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بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 5وزارة الـــتــر

مجاالت عمل الوزارة

السياسات واالستراتيجيات 
والتشريعات

اإلعداد واالشراف على تنفيذ السياسات 
واالستراتيجيات والتشريعات المتعلقة 

يـاض األطفـال  بالطفولـة المبكـرة ور
والتعليم العام والعالي في الدولة، 

بما فیهـا التعليم المهنـي والفنـي 
والتقنـي والخـاص والتعليم المسـتمر.

الترخيص والجودة  
وضع السياسات والمعايير الوطنية 

للترخيص وللتنمية المهنية للعاملين في 
المجال التعليمي ومنح التراخيص للكوادر 

والقيادات التعليمية والمؤسسات 
العاملة في مجال التعليم  بما فيها 

التعليم المهني والفني والتقني 
والخاص في الدولة لضمان جودة 
مخرجات التعليم. بما فيها تقييم 

وتصنيف جميع مؤسسات التعليم 
العام الحكومي ومؤسسات الطفولة 

المبكرة، ومؤسسات التعليم العالي 
الحكومي والخاص في الدولة 

ومؤسسات التدريب المهني والفني 
والتقني والعمل على اعتماد برامجها. 

باإلضافة إلى االشراف على االختبارات 
الوطنية والدولية في الدولة وإدارة 

تطبيقها في كافة مؤسسات التعليم 
العام والعالي الحكومي والخاص 

ومؤسسات التدريب المهني والفني 
والتقني.

الرقابة 
تطوير منظومة للرقابة على 

المؤسسات التعليمية بكافة أشكالها 
ومستوياتها باإلضافة إلى تخطيط 

وتنفيذ العمليات الرقابية. وتحليل نتائج 
الرقابة على المؤسسات التعليمية 

ير دورية وختامية عن  ورفع تقار
مدى التزام المؤسسات التعليمية 

بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة 
لعملها. كما ويختص هذا القطاع برصد 

المخالفات المتعلقة بالمؤسسات 
التعليمية ورفعها إلى جهات االختصاص 

داخل وخارج الوزارة.وكذلك  متابعة 
نسب االستجابة للخطط  التصحيحية 

والوقائية الصادرة عن القطاع بالتنسيق 
مع جهات االختصاص.

تطوير المناهج 
اقتراح وإعداد اإلطار العام لكافة 

المناهج في الدولة، واعداد السياسات 
والمعايير المتعلقة بالمنهاج التعليمي 

الوطني واالختبارات ومصادر التعلم 
الخاصة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات 

المعنية، واإلشراف على تنفيذها 
والعمل على اعداد وتأليف وتطوير 
الكتب الدراسية للمنهاج التعليمي 

الوطني. واعتماد المناهج التعليمية 
لمؤسسات التعليم العام الخاصة في 
الدولة وترخيصها وتقييمها. بما فيها 

اعداد واإلشراف على تنفيذ االرشاد 
وجودة الحياة في مؤسسات التعليم 

العام والعالي الحكومي والخاص 
يز البحث  والطفولة المبكرة، وتعز

العلمي واالبتكار ونقل المعرفة في 
مؤسسات التعليم العالي وتطوير 

المبادرات والمنح البحثية.
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بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 6وزارة الـــتــر

