إلادارات املختص و إخطار ةدقمم الطلب
بالنواقص إن وجمت.
ً
ثالثا :تزويم ةدقمم الطلب بخطاب رسمي ةوجه لوزارة الماخلي للحصول على شهادة
حسن سيرة وسلوك ،على أن يدقوم ةدقمم الطلب بتدقميم النسخ آلاصلي ةن
الشهادة إلدارة تراخيص املمارس الخاص فور الحصول عليها.
ً
رابعا :تدقييم الطلب عن طريق التمقيق على جميع ةعلوةات ةدقمم الطلب
واملستنمات والوثائق املدقمة و إجراء زيارات استطالعي ملعاين املبنى بالتعاون ةع
إلادارات املختص في وزارة التعليم والتعليم العالي وإخطار ةدقمم الطلب عن طريق
تدقرير خطي بنتيج التدقييم ةوضحا ﻵﺍتي:
الطلب ال رفض الطلب ،ةع رفع تدقرير ملدقمم الطلب بأسباب الرفض،
ويحق لطالب الترخيص التدقميم ةرة أخرى في العام التالي بعم استيفائه
يستوفي املعايير
 يستوفي الطلبةعظم املعايير

املمارس الخاص

املمارس الخاص
إدارة ترخيص
املمارس الخاص
طالب الترخيص

التوصي النهائي .
ً
سابعا :إخطار طالب الترخيص بالدقرار النهائي عن طريق إدارة تراخيص املمارس
الخاص .
ً
ثامنا :على طالب الترخيص تدقميم السيرة الذاتي ملمير املمرس وكتب عمم ةمانع
ةن الجهات آلاةني حوله.
ً
إدارة ترخيص
تاسعا :إجراء ةدقابل ةع ةالك املمرس و املمير املدقترح تعيينه ةن قبل إدارة تراخيص
املمارس الخاص
املمارس الخاص لتدقييم كفاءته إلدارة املمرس .
ً
إدارة ترخيص
عاشرا :إصمار الرخص لطالب الترخيص ،و ةتابع إجراءات الاستعماد لبمء تشغيل
املمارس الخاص
املمرس .
*تجمر إلاشارة بأن إدارة شؤون املمارس الخاص ستتولى ةتابع املمرس خالل السن آلاولى ةن
عملها ،كما سيتم وضع الترتيبات الالزة إلجراء تفتيش على املمرس في نهاي السن آلاولى ةن عملها.

إدارة ترخيص
املمارس الخاص
طالب الترخيص
إدارة ترخيص
املمارس الخاص
بالتعاون ةع إلادارات
التالي :

إدارة املناهج و ةصادرالتعلم.
 إدارة التوجيه التربوي.لجميع املعايير و الشروط.
إخطار طالب الترخيص بجوانب الندقص في الطلب ،ودعوته -إدارة تدقييم الطلب .

لحضور اجتماعات ملناقش أهم املالحظات ةع إلادارات املختص -إدارة املوارد البشري .
إدارة الخمةات العاة .بالوزارة.
يتعين على طالب الترخيص إرسال الطلب ةرة أخرى بعم إجراء _ إدارة التربي الخاص

ورعاي املوهوبين ( لفئ
التعميالت الالزة عليه وفق املالحظات املدقمة .
ذوي الاحتياجات
إعادة تدقييم الطلب بعم رفع التعميالت ةن قبل طالب

الخاص )
الترخيص وإخطاره بالدقرار النهائي حول الطلب.


 .7إرشادات عامة
يتعين على طالب الترخيص مراعاة إلارشادات التالية في عملية التقدم بطلب
الترخيص:
أ .أن يدقمم ةا يفيم الدقمرة املادي على إدارة وتشغيل املمرس .

املوافدق على الطلب ،وإخطار صاحب الترخيص باملوافدق .

يستوفي الطلباملعايير بالكامل
ً
خامسا :تزويم طالب الترخيص بكتب رسمي ملخاطب الجهات املعني للحصول على
الوثائق واملستنمات التالي :
 شهادة صادرة ةن إدارة المفاع املمني تؤكم سالة املبنى واستيفائه لشروطآلاةن والسالة .
 ةوافدق إدارة املرور. رخص ةن البلمي . رخص تجاري . شهادة ةن وزارة الصح فيما يخص ةنافذ البيع باملبنى.على أن يدقوم طالب الترخيص بمتابع جميع إجراءات الحصول على هذه الوثائق ةع
الجهات املعني و تدقميمها فور الحصول عليها.
ً
سادسا :رفع الطلب النهائي للجن شؤون املمارس الخاص  ،لمراسته وإصمار

ب .أن يدقمم دراس ةستفيض للسوق وملمى الحاج لخمةات املمرس .
ج .توفير كاف الخطط و املستنمات الالزة الستيفاء اشتراطات و ةتطلبات الترخيص و أي ندقص

طالب الترخيص

في املستنمات سينتج عنه تأخير في إلاجراءات (انظر ةلحق  .)1وقم يتطلب آلاةر تدقميم بعض
الوثائق على شكل نسخ ورقي فدقط ،ةثل ( :خط ةوقع املمرس والصحيف الجنائي
وترخيص املرور ).
د .يمكن ملتدقمم الطلب تدقميم أي ةعلوةات إضافي ةرتبط برسالتها التعليمي و خططها
التنظيمي ةع الطلب.
ه .تعتبر املستنمات واملعلوةات املدقمة والتي بموجبها تم ةنح الترخيص ةن وزارة التعليم
والتعليم العالي للممرس الخاص جزءا ال يتجزأ ةن الترخيص.
إدارة ترخيص
12

12

13

13

دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

البند

الخطة التنظيمية للمدرسة

نسخة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية ملالك املدرسة وآلافراد املساهمين

وثيقة تبين القدرة املالية لصاحب الطلب.
ً
السجل التجاري موضحا به اسم الشركة وعنوانها ونوعها وتاريخ تأسيسها ومقدار

مذكرة من سفارة الدولة (في حال كانت املدرسة املقترحة لجالية معينة)

نموذج من توقيع املالك واملساهمين

1.11

1.1

1.1

1.7

1.6

الحصول على ةوافدق خطي ةن الوزارة.

