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مصادر تعليمية حتتوي على أنواع متعددة من مصادر املعلومات يتعامل معها املتعلم، وتتيح له الفرصة الكتساب املهارات   مصادر التعلم   
 واخلربات وإثراء معارف عن طريق التعلم الذاتي. 

 م عليها الطالب.يقيَ املعتمدة وال خارج إطار اخلطة الدراسية بتدريسهاإضافية ترغب املدرسة  دراسيةمادة  املواد اإلثرائية 
العربية  لدراسة  الوزارة   على موافقة  ونالطلبة احلاصل موادهم   ة املعال الطلبة   باللغة  اليت تدرس  العربية    للناطقني بغريها  املواد  الرتبية    –)اللغة 

 .الدراسات االجتماعية( -اإلسالمية 
 
 

Learning Resources Educational resources that contain multiple types of information 

sources that learners deal with, and it provides them with the 

opportunity to acquire skills, experiences and enrich their knowledge 

through self-learning. 
Supplementary 

Subjects 
Extra subjects that are implemented beyond the approved study plane, and 

students should not be assessed on it. 

Exceptional students Students who obtained an exemption approval from studying subjects 

taught in Arabic (Arabic Language - Islamic Education - Social Studies) 
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 الصفحة  املوضوع 

 : برنامج أحادي اللغة                                      أوال 
                            7 (                                              10- 1املناهج األساسية املعتمدة للتطبيق للصفوف )

                                                                                             8                    (   12-11) نياملعتمدة للتطبيق للصف واالختيارية املناهج األساسية
 

 برنامج ثنائي اللغة   : انيا ث 
    9(                                              10- 1املناهج األساسية املعتمدة للتطبيق للصفوف )

                        10(                   12-11) فنياملعتمدة للتطبيق للص واالختيارية املناهج األساسية 
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 Monolingual Program .1 : الربنامج أحادي اللغة اوال 

 
 :Approved Subjects for Grades (1-10) • (: 10- 1املعتمدة للصفوف )   املواد الدراسية  •

 

 لغة التدريس  الصفوف املادة

 Main Educational Resources -املصادر التعليمية األساسية 
Teaching 

Language Grades Subject  اختيار املدرسة وفق معايري الوزارة * القائمة املعتمدة   منهج الوزارة 

MOE Curriculum Approved List*  School's choice based 

on MOE criteria 
    Arabic 1-10 Islamic Studies اللغة العربية  10-1 الرتبية االسالمية

    Arabic 1-10 Arabic اللغة العربية  10-1 اللغة العربية 
   English 1-10 English Language  اللغة االجنليزية 10-1 اللغة االجنليزية

    Arabic 1-10 Mathematics اللغة العربية  10-1 الرياضيات 
    Arabic 1-8 Science اللغة العربية  8-1 العلوم 

    Arabic 9-10 Biology اللغة العربية  10-9 األحياء 

    Arabic 9-10 Chemistry اللغة العربية  10-9 الكيمياء

    Arabic 9-10 Physics اللغة العربية  10-9 الفيزياء 

    Arabic 3-10 Social Studies اللغة العربية  10-3 الدراسات االجتماعية
    Arabic 1-10 ICT اللغة العربية  10-1 تقنية املعلومات

     Arabic 1-10 Life Skills اللغة العربية  10-1 احلياتيةاملهارات 
      Arabic 1-10 Physical Education اللغة العربية  10-1 الرياضة املدرسية
     Arabic 1-10 Arts اللغة العربية  10-1 الفنون التشكيلية 

       Arabic 1-10 Music اللغة العربية  10-1 املهارات املوسيقية
    Arabic 10 Career Guidance اللغة العربية  10 التوجيه املهن 

 See the Subject Newsletter * انظر النشرات التوجيهية للمواد الدراسية  *
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 (: 12- 11املواد الدراسية املعتمدة للصفني )  •
• Approved Subjects for Grades (11-12): 

 

 التدريس لغة  الصفوف املادة

 Main Educational Resources -املصادر التعليمية األساسية 
Teaching 

Language Grades Subject  اختيار املدرسة وفق معايري الوزارة * القائمة املعتمدة   منهج الوزارة 
MOE 

