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تسعى وزارة التربية والتعميم العالي الى تحسين أداء الخدمة المقدمة لمجمهور وتوفير البيئة المناسبة لممراجعين من حيث 
.الكفاءة والفعالية سواء في الوزارة أو مرافقها

تقدم الوزارة الخدمة من خالل معايير جودة عالية، ومن خالل موظفين مؤهمين لمتعامل مع الجمهور واالرتقاء بمستوى الخدمة 
.المقدمة وتسعى الوزارة الى إجراء المزيد من الخدمات المحوسبة الكترونيًا

يعتبر هذا الدليل هو االصدار األول لوزارة التربية والتعميم العالي في مجال الخدمات المقدمة لمجمهور ومتمقي الخدمة، ويوضح 
اجراءات تمقي الخدمة من حيث أماكن تقديم الخدمة وعناوينها والوقت المستغرق إلنجازها ومتطمبات وشروط الحصول عمى 

.الخدمة والوثائق المطموبة

جاء تصنيف الدليل حسب اإلدارات العامة في الوزارة سواء تقديم الخدمة الكترونيًا أو بتواجد متمقي الخدمة في الوزارة 
.ومديرياتها

.تأمل الوزارة أن يمبي هذا الدليل احتياجات الجمهور ومتمقي الخدمة في كافة مرافق الوزارة ومديرياتها

مقذمة

االدارة العامة للتخطيط
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دليل اجراءات خذمات اجلمهىر

:                الدولة
:                 الوزارة

:                العنوان

.ب.                 ص
:                 ىاتف
:                 فاكس

:                 بريد الكتروني
:                صفحة الكترونية

ش بيروت قرب وزارة االسرى/ غزة تل اليوى

فمسطين- غزة  (5285)
2641286-8-00970
2641286-8-00970
planning@mohe.ps

www.mohe.ps

      وزارة الرتبية والتعليم العايل

       االدارة العامة للتخطيط

فمسطين
وزارة التربية والتعميم العالي

2019                 ديسمبر 

4



عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة  دقائق5غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فورابيانات الخريج
فحص النتائج عمى برامج 

 دقائق3الحاسوب

فورادفع الرسوم
 دقائق2وضع الطوابع واالختام

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

وجود الشخص المعني بالتصديق
الحصور عمى شيادة ثانوية 

عامة مصدقة حسب 
االصول

لالمتحانات العامة االدارة

واالنجليزية العربية باللغة (فاقد بدل) العامة الثانوية شهادة درجات كشف استخراج:  الخدمة اسم

الخريج نفسو او من ينوب عنوخريجي الثانوية العامة
االسم بالمغة االنجميزية 
حسب جواز السفر

82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد شيكل15
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةالشيادة االصمية
فحص النتائج عمى برامج 

 دقائق3-1الحاسوب

فورادفع الرسوم
 دقائق3-1وضع الطوابع واالختام

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
شيادة ثانوية عامة مصدقةوجود الشخص المعني بالتصديق

العامة الثانوية شهادة تصديق:  الخدمة اسم

 شيكل 12- شيكل 6 محمية 
خارجية

82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديريات دقائق6

الخريج نفسو او من ينوب عنوخريجي الثانوية العامة
صور الشيادة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة  دقيقة10-5غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقيقة3-1تقديم االبياناتصورة عن كشف العالمات
االسم بالمغة االنجميزية 

حسب جواز السفر
فحص النتائج عمى برامج 

 دقيقة3-1الحاسوب
فورادفع الرسوم

 دقيقة3-1وضع الطوابع واالختام

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

استالم الشيادةوجود الشخص المعني باالستخراج

واالنجليزية العربية باللغة كرتون شهادة استخراج: الخدمة اسم

الخريج نفسو او من ينوب عنوخريجي الثانوية العامة

82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد شيكل40
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

شيادة + اليوية الجديدة 
فوراتقديم االوراق الثبوتيةالميالد الجديدة

 دقائق10-1فحص األوراق شيادة الثانوية االصمية
صورة عن اليوية وشيادة 

 دقائق3-1تنفيذ الطمبالميالد القديمة

 دقائق3-1وضع االختامتصريح مشفوع بالقسم من كاتب العدل

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتيوجدشيكل 15

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
استالم الشيادة باالسم الجديدوجود الشخص المعني بالتصديق-