خطة املبنى و موقع املدرسة

املمارس الخاص حصرا للوزارة وال يسمح للممارس الخاص ببيعها أو نسخها ألي غرض بمون

1.4

ز .تكون ةلكي الحدقوق الفكري للمناهج والكتب التي تزود بها وزارة التعليم والتعليم العالي

الخطة التعليمية للمدرسة

خطة العمل للمدرسة

1.3

1.2

1.1

السيرة الذاتية ملالك املدرسة ولألفراد املساهمين

قائمة الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص توفيرها عند التقديم لطلب الترخيص

يتسبب ذلك في إلغاء الترخيص.

سبب عدم إرفاق البنود
(مقدم الطلب)

*يمكن تدقميم املستنم في وقت
الحق في حال تعذر توفره في زةن
تدقميم الطلب.

مالحظات

تعبئ هذا الجزء بمثاب إقرار ةن ةدقمم الطلب بأنه قم أكمل كل أقسام نموذج الطلب ،وأنه أرفق الوثائق املطلوب  ،وأن جميع املعلوةات الواردة صحيح .

15

14

ملحق ( :)1قائمة الوثائق املطلوبة الستكمال طلب الرخصة

الطلب لتمعيمه ،وفي حال وجود خطأ يتحمل ةدقمم الطلب ةسؤولي هذا الخطأ ،وقم

15
14

ً
سادسا :املالحق

و .يتحمل ةدقمم الطلب ةسؤولي صح املعلوةات والبيانات والوثائق واملستنمات التي تدقمم ةع

دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

محلق ( :)2نموذج معلومات مقدم الطلب

ً
ثانيا :الشركات

رد طالب الترخيص
سبب عدم إرفاق البنود
(مقدم الطلب)
مالحظات

*يمكن تدقميم املستنم في وقت
الحق في حال تعذر توفره في زةن
تدقميم الطلب.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات املختصة في الدولة ملالك املدرسة.
إذا كان املالك أكثر من شخص يجب تقديم نسخة من عقد الشركة وشهادة حسن
سيرة وسلوك من الجهات املختصة لكل شريك .
السيرة الذاتية ملدير املدرسة .
شهادة حسن سيرة وسلوك ملدير املدرسة من الجهات املختصة في الدولة .
نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية ملدير املدرسة .
موافقة الدفاع املدني.
موافقة املرور.
ترخيص البلدية.
الرخصة التجارية.
ضمان بنكي

قائمة الوثائق الرسمية التي يتعين على طالب الترخيص تقديمها بعد إخطار إدارة ترخيص املدارس باستكمال إجراءات الترخيص

1.11

ً
أوال :آلافراد
رأس املال وأسماء الشركاء.
ً
صورة عن سند ملكية العقار إذا كان العقار مملوكا ملالك املدرسة ،أو صورة من
ً
عقد إلايجار إذا كان العقار مؤجرا.

البند

2.1ط
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

املعلومات املطلوبة
اسم الشرك
اسم املالك
عنوان الشرك
الهاتف آلارض ي
رقم الهاتف الجوال
الفاكس
البريم إلالكتروني
هل تمتلك الشرك ةمرس أخرى
حاليا؟*في حال إلاجاب بنعم نرجو ذكر
اسم و عنوان املمرس

رد طالب الترخيص
املعلومات املطلوبة
الاسم بالكاةل
العنوان
رقم الهاتف آلارض ي
رقم الهاتف الجوال
رقم الفاكس
البريم إلالكتروني
هل يمتلك الفرد ةمرس أخرى حاليا؟
*في حال إلاجاب بنعم نرجو ذكر اسم و
عنوان املمرس

17
17

16

16

ينبغي على طالب الترخيص تقديم املعلومات التالية عند الطلب:

دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

-

ينبغي أن تكون املنشأة التعليمي ةزودة باألثاث وآلادوات والوسائل التعليمي الالزة .
-

يجب أن يحدقق املبنى ةعايير آلاةن والسالة .
-

يجب أن يلبي املبنى وةرافدقه ةتطلبات تنفيذ الخط المراسي .

7م/2
للطالب

2م/2للطالب

-

ينبغي أن يحتوي املبنى على قاعات لألنشط وةرافق للخمةات وأن تتناسب ةع الفئ العمري املستهمف .

5م/2
للطالب

2م/2
للطالب

 2751م

2

-

يجب أال يستعمل املبنى في غير أغراض تعليم املرحل المراسي املذكورة في طلب الترخيص.

