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رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم 

الرؤية
الريادة يف اإعداد الطالب يف نظام التعليم العام حلياة منتجة يف عامل دائم التغري لتحقيق التنمية امل�ستدامة ملجتمع الإمارات.

الرسالة
العمل معُا من اأجل الإرتقاء مب�ستوى الأداء الرتبوي والتعليمي يف التعليم ما قبل اجلامعي وا�ستثمار الطاقات الب�سرية لبناء جمتمع 

املعرفة وتعميق قيم املواطنة.

القيم

1. امل�اطنة وامل�س�ؤولية :
تتمثل يف تعزيز روح الهوية الوطنية وامل�سوؤولية الجتماعية.

2. مبادئ وقيم الإ�سالم :
تاأكيد على القيم الإن�سانية يف التحاور، الت�سامح، الإعتدال، ال�سالم والعمل التطوعي.

3. الإلتزام وال�سفــافية:
ين�سح من خالل الإلتزام باملهنية وال�سفافية يف الأداء.

4. امل�ساركة وامل�ساءلة:
نلتزم بال�سراكة املجتمعية يف العملية الرتبوية وامل�ساءلة.

5. حق التعليم للجميع:
يتمثل يف امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص جلميع اأفراد املجتمع.

6. الإبداع واجل�دة:
العمل على تهيئة طاقات ب�سرية ت�ساهم بفاعلية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وقادرة على التناف�ص عامليًا.



3

قرار وزاري رقم )820( لسنة 2014م
 بشأن الئحة تسجيل الطلبة 

وزير التربية والتعليم

بعد اإلطالع على

القانون الإحتادي رقم )1( ل�سنة 1972 ب�ساأن اإخت�سا�سات الوزارات و�سالحيات الوزراء وتعديالته.  -
القانون الإحتادي رقم )29( ل�سنة 2006 ب�ساأن حقوق املعاقني واملعدل بالقانون رقم )14( ل�سنة 2009 م.  -

املر�سوم بقانون اإحتادي رقم ) 3 ( ل�سنة 2007 ب�ساأن التعليم اخلا�ص.  -
قرار جمل�ص الوزراء رقم ) 24 ( ل�سنة 2001 ب�ساأن تنظيم قبول اأبناء الوافدين يف املراحل التعليمية وتعديالته.  -

قرار جمل�ص الوزراء رقم ) 1/185 ( ل�سنة 2001 ب�ساأن املوافقة على اإعادة تنظيم التعليم الإبتدائي والإعدادي ومد �سنوات   -
الإلزام.  

قرار جمل�ص الوزراء رقم ) 29 ( ل�سنة 2008 ب�ساأن الالئحة التنظيمية للتعليم اخلا�ص.  -
قرار جمل�ص الوزراء رقم )22( ل�سنة 2010 ب�ساأن الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم.  -

القرار الوزاري رقم ) 2/20 ( ل�سنة 1996 ب�ساأن لئحة القيد والقبول مبدار�ص التعليم العام وتعديالته.  -
القرار الوزاري رقم ) 3481 ( ل�سنة 2005 ب�ساأن �سروط و�سوابط القبول يف مدار�ص التعليم العام النموذجية.  -

وعلى ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.  -
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مادة ) 1 (

التعريفات

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة قرين كل منها ما مل يق�ص �سياق الن�ص بغري ذلك:
الإمارات العربية املتحدة. الدولة: 

وزارة الرتبية والتعليم. ال�زارة: 
وزير الرتبية والتعليم. ال�زير: 

املنطقة التعليمية املخت�سة بالإدارة والإ�سراف على العملية الرتبوية والتعليمية بالإمارة.   املنطقة: 
املجال�ص والهيئات التعليمية كل يف حدود اإخت�سا�سه.                                اجلهة التعليمية: 

كل موؤ�س�سة تعليمية حكومية اأو خا�سة داخل الدولة متار�ص التعليم من ريا�ص الأطفال اإىل مرحلة املدر�سة:  
التعليم الثانوي حتت اإ�سراف الوزارة اأو اجلهات التعليمية.    