مجاالت عمل الوزارة

الرعاية وبناء القدرات
المشـــاركة فـــي رســـم سياســـات الـــوزارة ووضـــع الخطـــط االســـتراتيجية واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا ضمـــن 
ــارات الحاليـــة  يطـــة المهـ ــراف علـــى إعـــداد وتحديـــث خر ــة إلـــى اإلشـ ــة لـــه، باإلضافـ ــة التابعـ الوحـــدات التنظيميـ
يـــز  تعز إلـــى  الهادفـــة  السياســـات والمعاييـــر واألطـــر والبرامـــج  المتقدمـــة وتطويـــر  المســـتقبل  ومهـــارات 
يـــب عليهـــا . كمـــا ويختـــص هـــذا القطـــاع باإلشـــراف  الوعـــي بأهميـــة المهـــارات المســـتهدفة وقياســـها والتدر
علـــى تطويـــر السياســـات والمعاييـــر واألطـــر وبرامـــج اإلرشـــاد وجـــودة الحيـــاة فـــي المؤسســـات التعليميـــة فـــي 
المجـــاالت النفســـية واالجتماعيـــة واألكاديميـــة والمهنيـــة والصحيـــة والبدنيـــة. إضافـــة إلـــى اإلشـــراف علـــى 
ــن يعانـــون  ــة اللذيـ ــاب الهمـــم والطلبـ ــة أصحـ ــة للطلبـ ــج الموجهـ ــر والبرامـ ــر واألطـ ــات والمعاييـ ــر السياسـ تطويـ
مـــن صعوبـــات فـــي التعلـــم فـــي المؤسســـات التعليميـــة .كمـــا ويتولـــى اإلشـــراف علـــى تطويـــر السياســـات 
المجـــال  يـــادة واالبتـــكار فـــي  العلمـــي والر العلـــوم والتكنلوجيـــا والبحـــث  يـــز  لبرامـــج تعز والمعاييـــر واألطـــر 
التعليمـــي وتطويـــر المبـــادرات والمنـــح البحثيـــة ،وتنظيـــم وتطويـــر مؤسســـات البحـــث العلمـــي األكاديميـــة 
التعليـــم بمـــا يضمـــن تكاملهـــا وتناغمهـــا  إلـــى اإلشـــراف علـــى إعـــداد إطـــار متكامـــل لسياســـات  .إضافـــة 
وانســـجامها مـــع األهـــداف الوطنيـــة واســـتجابتها لألولويـــات الوطنيـــة.  كمـــا ويتولـــى وضـــع خطـــط العمـــل 
والبرامـــج الرئيســـية للقطـــاع التابـــع لـــه واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا بعـــد اعتمادهـــا. إضافـــة إلـــى التنســـيق بيـــن 
ــا إلـــى  ــير العمـــل فيهـ يـــة عـــن سـ يـــر دور الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لـــه واإلشـــراف علـــى أدائهـــا ورفـــع تقار
وكيـــل الـــوزارة للشـــؤون األكاديميـــة. وكذلـــك اإلشـــراف علـــى العمليـــات والمشـــاريع ضمـــن القطـــاع الـــذي يتبـــع 

ــاءة. ــدرات بكفـ ــاء القـ ــة وبنـ ــاع الرعايـ ية لقطـ ــر ــة والبشـ ــوارد الماليـ ــه. وإدارة المـ لـ

االعتماد األكاديمي للتعليم 
العالي

تتولى مفوضية االعتماد األكاديمي مهام 
الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم 

العالي الحكومي والخاص واعتماد البرامج 
األكاديمية في هذه المؤسسات. وتعتبر 

مفوضية االعتماد األكاديمي، الجهة الرسمية 
في الدولة المختصة بتنظيم جودة التعليم 

العالي في المؤسسات التعليمية الحكومية 
والخاصة لضمان مستوى يحقق المعايير 

الدولية. ويساهم اعتماد مؤسسات التعليم 
العالي والبرامج التي تطرحها بتطوير وتحسين 
جودة التعليم األكاديمي لرفد سوق العمل 

يجين  ية المؤهلة ومساعدة الخر بالكوادر البشر
على المنافسة في سوق العمل. وتدعم 
مفوضية االعتماد األكاديمي أهداف وزارة 

التربية والتعليم وحرصها على أن ترقى 
مؤسسات التعليم العالي والبرامج األكاديمية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة الى 
أعلى معايير الجودة، وللمساهمة بتحقيق 

دت المفوضية المعايير التي  هذا الهدف حدَّ
يتم على أساسها مراجعة أداء مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة وبرامجها األكاديمية 
وذلك بالتوافق مع معايير الجودة المعترف 

.
ً
بها دوليا

التخطيط والخدمات التعليمية 
التخطيط األكاديمي والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، وجمع بيانات التعليم 

وإدارة ومتابعة عمليات االبتعاث باإلضافة إلى خدمات التسجيل والمعادالت.

المركز الوطني للمؤهالت 

مرجعية وطنية لمسارات التعليم المختلفة ودليل 
شامل لهيكلة المؤهات في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة حيث تتدرج المستويات وفق 

معايير المعارف والمهارات والكفاءات الخاصة 
 لجميع المؤسسات 

ً
بكل مستوى، كما إنها دليا

يبية المعتمدة والجهات المانحة  التعليمية والتدر
و الجهات التشريعية المساهمة في عملية إدارة 

وطرح المؤهات المهنية والتقنية والفنية في 
الدولة. تعزز المنظومة الوطنية مبدأ التعلم مدى 

الحياة و تدعم المهارات المتقدمة والمستقبلية 
المطلوبة لسوق العمل. يتولى المركز الوطني 

للمؤهات اعتماد مراكز التعليم والتدريب المهني 
واعتماد برامجها وفق السياسات والمعايير  وإدارة 

عملية ضمان جودة المعايير والمؤهات المهنية 
الوطنية التي تلبي احتياجات القطاعات االقتصادية 

وتطوير السياسات والمعايير واألطر المتعلقة 
بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في 

 ألفضل الممارسات العالمية ويوفر 
ً
الدولة وفقا

المركز مؤهات متخصصة في مجاالت اقتصادية 
متنوعة وعلى مستويات متعددة من المنظومة 

الوطنية للمؤهات وحسب احتياجات سوق العمل، 
كما تم التنسيق والتعاون على الصعيد المحلي 
و الدولي لتبني واالعتراف بالمؤهات المهنية 