Curriculum Approved List*  School's choice based 

on MOE criteria 
    Arabic 11-12 Islamic Studies اللغة العربية  12-11 الرتبية اإلسالمية

    Arabic 11-12 Arabic اللغة العربية  12-11 اللغة العربية 
    Arabic 11-12 Social Studies اللغة العربية  12-11 الدراسات االجتماعية

    English 11-12 English اللغة االجنليزية 12-11 اللغة اإلجنليزية
    Arabic 11-12 Pure / Applied Mathematics اللغة العربية  12-11 الرياضيات )البحتة / التطبيقية(

    Arabic 11-12 Science اللغة العربية  12-11 العلوم والتقانة 

    Arabic 11-12 Biology اللغة العربية  12-11 األحياء 

    Arabic 11-12 Chemistry اللغة العربية  12-11 الكيمياء

    Arabic 11-12 Physics اللغة العربية  12-11 الفيزياء 
    Arabic 11 Computer اللغة العربية  11 احلاسوب يف االتصاالت واالعمال التجارية 

    English 11-12 English Language Skills اللغة االجنليزية 12-11 مهارات اللغة اإلجنليزي 
    Arabic 11-12 Geography اللغة العربية  12-11 الغرافيا
    Arabic 11-12 History اللغة العربية  12-11 التاريخ 

    Arabic 11-12 Arts اللغة العربية  12-11 الفنون التشكيلية 
    Arabic 11-12 Music اللغة العربية  12-11 املهارات املوسيقية
    Arabic 11-12 Physical Education اللغة العربية  12-11 الرياضة املدرسية

    Arabic 11-12 Career Guidance اللغة العربية  12-11 التوجيه املهن 
 See the Subject Newsletter * انظر النشرات التوجيهية للمواد الدراسية  *
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 Bilingual Program .2 اللغة   ثنائي : الربنامج  ثانيا 

 

 :Approved Subjects for Grades (1-10) • (: 10- 1املعتمدة للصفوف )   املواد الدراسية  •

 

 لغة التدريس  الصفوف املادة

 Main Educational Resources -املصادر التعليمية األساسية 
Teaching 

Language Grades Subject  اختيار املدرسة وفق معايري الوزارة * القائمة املعتمدة   منهج الوزارة 

MOE Curriculum Approved 

List*  
School's choice based 

on MOE criteria 
    Arabic 1-10 Islamic Studies اللغة العربية  10-1 الرتبية اإلسالمية 

    Arabic 1-10 Arabic اللغة العربية  10-1 اللغة العربية  
    Arabic 3-10 Social Studies اللغة العربية  10-3 الدراسات االجتماعية

   English 1-10 English  اللغة االجنليزية 10-1 اللغة اإلجنليزية

    English 1-10 Mathematics  اللغة االجنليزية 10-1 الرياضيات 

   English 1-8 Science  اللغة االجنليزية 8-1 العلوم 

    English 9-10 Biology  اللغة االجنليزية 10-9 األحياء 
    English 9-10 Chemistry  اللغة االجنليزية 10-9 الكيمياء
   English 9-10 Physics  اللغة االجنليزية 10-9 الفيزياء  

   English 1-10 ICT  اللغة االجنليزية 10-1 تقنية املعلومات
    Arabic or English 1-10 Life Skills اللغة العربية أو اللغة االجنليزية  10-1 املهارات احلياتية

    Arabic or English 1-10 Art اللغة العربية أو اللغة االجنليزية  10-1 الرياضة املدرسية
    Arabic or English 1-10 Music االجنليزية اللغة العربية أو اللغة   10-1 الفنون التشكيلية 

    Arabic or English 1-10 Physical Education اللغة العربية أو اللغة االجنليزية  10-1 املهارات املوسيقية
    Arabic 10 Career Guidance اللغة العربية   10 التوجيه املهن 

