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مقدمة :
إستكماالً لجيود الدولة وسعييا من أجل تبسيط اإلجراءات وتسييل أداء األعمال  ،وتوفير الخدمات العامة لممواطنين  ،وفق أكمل مستويات

الجودة واإلمتياز  ،أصدر مجمس الوزراء ق ارره رقم ( )55لسنة 4102م والخاص بتشكيل لجنة إلعداد المرشد القومي لتسييل أداء األعمال بما يتضمن :
أوالً  :حصر الخدمات التي تقدميا اجيزة الدولة ومعرفة رسوميا ومواقعيا وزمنيا .
ثانياً  :مراجعة اإلجراءات والمستندات المطموبة لمحصول عمى الخدمة .

عكفت و ازرة التربية والتعميم ممثمة فى االدارة العامة لمتطوير االداري والجودة لمراجعة ما ىو متوفر في المرشد القومي لألداء األعمال

واستكمال المعمومات الواردة في الدليل فيما يخص و ازرة التربية والتعميم لتبسيط اإلجراءات والمعامالت لممستيدفين .
األهداف العامة للمرشد القومي لتسهيل أداء األعمال :
 .0توفير معمومات كاممة عن الخدمات التي تقدميا أجيزة الدولة .
 .4تبسيط وسالسة إنسياب اإلجراءات وتسييل أداء األعمال دون إىدار لمزمن وتقميل التكاليف غير الضرورية .
 .3التناسق بين القوانين والموائح والنظم واليياكل اإلدارية العاممة في مرافق الدولة التي تقدم خدمات فى مجال أداء األعمال .
 .2تحسين الصورة الذىنية لمسودان في مجال تقديم الخدمات .
 .5تحسين ترتيب السودان فى مؤشر سيولة أداء األعمال الذي يصدر سنوياً من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية .

أهداف تسهيل أداء األعمال بوزارة التربية والتعليم :

 .0توفير معمومات كاممة عن الخدمات التى تقدميا و ازرة التربية والتعميم.
 .4تبسيط وسالسة إنسياب اإلجراءات وتسييل أداء األعمال دون إىدار لمزمن وتقميل التكاليف غير الضرورية.
 .3قيام دراسة نموذجية لتبسيط االجراءات لبعض االدارات التى تقدم بعض الخدمات.

3

مراحل تنفيذ دليل األداء :

المرحلة

جمع ومراجعة المعمومات الخاصة باإلدارات

تدريب المنسوبين باإلدارات العامة والوحدات التابعة

تجميع ومراجعة المعمومات إلكترونياً
حوسبة دليل األداء
نشر الدليل فى بوابة الو ازرة

التحديث المستمر لممعمومات

الفترة الزمنية

اغسطس 4102م
اغسطس 4102م

اغسطس 4102م

اغسطس  -سبتمبر
سبتمبر 4102م

مالحظات التنفيذ

تم التنفيذ لمعظم اإلدارات

تم التنفيذ % 51

األسبوع الثالث من أغسطس 4102م
األسبوع األول من سبتمبر 4102م
سنوياً

المرحلة االولى :حصر الخدمات بوزارة التربية والتعليم :
إستغرقت عممية حصر ومراجعة الخدمات التي تقدميا اإلدارات العامة والوحدات التابعة لو ازرة التربية والتعميم نحو ثالث أسابيع تحت ومباشرة

وكيل و ازرة التربية والتعميم واشراف وزير التربية والتعميم  .قامت اإلدارة العامة لمتطوير اإلداري والجودة وبالتعاون مع منسقي اإلدارات العامة والوحدات
التابعة لبرنامج اإلصالح والجودة بمراجعة اإلستمارات الواردة فى المرشد القومي لتسييل األعمال .
بلغ عدد الخدمات التي تم حصرها (  ) 33خدمة وشمل الحصر البيانات التالية :
.0
.4
.3
.2
.5
.2

اسم الخدمة .
موقع تقديم الخدمة .
الوثائق والمستندات المطموبة .
اإلجراءات .
زمن تقديم الخدمة .
الرسوم المطموبة .
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المرحلة الثانية  :حوسبة دليل األعمال :
 .0مراجعة بيانات الدليل ومناقشتو فى مجمسى الوكيل والوزير الجازتو .
 .4حوسبة الدليل .