مدار�س التعليم العام: املدار�ص احلكومية التابعة للوزارة والتي تعمل حتت اإ�سرافها واإدارتها.
من يف حكم امل�اطنني:

حاملو جوازات �سفر الدولة	 
اأبناء املواطنات	 
اأ�سحاب املرا�سيم ال�سادرة عن �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة ونائبه للح�سول على جن�سية الدولة مع وجود جواز �سفر �ساري املفعول 	 

�سادر من دولته الأم.
مواطنو دول جمل�ص التعاون اخلليجي.	 

قــــــرر
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اإ�ستيفاء الطالب �سروط الت�سجيل بال�سف املعني. القب�ل: 
قيد الطالب لأول مرة باإحدى مدار�ص الدولة. الت�سجيل: 

اإيقاف قيد الطالب باملدر�سة. ف�سل الطالب: 
اإنهاء قيد الطالب باملدر�سة. �سطب ا�سم الطالب: 

قيد الطالب من جديد باملدر�سة. اإعادة القيد:  
حتويل الطالب من مدر�سة اإىل مدر�سة اأخرى. الإنتقال:  

الفرتة الزمنية املحددة لبدء ونهاية الدرا�سة �سنويًا طبقًا للقرار التنظيمي الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن. العام الدرا�سي: 
عدد الطلبة داخل الف�سل. كثافة الف�سل:  

املرحلة الأوىل يف ال�سلم التعليمي وتتاألف من �سنتني ت�سبقان مرحلة التعليم الأ�سا�سي. ريا�س الطفال : 
ت�سمل ال�سفوف من الأول اإىل التا�سع وتتكون من حلقتني الأوىل والثانية. مرحلة التعليم الأ�سا�سي: 

ت�سمل ال�سفوف من العا�سر وحتى الثاين ع�سر. مرحلة التعليم الثان�ي:  
موؤ�س�سة تعليمية تعنى بتعليم فئة معينة من الدار�سني حتت اإدارة واإ�سراف الوزارة. مركز تعليم الكبار:  

نظام ي�سمح فيه للدار�ص املقيد باأحد املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية املتاح فيها هذا النظام الدرا�سة املنزلية:  
اأن يتقدم لالإمتحان وفق النظام املعمول به بالوزارة دون التقيد باحل�سور والإنتظام بالدرا�سة.     

هي املراحل التعليمية التي يلتزم خاللها القائم على رعاية الطفل باإحلاقه فيها بالتعليم. التعليم الإلزامي:  
ال�سن الذي يقرره القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه. �سن التعليم الإلزامي:  

تغيب الطالب عن املدر�سة ليوم درا�سي واحد اأو ح�سة در�سية اأو اأكرث. الغياب :   
اإحدى جلان جمل�ص اإدارة املدر�سة املناط بها مناق�سة م�سكالت الطلبة من الناحية التعليمية  اللجنة الرتب�ية :  

وال�سلوكية.      
ت�سمل وزارة ال�سحة والهيئات الطبية احلكومية داخل الدولة. اجلهات الطبية املخت�سة : 
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مادة ) 2 (

نطاق تطبيق الالئحة
تطبق اأحكام هذه الالئحة يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة داخل الدولة مع مراعاة اأيـة قواعـد اأو �سوابط اأو ا�سرتاطات خا�سة �سادرة 

عن الوزارة، وذلك يف حدود ما ن�ست عليه هذه الالئحة.

