
 

 

 

 

 

 

ث   انتقال الطلبةولتسجيل الدليل اإلرشادي المحدَّ

 

 في المدارس الخاصة بدبيوالتسجيل  القبول

 معلومات عامة للطلبة الذين سيلتحقون بالمدارس الخاصة بدبي، والوثائق المطلوبة:

عقد  االلتحاق بالمدرسة في العام الدراسي الجديد، إال بعد تسجيلهم في نظام الهيئة اإللكتروني للمدارس وقيام أولياء أمورهم بالتوقيع علىال ُيسمح للطلبة  •

 ولي األمر والمدرسة.

بريطاني، أو المنهاج األمريكي، أو الوزاري، أو المنهاج ال : المنهاجفقط المناهج التالية بالمدارس التي تعتمدُيسمح للطلبة اإلماراتيين بااللتحاق  •

أو  الصيني، المنهاج أو، (SABIS)منهاج سابيس المنهاج الفرنسي، أو المنهاج األلماني، أو منهاج البكالوريا الدولية، أو المنهاج الكندي، أو 

 .المنهاج الياباني

 تقييم "ضعيف" فما دون، بحسب تقييمات جهاز الرقابة المدرسية بدبي.من المدارس التي حصلت على مدرسة ال ُيسمح للطلبة اإلماراتيين بااللتحاق بأي  •

ر قبول طالب من أصحاب الهمم"، ورفعه على ذ  ينبغي على المدارس التي ترفض طلب التحاق طالب/طالبة من أصحاب الهمم ملء نموذج "إخطار تع •

 . يوَمي عملنظام الهيئة اإللكتروني للمدارس خالل 

 .الدراسية المراحل جميعإلزاميّ ل متطلب   وهذا ،من المدرسة التي سينتقلون منها ملتحقين بمدارس الدولة تقديم شهادة انتقالعلى الطلبة ال ينبغي •

أن يقدموا شهادة انتقال من المدرسة السابقة ُتفيد بآخر وما فوق بالصف الثاني/ السنة الثالثة  الذين سيلتحقون دبيخارج من يجب على الطلبة الُجدد  •

 التصديقات وفقاً للجدول اآلتي:التواقيع وتقديم ُمسجالً فيها. وفي حال كانت هذه الشهادة صادرة من دولة أخرى، فينبغي الطالب صف/ سنة كان 

 

 

 تشتمل عليها شهادة االنتقال:فهذه التواقيع/ التصديقات التي ينبغي أن  إن كان الطالب سينتقل من...

إمارة أخرى في الدولة ودول مجلس التعاون 

 الخليجي

 توقيع مدير المدرسة وختم المدرسة. .1

أو تصديق وزارة التربية والتعليم في  ،اإلمارة التي يدرس فيها الطالب حالياً هيئة التعليم في تصديق  .2

 دول مجلس التعاون الخليجي. 

أوروبا الغربية أو من أمريكا الشمالية، أو 

 أستراليا
 توقيع مدير المدرسة وختم المدرسة. .1

دول الشرق األوسط )عدا اإلمارات(، أو أمريكا 

الالتينية أو الوسطى، أو آسيا، أو روسيا، أو 

الدول السابقة في االتحاد السوفيتي، أو أوروبا 

 الشرقية أو أفريقيا أو نيوزيالندا

 المدرسة.توقيع مدير المدرسة وختم  .1

 تصديق وزارة التربية في الدولة القادم منها.  .2

 تصديق وزارة الخارجية من الدولة القادم منها، أو تصديق سفارة هذه الدولة في اإلمارات. .3

تصديق السفارة أو القنصلية اإلماراتية في الدولة القادم منها، أو تصديق وزارة الخارجية والتعاون  .4

 الدولي في اإلمارات.

 



 

 

على تسجيل الطالب رغم عدم تسليم جميع الوثائق المطلوبة، فإن مسؤولية استكمال المعامالت  -حفاظاً على الوقت-فقْت إحدى المدارس في دبي إن وا •

د خّطي بذلك )ُموقَّع ومختوم( عند التسجيل وتحميل ا التعهد هذ وتسليم ما تبّقى من الوثائق تقع على عاتق المدرسة، والتي ينبغي عليها تقديم تعه 

 على نظام الهيئة اإللكتروني للمدارس ليكون من ضمن وثائق التسجيل المَقدَّمة.