المرحلة الثالثة  :وضع الدليل ببوابة وزارة التربية والتعليم :
 .0نشر ثقافة خدمات و ازرة التربية والتعميم إلكترونياً وضعيا عمى بوابة الو ازرة  ،مستيدفين المواطنين والطالب والوحدات الحكومية ذات الصمة .
 .4تسييل تقديم الخدمات من خالل إتاحة البيانات والمعمومات الحكومية لممستيدفين .
النتائج المتوقعة :
 .0اإلستعالم والبحث السريع عن الخدمات الخاصة بو ازرة التربية والتعميم وأسعارىا وأماكن تقديميا .
 .4نشر التوعية واإلسيام بالحد من األمية التقنية والتعامل مع تطبيقات الحكومة اإللكترونية .
 .3تبسيط اإلجراءات والخدمات وتسييل أدائيا لمفئة المستيدفة .
اإلدارات والوحدات ذات الصلة المتضمنة فى تسهيل اإلجراءات :
 .0اإلدارة العامة لإلمتحانات والتقويم .

 .4اإلدارة العامة لمتدريب والتأىيل التربوى .
 .3اإلدارة العامة لمشئون المالية واإلدارية .

 .2اإلدارة لعامة لمعالقات التربوية الخارجية .
 .5مركز السودان القومي لمغات .

 .2اإلدارة العامة لمتربية الخاصة .
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 .7اإلدارة العامة لمتعميم القرآني والدراسات اإلسالمية .
 .8اإلدارة العامة لمنشاط الطالبي .
 .9األمانة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار .
 .01مركز المعمومات .
.00اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي .
.04المركز القومي لمطفولة .

التفاصٌل :
االجراءات المتبعة

الكود

الخدمة

الجهة

100220

نشر تفاصٌل
امتحانات الشهادة
السودانٌة من
العام -0202
0202

وزارة التربٌة والتعلٌم
( إدارة االمتحانات)

 تمدٌم الطلب-ملء االستمارة

100220

استخراج الشهادة
السودانٌة

وزارة التربٌة والتعلٌم
(إدارة االمتحانات)

100222

توثٌك الشهادة
السودانٌة لكل
والٌات السودان.

وزارة التربٌة والتعلٌم
(إدارة االمتحانات)

تمدٌم الطلب مصحوب ببٌانات
الطالب
 التأكد من موافمة وختمالوالٌة المعنٌة بالنسبة لشهادة
األساس .
 الشهادة الثانوٌة توثٌمها منإدارة االمتحانات.

100227

معادلة الشهادة
العربٌة واألجنبٌة

وزارة التربٌة والتعلٌم
(اإلدارة العامة
لإلمتحانات والتموٌم)

أن تكون الشهادة موثمة من
الخارجٌة للبلد المعنً.
وسفارة السودان بالخارج.
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الوثائك والمستندات المطلوبة
 الخدمة الوطنٌة للطالب الرلم الوطنً بٌانات الطالب إسم الوالٌة إسم المدرسة رلم الجلوسإثبات الشخصٌة. إذن استخراج من الخدمة الوطنٌة اعتماد من الوالٌة المعنٌة بالنسبة لشهادةاألساس.
 إبراز خلو طرف أو عدم ممانعة بالنسبةللشهادة السودانٌة مرت علٌها أكثر من 5
سنوات.
 إعتماد من وزارة التربٌة والخارجٌةبالدول المعنٌة وتوثٌك من سفارة السودان
بتلن الدول.
 الحصول على إذن توثٌك من الخدمةالوطنٌة بالنسبة للشهادة السودانٌة.