الحد آلادنى من املساحة في
معمل الكمبيوتر

الحد آلادنى من املساحة
الخارجية بما فيها املالعب/
للطالب

الحد آلادنى من املساحة
الداخلية/
للطالب في الفصل الدراس ي

الحد آلادنى ملساحة آلارض

 1251م

2

الروضة

املرحلة
الابتدائية

-

يجب أن يستخمم املبنى ألغراض التعليم فدقط.،

2م/2
للطالب

 3511م

2

2م/2
للطالب

2م/2للطالب

 8511م

2

جمع
ةساح
الحم آلادنى
للمرحلتين

ةعمل
ةساح
11م/2
11م/2
2
9م  /للطالب
الحم آلادنى
للطالب
للطالب
للمرحلتين
2م /2للطالب
عمد املستخمةين تبعا للدقمرة الاستيعابي للفصول المراسي

2م/2
للطالب

 3511م

2

املرحلة
إلاعدادية

املرحلة
الثانوية

مرحلتان

8م /للطالب

2

2م/2للطالب

 9751م

2

 4مراحل
 3مراحل
ابتدائي/إعدادي روضة/ابتدائي/إعدادي/
ثانوي
 /ثانوي

18

معايير املساحة

أ) متطلبات عامة

املراحل التعليمية

تشترط وزارة التعليم والتعليم العالي أن يستوفي ةبنى املمرس الحم آلادنى ةن املعايير والشروط املتعلدق بمساح املوقع وحجم املبنى وةرافدقه ع�� الﻨﺤو ﻵﺍتﻲ:

يتعين على ةدقمم الطلب أن يراعي في ةوقع املمرس و ةبناها و ةرافدقها و تجهيزاتها ةدقتضيات رسالتها التعليمي .

19

19
18

ب) حجم املنشأة التعليمية وطاقتها الاستيعابية:

ملحق ( :) 3شروط و مواصفات موقع املدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها

دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

5م /2للطالب عمد املستخمةين 25

ساحة الطابور

مخزن
2م /2للطالب

21م

2

عيادة
15م

5م/2
للموظف
 11أشخاص
31م 2للغرف
2

غرفة اجتماعات

الحد آلادنى من املساحة
للمعلم في غرفة استراحة
املعلمين
الغرف إلادارية

ينبغي أن تتوفر ةنطدق انتظار خارجي ةناسب للطلب
5م/2
للممرس

منطقة الانتظار الخارجية

املمرات

يجب أن ال يدقل عرض املمر عن  2.5ةتر طولي في حال الفصول ةن جانب واحم وعن  3.5ةتر طولي في حال وجود الفصول
المراسي ةن الجانبين.

2م /2للطالب
عمد املستخمةين تبعا للدقمرة الاستيعابي للفصول المراسي

3.3م /2للطالب
عمد املستخمةين  25كحم أدنى

الحد آلادنى من املساحة
للطالب في قاعة الرسم








أن يكون املوقع بعيما عن الضوضاء واملحال العاة والصناعي والتجاري وآلاةاكن الخطرة كمحطات البترول.
أن يكون في ةكان ةناسب سهل الوصول إليه وتبعم ةماخله عن خطوط املواصالت السريع والحصول على
ةوافدق إدارة املرور.
يجب أن تكون املنشةآت ةن الخرسان املسلح  ،وليست ةن الغرف الخشبي تبعا الشتراطات إدارة العاة
للمفاع املمني.
أن يكون املبنى ةهيأ للعملي التعليمي ةن حيث درج إلاضاءة ودرج ارتماد صمى الصوت والعزل الصوتي و
ةناسب التهوي ودرج الحرارة عنم استخمام املرافق بكاةل طاقتها الاستيعابي

املتطلبات

2م /2للطالب

الحد آلادنى من املساحة
للطالب في املكتبة
الحد آلادنى من املساحة
للطالب في مختبر العلوم

البناء

املوقع

العنصر

قطعة آلارض واملبنى املدرس ي

ج) املتطلبات العامة التي سيتم التحقق منها كجزء من عملية املعاينة على املبنى املقترح:

ً
*ولتفاصيل أكثر يمكن مراجعة إدارة الخدمات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي لإلملام بمعايير والاشتراطات الواجب توفرها في املبنى املدرس ي تبعا ملرحلة ونظام التعليمي املستهدف.

قاعة متعددة آلاغراض

كفتيريا

1.2م /2للطالب عمد املستخمةين 75

21

20

20

عمد املستخمةين 151
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دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

أن تكون آلالعاب ةصنوع ةن ةواد غير حميمي تتوافر فيها وسائل آلاةن والسالة  ،وأن تخضع للصيان الموري .

يجب أن تكون املالعب ةغطاة بمادة لين ( ترتان) .

في حال قيام املمرس بتوفير ةولم كهربائي كمصمر احتياطي إضاف للمصمر الكهربائي الحكوةي ،فيجب أن يكون املولم ةن النوع الكاتم للصوت وةركب داخل غرف ةغلدق

املظالت
مصلى
أدوات مكافحة الحريق

مساحات الرياضة الخارجية

دورات املياه

مياه الشرب

الحد آلادنى
لعدد الغرف
وفقا ملتطلبات التعليم الوطني

 يراعى أن تكون الفصول المراسي بأشكال ةنتظم تحتوي على أربع أضالع ةتوازي ةع بعضها البعض .

 ينبغي أن تكون املماخل واملخارج في أةاكن يمكن ةراقبتها .