شريطة استكمال إجراءات إصدار  لمدة عام دراسيّ واحد )تأشيرة جديدة أو نقل إقامة(يمكن للمدارس قبول وتسجيل الطلبة من حملة التأشيرة المؤقتة  •

 الهوية اإلماراتية خالل هذه المهلة.

 ال كان الطالب يعيد صفاً قد درسه من قبل أو تم تنزيله صفاً، فيرجى االلتزام بما يلي:في ح •

o  .تقديم تقرير طبي للطالب في حال كان يعاني من حالة صحية تتطلب إعادة الصف الدراسي نفسه 

o أدنى صفاً  يالئمللتأكد من أن مستواه األكاديمي  دوليّ  الختبارالطالب  خضوع. 

o دراسية سنة علىفيها   سيوضعالصف/السنة التي  وبين الطالب لعمر المناسبة الدراسيةالسنة /الصف بين الفارق يزيد أال يجب 

 .واحدة

 

 األولىاالنتقال إلى دبي للمرة  –القبول في المدارس الخاصة بدبي  متطلبات

 الحالة الفئة

 نظام في التسجيل

 اإللكتروني الهيئة

 :باستخدام للمدارس

 المتطلبات
 /المخرجات

 النتيجة

 ألولياءالمدرسة  متابعة

 األمور

 1الفئة 

تم استكمال 

كافة متطلبات 

 القبول

 قارئ بطاقات الهوية 

نظام الهيئة اإللكتروني 

 للمدارس

 هوية إماراتية سارية الصالحية •

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

 

موافقة شاملة 

وتتاح له جميع 

  الخدمات

 تنطبقال 

 2الفئة 
بعثات 

 دبلوماسية

 إدخال يدوي

نظام الهيئة اإللكتروني 

 للمدارس

 هوية دبلوماسية سارية الصالحية •

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

موافقة شاملة 

وتتاح له جميع 

 الخدمات

 ال تنطبق

 حملة المرسوم 3الفئة 

إدخال يدوي في نظام 

الهيئة اإللكتروني 

للمدارس/ قارئ 

بطاقات نظام الهيئة 

 اإللكتروني للمدارس

 مرسوم ساري الصالحية عند التسجيل •

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

 أية وثيقة إلثبات الشخصية، سارية الصالحية •

وليس الجنسية يتم تسجيله وفقاً لجنسيته الرسمية ) •

 (اإلماراتية

موافقة شاملة 

جميع وتتاح له 

 الخدمات

•  ً  سنويا

للتحقق من توفر الهوية  •

 اإلماراتية

 أبناء اإلماراتيات 4الفئة 

إدخال يدوي في نظام 

الهيئة اإللكتروني 

للمدارس/ قارئ 

بطاقات نظام الهيئة 

 اإللكتروني للمدارس

 الهوية اإلماراتية وخالصة القيد لألم •

 شهادة ميالد الطالب •

 الثالثة فما فوقشهادة انتقال للصف الثاني/ السنة  •

 أية وثيقة إلثبات الشخصية سارية الصالحية •

 يتم تسجيل الطالب وفقاً لجنسية األب •

موافقة شاملة 

وتتاح له جميع 

 الخدمات

 ال تنطبق

 5الفئة 
قضية متواصلة 

 في المحكمة

إدخال يدوي في نظام 

الهيئة اإللكتروني 

  للمدارس

كشف حالي وُمحدَّث من المحكمة حول القضية  •

 واصلةالمت

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

 أية وثيقة إلثبات الشخصية سارية الصالحية •

موافقة شاملة 

وتتاح له جميع 

 الخدمات

•  ً  سنويا

 6الفئة 

تأشيرة اإلقامة 

والهوية 

اإلماراتية قيد 

إدخال يدوي في نظام 

اإللكتروني الهيئة 

  للمدارس

 نسخة من جواز السفر •

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

بانتظار الموافقة 

على خدمات 

 محددة

 متابعة شهرية •

في حال أخفقت  •

المدرسة في المتابعة، 



 