زمن تمدٌم
الخدمة

الرسوم
الممررة

ٌوم

مجا نا

ساعة

20
جنٌه

ساعة

06
جنٌه

ساعة

00
جنٌه

الكود

100225

الخدمة

الجهة

اعمال التصحٌح

وزارة التربٌة والتعلٌم
(إدارة االمتحانات)

اعمال الكنترول

وزارة التربٌة والتعلٌم
(إدارة االمتحانات)

االستخراج
الجماعى
للشهادات

وزارة التربٌة والتعلٌم
(إدارة االمتحانات)

إستخراج شهادة وزارة التربٌة والتعلٌم
إعداد ( اإلدارة العامة
معاهد
لالمتحانات والتموٌم
المعلمٌن
العامة
واإلدارة
والمعلمات
للتدرٌب والتأهٌل )

االجراءات المتبعة

الوثائك والمستندات المطلوبة

 استمارة تمدٌم من ادارة االمتحانات  -االورنٌن مضمنالخاصة بالمعلم
 ملء االستمارة ببٌانات المعلمودرجته ومادتة التً ٌدرسها فً  -صورة فتوغرافٌه .
المرحلة الثانوٌة
 ٌتم الترشٌح من والٌته وترفعالدارة االمتحانات
 ٌبدأ التصحٌح غالبا فً ماٌو.مضمنة
 استمارة التمدٌم من ادارة  -استمارة التمدٌمالبٌانات الخاصة بالمعلم
االمتحانات وم ْل االستمارة ببٌانات
 صورة فتوغرافٌه.المعلم ودرجته ومرحلته
 اعتمادها من المحلٌة والوالٌة. ٌتم الفرز واعالن االترشٌح بادارةاالمتحانات العدد( )0222معلم .
توفٌر السكن للعدد المستهدف .
 استخدام () - program ))v.bالرلم الوطنى للطالب السودانىاستخراج الشهادات لعدد جماعى  -بٌانات الطالب (رلم الجلوس +
المدرسة  +الوالٌة) .
اكثر من ( )776.774وعدد
( )0.276شهادة للطالب االجانب  -بالنسبة لالجانب اثبات
الشخصبة (جواز)
 البٌانات الخاصه بالطالب.تمدٌم الطلب مصحوب ببٌانات الطالب  -إثبات شخصٌة
 -صورة فتوغرافٌة

زمن تمدٌم الخدمة

الرسوم
الممررة

البٌانات
شهر

شهر

مجانا

والٌات
لكل
وخارج السودان
20جنٌه
فى (ٌ )00وما
وسلمت للمدارس

ساعة
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مجانا

 00جنٌه

الكود

100226

100221

100227

100224

100202

100200

الخدمة

الجهة

االجراءات المتبعة

الوثائك والمستندات المطلوبة

 -0استخراج شهادة معلمٌن وزارة التربٌة والتعلٌم ،
اإلدارة العامة للتدرٌب
بخت الرضا
والتأهٌل التربوي
 -0استخراجإعداد المعلمٌن
 -2استخراج شهادات التأهٌل إدارة التسجٌل والتموٌم
والشهادات
التربوي -ثانوي  -ابتدائً
اعتماد شهادات طالب المدارس وزارة التربٌة والتعلٌم
(اإلدارة العامة للعاللات
األجنبٌة.
التربوٌة الخارجٌة)

 تمدٌم الطلب مصحوبببٌانات الطالب
 بٌانات المعلم فحص البٌانات فً اثبات شخصٌةالحاسوب
 استخراج الشهادة اعتماد شهادات منالمدارس المصدق بها - .اعتمادها من الجهات
المختصة.

اعتماد شهادة خبرة عمل معلمً وزارة التربٌة والتعلٌم
(اإلدارة لعامة للعاللات
ومعلمات المدارس األجنبٌة.
التربوٌة الخارجٌة)
مخاطبة وزارة العمل عبر السٌد /وزارة التربٌة والتعلٌم
الوكٌل بمنح إذن عمل أو تجدٌده (إدارة العاللات التربوٌة
الخارجٌة)
للمعلمٌن األجانب.