2:30-7:30عبر مقر الوزارة  ثم المديريات دقيقة15-20

الخريج نفسو أو من ينوب عنوخريجي الثانوية العامة

(شهادة الثانوية العامة)طلب تصحيح أسماء المواطنين : اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

آخر شيادة عممية تؤىمو 
لاللتحاق لالمتحان

تدقيق وفحص البيانات

التحقق من شخصية الطالباليوية األصمية وصورة عنيا
 دقائق 5 دفع الرسوم في قسم الحساباتشيادة الميالد األصمية وصورة عنيا

اعداد الطمب(4)صور شخصية عدد 
وضع االختام-

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد شيكل200

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
الحصول عمى بطاقة رقم الجموسوجود الشخص المعني-

(منازل)تسجيل طمبات الثانوية العامة :  اسم الخدمة

2:20-7:30عبر مقر المديريات دقائق15

الطمبة الذين يرغبون 
االلتحاق بامتحان الثانوية 

العامة
الطالب نفسو

 دقائق 5 

 دقائق5 
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

أخر شيادة عممية تؤىمو 
لاللتحاق لالمتحان

تدقيق وفحص البيانات

التحقق من شخصية الطالباليوية األصمية وصورة عنيا
 دقائق 5 دفع الرسوم في قسم الحساباتشيادة الميالد األصمية وصورة عنيا

اعداد الطمب(4)صور شخصية عدد 
وضع االختام-

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد شيكل200

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
الحصول عمى بطاقة رقم الجموسوجود الشخص المعني-

تسجيل طمبات امتحان المستوى: اسم الخدمة

2:20-7:30عبر مقر المديريات دقائق15

الطمبة الذين يرغبون 
االلتحاق بامتحان المستوى 
بما يعادل التاسع األساسي

الطالب نفسو

 دقائق 5 

 دقائق5 
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

أخر شيادة عممية تؤىمو 
لاللتحاق لالمتحان

تدقيق وفحص البيانات

التحقق من شخصية الطالباليوية األصمية وصورة عنيا
 دقائق 5 دفع الرسوم في قسم الحساباتشيادة الميالد األصمية وصورة عنيا

اعداد الطمبصور شخصية واحدة
وضع االختام-

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641262www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد شيكل30

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
دخول االمتحانوجود الشخص المعني-

تسجيل طمبات امتحان النقل: اسم الخدمة

2:20-7:30عبر مقر المديريات دقائق15

الطمبة الذين يرغبون 
االلتحاق بامتحان النقل

الطالب نفسو

 دقائق 5 

 دقائق5 
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

الشيادة االصمية مصدقة 
من الخارجية

فوراتقديم االوراق الثبوتية

 دقائق3-1تدقيق الشيادة 
فورادفع الرسوم

 دقائق3-1وضع الطوابع واالختام

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
شيادة النقل بدون رسوم

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
استالم الشيادة المصدقةوجود الشخص المعني بالتصديق

(االصل والصور)تصديق شهادت النقل الصادرة من جميع الدول وشهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية / اسم الخدمة

82641298

 شيكل صورة شيادة 6
الثانوية الصادرة من مصر 

www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجد
 شيكل صورة شيادة 12

الثانوية لباقي الدول

 دقيقة10
لالصل )عبر مقر الوزارة 

والمديريات  (والصورة
(لمصورة فقط)

7:30-2:30

خريجي الثانوية العامة 
وطالب  المدارس

الخريج نفسو او من ينوب عنو
صور الشيادة

12
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةالشيادة االصمية
 دقائق3-1تدقيق الشيادة
بدوندفع الرسوم

 دقائق3-1وضع االختام

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
استالم الشيادة المصدقةوجود الشخص المعني بالتصديق

تصديق شهادات النقل الصادرة محميًا/ اسم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديريات دقيقة10

الطالب نفسو او من ينوب عنوطالب المدارس
صور الشيادة

82641298www.mohe.psاالدارة العامة لالمتحاناتال يوجدبدون
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

إجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

دقيقتانتقديم األوراق الثبوتيةنسخة عن االستبانة 

كتاب تسييل الميمة
إدخال البيانات عمى 
الحاسوب وطباعتيا

 دقائق5

ماجستير - طمبة بكالوريوس 

مؤسسات - طمبة دكتوراه 

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641286mohe.psاالدارة العامة لمتخطيطيوجدال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات أخرى
كتاب تسييل ميمة باحث الشخص نفسو أو من ينوب عنو

للتخطيط العامة االدارة

 الباحثين مهام تسهيل: الخدمة اسم

 دقائق10
موظفي  االدارة العامة 

أقسام التخطيط - لمتخطيط 
 في المديريات

7:30-2:30

خريجي وطمبة الجامعات
المؤسسة أو من / الخريج نفسو

ينوب عنو
ختم الكتاب الموجو 

لممديريات
 دقائق3
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

آخر شيادة مدرسية
التأكد من صحة األوراق 

فورًاالثبوتية

شيادة نقل معتمدة
إدخال البيانات عمى 

 دقائق5الحاسوب

فورًاختم األوراق الثبوتيةإثبات العنوان

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641286mohe.psاالدارة العامة لمتخطيطيوجدال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

وجود الطالب أو ولي األمر

كتاب نقل الطالب الى 
مدرسة اخرى ونقل الطالب 
عبر الخدمات االلكترونية

7:30-2:30

طمبة المدارس الحكومية 
تنقالت داخمية ولوائية

ة/ولي أمر الطالب

(الطلبة تنقالت) الطلبة شئون: الخدمة اسم

 دقائق10
عبر مقر المديريات وموقع 

الخدمات االلكترونية
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

تقديم األوراق الثبوتية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641286mohe.psاالدارة العامة لمتخطيطال يوجدال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

الخدمات االلكترونية لموزارة
ادراج اسم الطالب عمى 

موقع الخدمات االلكترونية

 دقائق5
-الوزارة - الجامعات 
الخدمات - المديريات 

االلكترونية لموزارة
7:30-2:30

الميداني التدريب: الخدمة اسم

ادراج اسم الطالب عمى  دقائق5كتاب رسمي من الجامعةا/ة نفسو/الطالبطمبة الجامعات والكميات
برنامج الخدمات االلكترونية
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

تقديم األوراق الثبوتية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641286mohe.psاالدارة العامة لمتخطيطال يوجدال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
مساق اجباري عمى طمبة 
الجامعة االسالمية مدة 

ساعة (60)
الطالب نفسو

ارسال اسم الطالب عمى 
البريد االلكتروني لمكان 

التطوع

ارسال اسم الطالب عمى  دقائق5
البريد االلكتروني لوزارة 

فورا
-الوزارة - الجامعات 

المديريات
7:30-2:30

التطوع: الخدمة اسم

كتاب رسمي من الجامعةا/ة نفسو/الطالبطمبة الجامعة االسالمية
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30الوزارة دقائق10غزة تل اليوىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

تقديم األوراق الثبوتية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

ال يوجدال يوجد
- االدارة العامة لمتخطيط 
االدارة العامة لمشؤون 

االدارية
2641286mohe.ps

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
وثيقة رسمية مترجمةالموظف نفسو

جميع موظفي وزارة التربية 
والتعميم العالي

ترجمة الوثيقة المرادة لمغة  دقائق10صاحب الوثيقة
االنجميزية

الوثائق ترجمة: الخدمة اسم

الوثيقة المراد ترجمتيا
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

إجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فورُاتقديم األوراق الثبوتية
ماجستير - بكالوريوس 
مؤسسات - دكتوراه 

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641286mohe.psاالدارة العامة لمتخطيطيوجدال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات أخرى

البريد االلكتروني- الشخص نفسو 
تجييز االحصائيات 
وارساليا لممراجعين

 دقائق10
وزارة التربية والتعميم العالي 

مديريات التربية والتعميم- 
7:30-2:30

خريجي وطمبة الجامعات
المؤسسة أو من / الخريج نفسو

ينوب عنو
حصر االحصائيات كتاب تسييل الميمة

المطموبة
 دقائق5

التربوية باالحصائيات الباحثين تزويد: الخدمة اسم
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