ألغراض التطور الوظيفي، و اعتماد الجهات المانحة 
التخصصية التي تساهم في التنمية المستدامة 

يادة عدد الملتحقين بالتعليم المهني والتقني. وز
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بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 7وزارة الـــتــر

مهام وزارة التربية والتعليم



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 8وزارة الـــتــر

مهـام وزارة التربية والتعليم

يـــاض األطفـــال  اقتـــراح وإعـــداد السياســـات واإلســـتراتيجيات والتشـــريعات المتعلقـــة بالتربيـــة والطفولـــة المبكـــرة ور  .1
المهنـــي والفنـــي والتقنـــي والخـــاص والتعليـــم  التعليـــم  بمـــا فيهـــا  الدولـــة،  العـــام والعالـــي فـــي  والتعليـــم 
الـــوزراء. المســـتمر، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة، واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا بعـــد موافقـــة مجلـــس 

اقتـــراح وإعـــداد السياســـات واإلســـتراتيجيات والتشـــريعات المتعلقـــة بالبعثـــات والمنـــح الدراســـية داخـــل وخـــارج الدولـــة   .6
وبمـــا يتوافـــق مـــع احتياجـــات المجتمـــع وســـوق العمـــل، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة، واإلشـــراف علـــى 
تنفيذهـــا بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء، والعمـــل علـــى إيفـــاد البعثـــات الدراســـية وتقديـــم المنـــح الدراســـية ومتابعـــة 

شـــؤون طلبـــة البعثـــات والمنـــح الدراســـية.

اقتـــراح وإعـــداد اإلطـــار العـــام لكافـــة المناـهــج فـــي الدولـــة، وإعـــداد السياســـات والمعاييـــر المتعلقـــة بالمنهـــاج   .2
التعليمـــي الوطنـــي واالختبـــارات ومصـــادر التعلـــم الخاصـــة بـــه، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة، واإلشـــراف 
ــر الكتـــب الدراســـية للمنهـــاج  ــا بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء، والعمـــل علـــى إعـــداد وتأليـــف وتطويـ علـــى  تنفيذهـ

التعليمـــي الوطنـــي.

اقتـــراح وإعـــداد السياســـات واإلســـتراتيجيات والتشـــريعات المتعلقـــة بتطويـــر المنظومـــة الوطنيـــة للمؤهـــات والتعلـــم   .7
مـــدى الحيـــاة فـــي الدولـــة، واإلطـــار العـــام للمهـــارات المتقدمـــة والمســـتقبلية، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات 

ــا بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء. المهنيـــة واإلشـــراف علـــى تنفيذهـ

اقتـــراح وإعـــداد السياســـات والتشـــريعات واألنظمـــة المتعلقـــة بتقييـــم وتصنيـــف جميـــع مؤسســـات التعليـــم العـــام   .3
الحكومـــي ومؤسســـات الطفولـــة المبكـــرة، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة، واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا بعـــد 

موافقـــة مجلـــس الـــوزراء.

والمعاييـــر  الدولـــة  فـــي  والوظائـــف  المهـــن  لجميـــع  المطلوبـــة  والمهـــارات  المؤهـــات  وتوحيـــد معاييـــر  تطويـــر   .8
واالشـــتراطات الازمـــة لاعتـــراف بالتعلـــم والخبـــرات الســـابقة والنتقـــال األفـــراد بيـــن مســـارات ومؤسســـات التعليـــم 
يـــب المهنـــي والفنـــي والتقنـــي الحكومـــي والخـــاص داخـــل وخـــارج الدولـــة، وذلـــك بالنســـيق  العـــام والعالـــي والتدر

مـــع الجهـــات المعنيـــة، ووفقـــا لمنظومـــة المؤهـــات الوطنيـــة المعتمـــدة.

ــا  اعتمـــاد المناـهــج التعليميـــة لمؤسســـات التعليـــم العـــام الخاصـــة  فـــي الدولـــة وترخيصهـــا وتقييمهـــا واعتمادهـ  .4
وفقـــا للتشـــريعات واألنظمـــة الصـــادرة بهـــذا الشـــأن .

9.     التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة لوضـــع نظـــام ترخيـــص لمزاولـــة المهـــن والسياســـات والمعاييـــر الوطنيـــة لتقييـــم 
وتنظيـــم جـــودة العمالـــة وتقييـــم مســـتويات ومخرجـــات التعلـــم، وبمـــا يتفـــق مـــع المنظومـــة الوطنيـــة للمؤهـــات.