 إعتماد إمضاء وختم خلو طرف من المدرسةمدٌري التعلٌم الخاص
المعنٌة
بالوالٌات.
 دراسة المستندات إرفاقالمستنداتالخاصةالمرفمة ومراجعتها
بالموضوع
 كتابة مسودة اإلذنبالعمل أو التجدٌدات.
 صورة من جوازات طالبً دراسة اكتمال أوراقالخدمة على أن تكون
المعلمٌن والطالب.
سارٌة المفعول لخطابات
 التنسٌك مع الجهاتصادرة من الوزارة وسارٌة
ذات الصلة.
المفعول .
 متابعة الوثائك وتجدٌداإلجراءات.
 مراجعة كشف المعارٌن  -شهادة من المحلٌة تثبت أنهلم تتم إعارته وإنتدابه ألي
للتأكد من اإلعارة
دولة.
واالنتداب أو عدمها.

مخاطبة إدارة الجوازات لتسهٌل وزارة التربٌة والتعلٌم
إجراءات إلامة معلمً وطالب (إدارة العاللات التربوٌة
الخارجٌة)
المدارس األجنبٌة.

استخراج شهادات االبتعاث وزارة التربٌة والتعلٌم
للمعلمٌن المعاشٌٌن بغرض (إدارة العاللات التربوٌة
تسوٌة المعاشات وذلن بالتضامن الخارجٌة)
مع الصندوق المومً للمعاشات.
اعتماد شهادات الخبرة
وزارة التربٌة والتعلٌم
توثٌك واعتماد شهادة الخبرة
(اإلدارة العامة للشؤؤون
للمعلمٌن.
المالٌة واإلدارٌة)
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 تولٌع وختم المدٌر العامللوالٌة المعنٌة .
 -خلو طرف .

زمن تمدٌم
الخدمة

الرسوم الممررة

ساعة

مجانا

ٌوم

مجانا

ٌوم

مجانا

ٌوم

مجانا

ٌوم

ساعة

ٌوم

مجانا

مجانا

 02جنٌه

الكود

الخدمة

مخاطبة إدارة الجوازات
لتسهٌل إجراءات إلامة
 100224معلمً وطالب المدارس
األجنبٌة.

الجهة

االجراءات المتبعة

الوثائك والمستندات المطلوبة

 دراسة اكتمال أوراق المعلمٌن  -صورة من جوازات طالبًوزارة التربٌة والتعلٌم
الخدمة على أن تكون
والطالب.
(إدارة العاللات التربوٌة
 التنسٌك مع الجهات ذات الصلة .سارٌة المفعول لخطاباتالخارجٌة)
متابعة الوثائك وتجدٌد اإلجراءات .صادرة من الوزارة وسارٌة
المفعول .
مراجعة كشف المعارٌن للتأكد من  -شهادة من المحلٌة تثبتوزارة التربٌة والتعلٌم
أنه لم تتم إعارته وإنتدابه
(إدارة العاللات التربوٌة اإلعارة واالنتداب أو عدمها.
ألي دولة.
الخارجٌة)

شهادات
استخراج
للمعلمٌن
االبتعاث
المعاشٌٌن بغرض تسوٌة
100202
وذلن
المعاشات
بالتضامن مع الصندوق
المومً للمعاشات.
توثٌك واعتماد شهادة وزارة التربٌة والتعلٌم
(اإلدارة العامة للشؤؤون
 100200الخبرة للمعلمٌن.
المالٌة واإلدارٌة)
شهادات االجازة السنوٌة وزارة التربٌة والتعلٌم
(اإلدارة العامة للشئون
– بدون مرتب
المالٌة واإلدارٌة – شئون
الخدمة )

اعتماد شهادات الخبرة

زمن تمدٌم
الخدمة

ٌوم

ساعة

 تولٌع وختم المدٌر العامللوالٌة المعنٌة .
 خلو طرف .االجازة السنوٌة-
 الطلبٌوم
 ملف الخدمة للممدمٌوم