أن يخصص للتالةيذ ةشرب صحي بعيما عن دورات املياه ،وةزود بمبردات ةياه الشرب الكافي بحيث يخصص
ةبرد واحم لكل ( 51طالب).
أن تكون دورات املياه كافي وةتناسب ،وةبني وفدقا لدقواعم النظام الصحي وةتوفر فيها وسائل التهوي ،وبعيمة
عن غرف المراس قمر إلاةكان .
توفير ةالعب نظاةي (قانوني آلابعاد) رياضي خارجي (ةلعب كرة طائرة – كرة سل – كرة يم) وبحم أدنى
ةلعب واحم ..ةع تحميم أةاكن لتبميل ةالبس الطلب .
أن تحتوي املمرس على ةظل ال تدقل ةساحتها عن (  ) 15 × 15وأن تكون ةن ةادة ةناسب .
ةكان إلقاة الصالة يتناسب ةع عمد الطلب
يجب أن تزود كل ةنشأة تعليمي بأجهزة ةكافح الحريق ( طفايات حريق )

غرف ةمير  ،غرف ةمرسين ،غرف إداري (عمد  ،)2غرف اجتماعات ،ةخزن ،دورة ةياه للطالب (عمد  ،)6قاع
ةتعمدة آلاغراض ،ةعمل كمبيوتر ،ةكتب  ،فصل دراس ي (عمد  ،)6ةرسم ،ةلعب ،ساح خارجي للطلب  ،عيادة،
ةصلى.
و فيما يخص املرحل الابتمائي ةعمل علوم (عمد ،)1ةرحل إعمادي ةعمل علوم (عمد  ،)1ةرحل ثانوي
ةعمل علوم (عمد .)2
و في حال تدقميم وجبات للطلب يعتبر املدقصف ةن ضمن املرافق آلاساسي .

شكل قاعة الصف

املداخل واملخارج

عدد املباني وأنواعها

 يراعى أن يتكون املبنى املمرس ي ةن ةبنى واحم وأال يزيم عن أربع ةباني ةنفصل في املوقع الواحم  ،وفدقا ملا
تحمده الجه املختص .

وآةن بعيمة عن الطالب.

-

-

أن تكون التغذي الكهربائي للمبنى ةن ةصمر ثابت ( تيار حكوةي ) وليس ةن ةولم كهرباء.

د) متطلبات (النظام الكهربائي):

-

-

-





أن تتوافر في كل ةنشأة تعليمي ( روض أو ةمرس ابتمائي ) حميدق طبيعي ةناسب ال تدقل ةساحتها عن  21ةتر ةربع .

ج)

متطلبات خاصة (مباني رياض آلاطفال):

املقصف أو الكافتيريا
إلارشادات

مواقف السيارات

مخارج الطوارئ
أجهزة الاتصال
إمكانية الحركة لذوي إلاعاقة أو
الاحتياجات الخاصة





23

22

22

ينبغي ان يكون في املبنى أكثر ةن ةخرج طوارئ واحم.
ينبغي أن يتوفر في املمرس هاتف أرض ي واحم وفاكس وخمةات لالطالع على إلايميل
توفير املتطلبات الخاص بذوي الاحتياجات الخاص ةن ( دورات املياه – واملنحمرات  - RAMPS-أةاكن ةياه
الشرب – املصاعم  LIFTSتبعا للمبنى  -وسع آلابواب واملمرات لحرك الكراس ي املتحرك )
يجب أن يتوفر في املبنى ةواقف للسيارات لعمد  21سيارة وةمرات آةن للحافالت( ال يدقل عن  3ةواقف
للحافالت ) تبعا للنظام والخمةات املطلوب
أن يحتوي املبنى على ةدقصف أو كافتيريا ةجهزة.
 للداللة على آلاماكن واملرافق وتجمع الطلبة
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دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

نسخة من مخطط الدور آلارض ي لكل مبنى ضمن املوقع العام

نسخة من مخطط املوقع العام موضح عليه البيانات املطلوبة في مخطط املوقع

نسخة من رخصة البناء

يجب أن تكون جميع وحمات إلاضاءة املستخمة بالحماةات واملطابخ املوجودة باملبنى وكذلك وحمات إلاضاءة املستخمة خارج املبنى كالسور الخارجي وأي وحمات إضاءة

ضرورة وضع تسميات (  ) LABELSلجميع لوحات التغذي الكهربائي لسهول الصيان وإلاصالح في حاالت الطوارئ وفصل التيار .

ةطلوب إتباع قواعم كهرةاء في اختيار أةاكن غرف الكهرباء باملبنى ،وفي عمل جميع التمميمات الكهربائي باملبنى.

يجب عمم استخمام غرف الكهرباء كمخازن.

وفي حال تركيب وحمات أسبلت يونت يجب تركيب الوحمات الخارجي ألجهزة التكييف على قواعم خرساني أو على حواةل ةعمني ،ةع تركيب قاطع كهربائي قرب كل

-

يجب تجميع ةواسير صرف أجهزة التكييف وتوصيلها بأقرب ندقط صرف عموةي .

عمل قواعم خرساني وتغطي ةعمني ملضخات املياه .

وحمة خارجي .

-

-

يجب أن تكون وحمات التكييف املستخمة ةن النوع املركزي أو أسبلت يونت ،وخاص في الفصول المراسي وغرف آلانشط التعليمي آلاخرى.