آخر شيادة حصل عمييا الطالب نفسو 
الطالب

فوراتقديم االوراق الثبوتية

يومدراسة حالة الطالبشيادة الميالدأن يكون في سن الدراسة
صورة اليوية

التقارير الخاصة بأسباب 
غياب الطالب وانقطاعو 

عن المدرسة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

االدارة العامة لمتخطيط
االدارة العامة لمتعميم العام

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
حضور ولي امر الطالب

الياتف

www.mohe.ps

ادراج اسم الطالب عمى 
موقع الخدمات االلكترونية

2:30-7:30المديريات-  قسم التخطيط يوم

الطمبة المتسربين في سن 
التعميم العام

اعادة القيد في حال انطباق 
الشروط

 دقائق10

المتسرب الطالب قيد إعادة: الخدمة اسم

2641297يوجدال يوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

تقديم االوراق الثبوتيةشيادة الميالد

ىوية ولي االمر

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

حضور ولي امر الطالب
ادراج اسم الطالب عمى 
موقع الخدمات االلكترونية

2:30-7:30المديريات-  قسم التخطيط  دقيقة20

األطفال في سن السادسة
حضور ولي أمر الطالب مع 

الطالب
فورا تسجيل الطالب عمى اثبات سكن

برنامج الخدمات االلكترونية

2641297www.mohe.psقسم التخطيطال يوجدال يوجد

االساسي االول الصف طلبة تسجيل: الخدمة اسم
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

تقديم االوراق الثبوتيةشيادة الميالد
اثبات سكن

شيادة الصف التاسع
ىوية ولي االمر

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

حضور ولي امر الطالب
ادراج اسم الطالب عمى 
موقع الخدمات االلكترونية

الحكومية المدارس في (الدولية الغوث وكالة) االساسي العاشر للصف الطلبة تسجيل: الخدمة اسم

2:30-7:30المديريات-  قسم التخطيط  دقيقة10

طمبة الصف التاسع في 
وكالة الغوث الدولية

فوراحضور  الطالب تسجيل الطالب عمى 
برنامج الخدمات االلكترونية

2641297www.mohe.psقسم التخطيطال يوجدال يوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة دقيقة20غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق5فحص الشيادة المدرسة
التأكد من مصداقية 

الشيادة الصادرة من وكالة 
الغوث

 دقائق5

طمب اعتماد الشيادة 
المدرسية من دائرة التعميم 

بالوكالة
 دقائق5

عمل كتاب رسمي بما يفيد 
بوضع الطالب

 دقائق5

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641298
599167107

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
إفادة رسميةوجود الشخص

الطمبة في المدارس 
طمبة وكالة -  الحكومية 

الغوث والمدارس الخاصة
شيادة مدرسةشيادة مدرسية

اإلدارة العامة لمتعميم العامال يوجدمجانية

العام للتعليم العامة االدارة

تقديم إفادة لمطمبة : اسم الخدمة

www.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارةساعتينغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

مراسمة وكالة الغوث لمتأكد من 
صحة اإلفادة الصادرة عن 

الوكالة
 ساعات5 

عمل كتاب رسمي 
 دقائق5بالخصوص

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641298
599167107

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
كتاب رسمي باإلفادةيسمم الموظف اإلفادة باليد

تقديم إفادة لمعاممين بوكالة الغوث الدولية : اسم الخدمة

العاممين بوكالة الغوث الدولية
إفادة صادرة عن وكالة الغوث 

الدولية

إفادة صادرة عن وكالة 
الغوث الدولية تفيد بفترات 

عمل الموظف

www.mohe.psاإلدارة العامة لمتعميم العامال يوجدمجانية
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة دقيقة15غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةوثيقة شخصية

صور الشيادة
فحص النتائج عمى برامج 

الحاسوب
 دقائق7

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
592211266
599167107

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
شيادة محو األمية مصدقةوجود الشخص المعني بالتصديق

استخراج شهادة محواألمية وتعميم الكبار وتصديقها : اسم الخدمة

خريجي محو األمية وتعميم 
الكبار

الخريج نفسو او من ينوب عنو

www.mohe.psاالدارة العامة لمتعميم العامال يوجد اليوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةبطاقة اليوية

