المديرية العامـة للتربيـة
مصلحة التعليم الخاص

جانب مصلحة التعليم الخاص
طلب تعيي مدير لمدرسة خاصة
كاملة المراحل – ابتدائية – متوسطة – ثانوية
المستدع …………………………..:
الموضوع …………………………..:

يرج الموافقة عىل تعيي السيد  ...........................مديرا" لمدرسة .....................
ى
الكائنة ف.................قضاء  .........محافظة  .....................مرسوم رقم ...................
ً
يرج إعتماد توقيعه مؤقتا بإنتظار صدور القرار النهائ.
كما ى

ربيوت ف
توقيع صاحب الطلب أو من يمثله مع الخاتم

طابع اميري
1000ل.ل.

ً
لتسجيل الطلب لدى مصلحة التعليم الخاص ف وزارة ر
التبية وجوب حضور المستدع شخصيا او المفوض الرسم عنه
ارفاق الطلب قرص مدمج يتضمن جميع المستندات المطلوبة
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مالحظة :ال يسجل الطلب اذا لم يكن الملف مكتمل المستندات
المستندات المطلوبة لتعيي مدير لمدرسة خاصة
مدير مدرسة ابتدائية و روضة
إجازة قسم ثائ.
مع
ختة تدريس سنتان ف المرحلة
إفادة ى
اإلبتدائية مصدقة من المراجع
المختصة.

مدير مدرسة متوسطة

مدير مدرسة ثانوية – كافة
المراحل

إجازة تعليمية.
أو
ختة تدريس ثالث
إجازة جامعية مع إفادة ى
سنوات ف المرحلة المتوسطة مصدقة من
المراجع المختصة.
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ثالث صورعن بطاقة الهوية أو إخراج قيد مع صورتي عنه



السجل العدل.



شهادة حسن سلوك وإفادة سكن صادرة عن اإلدارة المحلية (مختار).

 الشهادة العلمية األصلية أو صورة مصدقة عنها



الت مارسها أثناء هذه ر
الت أقام فيها خالل السنوات الخمس األختة وبالمهن ر
بيان باألماكن ر
الفتة
ر
( ينظمه المدير المقتح عىل نسختي ).



نموذج عن توقيعه ( خمسة نماذج أصلية ).



ترخيص بالعمل عىل األراض اللبنانية ف حقل التعليم ر
والتبية لغت اللبنائ.



ر
المقتح ويفيد فيه انه إطلع عىل القواني واألنظمة ر
الت ترع المدرسة الخاصة وانه مستعد
ترصي ح بقبول تول اإلدارة ينظمه المدير
لتول المسؤوليات ويتعهد بعدم الجمع بي إدارة المدرسة وأي عمل يتناف وهذه المهنة.
ُ
ر
المقتح )
( النموذج يوقع ف المصلحة من قبل المدير



براءة ذمة من الضمان اإلجتماع للمدرسة.
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التبية وجوب حضور المستدع شخصيا او المفوض الرسم عنه
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