ه) الشروط الخاصة بالتكييف والتبريد الواجب توافرها في املبنى:

-

-

-

يجب عمل جميع التمميمات الكهربائي املوجودة خارج املبنى وةعرض للعواةل الجوي داخل .GL PIPE

تكون ةعرض للعواةل الجوي تكون  WEATHER PROOFوكذلك السكوتات واملفاتيح الكهربائي املستخمة بنفس تلك آلاةاكن تعاةل نفس املعاةل .

-

-

-

تعليق
وزارة التعليم والتعليم
العالي

موافقة
وزارة التعليم والتعليم
العالي

يجب أن تكون جميع اللوحات الكهربائي الرئيسي والفرعي داخل غرف ةغلدق وبها تهوي أو داخل خزائن ةغلدق بمفاتيح وبعيمة عن عبث الطالب.

 .7أ 5.نسخة من مخطط الدور آلاول لكل مبنى ضمن املوقع العام
.7أ 6.أي مخططات أفقية أخرى في حال وجود أدوار إضافية
جدول بيانات املوقع  -يعبأ من قبل املكتب (نسختان إلكترونية وورقية – ونسخة
.7أ7.
 Wordعلى قرص ممغنط و ملف أوتوكاد)
جدول بيانات املبنى/املباني يعبأ من قبل املكتب الهندس ي الاستشاري (نسختان
.7أ1.
إلكترونية وورقية – ونسخة  Wordعلى قرص ممغنط وملف أوتوكاد)
إرفاق نسخة من تقرير املكتب الاستشاري الهندس ي يفيد بأنه تم الكشف على املبنى
.7أ1.
من الناحية إلانشائية،وتم إبداء الرأي الفني بسالمة املبنى من الناحية إلانشائية

.7أ4.

.7أ3.

.7أ2.

.7أ1.

نسخة من سند ملكية آلارض

م

البيانات واملعلومات املطلوبة

مرفق /غير مرفق

ملحق (: )4الوثائق الرئيسة املطلوب توافرها فيما يخص املبنى املدرس ي

25

24

24

* ( يتم تعبئة الجدول من قبل املالك)
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دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

ُ
ُ
للمدرسة( يتم تعبئة الجدول من قبل املكتب الهندس ي الاستشاري املكلف من قبل املتقدم

أ.
ب.
ت.

ح.

ج.

ث.

املعلومات والبيانات املطلوبة

الوثائق الرئيسة املطلوب توافرها

.7ب 11.عدد البوابات
.7ب 12.وصف امللعب أو املالعب املخصصة لألنشطة الرياضية

.7ب 11.عدد املباني واملالحق ضمن املبنى

.7ب 1.عدد الشوارع املحيطة باملوقع

.7ب 1.اسم الشارع ورقمه

.7ب 7.السنة التي تم إنشاء املبنى فيها  -يتم إرفاق نسخة من شهادة إتمام البناء

.7ب 6.رقم آلارض()PIN No.

.7ب 5.رقم املنطقة

.7ب 4.املنطقة

.7ب 3.املدينة

.7ب 2.املرحلة  /املراحل املطلوب الترخيص لها

ُ
إجراءات املتقدم

مالحظات
وزارة التعليم والتعليم
العالي

موافقة
وزارة التعليم والتعليم
العالي

ُ
ُ
فيما يخص بيانات املوقع * * ( يتم تعبئة الجدول من قبل املكتب الهندس ي الاستشاري املكلف من قبل املتقدم للترخيص)

.7ب 1.املساحة الكلية للموقع من واقع سند ملكية  /مخطط موقع رسمي

م

املبنى

الطابق

رقم الغرفة

طاقتها الاستيعابية املخطط لها

معدل الاستعمال
اليومي

املساحة

الاستخدام املقترح في املدرسة

خ .بيانات املبنى (  ( : ) Aيمكن للمالك أن يستعين باملكتب الهندس ي ومختص بالنظام التعليمي لتعبئة هذا القسم )

 تزويم إدارة تراخيص املمارس الخاص بنسخ الكتروني ( )CDلجماول بيانات الغرف باعتبار ذلك جزءا ةن إجراءات تدقميم الطلب املبمئي.

استخماةها .

 تخصيص رقم لكل غرف  ،على أن يتطابق ةع تلك آلارقام املثبت على ةخططات املبنى ،و يجب استخمام الجمول التالي لتدقميم البيانات املتعلدق بمساح الغرف املدقترح

 تعبئ جمول ةنفصل لكل ةبنى ،و تخصيص رقم لكل ةبنى على أن يتطابق هذا الرقم ةع آلارقام املثبت على ةخطط املوقع وةخططات الطوابق.

للترخيص)

ج .الوثائق الرئيسة لتوفيرها فيما يخص بيانات املبنى/املباني املخصص

.7ب 16.أية معلومات أخرى ذات صلة لم يرد ذكرها

.7ب 15.هل يوجد مواقف للسيارات/الحافالت (إرفاق تفاصيل)

.7ب 14.هل توجد غرفة للمراقبة  /للحارس

.7ب 13.هل توجد مظلة/مظالت ( إرفاق تفاصيل)

م

املعلومات والبيانات املطلوبة

ُ
إجراءات املتقدم

مالحظات
وزارة التعليم والتعليم
العالي

27

26

26

موافقة
وزارة التعليم والتعليم
العالي
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رد املتقدم

ضرورة مراعاة تناسب القدرة الاستيعابية للفصول مع املرافق آلاخرى التي سيستخدمها الطلبة ( املعمل  /املكتبة  /املختبر /

تقديم وصف واضح فيما ال يقل عن  511كلمة (كيف سيتم توظيف املبنى ومرافقه في تنفيذ النظام التعليمي)

تحسب القدرة الاستيعابية للفصول بما ال يزيد عن القدرة الاستيعابية للمختبرات واملعامل ....الخ.