 See the Subject Newsletter * انظر النشرات التوجيهية للمواد الدراسية  *
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 :Approved Subjects for Grades (11-12) • (: 12- 11)   ني للصف   املواد الدراسية املعتمدة  •

 

 لغة التدريس  الصفوف املادة

 Main Educational Resources -املصادر التعليمية األساسية 

Teaching Language Grades Subject  اختيار املدرسة وفق معايري الوزارة * القائمة املعتمدة   منهج الوزارة 

MOE Curriculum Approved List*  School's choice based 

on MOE criteria 
    Arabic 11-12 Islamic Studies اللغة العربية  12-11 الرتبية اإلسالمية 

    Arabic 11-12 Arabic اللغة العربية  12-11 اللغة العربية 
    Arabic 11-12 Social Studies اللغة العربية  12-11 الدراسات االجتماعية 

   English 11-12 English  اللغة االجنليزية 12-11 اللغة اإلجنليزية

    English 11-12 Pure/Applied Mathematics  االجنليزيةاللغة  12-11 الرياضيات )البحتة / التطبيقية(

    English 11-12 Biology  اللغة االجنليزية 12-11 األحياء 

   English 11-12 Chemistry  اللغة االجنليزية 12-11 الكيمياء
   English 11-12 Physics  اللغة االجنليزية 12-11 الفيزياء 

   English 11-12 English Literature  اللغة االجنليزية 12-11 أدب اجنليزي 
   English 11-12 ICT  اللغة االجنليزية 12-11 تقنية املعلومات واالتصاالت 

   English 11-12 Economics  اللغة االجنليزية 12-11 االقتصاد 
   English 11-12 Business Studies  اللغة االجنليزية 12-11 دراسات االعمال 

  English 11-12 Computer   اللغة االجنليزية 12-11 احلاسوب 
  English 11-12 Graphic Designing   اللغة االجنليزية 12-11 التصميم الرافيكي 

     Arabic 11-12 Art اللغة العربية  12-11 الفنون التشكيلية 
    Arabic 11-12 Music العربية اللغة  12-11 املهارات املوسيقية
    Arabic 11-12 Physical Education اللغة العربية  12-11 الرياضة املدرسية

    The subject’s Language 11-12 Languages لغة املادة 12-11 اللغات
    Arabic 11-12 Career Guidance اللغة العربية   12-11 التوجيه املهن 

 See the Subject Newsletter * انظر النشرات التوجيهية للمواد الدراسية  *

 



 

 
Page 11 

 

Educational Programs (1-12)/October 2021 2021/ أكتوبر  ( 12- 1)التعليمية   الربامج 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 معايري اختيار املصادر التعليمية املطبوعة وااللكرتونية  :  ثالث الفصل ال 
Section 3: Criteria for Selecting Printed and Electronic 

Educational Resources  



 

 
Page 12 

 

Educational Programs (1-12)/October 2021 2021/ أكتوبر  ( 12- 1)التعليمية   الربامج 

املدارس   مجيع  التعليمية    االلتزاماخلاصة  على  املصادر  اختيار  مبعايري 
عند اختيار املصادر التعليمية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة  

العمل   وأوراق  واجملالت،  والالصفية كالكتب،  الصفية  واألنشطة 
واملشاريع الطالبية، واحملتويات اإللكرتونية، وغريها مما يصل إىل الطالب 

 اليت تستخدم يف:

All private schools must  follow educational 

resources selection criteria when choosing 

educational resources, whether visual, reading or 

audio, such as books, magazines, worksheets, in 

and out class activities, extra-curricular activities, 

student projects, electronic content, and others that 

reach students that can be used for: 
للربنامج أحادي  (  10-1تدريس مواد املهارات الفردية للصفوف ) .أ

اللغة يف احلاالت اليت أعطيت فيها املدارس   نامج ثنائياللغة والرب 
 (، وهي مواد: 9و 7حق اختيار املصادر التعليمية )انظر ص 

 .املهارات احلياتية  -

 .الرياضة املدرسية  -

 املهارات املوسيقية. -

 الفنون التشكيلية   -

a. Teaching individual skills subjects for grades 

(1-10) of the monolingual program and the 

bilingual program in cases where schools have 

been given the right to choose educational 

resources (see pages 7 and 9), which are: 

-  Life Skills. 