 تمدٌم الطلب عبر صاحبه موافمة المسؤول المباشر موافمة رئٌس الوحدة حسباللوائح

توفٌر المعٌنات االدارٌة وزارة التربٌة والتعلٌم (  -عطاء ممترح
اإلدارة العامة للشؤؤون  -عطاء ممترح حسب حجم الطلبٌة
لالدارات
المالٌة واإلدارٌة  -وحدة
الشراء والتماعد )
 خطاب ترشٌحكورسات اللغة االنجلٌزٌة (مركز السودان المومى
 امتحان تحدٌد المستوىللغات)
للمعلمٌن
 -دفع الرسوم
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بدون
االجازة
حسب
مرتب
الدٌوان – 05
ٌوم تمرٌبا

 الطلب تصدٌك الوكٌل اعالن العطاء الفائز -ملء استمارة التمدٌم

الرسوم
الممررة

مجانا

مجانا

 02جنٌه

مجانى

اسبوع

مجانى

ٌوم فى االسبوع

 22جنٌه

الكود

الخدمة
كورس دبلوم الترجمة

كورس Toffel

الجهة
(مركز السودان المومى للغات)
(مركز السودان المومى للغات)

إعتماد شهادات الخبرة وزارة التربٌة والتعلٌم
التدرٌبٌة (اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة)
والدورات
المتخصصة.
تمدٌم خدمة تسلٌم األدلة وزارة التربٌة والتعلٌم
ومجلدات تعلٌم المكفوفٌن (اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة)
بطرٌمة براٌل للوالٌات .
التصدٌك الفنً للمؤسسات وزارة التربٌة والتعلٌم
الخاصة بإلامة الورش (اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة)
والدورات التخصوصٌة
تنوٌر األشخاص طالبى وزارة التربٌة والتعلٌم
خدمة مؤسسات تعلٌم (اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة)
المعالٌن الخاصة للشرائح
المختلفة .
تمدٌم خدمة تسلٌم األدلة وزارة التربٌة والتعلٌم
ومجلدات تعلٌم المكفوفٌن (اإلدارة العامة للتربٌة الخاصة)
بطرٌمة براٌل للوالٌات .

االجراءات المتبعة
 خطاب ترشٌح امتحان تحدٌد المستوى دفع الرسوم خطاب ترشٌح من الوزارة امتحان تحدٌد المستوى دفع الرسوم مراجعه الشهادة مراجعه االختام المطلوبة إعتماد الشهادة مراجعه خطاب الوالٌة تحدٌد العدد المطلوب منالمجلدات
 التوجٌه باإلستالم من مطبعةمعهد النور .
 مراجعة برنامج الدورة مراجعة السٌرة الذاتٌةللمحاضر .
 مراجعة كٌفٌة دخوله البالد إنكان من خارج السودان.
 التوجٌة للمؤسسسة كتابة خطاب للجهة شرح للحالة والتشخٌص وتوجٌهبما هو مطلوب .
 مراجعه خطاب الوالٌة تحدٌد العدد المطلوب منالمجلدات
 التوجٌه باإلستالم من مطبعةمعهد النور .
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الوثائك والمستندات
المطلوبة

زمن تمدٌم
الخدمة

الرسوم
الممررة

 -ملء استمارة التمدٌم

سته اشهر

 222جنٌه

 -ملء استمارة التمدٌم

سته اشهر

 222جنٌه

 شهادة خبرة المعلم -شهادةالدورةالتدرٌبٌة

ٌوم واحد

مجانا

 خطاب الوالٌة الطالبةللخدمة .
 مخاطبة معهد النورالكمٌة
بتسلٌم
المطلوبة.
 فتح ملف كاملللمنشط
 مخاطبة الوالٌةالمستهدفة بالمنشط .
 تحدٌد الجهة مراجعه المستندات خطاب الوالٌة الطالبةللخدمة .
 مخاطبة معهد النورالكمٌة
بتسلٌم
المطلوبة.