مادة ) 3 (

إلزامية التعليم
يكون التعليم اإلزاميًا للذكور والإناث طبقًا لأحكام القانون املعمول به يف هذا ال�ساأن والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

المادة ) 4 (

سن قبول الطلبة 
يقبل يف ال�سنة الأوىل من ريا�ص الأطفال من اأكمل الرابعة من عمره يف ) 31 دي�سمرب ( من العام الذي يقبل فيه.. 1
يقبل يف ال�سف الأول من مرحلة التعليم الأ�سا�سي من اأكمل ال�ساد�سة من عمره ومل يتجاوز الثامنة يف ) 31 دي�سمرب ( من العام . 1

الذي يقبل فيه.
يتم احت�ساب عمر الطالب باملدار�ص اخلا�سة التى يبداأ عامها الدرا�سي يف �سهر ابريل من اأكمل العمر يف ) 31 يوليو( من العام . 1

الدرا�سي الذي يقبل فيه.
تتوىل الوزارة حتديد م�ستوى الذين مل يح�سلوا على �سهادات درا�سية او مل يلتحقوا بال�سفوف ال�سابقة للمرحلة العمرية لهم . 2

لتحديد ال�سف املقرر ت�سجيل الطالب به طبقًا للنظم املعمول بها يف هذا ال�ساأن.
تنظم لئحة التقومي والمتحانات امل�سائل املتعلقة بر�سوب الطلبة و ترفيعهم و احلد الأق�سى لل�سن وحالت جتاوزه.. 3
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مادة ) 5 (

مواعيد التسجيل 
يتم ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين يف املدار�ص خالل الفرتة من 1 مار�ص حتى نهاية ابريل من العام الدرا�سي املقرر قيد الطالب . 1

به ويجوز ملدير املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية  ال�ستثناء من املوعد امل�سار اإليه وبحد اأق�سى حتى بداية العام الدرا�سي يف 
احلالت التي تقت�سيها م�سلحة الطالب .

مادة ) 6 (

تسجيل ذوي اإلعاقة
يكون ت�سجيل الطلبة ذوي الإعاقة طبقًا لالإجراءات والقواعد واملواعيد الواردة بربامج الدمج ال�سادرة عن الوزارة.

مادة ) 7 (

الشروط العامة لتسجيل الطلبة
التواجد بالدولة باإقامة �سارية املفعول لغري املواطنني.. 2
اأن يكون الطالب قد اأمت ال�سن املقرر للقبول. . 3
التقدم للت�سجيل يف املواعيد املحددة.. 4
ا�ستيفاء اأية ا�سرتاطات اأخرى �سادرة من قبل الوزارة.. 5
التقدم مب�ستندات الت�سجيل.. 6
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مادة )8(

فئات التسجيل بالمدارس الحكومية
يكون الت�سجيل باملدار�ص احلكومية للفئات التالية :. 1

املواطنون واأبناء املواطنات ومن يف حكمهم.   اأ( 
اأبناء العاملني بال�سلك الدبلوما�سي والهيئات العربية من حاملي البطاقات الدبلوما�سية ال�سادرة عن وزارة اخلارجية بدولة   ب( 

الإمارات العربية املتحدة.  
اأبناء الوافدين على اأن يكون ت�سجيلهم باملدار�ص احلكومية طبقًا للقرارات والنظم ال�سادرة عن الدولة.    ج( 

يكون الت�سجيل يف ريا�ص الأطفال احلكومية للمواطنني واأبناء املواطنات فقط.. 2

مادة ) 9 (

 قبول الدارسين في مراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية 
يقبل الدار�سون يف مراكز تعليم الكبار والدرا�سة املنزلية باأحد املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية وفقًا للمعايري وال�سوابط ال�سادرة عن 

الوزارة فى هذا ال�ساأن.

مادة ) 10 (

مستندات القبول و التسجيل
اأوًل : ال�سهادات الدرا�سية:

فيما عدا الت�سجيل بريا�ص الأطفال وال�سف الأول من احللقة الأوىل ي�سرتط لت�سجيل الطالب التقدم بال�سهادات الدرا�سية الآتية:
�سهادة جناح اآخر �سف درا�سي للت�سجيل يف اأي من ال�سفوف  )ال�سف الثاين حتى ال�سف العا�سر(. 1
�سهادة جناح اآخر �سفني درا�سيني للت�سجيل بال�سف احلادي ع�سر و ال�سف الثاين ع�سر.. 2
�سهادة النتقال وذلك للطلبة املتقدمني للت�سجيل خالل العام الدرا�سي.. 3
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ثانيًا: امل�ستندات وال�ثائق الثب�تية   :
 ي�سرتط لت�سجيل الطالب التقدم ب�سورة مطابقة لالأ�سل من الوثائق وامل�ستندات الآتية:

بطاقة الهوية للطالب.. 1
البطاقة الدبلوما�سية.)ملن كان ويل اأمره دبلوما�سًيا(. 2
�سهادة ميالد الطالب.. 3
�سهادة التطعيم.. 4
جواز �سفر الطالب �ساري املفعول.. 5
خال�سة القيد )للمواطنني(.. 6
خال�سة قيد الأم )لأبناء املواطنات(.. 7
جواز �سفر ويل الأمر �ساري املفعول.. 8
الوثائق وامل�ستندات الثبوتية يف حالة اإذا كان ويل الأمر غري الأب.. 9

اإقامة �سارية املفعول )للطالب غري املواطن(.. 10
�سورة �سخ�سية حديثة للطالب مقا�ص x 4 6 �سم. 1
�سورة من املر�سوم ال�سادر عن �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة اأو نائبه لأ�سحاب املرا�سيم.. 2

ثالثًا : ا�سرتاطات م�ستندات الت�سجيل
يجب اأن تكون ال�سهادات والوثائق معتمدة ر�سميًا.. 1
ال�سهادات الدرا�سية والوثائق ال�سادرة من خارج الدولة يجب اأن يتم الت�سديق عليها من وزارة الرتبية والتعليم اأو اجلهة املعنية . 2

ووزارة اخلارجية، و�سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة بالدولة ال�سادرة عنها ال�سهادة.
�سهادات ووثائق مواطنو دول جمل�ص التعاون اخلليجي وال�سادرة من دولهم يكتفي بالت�سديق عليها من الوزارة ال�سادرة عنها.. 3

مادة ) 11 (

إجراءات التسجيل
يكون ت�سجيل الطالب بناء على طلب مقدم من ويل الأمر للمدر�سة املراد ت�سجيل الطالب بها وفق منوذج الت�سجيل.. 1
يح�سل ويل الأمر على اإي�سال ا�ستالم طلب الت�سجيل ومرفقاته.. 2
ل يعترب ا�ستالم الطلب ومرفقاته قبوًل نهائيًا اإل بعد اعتماده من قبل املنطقة التعليمية واجلهة التعليمية.. 3
تلتزم املدر�سة بالبت يف طلب الت�سجيل )قبوًل او رف�سًا( خالل ا�سبوع كحد اأق�سى من تاريخ ا�ستالمه على اأن يكون الرف�ص مبنيًا . 4

على اأ�سباب مربره.
تلتزم كل مدر�سة باإخطار املنطقة التعليمية بك�سوف امل�ستجدين لديها لالعتماد.. 5
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مادة ) 12 (

ســـجل القيـــــــد
على كل مدر�سة ت�سجيل الطلبة املقبولني لديها يف �سجل القيد بها وفقًا للنظام املعتمد لدى الوزارة واجلهة التعليمية.. 1
تلتزم كل مدر�سة مبوافاة املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية  ب�سجل القيد لديها خالل اأ�سبوعني من بداية العام الدرا�سي لتدقيقه . 2

واعتماده.
تلتزم كل مدر�سة باإخطار املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية  باأي تعديالت تطراأ على قيد الطلبة لديها خالل العام الدرا�سي.. 3
تتوىل املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية  متابعة تنفيذ اأي اإجراءات ب�ساأن لئحة ت�سجيل الطلبة  باملدار�ص التابعة لها.. 4

مادة ) 13 (

قواعد إلحاق الطلبة المواطنين بمدارس التعليم العام
املعتمدة من . 1 ال�سكنية  للمناطق  التوزيع اجلغرايف  اأو مدر�سة ح�سب  رو�سة  اأقرب  ومن يف حكمهم يف  املواطنني  الطلبة  اإحلاق  يتم 

املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية.
يف حالة رغبة ويل الأمر اإحلاق الطالب يف مدر�سة خارج نطاق التوزيع اجلغرايف ل�سكنه ي�سرتط اأن ت�سمح كثافة املدر�سة بذلك بعد . 2

ا�ستيعاب الطلبة الأقرب للمدر�سة على اأن يتم احل�سول على اإقرار خطي منه بالتزامه بتوفري املوا�سالت اخلا�سة بنقل الطالب.