- Physical Education. 

- Music. 

- Fine Arts. 

تدريس املواد االختيارية اليت أعطيت فيها املدارس حق اختيار   .ب
)انظر   للربنامج ثنائي اللغة (  12-11املصادر التعليمية للصفني ) 

 (، وهي مواد: 10ص 

 احلاسوب. -

 التصميم الرافيكي.  -

 اللغات.  -

b. Teaching elective subjects in which schools 

were given the right to choose educational 

resources for grades (11-12) of the bilingual 

program (see page 10), and they are: 

- Computer. 

- Graphic design. 

- Languages. 

الداعمة واإلثرائية  دعم وإثراء العملية التعليمية )املصادر  .ج
 للمناهج األساسية أو االختيارية(. 

c. Supporting and enriching the educational 

process (supporting and enriching resources for 

the compulsory or elective curricula). 

 d. Teaching enrichment materials (see definition (.4تدريس املواد اإلثرائية )انظر التعريف ص  .د

in page 4). 
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 Criteria for Selecting Printed and معايري اختيار املصادر التعليمية املطبوعة وااللكرتونية 

Electronic Educational Resources 
 

أن يكون احملتوى مصمماً لألغراض التعليمية أو كمصادر   1
 للقراءة احلرة. 

Ensuring that the resource is designed for 

educational purposes or for pleasure. 
1 

أال يتعارض احملتوى مع الفلسفة التعليمية أو السياسة  2
 . للسلطنةالعامة 

Ensuring that the resource does not conflict 

with the educational philosophy and policy 

of the country. 

2 

املصادر التعليمية األساسية مؤلفة لالستخدام  أن تكون  3
أو خمصصة  (، International Editionالدويل ) 

 ومشال أفريقيا  لدول الشرق األوسط 
(Middle East and North Africa - 

MENA Edition أو خمصصة لسلطنة عمان ،)
(Oman Edition.) 

Educational resources should be the edition 

published for use in the international context 

(International Edition), Middle East and 

north Africa (MENA Edition) or Oman 

(Oman Edition). 

3 

أن يتصف احملتوى بسالمة اللغة والبعد عن ركاكتها، وال  4
 يقدم احملتوى باستخدام هلجات عامية خاصة. 

Ensuring the content uses accurate language 

and does not include any colloquial 

expressions. 

4 

أن يتصف احملتوى بالودة من حيث وضوح وتسلسل   5
 األفكار، الشمول والتغطية، اإلخراج الفن.

Ensuring the content is of the highest quality 

in the layout design and provides a 

progressive structure for students learning 

leading to the final program objectives. 

5 

 Ensuring all resources are suitable students أن يكون احملتوى املقدم للطلبة متناسباَ مع فئتهم العمرية.  6

age abilities and educational sector/stage. 
6 

 Ensuring all resources reflect the recent احملتوى آخر املستجدات الرتبوية والعلمية. أن يواكب  7

changes and updates in the subject area. 
7 

تطرق إىل ما يدعو للديانات األخرى غري الدين  عدم ال  8
 اإلسالمي بأي شكل من األشكال.

Not to promote other religions other than 

the Islamic religion, in any way. 
8 

ضمن احملتوى ما يدعو للعنف أو االضطهاد أو  عدم ت 9
 التفرقة العنصرية بكافة أشكاهلا.

Ensuring all content is void of any form of 

fanaticism and bias or racism. 
9 

 ،األخالق أو  ،األديانن احملتوى ما يسيء إىل عدم تضم 10
 أو التقاليد العمانية والعربية.  ،األعرافأو 

Ensuring all content is not in conflict with 

religions, norms, Arabic or Omani 

traditions. 

10 

احملتوى أي صور أو رسومات أو حمتوى ن عدم تضم 11
 .واالنثىصريح يشري إىل العالقات احلميمية بني الذكر 

Ensuring all content is void of any explicit 

images or diagrams or content which 

references sexual relationships. 