ٌوم واحد

ٌوم واحد

ٌوم واحد

ٌوم واحد

مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

الكود

الخدمة

الجهة

التصدٌك الفنً للمؤسسات وزارة التربٌة والتعلٌم
الخاصة بإلامة الورش (اإلدارة العامة للتربٌة
الخاصة)
والدورات التخصوصٌة
تنوٌر األشخاص طالبى وزارة التربٌة والتعلٌم
خدمة مؤسسات تعلٌم (اإلدارة العامة للتربٌة
المعالٌن الخاصة للشرائح الخاصة)
المختلفة .
إستخراج شهادة األساس وزارة التربٌة والتعلٌم
والتجوٌد لمعاهد المرآن اإلدارة العامة للتعلٌم المرآنً
والدراسات اإلسالمٌة
الكرٌم
منح تأشٌرات الدخول وزارة التربٌة والتعلٌم
والخروج وتجدٌد الامات اإلدارة العامة للتعلٌم المرآنً
والدراسات اإلسالمٌة
للطالب الوافدٌن
تصدٌك المعاهد المرآنٌة وزارة التربٌة والتعلٌم
اإلدارة العامة للتعلٌم المرآنً
الثانوٌة
والدراسات اإلسالمٌة
منح شهادة إفادة حفظ وزارة التربٌة والتعلٌم
اإلدارة العامة للتعلٌم المرآنً
المرآن الكرٌم
والدراسات اإلسالمٌة
اإلصدارات التربوٌة
مجلتى الصبٌان هدهد

وزارة التربٌة والتعلٌم
اإلدارة العامة للنشاط الطالبى

طباعة الدالئل الفنٌة للنشاط
الطالبً

وزارة التربٌة والتعلٌم
اإلدارة العامة للنشاط الطالبى

االجراءات المتبعة

الوثائك والمستندات المطلوبة

 فتح ملف كامل للمنشط مراجعة برنامج الدورة مراجعة السٌرة الذاتٌة للمحاضر  -مخاطبة الوالٌة المستهدفةبالمنشط .
 مراجعة كٌفٌة دخوله البالد إنكان من خارج السودان.
 تحدٌد الجهة التوجٌة للمؤسسسة مراجعه المستندات كتابة خطاب للجهة شرح للحالة والتشخٌصوتوجٌه بما هو مطلوب .
 تمدٌم طلب مصحوب ببٌانات  -إثبات شخصٌة صورة فوتغرافٌةالطالب

زمن تمدٌم
الخدمة
ٌوم واحد

مجانا

ٌوم واحد

مجانا

ساعة

مجانا

 خطاب من المعهد معتمد ٌؤكد جوازسفر ساري المفعول ـساعة
صورة من جواز السفر
تسجٌل الطالب
 مخاطبة جهة االختصاص خطاب طلب تمدٌم الطلبٌوم
 موافمة السلطات المحلٌة  -شهادة بحث بملكٌة العمارأوعمد إجار
والوالئٌة
 تكوٌن لجنة االمتحانات الشفوٌة  -إثبات شخصٌة نحدٌد االمتحان لتحدٌد المستوى  -خطاب من المعهد الذ ٌدرسٌوم
فٌه الطالب.
فى درجة حفظ المرآن
 حفظ المرآن الكرٌم كامالا 522نسخة من كل مجلة
 اجتماعات هٌئة التحرٌر تجهٌز وإعداد المادة المطلوبة محررون ومختصون  -اجهزة كل  2أشهرماكنتوش  -ادوات رسم
 اجهزة حاسوب تكوٌن لجان فنٌة مختصٌٌن إعداد ومراجعة وتصحٌح المادة  -كوادر فنٌة مختصة واصدارعام
فً مجال االنشطة المتعددة
 طباعة الدلٌل والتصمٌم الفنًللدالئل