 

االستصدار 

)تأشيرة جديدة 

 أو نقل إقامة(

أية وثائق تثبت أن الهوية اإلماراتية/ تأشيرة اإلقامة قيد  •

 االستصدار 

لن يتم التسجيل في 

العام القادم في أية 

 مدرسة من مدارس دبي

لن يتم إصدار أية  •

 شهادة للطالب

 7الفئة 
طالب تحت 

 حضانة الحكومة

إدخال يدوي في نظام 

الهيئة اإللكتروني 

 للمدارس

 خطاب رسمي من الجهة الحكومية المعنية •

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

 سارية الصالحيةأية وثيقة إلثبات الشخصية  •

موافقة شاملة 

وتتاح له جميع 

 الخدمات 

 كل ثالث سنوات •

 8الفئة 

طلبة المدارس 

 الداخلية

 

إدخال يدوي في نظام 

الهيئة اإللكتروني 

 للمدارس

 جواز سفر وتأشيرة إقامة سارية الصالحية •

 شهادة انتقال للصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق •

موافقة شاملة 

وتتاح له جميع 

 الخدمات

 ال تنطبق

 

 سن القبول والمواعيد ذات الصلة 

 وذلك وفًقا ،في الجدول أدناهالطالب كما هو موضح  لحد األدنى للمرحلة الدراسية التي سيلتحق بهااجب أن يستوفي عمر الطالب المقبول ي •

 ات والشروط المتعلقة بقبول الطلبة وتسجيلهم في المدارس الخاصة بدبي.للتشريع

 . سبتمبرفي  الدراسةالتي تبدأ  للمدارس أغسطس 31في  الطالبقد أتّمه  الذيأن يكون عمر الطالب المذكور في الجدول هو العمر  يجب •

للعام  أبريلللمدارس التي تبدأ الدراسة في  يوليو 31يجب أن يكون عمر الطالب المذكور في الجدول هو العمر الذي قد أتّمه الطالب في   •

  ،مارس 31الطالب في  هيتمّ  الذي العمر احتساب سيتم ،2023-2022من العام الدراسي  بدءاً و. 2022-2021الدراسي 

 .االنتقال شهادة على بناءً الدولة  بمدارس الملتحقينالطلبة  تتم معاملة •

 هم ممن الطلبة يقبلومن نظام  اإلمارات دولةسيلتحقون بالصف الثاني/ السنة الثالثة فما فوق والقادمين من خارج  الذين للطلبة بالنسبة •

قة أو  انتقال شهادةالتحق بها الطالب أو أنهاها ) مرحلة آخر إلثبات وثائق تقديم فيلزم الدولة، في المقرر القبول سن من أصغر بعمر ُمصدَّ

 (. ُمصدَّقةشهادة ترك دراسة 

بالنسبة للطلبة الذين سيلتحقون بمرحلة ما قبل الروضة/ السنة التأسيسية األولى وحتى الصف التاسع/ السنة العاشرة، فإن الفارق بين  •

، فإن عمر الطالب والسن األدنى للقبول يجب أال يزيد على سنتين. أّما بقية الصفوف الدراسية وحتى الصف الثاني عشر/ السنة الثالثة عشرة

 الفارق بين عمر الطالب والسن األدنى المقرر للقبول يجب أال يزيد على ثالث سنوات.

  



 

 

 . العمرية للقبول لكل صف/ سنة دراسية المتطلباتالجدول اآلتي  يوضح

ها الطلبة في   في سبتمبر الدراسةلمدارس التي تبدأ ل أغسطس 31أعمار القبول التي يتم 

ها   2023-2022لعام الدراسي ل مارس 31 وفي ،2022-2021للعام الدراسي  يوليو 31 فيطلبة الأعمار القبول التي يتم 