صور الشيادة
فحص النتائج عمى برامج 

الحاسوب
 دقائق7

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
592211266
599167107

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
شيادة تعميم موازي مصدقةوجود الشخص المعني بالتصديق

الخريج نفسو او من ينوب عنوخريجي التعميم الموازي

www.mohe.psاالدارة العامة لمتعميم العامال يوجدال يوجد

استخراج شهادة التعميم الموازي وتصديقها: اسم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديريات دقيقة15غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

عدم ممانعة
رفع كافة المرفقات عمى 

موقع الوزارة
فورا

اثبات ممكية / عقد ايجار 
المكان

تدقيق البيانات والمرفقات 
من قبل المديرية

يوم واحد

كشف ىندسي
تدقيق البيانات والمرفقات 

من قبل الوزارة
يوم واحد

 دقائق5اصدار الرخصةأوراق العاممين

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
اصدار رخصة المؤسسةالياتف-  مدير المؤسسة 

اسبوع

عبر مقر الوزارة والمديريات 
أو عبر الخدمات 

االلكترونية عمى موقع وزارة 
التربية والعميم العالي

7:30-2:30

رجال , جمعيات , مؤسسات 
مواطن, أعمال

األوراق الثبوتية الالزمة

2641298www.mohe.psأقسام التعميم العام عبر الخدمات االلكترونية في موقع ماعدا المراكز , مجانًا

(مراكز، رياض، مدارس )تجديد رخصة مؤسسة تعميمية خاصة / منح : اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فحص اسم الطالب عبر 
موقع اإلدارات المدرسية

 دقائق5

وضع األختام و 
التصديقات عمييا من 

المديرية
 دقائق10

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
إفادة مصدقةولي أمر الطالب

2641298www.mohe.psأقسام التعميم العام ال يوجدمجانًا

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديريات دقيقة15

ولي أمر الطالب أو من ينوب عنوالطمبة المسافرون
الشيادة من المدرسة أو 

الروضة

(شهادة روضة، شهادة مدرسية)تصديق شهادة طالب لمسفر لمخارج : اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

المادة التدريبية
ارسال المادة التدريبية 

فورالممديرية
فورارفع المادة لموزارةأوراق العاممين

ارسال المادة لمجيات 
 أيام5المعنية لمتقييم

ارسال المالحظات لمدير 
 يوم2المركز لمتعديل

اعتماد المادة التدريبية 
 يوم1الدبمومة/ لمدورة 

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
الياتف

المركز صاحب وجود

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديرياتاسبوع

www.mohe.ps

الدبمومة / اعتماد الدورة 
التدربيبة

المراكز التعميمية
الدورة ضمن مجال عمل المركز 

ومرخصة من التعميم

مجانًا
رفع كتاب باسم المركز إلى 
المديرية مرفقًا الوصف والمادة

،  أقسام التعميم العام بالمديريات
اإلدارة العامة لمتعميم العام

2641298

دبمومة تدريبية لممراكز التعميمية/ اعتماد دورة تدريبية : اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقيقة15تدقيق النتائجاألوراق مصححة
كشف الدرجات وكشف 

الحضور
مقارنة كشف الدرجات 

باألوراق المصححة
 دقيقة15

ممف اكسل لبيانات الطالب
مراجعة الشيادات بالكشف 

المرسل
 دقيقة15

 دقيقة15توقيع عمى الشيادة وختمياالشيادات األصمية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
اصدار الشياداتالياتف

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديرياتساعة

المراكز التعميمية
الدبمومة التدريبية معتمدة مسبقًا من 

الوزارة

2641297  اإلدارة العامة لمتعميم العامنموذج شيادة الدبمومة التدريبيةمجانًا

اعتماد نتائج الدبمومة التدريبية لممراكز التعميمية وتصديق شهادات الدبمومة: اسم الخدمة

www.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق5تقديم الشكوىتقديم شكوى خطية
خالل اليومتشكيل لجنة لمتابعتياارفاق مستندات اصمية