11 

احملتوى أي صور أو رسومات أو حمتوى ن عدم تضم 12
 صريح يشري إىل عالقات املثليني. 

Ensuring all content is void of any explicit 

images or diagrams or content which refer 

to homosexual relationships. 

12 

يتناول احملتوى ما يسمى مبراحل تطور اإلنسان  عدم 13
 .حبيث يرجع أصل اإلنسان إىل قرد

Ensuring all content is void of any 

reference to the origins of humans linked to 

apes. 

13 

تطرق احملتوى إىل املسكرات )اخلمور عدم  14
يوضح  واملخدرات( بكافة أنواعها إال بالسياق الذي 

 حرمتها وخطورهتا وأضرارها. 

Ensuring all content is void of any positive 

references to alcohol or illegal drugs which 

in any way could promote their use. 

14 

خريطة  التأكد من الكتب اليت تتضمن خرائط أن  15
 .من مسندم اىل ظفار سلطنة عمان كاملة

The Oman map should be complete in the 

content from Musandam to Dhofar 
15 
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تناول احملتوى ما يشري إىل االعرتاف بإسرائيل كدولة  عدم  16
 معتمدة يف خريطة العامل. 

Ensuring all content is void of any 

reference to the existence of The State of 

Israel or included on maps. 

16 

تضمن احملتوى أية معلومات مغلوطة أو معلومات  عدم  17
 بعيدة عن الصحة أو الدقة. 

Ensuring all content is correct, accurate and 

relevant to the subject. 
17 

 Ensuring all to take an of account حقوق الطبع والتأليف وامللكية الفكرية.  ىراعتأن  18

copyright, authorship, and intellectual 

property. 

18 

أن تكون املصادر التعليمية األساسية من النسخ   19
األصلية، وتتحمل املدرسة املسؤولية القانونية الكاملة 

 أمام دور النشر يف حال اكتشاف ما خيالف ذلك.

Ensuring all Educational resources 

should be genuine editions and not 

infringe on copyright or intellectual 

property legislation. The school is fully 

responsible for any breach of this 

copyright. 

19 

أن يتم توفري احلد األدنى من مكونات السالسل التعليمية   20
األساسية وهي دليل املعلم وكتاب الطالب وكتاب النشاط 

 ن وجد(.)إ

All components of any published 

resources should be available in the 

school (workbook, student book, teachers 

guide etc.) 

20 
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 ثنائي اللغة(  أو اللغة )أحاديالربامج التعليمية آلية طلب تطبيق   الفصل الرابع/ 
Chapter 4/ Request Process for Implementing Program 

(Monolingual/ Bilingual)  
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 Request Process آلية تقديم الطلب 

 

 

 

 

 

اللغة    )أحاديالتعليمية    ربامجال للحصول على املوافقة على تطبيق  
 : ةاآلتيتراعى اخلطوات ثنائي اللغة(،  أو

To obtain approval for the implementation of 

educational programs (monolingual / bilingual) 

Program, Schools must consider the following: 

نظام   .1 عرب  املطلوب  الربنامج  لتطبيق  رمسي  طلب  تقديم 
اخلاصة املدارس  لدائرة  االلكرتوني  باملديرية   املراسالت 

 املراسلة: مع إرفاق الوثائق اآلتية يف باحملافظة  التعليمية

 امللحق(.) املرفقة استمارة التقييم الذاتي .أ

 . للعام األكادميي القادم ترخيص ساري املفعول .ب

1. Submit an official application for the 

implementation of the program through the 

electronic correspondence system to the Private 

Schools Department in educational governorate 

and attach the following documents: 

a. Self-Assessment form (Appendix). 

b. Valid license for next academic year. 

تقوم دائرة املدارس اخلاصة باملديرية التعليمية بزيارة املدرسة   .2
 ملطابقة البيانات الواردة يف استمارة التقييم الذاتي.

2. Private Schools Department in educational 

governorate visit the school to check the 

relevance of Self-Assessment form. 