التنســـيق مـــع مؤسســـة اإلمـــارات للتعليـــم المدرســـي والجهـــات التعليميـــة لضمـــان تطبيـــق السياســـات واإلســـتراتيجيات   .5
والتشـــريعات لارتقـــاء بالتعليـــم العـــام الحكومـــي والخـــاص.

اقتـــراح وإعـــداد السياســـات واإلســـتراتيجيات والتشـــريعات المتعلقـــة بالطلبـــة الموهوبيـــن والمتفوقيـــن وأصحـــاب   .10
والنفســـي  الشـــخصي  والتوجيـــه  باإلرشـــاد  المتعلقـــة  وتلـــك  الخاصـــة،  التعليميـــة  االحتياجـــات  وذوي  الهمـــم 
واالجتماعـــي واألكاديمـــي والمهنـــي للطلبـــة وجـــودة الحيـــاة الصحيـــة والبدنيـــة للطلبـــة فـــي مؤسســـات التعليـــم 
 مؤسســـات الطفولـــة المبكـــرة ومؤسســـات ومراكـــز 

ً
العـــام والعالـــي الحكومـــي والخـــاص فـــي الدولـــة، شـــاما

يـــب المهنـــي والفنـــي والتقنـــي والخاصـــة، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة واإلشـــراف علـــى تنفيذهـــا  التدر
بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء.



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 9وزارة الـــتــر

اإلشــــراف علــــى االختبــــارات الدولیــــة فــــي الدولــــة وإدارة تطبیقهــــا فــــي كافة مؤسســــات التعلــــیم العــــام الحكــــومي   .15
والخـــاص والتنســـیق مـــع الجهـــات التعليميـــة المحليـــة المعنیـــة.

اقتـــراح وإعـــداد السياســـات والتشـــريعات واألنظمـــة المتعلقـــة بترخيـــص وتقييـــم وتصنيـــف مؤسســـات التعليـــم   .11
المهنـــي والفنـــي والتقنـــي، وذلـــك  يـــب  التدر  مؤسســـات 

ً
الدولـــة شـــاما فـــي  العالـــي والحكومـــي والخـــاص 

الـــوزراء، والعمـــل علـــى اعتمـــاد برامجهـــا. بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة وتنفيذهـــا بعـــد موافقـــة مجلـــس 

إعداد االختبارات الوطنیـة فـي الدولـة وإدارة تطبیقهـا فـي كافة مؤسسـات التعلـیم العـام والعـالي الحكـومي   .16
والخـاص ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني، والتنسيق مع الجهات المعنیة.

تنظيم تطبيق االختبارات الدولية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختلفة بما في ذلك مشاركة الدولة و نتائج   .18
ير االختبارات الدولية. وتقار

فـــي  المعرفـــة  ونقـــل  واالبتـــكار  العلمـــي  البحـــث  يـــز  بتعز المتعلقـــة  واإلســـتراتيجيات  السياســـات  وإعـــداد  اقتـــراح   .12
ــة  ــد موافقـ ــا بعـ ــراف علـــى تنفيذهـ ــة، واإلشـ ــات المعنيـ ــع الجهـ ــيق مـ ــات التعليـــم العالـــي، وذلـــك بالتنسـ مؤسسـ
ــث العلمـــي  ــات البحـ ــر مؤسسـ ــة، وتنظيـــم وتطويـ ــح البحثيـ ــادرات والمنـ ــر المبـ ــل علـــى تطويـ ــوزراء، والعمـ مجلـــس الـ

واألكاديمـــي.

إعـداد السياسات واألدلة المطبقة لاختبارات الوطنية والدولية بما يضمن سامة وجودة التطبيق.  .17

التوعية باالختبارات الوطنية والدولية و توفير األدلة والجلسات التعريفية.  .19

وضـــع السياســـات والمعاييـــر الوطنيـــة للترخيـــص وللتنميـــة المهنيـــة للعامليـــن فـــي المجـــال التعليمـــي، ومنـــح التراخيـــص   .13
للكـــوادر والقيـــادات التعليميـــة العاملـــة فـــي مجـــال التعليـــم بمـــا فيهـــا التعليـــم المهنـــي والفنـــي والتقنـــي والخـــاص 

فـــي الدولـــة.

تخطيـــط وتنفيـــذ عمليـــات الرقابـــة علـــى مؤسســـات الطفولـــة المبكـــرة والتعليـــم العـــام والعالـــي الحكومـــي والخـــاص   .14
فـــي الدولـــة لضمـــان جـــودة مخرجـــات التعليـــم وذلـــك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة.