التواصل مع المؤسسة 
التعميمية الخاصة

خالل اليوم

يوم واحدتسجيل التوصيات

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
توصيات و اعادة الحقوقالياتف

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديرياتمن يوم إلى اسبوع

المشتكي نفسوالجميور والعاممين

2641298www.mohe.ps -2641297  اإلدارة العامة لمتعميم العاميوجدمجانًا

(مراكز، رياض، مدارس )استقبال شكاوى المؤسسات التعميمية الخاصة : اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارةنصف ساعةغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق5تقديم شيادة الخبرة
فحص والتأكد من بيانات 

العاممين
 دقيقة15

 دقيقة15التوقيع والختم

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
تصديق شيادة خبرةالياتف

العاممين في المؤسسات 
الخاصة

العامل نفسو أو من ينوب عنو

شيادة الخبرة المعتمدة 
والمصدقة من الروضة أو 

المدرسة الخاصة و 
المديرية التابعة ليا

(مراكز، رياض، مدارس )تصديق شهادة خبرة لمعاممين في المؤسسات الخاصة : اسم الخدمة

2641297www.mohe.ps  اإلدارة العامة لمتعميم العاميوجدمجانًا
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

تقديم طمبآخر شيادة حصل عمييا

صورة شيادة الميالد
ارسال طمب لموزارة عن 

طريق البريد

صورة جواز السفر
اشعار المدرسة بقبول 

الطالب
 بعد موافقة الوزارة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

عبر جوال ولي أمر الطالب
ادراج اسم الطالب عمى 
موقع الخدمات االلكترونية 

لموزارة

 دقيقة15
-االدارة العامة لمتعميم العام 
 قسم التعميم العام المديريات

7:30-2:30

 دقيقة15حضور الطالب او من ينوب عنوالطمبة العائدين من الخارج

2641297www.mohe.psقسم التعميم العاميوجدمجاًنا

قبول الطمبة من الخارج: اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

آخر شيادة مدرسية
التأكد من صحة األوراق 

الثبوتية
فورًا

شيادة نقل معتمدة
إدخال البيانات عمى 

الحاسوب
 دقائق5

فورًاختم األوراق الثبوتيةإثبات العنوان

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

يوجدال يوجد
- االدارة العامة لمتخطيط 

االدارة العامة لمتعميم العام
2641286mohe.ps

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

ة/ولي أمر الطالب
كتاب نقل الطالب الى 

مدرسة حكومية

 دقائق10
عبر مقر الوزارة والمديريات 
وموقع الخدمات االلكترونية

7:30-2:30

 طمبة وكالة الغوث الدولية 
وطمبة المدارس الخاصة

ة/ولي أمر الطالب

(تنقالت الطمبة)شئون الطمبة : اسم الخدمة
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تسجيل طمبة برنامجي محو األمية وتعميم الكبار والتعميم الموازي: اسم الخدمة

عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

طالب محو األمية
الطالب المتسربين من 

المدارس

حضور الطالب المعني
لقسم التعميم العام

آخر مؤىل عممي
تسجيل الطالب في البرنامج

والتحاقو بالمركز
 دقائق10

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

2641286www.mohe.psالتعميم العامال يوجدمجاًنا

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
التحاق الطالب بالمركز المينيوجود الشخص

 دقائق10
قسم التعميم العام

+
المراكز المهنية

7:30-2:30
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

عبر مقر الوزارة
عبر الشكاوي االلكترونية 

في موقع الوزارة

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق10فحص الوثائق
يومينمتابعة الشكوى مع الميدان

يوماصدار قرار

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641298www.mohe.psوحدة الشكاوىيوجدمجانية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

صورة عن قرار حل الشكوىالياتف

(محوسب)شكاوى الموظفين : اسم الخدمة

2:30-7:30من يوم الى اربعة ايامغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

جميع موظفي وزارة التربية 
والتعميم العالي

 وثائق ثبوتيةحضور الموظف المشتكي

الشكاوي وحدة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق10فحص الوثائق
يومينمتابعة الشكوى مع الميدان

يوميناصدار قرار

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641298www.mohe.psوحدة الشكاوىيوجدمجانية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