مادة) 14 (

اإلستمرار في مرحلة التعليم اإللزامي
والقرارات  الإلزامي  التعليم  قانون  اأحكام  على  باإطالعه  فيه  يقر  املعتمد  النموذج  للمدر�سةعلى  تعهد  بتقدمي  الطالب  اأمر  ويل  يلتزم 
ال�سادرة مبوجبه و يتعهد با�ستمرار اإر�سال الطالب اإىل املدر�سة خالل مرحلة التعليم الإلزامي ويف حالة خمالفته ذلك يتحمل التبعات 

اجلزائية املرتتبة ح�سب القوانني واللوائح.
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مادة ) 15(

اإلنضباط السلوكي

تلتزم كل مدر�سة بتعريف الطالب وويل اأمره باأحكام لئحة الن�سباط ال�سلوكي ال�سادرة عن الوزارة اأو اجلهة التعليمية وما يطراأ عليها 
من تعديل اأو تغيري.

مادة ) 16 (

اإلنتقـــال

يتم انتقال الطالب من مدر�سة اإىل اأخرى �سواًء داخل الدولة اأو خارجها بناء على طلب ويل الأمر وطبًقا لل�سوابط التالية:. 1
اأن ت�سمح الكثافة الطالبية للمدر�سة املراد انتقال الطالب اإليها اإذا كانت داخل الدولة.  اأ( 

اأن يكون الإنتقال خالل ال�سهر الأول من بداية العام الدرا�سي اإذا كانت املدر�سة املراد انتقال الطالب اإليها تطبق نف�ص املنهاج.  ب( 
اأن يكون الإنتقال خالل ا�سبوعني من بداية العام الدرا�سي اإذا كانت املدر�سة املراد انتقال الطالب اإليها تطبق منهاًجا خمتلًفا   ج( 

وب�سرط اأن يكون مقيدًا مبرحلة ت�سمح له بالنتقال اإىل منهاج خمتلف يف �سوء النظم املعتمدة ملعادلة ال�سهادات.  
اأن يكون الطالب م�ستمرًا يف الدرا�سة باملدر�سة املنقول منها، واأن ل يكون منقطعًا عنها اأكرث من �سهر بالن�سبة للطالب القادم   د( 

من خارج الدولة.  
يتم نقل الطالبة التي تزوجت اىل الدرا�سة يف مراكز تعليم الكبار اأو الدرا�سة املنزلية.  ه( 

يجوز ملدير املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية ال�ستثناء من املواعيد املحددة لالإنتقال خالل العام الدرا�سي يف احلالت التي . 2
تقت�سيها م�سلحة الطالب.



12

مادة )17(

 الحضور والغياب
تتوىل اإدارة املدر�سة ت�سجيل ح�سور وغياب الطلبة امل�سجلني لديها خالل اليوم الدرا�سي عن كل در�ص.   -

اإذا تغيب الطالب عن ح�سور در�ص اأو اأكرث اأثناء اليوم الدرا�سي دون اإذن اأو عذر مقبول، فاإنه يحت�سب غياب اليوم كاماًل.  -

مادة ) 18 (

الغياب بإذن أو عذر مقبول

يحت�سب غياب الطالب بعذر مقب�ل يف احلالت الآتية:
املر�ص على اأن يثبت ذلك مبوجب �سهادات وتقارير طبية معتمدة من اجلهات الطبية املخت�سة.. 1
ال�سفر للخارج ملرافقة اأحد الأقارب من الدرجة الأوىل للعالج على اأن يثبت ذلك )ب�سهادة اإفادة من قبل اجلهة الر�سمية املبتعثة( . 2

ومبا ل يتجاوز �سهر واحد خالل العام الدرا�سي، ويجوز متديد تلك الفرتة مبوافقة مدير املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية 
ويجب اإح�سار اإفادة تثبت تواجده خارج الدولة من �سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة. 