مهـام وزارة التربية والتعليم

إدارة وتنفيذ الفعاليات والبرامج التعليمية الوطنية والدولية على مستوى الدولة.    .20



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 10وزارة الـــتــر

يـــب المهنـــي والفنـــي والتقنـــي العاملـــة خـــارج  االعتـــراف بهيئـــات ومؤسســـات التعليـــم العـــام والعالـــي والتدر  .21
الدولـــة ومعادلـــة الشـــهادات والمؤهـــات التـــي تمنحهـــا، والتصديـــق علـــى الشـــهادات والمؤهـــات الصـــادرة عـــن 

يـــب المهنـــي والتقنـــي المرخصـــة داخـــل الدولـــة. مؤسســـات التعليـــم العـــام والعالـــي والتدر

إنشـــاء وتنظيـــم قاعـــدة شـــاملة للمعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة باختصاصـــات الـــوزارة علـــى مســـتوى الدولـــة   .26
تبـــادل المعلومـــات والبيانـــات.  بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة وتحقيـــق التكامـــل معهـــا فـــي 

وضـــع وتطويـــر الخطـــة العامـــة للتعليـــم العالـــي فـــي الدولـــة، وتحقيـــق التنســـيق والتكامـــل بيـــن مؤسســـات التعليـــم   .22
العـــام والعالـــي والحكومـــي والخـــاص بشـــأن حقـــول التخصـــص والدرجـــات العلميـــة التـــي تمنـــح فـــي كل منهـــا 
وسياســـات قبـــول الطلبـــة ومعاييـــر توزيعهـــم فـــي هـــذه الحقـــول وبمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات المجنمـــع وســـوق 

العمـــل.

إجـــراء الدراســـات والبحـــوث التخصصيـــة فـــي المجـــاالت ذات الصلـــة باختصاصـــات الـــوزارة، بمـــا فـــي ذلـــك رصـــد وتحليـــل   .27
الظواهـــر والمخاطـــر والتوجهـــات اإلقليميـــة والدوليـــة.

التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة للحصـــول علـــى االعتـــراف واالعتمـــاد الدولـــي لمؤسســـات وبرامـــج التعليـــم العالـــي،   .23
الحكومـــي والخـــاص.

اقتـــراح االنضمـــام إلـــى المعاهـــدات واالتفاقيـــات الدوليـــة والتوقيـــع عليهـــا واقتـــراح اتفاقيـــات الشـــراكات مـــع الـــدول   .28
والمنظمـــات والهيئـــات الخليجيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة المتعلقـــة بأنشـــطة واختصاصـــات الـــوزارة أو االنضمـــام إليهـــا 

وذلـــك بالتنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي وغيرهـــا مـــن الجهـــات.

تحقيـــق التنســـيق والتكامـــل بيـــن الميزانيـــات المتعلقـــة بمؤسســـات التعليـــم العالـــي الحكومـــي، وتطويـــر معاييـــر   .24
المعنيـــة. الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  واألداء  التمويـــل 

تمثيـــل الدولـــة فـــي المنظمـــات والمعـــارض والمؤتمـــرات اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي المجـــاالت التـــي تختـــص بهـــا   .29
الـــوزارة وذلـــك بالتنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي وغيرهـــا مـــن الجهـــات المعنيـــة.

رصـــد وجمـــع وتحليـــل بيانـــات التعليـــم فـــي الدولـــة فـــي كافـــة مؤسســـات التعليـــم العـــام والعالـــي الحكومـــي   .25
يـــب المهنـــي والفنـــي والتقنـــي، وتلـــك فـــي المناطـــق الحـــرة وبالتنســـيق مـــع الجهـــات  والخـــاص ومؤسســـات التدر

يـــر بشـــأنها إلـــى مجلـــس الـــوزراء. المعنيـــة ورفـــع تقار

مهـام وزارة التربية والتعليم



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 11وزارة الـــتــر

خدمات وزارة التربية والتعليم



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 12وزارة الـــتــر

7 باقات تحتوي على
40 خدمة فرعية و27 تكميلية

باقة تصديق ومعادلة الشهادات

1. طلب تصديق شهادة انتقال طالب.
2. طلب معادلة شهادة دراسية صفوف النقل داخل الدولة.

3. طلب معادلة شهادة دراسية صفوف النقل من خارج الدولة.
4. طلب تصديق شهادة دراسية – تعليم عام داخل الدولة منهاج غير  وزاري     

    )صفوف الثاني عشر(.
5. طلب معادلة شهادة دراسية تعليم عام داخل الدولة )للصف الثاني عشر(.

6. طلب معادلة شهادة دراسية تعليم عام خارج الدولة ) الصف الثاني عشر (.
7. طلب تصديق المؤهات الجامعية األكاديمية والمهنية الصادرة من داخل الدولة.

8. طلب معادلة المؤهات الجامعية – تعليم عالي خارج الدولة.

9. طلب معادلة المؤهات المهنية.
10. طلب إصدار نسخ رقمية الكترونية من الشهادة المعادلة.

