
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/341                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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وامللتحقين ببرنامج  2017/2018الصف الثاني عشر خريجي العام الدراس ي  ة االسئلة الشائعة لطلب
والراغبين بااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية خالل العام الخدمة الوطنية 

 .2019/2020الجامعي 

الخدمة الوطنية ولدي طلب  والتحقت ببرنامج 2017/2018خريج العام الدراس ي طالب أنا  -1
 ؟في إحدى املؤسسات وأرغب بمتابعة وضع الطلبوقبول  تسجيل

 :2019 أكتوبر  31 – مايو 28 من الفترة خالل وذلك التالية الخطوات اتباع يرجى

  الولوج إلى موقع الوزارةwww.moe.gov.ae 

  "الضغط على "خدمات التعليم العالي 

 اختيار خدمة "طلب التسجيل ملؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارحية 

 وكلمة املستخدم اسم باستخدام صفتك إلى والولوج" 3" رقم الفئة في املتوفر  الرابط على الضغط 
 التعليمات اتباع ثم من املرو 

 
والتحقت ببرنامج الخدمة الوطنية ولدي طلب  2017/2018طالب خريج العام الدراس ي أنا  -2

 بالتعديل على اختيار املؤسسة؟وقبول في إحدى املؤسسات وأرغب تسجيل 

 :2019أكتوبر  31 –مايو  28التالية وذلك خالل الفترة من  الخطوات اتباع يرجى

 الوزارة موقع إلى الولوج www.moe.gov.ae 

 العالي التعليم خدمات" على الضغط " 

  الخارحية والبعثات الحكومية العالي التعليم ملؤسسات التسجيل طلب" خدمة اختيار 

 والولوج إلى صفتك باستخدام اسم املستخدم " 3" رقم الفئة الضغط على الرابط املتوفر في
 التعليمات اتباع ثم منوكلمة املرو 

ولم أتقدم بطلب  الوطنية الخدمة ببرنامج والتحقت 2017/2018 الدراس ي العام خريج طالب أنا -3
التحاق وأرغب بالتسجيل في املؤسسات التعليمية أو البعثات الخارجية بعد االنتهاء من الخدمة 

 الوطنية؟
 :2019أكتوبر  31 –مايو  28وذلك خالل الفترة من  التالية الخطوات اتباع يرجى

 الوزارة موقع إلى الولوج www.moe.gov.ae 

 العالي التعليم خدمات" على الضغط " 

  الخارحية والبعثات الحكومية العالي التعليم ملؤسسات التسجيل طلب" خدمة اختيار 

 ومن ثم استكمال خطوات تقديم الطلب  " 3" رقم الفئة في املتوفر  الرابط على الضغط
 والوثائق املطلوبة )مع التأكد من تحميل رسالة الخدمة الوطنية(

http://www.moe.gov.ae/


 

 

 

 

 

 طلب ولدي الوطنية الخدمة ببرنامج والتحقت 2017/2018 الدراس ي العام خريج طالب أنا -4
 ؟والشهادات االكاديمية باستكمال الوثائق الرسمية ناقص وأرغب تسجيل

 :2019 أكتوبر  31 – مايو 28 من الفترة خالل وذلك التالية الخطوات اتباع يرجى

 الوزارة موقع إلى الولوج www.moe.gov.ae 

 العالي التعليم خدمات" على الضغط " 

  الخارحية والبعثات الحكومية العالي التعليم ملؤسسات التسجيل طلب" خدمة اختيار 

 ومن ثم استكمال خطوات تقديم الطلب  " 3" رقم الفئة في املتوفر  الرابط على الضغط
 والوثائق املطلوبة )مع التأكد من تحميل رسالة الخدمة الوطنية(

والتحقت ببرنامج الخدمة الوطنية ولدي طلب  2017/2018أنا طالب خريج العام الدراس ي  -5
 ؟ ع اسم املستخدم ورمز املرور استرجوأرغب باتسجيل 

أو ارسال طلب على البريد   067017000 التواصل على  التكرم يرجىللحصول على الدعم الفني 
 sd@moe.gov.aeااللكتروني 

قمت بأدائها مازالت سارية للقبول في العام التي   EmSATهل نتيجة اختبار االمارات القياس ي  -6
 ؟2019/2020الجامعي 

وإذا أردت الحصول على مزيد من التوضيح، يرجى التواصل مع املؤسسة التعليمية التي ترغب  نعم
 بااللتحاق بها.

 
والتحقت ببرنامج الخدمة الوطنية ولدي طلب  2017/2018أنا طالب خريج العام الدراس ي  -7

 ؟  EmSATختبار االمارات القياس ي داء ال لم اتقدم سابقًا  و تسجيل 

يرجى التكرم من استكمال طلب االلتحاق الخاص بك ومن ثم التواصل مع املؤسسة التي ترغب 
 –بااللتحاق بها ومن ثم سيتم تحديد املواعيد وإعالمك بها وذلك خالل الفترة من شهر أغسطس 

  .2019 أكتوبر 
ولم التحق ببرنامج الخدمة الوطنية )طالب معفي أو  2017/2018أنا طالب خريج العام الدراس ي  -8

تم تأجيل الخدمة( هل بإمكاني االلتحاق باملؤسسات التعليمية أو البعثات الخارجية بنفس الطلب 
  الذي تقدمت به سابقا؟ 

حال عدم التحاق الطالب بالخدمة سواء كان معفي أو تم تأجيل الخدمة له، يجب االلتزام  في
اق مخصص للفئة الثانية )من خالل املوقع االلكتروني للوزارة( والتواصل مع بتعبئة طلب التح

 املؤسسة بشكل مباشر للحصول على مزيد من التوضيح واستكمال اجراءات التسجيل. 
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امللتحقين ببرنامج  2017/2018خريج العام الدراس ي لطلبةمتى سيتم االعالن عن القبول النهائي  -9
 ؟الخدمة الوطنية 

استقبال طلبات التسجيل والقبول لهذه الفئة في الفصل الدراس ي الثاني من الجامعي سيتم 
 (.2020)يناير  2019/2020

 أفعل في حال تم تمديد الخدمة الوطنية ؟عل أن ماذا  -10

والتواصل معنا من خالل يرجى ارفاق رسالة الخدمة الوطنية في الطلب التي تثبت تمديد الخدمة، 
 80051115مركز االتصال 

 
 

  .80051115ملزيد من التوضيح أو لالستفسارات األخرى، يرجى التواصل معنا عن طريق مركز االتصال 