الرتاخيص   .3 دائرة  مبخاطبة  اخلاصة  املدارس  دائرة  مع تقوم 
 إرفاق الوثائق اآلتية يف املراسلة: 

الذاتياستمارة    .أ دائرة  التقييم  رأي  هبا  مبينا  املدارس  ، 
 اخلاصة باملديرية التعليمية باحملافظة. 

 . للعام األكادميي القادم ترخيص ساري املفعول .ب

3. Private Schools Department in educational 

governorate send the request to Licensing 

Department at Directorate General of Private 

Schools including: 

a. Self-Assessment form. 

b. Valid license for next academic year. 

ودائرة  .4 الرتاخيص  دائرة  بني  بالتنسيق  اإلجراءات  تستكمل 
 برامج ومناهج املدارس اخلاصة.

4. The procedures shall be completed in 

coordination between the Licensing Department 

and the Private Schools Programs and Curricula 

Department. 

 The final approval is issued from Licensing .5 .من دائرة الرتاخيص النهائيةاملوافقة اصدار  .5

department.  
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 التقييم الذاتي   ة ملحق: استمار 
Appendix: Self-Assessment Form 
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من مدى جاهزية    ق استمارة التقييم الذاتي للتحق 
اللغة أو    )أحادي التعليمية  ربامج  التطبيق  ل املدرسة  

 ثنائي اللغة( 

Self-Assessment form to verify the 
school’s readiness to the implementation 
of an Educational Programs 
(Monolingual or bilingual) 

 

 (: معلومات عامة عن املدرسة 1جدول ) 
Table (1): General Information About the School 

 اسم املدرسة 

School's Name 

 

 الربنامج املراد تطبيقه
Program to be Implemented 

 

  املراحل الدراسية املستهدفة
Targeted Grades/Stages 

 

 تاريخ تقديم الطلب 
Date of Submission   

 

 

 

 املدرسي والتجهيزات اللوجستية املبنى  (: مواصفات  2جدول ) 
Table (2): Specification of the School Building and Facilities 

 املعيار 
Standard 

 الصفة 
Status 

 مالحظات 
Remarks   ينطبق 

 Applicable 
 ق ال ينطب

Not Applicable 
الوزارة، مناسبة الغرف الصفية للطلبة ومناسبة وجودة األثاث حسب اشرتاطات 

والتدريس   املناهج  تطبيق  على  املساعدة  احلديثة  التقانة  مستلزمات  توفر 
 كاحلاسوب وجهاز العرض.

 
Suitable classrooms and furniture according to 
MOE specifications. Availability of high technology 
requirements that help in teaching. 
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 املدرسي والتجهيزات اللوجستية املبنى  (: مواصفات  2جدول ) 
Table (2): Specification of the School Building and Facilities 

 املعيار 
Standard 

 الصفة 
Status 

 مالحظات 
Remarks   ينطبق 

 Applicable 
 ق ال ينطب

Not Applicable 
متطلبات غرفة مصادر التعلم مبا حتتويه من كتب إثرائية وداعمة للمناهج  استكمال  

للفئة العمرية املستهدفة، وأن تتوفر األجهزة   ،الدراسية وغريها وأن تكون مناسبة 
تتوفر   وأن  عالية،  وجودة  بسهولة  الربنامج  تطبيق  على  املعينة  والبصرية  السمعية 

 املعلمني.  قابلة للتطبيق من قبلة وحديثة مي مصادر عل
 

Availability of the learning resources room with 
supplementary resources, that support the 
curricula and suitable for the targeted age group. 
Availability of high-quality audio and visual 
equipment’s. All resources should be up to date and 
applicable for the use of teachers. 

   

توفري الوسائل التعليمية يف املدرسة واألجهزة واألدوات األساسية لتطبيق الربنامج  
 املقرتح. 

 
Availability of educational tools and equipment’s 
needed for the implementation of the program. 

   

(، حبيث تكون  12-5العلمية املطبقة بالربنامج للصفوف )توفري خمتربات للمواد 
وترتيبه   وأثاثه  املخترب  وسعة  العدد  حيث  من  الوزارة  اشرتاطات  مع  متوافقة 

األدوا و  توتوفر  واألجهزة،  الكيمياوية  واملواد  من ت املخربية  مناسب  حد  وفر 
 اشرتاطات األمن والسالمة فيها.