 أبريل في الدراسة تبدأ التي للمدارس

 المستوى السن األدنى للقبول الصف/ السنة السن األعلى للقبول

4 
ما قبل الروضة / السنة 

 التأسيسية األولى
3 A 

5 
األولى/ السنة التأسيسية الروضة 

 الثانية
4 B 

 C 5 الروضة الثانية/ السنة األولى 6

 D 6 الصف األول/ السنة الثانية 8

 الصف الثاني/ السنة الثالثة 9

 على حسب

 شهادة

 االنتقال

E 

 F الصف الثالث/ السنة الرابعة 10

 G الصف الرابع/ السنة الخامسة 11

12 
الصف الخامس/ السنة 

 السادسة
H 

 I الصف السادس/ السنة السابعة 13

 J الصف السابع/ السنة الثامنة 14

 K الصف الثامن/ السنة التاسعة 15

 L الصف التاسع/ السنة العاشرة 17

18 
الصف العاشر/ السنة الحادية 

 عشرة
M 

19 
الصف الحادي عشر/ السنة 

 الثانية عشرة
N 

20 
الثالثة الصف الثاني عشر/ السنة 

 عشرة
O 

 

  



 

 

 انتقال الطلبة

 قبل نتقالاالو إجراءات التسجيل  استكمال وينبغي. التعليميةالطلبة بين المدارس من مختلف المناهج  انتقالالفترة التي يمكن خاللها  اآلتيالجدول  يوضح

 التحاق الطالب بالمدرسة. 

( الذين اختاروا االنتقال إلى مدرسة تطبق منهاجاً آخر في دولة وما يعادلهم الصف التاسع حتى الصف الثاني عشريجب على طلبة المرحلة الثانوية ) •

 التربية والتعليم. وزارة موافقةعلى اإلمارات الحصول 

)الروضة األولى والصف األول وما للمرحلتين  أبريلوالمدارس التي تبدأ في  سبتمبرفي حال انتقال الطلبة ما بين المدارس التي تبدأ الدراسة في  •

 فسيتم قبول الطلبة بناًء على قانون العمر.يعادلهما(، 

 

 الموعد النهائي الستقبال الطلبة الجدد   الصف/ السنة المنهاج  االنتقال 
متطلبات إضافية )إلى جانب 

 متطلبات االلتحاق االعتيادية(

 من دبي 

 المنهاج البريطاني 

  سنة دراسية 13

إلى السنة  (FS1)السنة التأسيسية األولى 

 السادسة
 موافقة من المدرسة الجديدة  طوال العام الدراسي

 موافقة من المدرسة الجديدة قبل األسبوع األول من الفصل الثاني السنة السابعة إلى العاشرة 

 الدراسيةيوماً من بداية السنة  60خالل  السنة الحادية عشرة إلى الثالثة عشر

موافقة من المدرسة الجديدة، 

مع االلتزام بسياسات المجالس 

 التعليمية المعنية 

  

 المناهج األخرى

 صفاً دراسياً  12

 موافقة من المدرسة الجديدة طوال العام الدراسي ما قبل الروضة إلى الصف الخامس

 موافقة من المدرسة الجديدة قبل األسبوع األول من الفصل الثاني  الصف السادس إلى التاسع

 يوماً من بداية العام الدراسي 60خالل  الصف العاشر إلى الثاني عشر

موافقة من المدرسة الجديدة، 

مع االلتزام بسياسات المجالس 

 التعليمية المعنية 
 

 من اإلمارات األخرى

 أو من خارج الدولة
 الدراسيطوال العام  جميع الفئات العمرية جميع المناهج

موافقة من المدرسة الجديدة، 

مع االلتزام بسياسات المجالس 

 التعليمية المعنية 

 



 

 

 تحديد الصف الذي سيلتحق فيه الطلبة تبعاً الحتياجاتهم األكاديمية

ه متطلبات إضافية يمكن للمدارس االستعانة بالجدول اآلتي لقبول الطلبة بحسب الفئة العمرية المناسبة /الصف المناسب تبعاً للوضع األكاديمي للطالب؛ وهذ

 يلزم تقديمها مع متطلبات القبول االعتيادية. 

 

 اإلجراء الوثاق والمتطلبات الوصف الوضع األكاديمي

متطلبات  م  أت طالب

االلتحاق بالتعليم 

 الرسم   

طالب يطلب القبول بحسب فئة عمرية مناسبة/ 

كاديمي مثَبت، بما  صف مناسب، تبعاً ألداء أ

 يمكّنه من التقدم الطبيعي دون انقطاعات.