املهام الر�سمية والوطنية التي يكلف بها الطالب.. 3
املثول اأمام اجلهات والهيئات الر�سمية على اأن يثبت ذلك مبوجب وثيقة من تلك اجلهة.. 4
وفاة اأحد الأقارب )من الدرجة الأوىل والثانية ( وبحد اأق�سى ثالثة اأيام.. 5
الغياب ملدة يوٍم اأو يومني متتاليني، وبحد اأق�سى خم�سة اأيام يف العام الدرا�سي لأ�سباب تقبلها اإدارة املدر�سة.. 6
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مادة ) 19 (

فصل الطالب 
يف�سل الطالب من املدر�سة يف احلالت الآتية:

الغياب دون اإذن اأو عذر مقبول ملدة )10( ع�سرة اأيام مت�سلة اأو )15( خم�سة ع�سر يومًا غري مت�سلة خالل العام الدرا�سي على اأن . 1
ي�سبق الف�سل توجيه ثالثة اإنذارات للطالب بواقع اإنذار كل ثالثة اأيام غياب.

بناء على تو�سية اللجنة الرتبوية باملدر�سة وموافقة املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية.. 2
اإذا �سدر بحقه حكم نهائي بالإدانة يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة.. 3
ويف جميع الأحوال ي�سدر قرار الف�سل من مدير املدر�سة ويعتمد من اإدارة املنطقة التعليمية اأو اجلهة التعليمية  ويخطر به ويل الأمر.. 4

مادة ) 20 (

شطب اسم الطالــب
ي�سطب ا�سم الطالب من �سجالت القيد  يف احلالت الآتية:

ف�سل الطالب طبقًا لن�ص املادة )19(.. 1
الوفاة.. 2
اإذا ح�سل من املدر�سة على �سهادة انتقال اإىل خارج الدولة.. 3
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مادة ) 22  (
تلتزم جميع املدار�ص واملناطق التعليمية واجلهة التعليمية  بالنماذج وال�سجالت والأنظمة ال�سادرة عن الوزارة واخلا�سة بت�سجيل 

الطلبة.

مادة ) 23 (

يلغى القرار الوزاري رقم ) 2/20 ( ل�سنة 1996 وتعديالته امل�سار اإليه، كما يلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�ص مع اأحكام هذه الالئحة.

مادة ) 24 (
تن�سر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�سرها.

حميد بن محمد القطامي
وزير التربية والتعليم

مادة ) 21 (
إعادة قيد الطالـب

يجوز للمنطقة التعليمية املخت�سة اأو اجلهة التعليمية اإعادة قيد الطالب وفًقا لل�سوابط الآتية:
األ يكون قد ف�سل لأ�سباب تاأديبية وفقًا لالئحة الن�سباط ال�سلوكي ال�سادرة عن الوزارة.. 1
األ يكون قد ف�سل ل�سدور حكم نهائي بحقه بالإدانة يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة.. 2
األ يكون قد �سبق اإعادة قيده يف ذات العام الدرا�سي.. 3
األ يكون الطالب انقطع عن الدرا�سة اأكرث من �سنتني درا�سيتني.. 4
األ يتجاوز عمر الطالب عند اإعادة قيده احلد الأق�سى املقرر ل�سن القبول لل�سف املراد قيده به.. 5

على اأن يحول من ل تتوافر ب�ساأنه �سوابط اإعادة قيده اإىل الدرا�سة املنزلية اأو مراكز تعليم الكبار طبقًا للنظم والقواعد ال�سادرة عن 
الوزارة يف هذا ال�ساأن.