 
Availability science laboratories for science 

subjects in the program (for grades 5-12). These 
labs should follow MOE specifications in terms of 
number, capacity, lab furniture and arrangement 
and the availability of tools, chemicals, and 
equipment’s. Maintain an appropriate level of 
safety. 

   

توفري خمترب / خمتربات حاسوب جمهز بكافة األجهزة الكافية حسب اشرتاطات 
 الوزارة.

 
Availability of a computer lab/s equipped with all 

the necessary equipment’s (according to 
specifications of MOE). 
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 املدرسي والتجهيزات اللوجستية املبنى  (: مواصفات  2جدول ) 
Table (2): Specification of the School Building and Facilities 

 املعيار 
Standard 

 الصفة 
Status 

 مالحظات 
Remarks   ينطبق 

 Applicable 
 ق ال ينطب

Not Applicable 
 توفري شبكة انرتنت جبميع الفصول الدراسية.

 
Availability of Internet in all classrooms. 

   

 

 

 *(: التعهد املطلوب من مدير املدرسة3جدول ) 
Table (3): Commitment from the School's Principal* 

 البند
Regulation 

 توقيع مدير املدرسة /
 مالك املدرسة  

 
Signature of School's 
Principal / School's 

owner 

 املدرسة ختم 
School's Stamp 

 (.2و 1التعهد بصحة البيانات املذكورة يف الداول )
Commitment of correct data in tables (1&2). 

  

التعهد بااللتزام مبواصفات املبنى املدرسي والتجهيزات 
( طيلة فرتة تطبيق الربنامج  2اللوجستية املذكورة يف الدول )

 املطلوب. 
The commitment to abide the MOE criteria of 

school building and facilities mentioned in 
table (2) throughout the period of 

implementation. 
من  املعتمدة  األساسية  التعليمية  املصادر  باختيار  بااللتزام  التعهد 

 النشرات التوجيهية للمواد الدراسية. قالوزارة وف
The commitment to abide the MOE approval 

list of the main educational resources. 
التعليمية   املصادر  اختيار  مبعايري  بااللتزام  األساسية  التعهد 

 الداعمة واالثرائية املعتمدة من الوزارة.و
The commitment to abide the MOE criteria of 
selecting supplementary educational 
resources. 

 مالحظة: يف حال اإلخالل بأي بند من البنود املذكورة تعترب املوافقة الغية، وتتحمل إدارة املدرسة كافة تبعيات اإللغاء.   *
*Note: In case of breach of any of the above-mentioned items, approval for application of the program will be 

cancelled. 
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 باحملافظة   التعليمية   باملديرية دائرة املدارس اخلاصة   رأي (:  4جدول ) 
Table (4): Opinion of Private Schools Department in educational governorate  

   بعد تنفيذ الزيارة واالسرتشاد بتقارير الزيارات االشرافية ترتئي الدائرة:

  تية:ب اآلال متنح املوافقة لألسبا  تية: اآلمتنح املوافقة لألسباب 

  

 :Date  التاريخ:

 دائرة املدارس اخلاصة باملديرية التعليمية باحملافظة توقيع مدير 
Head of Private Schools Department in  

educational governorate signature 

 

 املديرية التعليمية باحملافظة دائرة املدارس اخلاصة ختم 
Private Schools Department in educational 

governorate stamp 
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 دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصة (: 5جدول ) 
Table (5): Private Schools Programs and Curricula department  

 نهائية ال متنح املوافقة ال  نهائية متنح املوافقة ال 

  لألسباب اآلتية:  لألسباب اآلتية:

  

 :Date  التاريخ:

 دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصةتوقيع مدير 
Head of Private Schools Programs and Curricula 

department signature 

 

 دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصةختم 
Head of Private Schools Programs and Curricula 

department  Stamp 
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 هناية النشرة 

End of the Newsletter 

 

 

 