11. طلب اإلفادة عن برنامج دراسي للدراسة خارج الدولة.
12. طلب إعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات.

13. خدمة التحقق من صحة المعادلة.
14. طلب التأكد من صحة الشهادة الدراسية.

15. شهادة لمن يهمه األمر – اعتماد مؤسسات التعليم 
      العالي أو البرامج األكاديمية داخل الدولة.

باقة خدمات مؤسسات التعليم العالي

1. طلب ترخيص مؤسسة تعليم عالي.
2. االعتماد األولي للبرامج األكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.

باقة ترخيص العاملين في قطاع التعليم

1. طلب معادلة الرخص الدولية للهيئة التدريسية.
2. طلب الحصول على الرخصة االنتقالية.

باقة خدمات مؤسسات التعليم المهني

يبية لطرح مؤهات مهنية. 1. اعتماد المؤسسات التعليمية والتدر
2. اعتماد الجهات المانحة للمؤهات المهنية.

3. االعتراف بالبرامج المهنية.
4. المصادقة على المؤهات المهنية.

5. المصادقة على المعايير المهنية.
6. طلب ترخيص مركز تدريب.

7. طلب ترخيص مكتب خدمات واستشارات تعليمية.

باقة االستفسارات والمالحظات واالقتراحات

1. تقديم استفسار.
2. تقديم اقتراح.

3. تقديم ماحظة ) شكوى (.

باقة تسجيل وقبول الطلبة

1. طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية  
    لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين.

2. طلب التسجيل بمؤسسات التعليم العالي للطلبة خريجي الثانوية   
    العامة من سنوات سابقة.

3. طلب بعثة دراسية.
.EMSAT 4. طلب التسجيل في اختبار االمارات القياسي االمسات

باقة ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

1. طلب ترخيص حضانة.
2. طلب ترخيص مؤسسة تعليم عام خاصة.

يادة رسوم مؤسسة تعليم عام خاصة/ حضانة . 3. طلب اعتماد ز
4. طلب تعديل  أو إضافة على مبنى مؤسسة تعليم عام خاصة/ حضانة
5. طلب تصديق شهادة الخبرة للعاملين في مؤسسة تعليم عام خاصة.

6. طلب التصديق على قيد الطلبة في مؤسسة تعليم عام خاصة.
7. طلب إلغاء ترخيص مؤسسة تعليم عام خاصة/ حضانة.

1

34

567

2



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 13وزارة الـــتــر

3
تقديم ماحظة 

) شكوى ( 

12

باقة المالحظات والشكاوى
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

تقديم اقتراح تقديم استفسار

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/complain.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/Suggestion.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/inquiry-complain.aspx


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 14وزارة الـــتــر

باقة تسجيل وقبول الطلبة 
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

1234 طلب التسجيل لمؤسسات 
التعليم العالي والبعثات 

الخارجية لطلبة الصف الثاني 
عشر الحاليين

طلب التسجيل بمؤسسات 
التعليم العالي للطلبة 

خريجي الثانوية العامة من 
سنوات سابقة

طلب بعثة دراسية
طلب التسجيل في اختبار 

اإلمسات القياسي 
EMSAT

طلب إعادة التسجيل في اختبار اإلمسات 
 EMSAT القياسي

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/RegistrationPublic.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/prevyearsnapo.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/Scholarships.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/EMSAT.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/EMSATretest.aspx


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 15وزارة الـــتــر

4 طلب تصديق شهادة 
دراسية – تعليم عام داخل 
الدولة منهاج غير وزاري 

)صفوف الثاني عشر(

3
طلب معادلة شهادة 
دراسية صفوف النقل 

من خارج الدولة

12

6

10

14

7

11

15

8

12

طلب تصديق شهادة 
انتقال طالب

طلب معادلة شهادة 
دراسية صفوف النقل 

من داخل الدولة

طلب معادلة شهادة 
دراسية تعليم عام 
خارج الدولة )الصف 

الثاني عشر(

طلب إصدار نسخ 
رقمية الكترونية من 
الشهادة المعادلة

طلب التأكد من صحة 
الشهادة الدراسية

طلب تصديق المؤهات 
الجامعية األكاديمية 

والمهنية الصادرة من 
داخل الدولة

طلب اإلفادة عن 
برنامج دراسي 

للدراسة خارج الدولة

شهادة لمن يهمه األمر 
– اعتماد مؤسسات 

التعليم العالي أو البرامج 
األكاديمية داخل الدولة

طلب معادلة المؤهات 
الجامعية – تعليم عالي 

خارج الدولة

طلب إعادة النظر 
في قرار لجنة 

معادلة الشهادات

طلب معادلة شهادة 
دراسية تعليم عام داخل 
الدولة )للصف الثاني عشر(

طلب معادلة 
المؤهات المهنية

التحقق من صحة 
المعادلة

باقة تصديق ومعادلة الشهادات 
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