11

الرسوم
الممررة

مجانا
مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

الكود

الخدمة
إعتماد شهادات التحرر
من االمٌة
استخراج شهادة تدرٌب
المدرسٌن والمدربٌن

الجهة

االجراءات المتبعة

الوثائك والمستندات المطلوبة

تمدٌم طلب مصحوبا بالشهادة
 طلب خدمة استخراج الشهادةوإثبات
وصورة
االصل
 دراسة البٌانات الخاصة بالممدم للشهادةشخصٌة
 اعتمادها وختم االمانةتمدٌم طلب مصحوبا بالبٌانات االساسٌة عن إثبات شخصٌة
الفترة الزمنٌة والجهة المنظمة

االمانة العامة
لمحو االمٌة
وتعلٌم الكبار
االمانة العامة
لمحو االمٌة
وتعلٌم الكبار
االمانة العامة تمدٌم طلب مصحوبا بالبٌانات االساسٌة عن إثبات شخصٌة
لمحو االمٌة الفترة الزمنٌة والجهة المنظمة
وتعلٌم الكبار

استخراج شهادة تدرٌب
والتوجٌه
االشراف
وشهادة تدرٌب الدورات
المتخصصة
خدمات المولع والبوابة وزارة التربٌة  -أخبار وأنشطة الوزارة
والتعلٌم –  -التمدٌم إلمتحانات الشهادة
اإللكترونٌة
مركز
 معرفة تفاصٌل الجلوس المتحان الشهادةالمعلومات
 معرفة النتٌجة وتفاصٌلها التمدٌم الستخراج وتوثٌك الشهادة الثانوٌة التمدٌم للتوثٌك واستخراج شهادات الخبرةوخلو الطرف
 التمدٌم لكنترول الشهادة نتٌجة التمدٌم لكنترول الشهادة نتٌجة التمدٌم لتصحٌح امتحانات الشهادة بنن األسئلة المفتوح لاعدة بٌانات تدرٌب المعلمٌن التمدٌم للبعثات والمنح التمدٌم لكورسات المراكز التابعة للوزارة المنهج المحوسب والتفاعلً التمدٌم لإلعارة واإلنتداب ومعرفة نتٌجة التمدٌم التمدٌم لمدارس الصدالة ومعرفة نتٌجة التمدٌم التمدٌم للحصول على رخصة المدارس األجنبٌة المكتبة اإللكترونٌة التمدٌم للحصول على رخصة المدارس األجنبٌة الكتاب اإلحصائً التربوي12

زٌارة المولع

الرلم الوطنى والمعلومات الشخصٌة,
اذن الخدمة الوطنٌة

ادخال رلم الجلوس.
ادخال رلم الجلوس.

حسب الجهة المعنٌة
حسب الجهة المعنٌة.
حسب الجهة المعنٌة
التسجٌل فً المولع حسب
المائمة
التسجٌل فً المولع

زمن تمدٌم
الخدمة

الرسوم
الممررة

ٌوم

مجانا

ٌوم

مجانا

ٌوم

مجانا

ٌومٌا

مجانا

الكود

الخدمة

الجهة

توفٌر المعلومات التربوٌة للباحثٌن وزارة التربٌة
والطالب (كتاب االحصاء التربوى والتعلٌم -اإلدارة
العامة للتخطٌط
،خدمات التوثٌك التربوى)
التربوى

االجراءات المتبعة
 إعداد كتاب االحصاءالتربوى السنوى
 توفٌر الكتب والوثائكالتربوٌة من خالل ادارة
التوثٌك التربوى
 مخاطبة رسمٌة للمركز -توفٌر المواد المطلوبة