1
1
1
1

أرض
أرض
أرض
أرض

ي
ي
ي
ي

غرفة رقم 1
غرفة رقم 2
غرفة رقم 3
غرفة رقم... 4 .الخ.

اسم املدرسة
املرحلة الدراسية
(روضة – ابتدائي-إعدادي – ثانوي)
جنس الطلبة وفئاتهم العمرية

املعلومات املطلوبة

بيانات عامة حول املدرسة

 .......الخ ) بحيث

28

29

28

ملحق ( :)5نموذج الخطة التنظيمية للمدرسة

29
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سياسات التعيين و املؤهالت املطلوبة
سياسات  /خطط تدريب املوظفين
سياسات /خطط استبقاء املوظفين
نظام التقييم السنوي للموظفين
سياسة القبول و التسجيل
الحد آلاقص ى للطلبة املتوقع قبولهم
سياسة /خطط آلامن و السالمة
سياسة الضبط السلوكي
سياسة /خطط إشراك أولياء آلامور و املجتمع
خطط توفير املواصالت والتغذية للطلبة إن وجدت
وضع الاعتماد املدرس ي
نظام تقييم آلاداء املدرس ي و ضمان الجودة

الهيكل التنظيمي وإلاداري للمدرسة مبين به التسلسل و
الوصف الوظيفي ( إلادارة _ املعلمين _ العمال)

رؤية املدرسة و رسالتها و قيمها التعليمية

املعلومات املطلوبة

تفاصيل نظام العمل باملدرسة

د) أرقام االتصال

ج) المهنة

ب) العنوان

أ) االسم

 4بيانات الكفيل (إن وجد)

 3اسم الشركة وعنوانها

 2موقع المدرسة

 1االسم المقترح للمدرسة

رد املتقدم

(تدعمها خطة عمل تفصيلية لمدة  5سنوات)

ملخص التقارير المالية المتوقعة

*إرفاق مخطط الهيكل التنظيمي
للمدرسة مع توضيﺢ ��ي:
املسميات الوظيفية و توصيفها.أعداد املوظفين و توزيعهم.نسبة املعلمين للطلبة و معدلالحصص آلاسبوعية للمعلم.

مالحظات

30

31

30

ملحق ( :)6نموذج خطة العمل للمدرسة الخاصة
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.2

.2

.5

.4

.3

.6

.0

إجمالي النفقات الرأسمالية

 11إسهامات الشركاء الرأسمالية

 11إجمالي االستثمارات في الميزانية

هـ)

د)

ج)

ب)

أ)

االسم والتخصص والعنوان الخاص بالشركاء العاملين
9
(إذا كان ينطبق ذلك)

 8عدد الشركاء (إن وجدوا)

 7رأس المال المسجل

 6رقم التسجيل المركزي

 5نوع الشركة

أ) أجور الموظفين

 16التقديرات السنوية للنفقات التشغيلية (السنة األولى):

15

اإلنفاق السنوي على النفقات الرأسمالية
(السنة األولى) وصف البند:

 14مدة استهالك أصول نفقات ما قبل التشغيل

( 13النفقات التشغيلية) نفقات ما قبل التشغيل

12

االسم

المبلغ السنوي

المبلغ

التخصص

نقاط التقييم

النسبة المئوية
لإليرادات

نقاط التقييم

العنوان

سهم إجمالي النفقات
التشغيلية

سهم إجمالي النفقات
الرأسمالية

النسبة المئوية
لإليرادات

نقاط التقييم

33

32

32

األموال المقترضة التقديرية

33
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إجمالي النفقات التشغيلية

إجمالي العائدات

د) رسوم أخرى ( إن وجدت)

ج) رسوم خاصة

ب) رسوم التسجيل/القبول

أ) القسط الدراسي

 17العائدات المتوقعة (السنة األولى):

ح)

نفقات أخرى

ز) الشؤون األكاديمية والمنهج المتصل

و) النفقات اإلدارية

هـ) وسائل النقل

د) المرافق

ج) قيمة اإليجار

ب) اإلقامة والبدالت للموظفين

 27إستراتيجية التوسع األخرى

 26خطط تطوير البنية التحتية

 25نوع اإلدارة

 24المنهج وتوصيف المقرر

 23الصفوف والمراحل الدراسية

ب)

العدد اإلجمالي السنوي المتوقع

أ) السنة الدراسية

 22عدد الموظفين اإلداريين

ب)

العدد اإلجمالي السنوي المتوقع

أ) السنة الدراسية

 21عدد المعلمين

ب)

العدد اإلجمالي السنوي المتوقع

أ) السنة الدراسية

 21عدد الطلبة

 19النسبة المتوقعة من العائد من االستثمار

 18األرباح المتوقعة (أو الخسائر)

المبلغ السنوي

السنة األولى

السنة األولى

السنة األولى

سهم العائد اإلجمالي

السنة الثالثة

السنة الثالثة

النسبة المئوية للعائد

السنة الثانية

السنة الثانية

السنة الثانية

السنة الثالثة

نقاط التقييم
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دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