5

9

13

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/SchoolCertificate-MOE.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/SchoolCertificate-MOE.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalentMoveInside.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalentMove.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalent-Out.aspx
mailto:Client.corr%40moe.gov.ae?subject=
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/pesstatus-nonMOE.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/AttestationReggraduate.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/InquireProgram.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/AccredHigher.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/UniversiyCertificateEquilization.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/ReconsiderHigher.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalent.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/endorsement-of-national-vocational-qualifications-f63cc95.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CertificateEquilizationVerification.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalentMoveInside.aspx


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 16وزارة الـــتــر

1
 طلب ترخيص حضانة

طلب تجديد ترخيص حضانة

طلب تعديل الترخيص لحضانة

طلب اعتماد اعان حضانة

باقة ترخيص مؤسسات التعليم الخاصة 
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

34

56

طلب إلغاء ترخيص 
مؤسسة تعليم عام 

خاصة/ حضانة

طلب تعديل أو إضافة على 
مبنى مؤسسة تعليم عام 

خاصة/ حضانة

يادة رسوم  طلب اعتماد ز
مؤسسة تعليم عام 

خاصة/ حضانة

طلب التصديق على قيد 
الطلبة في مؤسسة تعليم 

عام خاصة

7
طلب تصديق شهادة الخبرة 

للعاملين في مؤسسة 
تعليم عام خاصة

2
طلب ترخيص مؤسسة 

تعليم عام خاصة

طلب تجديد ترخيص مؤسسة تعليم عام 
خاصة

دفع غرامة مالية -مؤسسة تعليم عام 
خاصة

طلب اعتماد الخطة الفصلية / السنوية 
للرحات واألنشطة المدرسية لمؤسسة 

تعليم عام خاصة

طلب اخطار تعيين العاملين في مؤسسة 
تعليم عام خاصة

طلب تعديل الترخيص لمؤسسة تعليم عام 
خاصة

يح أو بطاقة عمل للعاملين في  طلب تصر
الحضانة

طلب اعتماد اعان مؤسسة تعليم عام 
خاصة

طلب الموافقة على إقامة فعالية داخل 
مؤسسة تعليم عام خاصة من تنظيم جهة 

خارجية

mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:prvsch%40moe.gov.ae%0D?subject=
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/NewPrivateSchool.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/InstitutionLicenceRenew.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/PvtSchoolFinesDescAr.aspx
mailto:prvsch%40moe.gov.ae%0D?subject=
mailto:Prvsch.staffaffairs%40moe.gov.ae%20%20%0D?subject=
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/SchoolMarketingAcc.aspx
mailto:prvsch%40moe.gov.ae%0D?subject=
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/PrivateSchoolModification.aspx
mailto:NurserySec%40moe.gov.ae%0D?subject=


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 17وزارة الـــتــر

12

باقة خدمات مؤسسات التعليم العالي
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

طلب ترخيص مؤسسة 
تعليم عالي

االعتماد األولي للبرامج 
األكاديمية لمؤسسات 

التعليم العالي

طلب إجراء تعديل جوهري في البرنامج 
األكاديمي

طلب تجديد االعتماد للبرامج األكاديميةطلب تجديد ترخيص مؤسسة تعليم عالي

طلب إجراء تعديل جوهري في الترخيص 
المؤسسي

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CAAPrivate.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CAA.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CAAchange.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CAARenew.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/AccreditationPageRenew.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/CAAchange.aspx


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 18وزارة الـــتــر

باقة خدمات مؤسسات التعليم المهني
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

1

5

2

6

3

7

4
اعتماد الجهات المانحة 

للمؤهات المهنية

طلب ترخيص مركز تدريب

االعتراف بالبرامج المهنية

طلب ترخيص مكتب خدمات 
واستشارات تعليمية

المصادقة على 
المؤهات المهنية

اعتماد المؤسسات 
يبية  التعليمية والتدر
لطرح مؤهات مهنية

المصادقة على المعايير 
المهنية

تجديد اعتماد المؤسسات التعليمية 
يبية لطرح مؤهات مهنية والتدر

تجديد اعتماد الجهات المانحة للمؤهات 
المهنية

طلب تجديد ترخيص مكتب خدمات واستشارات 
تعليمية

طلب تعديل بيانات مكتب خدمات واستشارات 
تعليمية

طلب الغاء ترخيص مكتب خدمات واستشارات 
تعليمية

تجديد االعتراف بالبرامج المهنية

طلب الغاء ترخيص مركز تدريب

طلب اعتماد اعان مركز تدريب

دفع غرامة مالية مركز تدريب

طلب تعديل الترخيص لمركز تدريب

طلب تجديد ترخيص مركز تدريب

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/AccreditationAwardingBodies.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/NewInstitution.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/recognition-of-vocational-programs.aspx
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/endorsement-of-national-vocational-qualifications-f63cc95.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/AccreditationEduTIDVQ.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/EndorsementOccupationalStandard.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/RenewalAccreditationEduTIDVQ.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/RenewalofAccreditationofAwardingBodies.aspx
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/Pages/RenewalRecognitionVocationalPrograms.aspx
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=
mailto:ilad%40moe.gov.ae%20%0D?subject=