 متطلبات القبول االعتيادية •
إجراءات قبول وتسجيل 

 اعتيادية

طالب من أصحاب 

 الهمم

، بحسب أصحاب الهممأي طالب يندرج تحت فئة 

تعريف هيئة المعرفة، بغض النظر عن أية 

كاديمية خاصة.  اعتبارات أ

 تقييم أولي )بإشراف المدرسة( •

 

إجراءات قبول وتسجيل 

 اعتيادية

عن  منقطعطالب 

التعليم المدرسي 

 بشكل جزئيّ 

أي طالب انقطع عن التعليم المدرسي )ألي 

 سبٍب كان( لمدة أقصاها سنتان.

الطلبة الذين تركوا المدرسة، بحثاً ويشمل ذلك 

عن فرص تعليمية أخرى خارج منظومة التعليم 

 المدرسي النظامي.

 خطاب توضيحي من أولياء األمور •

آخر بطاقة درجات آلخر عام دراسي التحق فيه الطالب  •

 بمدرسة.

 شهادة ترك المدرسة من آخر مدرسة •

 التحق بها.

يستأنف الطالب دراسته من 

 ه.آخر صف التحق ب

طالب لم يلتحق 

 بالتعليم الرسميّ 

 

أي طالب لم يلتحق بأي تعليم رسمي أو إلزامي 

 ألي سبب كان. )الصف الثاني فما فوق(

 خطاب توضيحي من أولياء األمور •

للقدرات المعرفية لتحديد قدرة الطالب دولي اختبار  •

 على التعلم

يتم تسجيل الطالب في صف 

من الصف  بسنتين أدنى

 المناسب لعمره.

 

 طالب يتعلم عن بُعد
أي طالب التحق بالتعليم الرسمي عبر التعلم عن 

 بُعد، قبل قدومه لاللتحاق بمدارس دبي الخاصة

م الطالب الصادرة عن الجهة  • بطاقة درجات/ تقد 

 المسؤولة عن اإلشراف على التعلم عن بُعد.

الطالب  للقدرات المعرفية لتحديد قدرةدولي اختبار  •

 على التعلم ووضعه في الصف المناسب.

تصديق الوثائق من الجهة التعليمية المختصة  •

 وسفارة دولة اإلمارات.

ينتقل الطالب بشكل طبيعي 

إلى الصف/ السنة التالية بناًء 

على بطاقة درجاته أو نتائجه في 

 اختبار القدرات المعرفية.

 

 



 

 

 الطلبةوترفيع النهائية الدرجات النتائج و رصد

الصف الثاني عشر/ السنة ما قبل الروضة / السنة التأسيسية األولى إلى ) الدرجات النهائية لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسيةأو يجب رصد النتائج  •

 (الثالثة عشرة

للمدارس التي تبدأ عامها مايو  30 تاريخ قبل ة للعام الدراسي القادمالطلبرفيع وتالدرجات النهائية  وأدرسة التأكد من إدخال النتائج الميجب على  •

 . يوليو 31أّما المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في شهر أغسطس/ سبتمبر، فإن الموعد األقصى لذلك هو  .الدراسي في شهر أبريل

 النتائج من الجهة المختصة.عالن إبمجرد يمكن للمدرسة إدخال نتائج ودرجات االمتحانات الدولية للمرحلة الثانوية )البورد(  •

لتقييم هذه غي على المدارس االحتفاظ بنسخ رقمية لجميع الوثائق المتعلقة بكافة أعمال الطالب، ومشاريعه، وإنجازاته، ونتائجه/ الدرجات الممنوحة نبب •

بأنه يمكن الحصول على هذه الوثائق  أولياء األمور إبالغ ويجب على المدرسةاألعمال لمدة ال تقل عن سنتين بعد ترك الطالب للمدرسة أو تخر جه منها. 

 خالل مدة عامين من ترك المدرسة. 

لمدرسة االحتفاظ بها دائماً في سجالتها الرقمية. وفي حال إغالق المدرسة، فيتعين على المدرسة إرسال هذه ا علىأما سجالت الدرجات النهائية، فينبغي  •

 .خدامها مستقبالً السجالت الرقمية إلى هيئة المعرفة الست

 

 