ً
خطة تعليم الطلبة من فئة ذوي إلاعاقة تبعا للحاالت املبينة
بنظام تسجيل وقبول الطلبة ونظامهم التعليمي لهم

7.6

7.5

7.3
7.4

7.2

7.1

آلاهداف التعليمية للمدرسة  ،موزعة حسب املرحلة و الصف
و الفصل الدراس ي
خطة املنهاج الذي سيدرس و مصادر التعلم املقترحة
خطة آلانشطة الالصفية
خطة إدخال املواد إلالزامية في منهج املدرسة (التربية
إلاسالمية واللغة العربية والتاريخ القطري) في املدارس غير
العربية
نظام التقييم املتبع لقياس تعلم الطلبة و تحصيلهم آلاكاديمي

توزيع العام الدراس ي و التقويم للعام آلاكاديمي

املعلومات املطلوبة

ملحق ( :)7نموذج الخطة التعليمية

 28االستثمار اإلضافي في رأس المال

 7.1الترتيبات وإلاجراءات التي سيتم اتباعها لتوفير الراحة الذهنية
والبدنية والنفسية للطلبة
 7.11التسهيالت و الترتيبات و الوسائل التعليمية املقدمة للطلبة
لتحقيق آلاهداف التعليمية
 7.11خطة قياس أثر التعليم والتعلم

7.1

7.7

خطة مراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة

املعلومات املطلوبة

رد املتقدم

رد املتقدم

*توضيح عمد أيام التممرس ةع ةراعاة أن
ال تدقل أيام التممرس الفعلي ( دون
احتساب فترة الاختبارات) عن  154يوةا
بواقع  22ساع أسبوعي لرياض آلاطفال
 26ساع أسبوعي للمرحل الابتمائي
 27ساع أسبوعي للمرحل إلاعمادي
واملرحل الثانوي

مالحظات

*تدقميم خط للخمةات التعليمي التي
ستدقمم لفئات الطلب املدقرر قبولهم في
املمرس ةثل :الطلب ذوي صعوبات
التعلم /املوهوبين /املتفوقين  /ذوي
إلاعاق  /غير الناطدقين بلغ التمريس في
املمرس ...الخ
*تدقمم الخط في حال قبول هذه الفئ
باملمرس واعتماد الخط وتشخيص
الحاالت عنم قبولها في املمارس ةن قبل
إدارة التربي الخاص ورعاي املوهوبين
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مالحظات
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دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

 )1املدارس الخاصة التي تدرس املناهج الوطنية لدولة قطر:

ً
أوال :مادة الدراسات إلاسالمية :

ملحق ( :)1إجراءات واشتراطات تدريس املواد إلالزامية الثالث

تعلمهم؟

فيما ال يقل عن  511كلمة ،كيف ستسهم املناهج التعليمية املقترحة في تلبية احتياجات ورغبات الطلبة وتطوير

 )1املدارس الخاصة التي تدرس املناهج الوطنية لدولة قطر:

ً
ثانيا :مادة اللغة العربية:

 )2مدارس الجاليات واملدارس الدولية
 على جميع املمارس المولي وةمارس الجاليات تمريس ةادة التربي إلاسالةي للطلب املسلمين كجزء ةن املنهاج العام املطبق لميها.
 يجب على املمارس اتباع نفس ةعايير ةناهج وزارة التعليم والتعليم العالي إال أنه يمكن ملمارس الجاليات تطبيق ةادة التربي إلاسالةي املطبدق ضمن املنهج الوطني لبلمها .
 يجب على ةعلمي أو ةعلمات المراسات إلاسالةي أن يكونوا حاصلين على ةؤهل لتمريس التربي إلاسالةي لجميع املراحل ةن املستوى آلاول إلى املستوى الثاني عشر .
 اللغ املستخمة في التمريس هي العربي  ،وينبغي على املمارس الخاص الراغب بتمريس ةادة التربي إلاسالةي بلغ أخرى غير العربي الحصول على ةوافدق إدارة شؤون
املمارس الخاص املسبدق .
 ستوفر وزارة التعليم والتعليم العالي املصادر الالزة لمعم عملي تمريس املناهج.
 يجب تخصيص ساعتين أسبوعيا لتمريس املادة ،ويتم توزيع حصصها بالتوافق ةع حصص املواد المراسي آلاخرى املطبدق في املمرس .
 ينبغي على املمارس الاطالع على سياس املتابع آلاكاديمي للمواد إلالزاةي الثالث للتخطيط والتنفيذ بموجب التعليمات الواردة بها.
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يجب على املمارس أن تمرس ةادة المراسات إلاسالةي وفق ةتطلبات وشروط ةعايير ةناهج وزارة التعليم والتعليم العالي املخصص لهذه املادة .
ينبغي تدقميم المروس باللغ العربي .
يجب على ةعلمي أو ةعلمات المراسات إلاسالةي أن يكونوا حاصلين على ةؤهل لتمريس التربي إلاسالةي لجميع املراحل ةن املستوى آلاول إلى املستوى الثاني عشر
ستوفر وزارة التعليم والتعليم العالي املصادر الالزة لتمريس املنهاج .
الالتزام بعمد ساعات التممرس املحمدة للمادة ةن قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ،ويتم توزيع حصصها بالتوافق ةع حصص املواد المراسي آلاخرى املطبدق في
املمرس .
يجب أن يشارك الطلب في الاختبارات الوطني لمول قطر التي تعدقمها وزارة التعليم والتعليم العالي سنويا لصفوف ةعين .
ينبغي على املمارس الاطالع على سياس املتابع آلاكاديمي للمواد إلالزاةي الثالث للتخطيط والتنفيذ بموجب التعليمات الواردة بها.
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دليل رشوط إجراءات منح تراخيص املدارس الخاصة بدولة قطر

عيم الفطر ( يتم إلاعالن عن تاريخه في كل سن ).