الربط الشبكً ( :ربط المؤسسات وزارة التربٌة
–
التربوٌة والتعلٌمٌة عن طرٌك الشبكة والتعلٌم
اإللكترونٌة  +توسٌع دائرة المشاركة فً المركز المومى
التربوٌة للمعلومات
واألنشطة
المؤتمرات
والفعالٌات المختلفة فً مجاالت التدرٌب
عبر الفٌدٌوكونفرنس)
استٌعاب االطفال بروضة المركز المركز المومً  -االعالن عن بدء
التسجٌل للعام الدراسً
المومً لتنمٌة وتطوٌر الطفولة لتنمٌة وتطوٌر
الطفوفة المبكرة  -تسجٌل االطفال للعام
المبكرة
الدراسً
 تكوٌن لجنة الستٌعاباالطفال
وزارة التربٌة -طلب خدمة اعتماد الشهادة
إعتماد شهادات الكلٌة المهنٌة
 دراسة البٌانات الخاصةوالتعلٌم
بالممدم للشهادة
العامة
اإلدارة
 اعتمادها وختم التعلٌمللتعلٌم الفنى
الفنى
إعتماد شهادات المدارس الصناعٌة وزارة التربٌة  -طلب خدمةاعتماد الشهادة
 دراسة البٌانات الخاصةوالتعلٌم
الوسطى سابما
بالممدم للشهادة
العامة
اإلدارة
 اعتمادها وختم التعلٌمللتعلٌم الفنى
الفنى
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الوثائك والمستندات
المطلوبة
 توفٌر الكنب االحصاءالتربوى وتوزٌعها الى
والوالٌات
الجامعات
واالدارات المختلفة
السماحللطالب والباحثٌن
التوجٌهات الرسمٌة

زمن تمدٌم
الخدمة
ٌومٌا

الرسوم الممررة

مجانا

 شهادة مٌالد للطفل من ٌولٌو وحتً  022جنٌه رسوممارس (من تسجٌل و0222جنٌه
المستهدف
لدعم
العام الدراسً) مساهمات
 الرلم الوطنى اذا وجدالروضة
 شهادة التطعٌم للطفلالمستهدف
مصحوبا
طلب
تمدٌم
بالشهادة االصل وصورة
اثبات شخصٌة

ٌوم

مصحوبا
طلب
تمدٌم
بالشهادة االصل وصورة
اثبات شخصٌة

ٌوم

مجانا

مجانا

الكود

الخدمة

الجهة

إعتماد شهادات المعاهد وزارة التربٌة والتعلٌم
والصناعات اإلدارة العامة للتعلٌم
الحرفٌة
المومٌة حتى عام الفنى
0475
إعتماد شهادات التدرٌب وزارة التربٌة والتعلٌم
الفنى للمعلمٌن ( شهادة اإلدارة العامة للتعلٌم
الفنى
التدرٌب الفنى الصٌفى
إعتماد شهادات المعاهد وزارة التربٌة والتعلٌم
الفنٌة( لصر الشباب اإلدارة العامة للتعلٌم
الفنى
واالطفال )
إعتماد شهادات معهد وزارة التربٌة والتعلٌم
اإلدارة العامة للتعلٌم
المرش الصناعً
الفنى

االجراءات المتبعة

الوثائك والمستندات المطلوبة

 طلب خدمة اعتماد الشهادة  -تمدٌم طلب مصحوبا بالشهادة االصلوصورة
 دراسة البٌانات الخاصة اثبات شخصٌةبالممدم للشهادة
 اعتمادها وختم التعلٌمالفنى
 طلب خدمة اعتماد الشهادة  -تمدٌم طلب مصحوبا بالشهادة االصلوصورة
 دراسة البٌانات الخاصة اثبات شخصٌةبالممدم للشهادة
 اعتمادها وختم التعلٌمالفنى
 طلب خدمة اعتماد الشهادة  -تمدٌم طلب مصحوبا بالشهادة االصلوصورة
 دراسة البٌانات الخاصة اثبات شخصٌةبالممدم للشهادة
 اعتمادها وختم التعلٌمالفنى
 طلب خدمة اعتماد الشهادة  -تمدٌم طلب مصحوبا بالشهادة االصلوصورة
 دراسة البٌانات الخاصة اثبات شخصٌةبالممدم للشهادة
 اعتمادها وختم التعلٌمالفنى
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زمن تمدٌم
الخدمة
ٌوم

ٌوم

ٌوم

ٌوم

الرسوم
الممررة
مجانا

مجانا

مجانا

مجانا