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 19وزارة الـــتــر

باقة ترخيص العاملين في قطاع التعليم
للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

12
طلب معادلة الرخص 

الدولية للهيئة التدريسية
طلب الحصول على 

الرخصة االنتقالية

https://tls.moe.gov.ae/#!/home

https://tls.moe.gov.ae/#!/home
https://tls.moe.gov.ae/#!/home
https://tls.moe.gov.ae/#!/home


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 20وزارة الـــتــر

 خدمات انتقلت إلى مؤسسة اإلمارات
 للتعليم المدرسي

https://www.ese.gov.ae/ar/eservices.html

https://www.ese.gov.ae/ar/eservices.html
https://www.ese.gov.ae/ar/eservices.html


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 21وزارة الـــتــر

خدمات انتقلت إلى مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 

طلب تعديل بيانات 
طالب سابق في 
المدارس الحكومية

https://www.ese.gov.ae/ar/eservices.html

طلب إصدار شهادة 
ية دراسة لطالب  استمرار
في المدارس الحكومية

طلب التأكد من صحة 
الشهادة الدراسية

 طلب إصدار شهادة 
ترك دراسة

طلب تسجيل في 
الدراسة المنزلية

طلب تصديق شهادة 
دراسية - تعليم عام

طلب إصدار شهادة لمن 
يهمه االمر التسلسل 
الدراسي للطالب في 

المدارس الحكومية

طلب تسجيل وقبول 
طالب في المدارس 

الحكومية

x

للحصول على الخدمة اضغط عنوان الخدمة

https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/ESELogin.aspx?returnurl=https://esepes.moe.gov.ae/API/api/users?returnUrl=https://esepes.moe.gov.ae/changepersonaldetails&sso=1
https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/ESELogin.aspx?returnurl=https://esepes.moe.gov.ae/API/api/users?returnUrl=https://esepes.moe.gov.ae/annualresult&sso=1
https://esepes.moe.gov.ae/verification
https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/ESELogin.aspx?returnurl=https://esepes.moe.gov.ae/API/api/users?returnUrl=https://esepes.moe.gov.ae/schoolleave&sso=1
https://www.ese.gov.ae/ar/eservices.html
https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/ESELogin.aspx?returnurl=https://esepes.moe.gov.ae/API/api/users?returnUrl=https://esepes.moe.gov.ae/certificateratification&sso=1
https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/ESELogin.aspx?returnurl=https://esepes.moe.gov.ae/API/api/users?returnUrl=https://esepes.moe.gov.ae/sequence&sso=1
https://tasjeel-almanhal.moe.gov.ae/?locale=ar
https://www.ese.gov.ae/ar/eservices.html


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 22وزارة الـــتــر

  نبض المتعامل



بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 23وزارة الـــتــر

نبض المتعامل
؟

ً
هل تريد االطالع على األسئلة األكثر شيوعا

 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 
 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 
 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 

معادلة الشهاداتاألسئلة العامة

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 

خدمة االبتعاث

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

تصديق المؤهات والوثائق

https://www.moe.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx
https://www.moe.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx
https://www.moe.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx
https://www.moe.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx


بـــيـــــــة والــــتعــليـــــــم مهــــــــــام وخـدمـــــــــــــــات 24وزارة الـــتــر

نبض المتعامل

 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 
 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 

تطبيق االختبارات الوطنية 
والدولية

خدمات التراخيص المؤسسية

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

؟
ً
هل تريد االطالع على األسئلة األكثر شيوعا

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

 
ً
يمكنك االطاع على األسئلة األكثر شيوعا

عبر الرابط التالي: 

خدمات ترخيص العاملين في 
قطاع التعليم

https://www.moe.gov.ae/Ar/
Pages/FAQs.aspx

يد االطاع على األسئلة  هل تر
األكثر شيوعا عن:

https://www.moe.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/FAQs.aspx
https://www.moe.gov.ae/ar/Pages/FAQs.aspx


يد االلكتروني مراسلتنا عبر البر
ccc.moe@moe.gov.ae

االتصال على
80051115

المحادثة المباشرة عبر الموقع
chat bot

ً
الدخول إلى موقع وزارة التربية األسئلة األكثر شيوعا

https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/home.aspx

تواصل مع الوزارة عبر القنوات التالية

التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي
@MOEUAEofficial