عيم آلاضحى (يتم إلاعالن عن تاريخه في كل سن ).

اليوم الرياض ي للمول (يوم الثالثاء ةن آلاسبوع الثاني ةن شهر فبراير).

اليوم الوطني لمول قطر يوافق  18ديسمبر ةن كل عام.

التدقويم حسب ةمارس بلمانهم التابعين لها.

املعتمم السنوي للممارس املستدقل  ،وفيما يخص ةواعيم دوام واختبارات الطلب  ،وأةا ةمارس الجاليات التي تعمل تحت إشراف السفارات فلها الحري في وضع

ب .للممرس حري اقتراح تواريخ العطل آلاخرى حسبما تراه ةناسبا أةا املمارس الخاص العربي التي تمرس ةنهاج وزارة التعليم والتعليم العالي فعليها التدقيم بالتدقويم

سيتم تزويم جميع املمارس باملعلوةات املتعلدق بالعطل الخاص باملناسبات الوطني في شهر يناير ةن كل عام.

-

-

-

-

-

أن يبمأ التدقويم املمرس ي في شهر سبتمبر حسب اليوم الذي تعلنه وزارة التعليم والتعليم العالي .

أ .ينبغي أن يتوافق التقويم املدرس ي مع تعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي التالية:

التقويم املدرس ي للمدارس الخاصة:

 يجب على جميع املمارس الخاص تمريس ةادة التاريخ الدقطري للطلب ةن الصف آلاول الابتمائي حتى الصف التاسع وةا يعادله.

ً
ثالثا :مادة التاريخ القطري :

 )2مدارس الجاليات واملدارس الدولية.
 على جميع املمارس المولي وةمارس الجاليات تمريس ةادة اللغ العربي للطلب الدقطريين والطلب العرب .ويمكن تمريس ةادة اللغ العربي للطلب ﻵﺍخرين غير الناطدقين
بالعربي كمادة اختياري .
 يجب على املمارس اتباع نفس ةعايير ةناهج وزارة التعليم والتعليم العالي ،ويمكن ملمارس الجاليات الحصول على ةوافدق الوزارة إلجراء تعميالت ةن قبلها على املنهاج.
 يجب على ةعلمي وةعلمات اللغ العربي أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس تربي  /تخصص لغ عربي لتمريس اللغ العربي لجميع املراحل ةن املستوى آلاول إلى
املستوى الثاني عشر.
 توفر وزارة التعليم والتعليم العالي املصادر الالزة لتمريس ةادة اللغ العربي .
 يجب تخصيص أربع ساعات أسبوعيا لتمريس ةادة اللغ العربي ةن الصف آلاول إلى الصف العاشر ،ويستثنى ةن ذلك املمارس التي تمرس اللغ العربي كمادة أساسي
في البراةج الثانوي المولي  ،فيتم تخصيص عمد الساعات بنفس عمد ساعات املواد آلاساسي آلاخرى.
 ينبغي على املمارس الاطالع على سياس املتابع آلاكاديمي للمواد إلالزاةي الثالث للتخطيط والتنفيذ بموجب التعليمات الواردة بها.











يجب على املمارس أن تمرس ةادة اللغ العربي وفق ةتطلبات وشروط ةعايير ةناهج وزارة التعليم والتعليم العالي املخصص لهذه املادة في املمارس الخاص .
يجب على ةعلمي وةعلمات اللغ العربي أن يكونوا حاصلين على بكالوريوس تربي  /تخصص لغ عربي لتمريس اللغ العربي لجميع املراحل ةن املستوى آلاول إلى
املستوى الثاني عشر .
ستوفر وزارة التعليم والتعليم العالي المعم الالزم لتمريس املنهاج .
الالتزام بعمد ساعات التممرس املحمدة للمادة ةن قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ،ويتم توزيع حصصها بالتوافق ةع حصص املواد المراسي آلاخرى املطبدق في
املمرس .
يجب أن يشارك الطلب في الاختبارات الوطني لمول قطر التي تعدقمها وزارة التعليم والتعليم العالي لصفوف ةعين .
ينبغي على املمارس الاطالع على سياس املتابع آلاكاديمي للمواد إلالزاةي الثالث للتخطيط والتنفيذ بموجب التعليمات الواردة بها.

ملحق (  :)1معلومات إضافية
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يجب على املمارس الخاص الالتزام بمعايير املناهج الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي عنم تمريس ةادة التاريخ الدقطري.
بإةكان املمارس تمريس هذه املادة على شكل حصص ةنفصل أو كجزء ةتكاةل ةع برناةج المراسات الاجتماعي .
يمكن تمريس هذه املادة بحسب اللغ املستخمة في املمرس .
توفر وزارة التعليم والتعليم العالي املصادر الالزة للمساعمة في تمريس ةادة التاريخ الدقطري.
ينبغي على املمارس الاطالع على سياس املتابع آلاكاديمي للمواد إلالزاةي الثالث للتخطيط والتنفيذ بموجب التعليمات الواردة بها.
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