صورة عن قرار حل الشكوىالياتف

 وثائق ثبوتيةحضور  المشتكيالمواطنين وأولياء أمور الطمبة

شكاوى المواطنين والجمهور: اسم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة والمديرياتمن يوم الى ثالثة ايام
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

عبر مقر الوزارة
عبر بوابة الشكاوي 

االلكترونية

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق10فحص الوثائقموظفي التعميم العالي
يومينمتابعة الشكوى مع الميدانطمبة التعميم العالي

يوماصدار قرارالخريجين

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
82641298www.mohe.psوحدة الشكاوىيوجدمجانية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

صورة عن قرار حل الشكوىالياتف

2:30-7:30من يوم الى اربعة ايامغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

شكاوي التعميم العالي: اسم الخدمة

 وثائق ثبوتيةحضور الموظف المشتكي
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

مديرية - مستودع الكتب 
تعميم شمال غزة

الفالوجا بالقرب من مدرسة شادية 
ابوغزالة

مديرية -مستودع الكتب 
تعميم شرق غزة

مدرسة زىرة المدائن- غزة النصر 

مديرية -مستودع الكتب 
تعميم غرب غزة

مدرسة زىرة المدائن- غزة النصر 

مديرية -مستودع الكتب 
تعميم الوسطى

النصيرات قرب مدرسة خالد بن 
الوليد

مديرية -مستودع الكتب 
تعميم خانيونس

مبنى المديرية- خانيونس 

مديرية -مستودع الكتب 
تعميم شرق خانيونس

مبنى المديرية- عبسان 

مديرية -مستودع الكتب 
تعميم رفح

تل السمطان بالقرب من مدرسة 
القادسية

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

دفع ثمن الكتب
تحرير سند القبض
تسميم الكتب المطموبة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
الكتب توزع مجانا عمى طمبة 
النظامي باستثناء كتب المغة 

االنجميزية

وجود الشخص المعني أو من 
ينوب عنو

الحصول عمى الكتاب

2641266www.mohe.ps

2:30-7:30مراكز المستودعاتفورًا

طالب المدارس  وأولياء 
طمبة الدراسات - االمور 

والمنازل
فورًاالطالب أو من ينوب عنو

االدارة العامة لمكتب
المدرسية الكتب بيع/ الخدمة اسم

قسم الكتب والمطبوعات التربويةال يوجدثمن الكتاب حسب التسعيرة 
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر  مقر الوزارة
عبر الموقع االلكتروني 
الخاص بامتحان الشامل 

عمى موقع الوزارة
جميع االوقات

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

وجود جياز حاسوب
التسجيل عبر الموقع 
االلكتروني لالمتحان

دقائق10

 دقيقة15دفع الرسوم عبر البنوكوجود خط انترنت
ارسال رسالة عبر الجوال 

تفيد باتمام التسجيل 
والدخول لالمتحان

فورا

التسجيل عبر مقر الوزارة 
في حال تعذر الدخول 

االلكتروني
 دقائق10

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

عبر الجوال
 تفيد بالتسجيل smsرسالة 

لالمتحان

االدارة العامة لمكميات والتعميم التقني

 دقيقة20غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

خريجو الكميات المتوسطة
بيانات الطالب محوسبة 
عمى قاعدة البيانات

التسجيل المتحان التطبيقي الشامل الكترونيا/ اسم الخدمة

ال يوجد شيكل200
االدارة العامة لمكميات 

دائرة / والتعميم التقني 
2641297www.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

صورة اليوية
الدخول إلى موقع وزارة 

التربية والتعميم
دقيقة

- الحي  )بيانات السكن 
(أقرب معمم - الشارع 

- الخدمات اإللكترونية 
حساب رئيس قسم الحاسوب

دقيقة

رقم الجوال والتميفون
إدخال رقم ىوية - النظام 
المواطن

دقيقة

دقيقةالبريد االلكتروني ان وجد

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psقسم الحاسوبال يوجدمجانية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

وجود ولي األمر
 تفيد بكممة smsرسالة 

مرور عمى جوال الشخص 
طالب الخدمة

الجوال

إنشاء أو إعادة تعيين حساب أولياء أمور الطمبة من خالل الخدمات اإللكترونية عبر موقع الوزارة بهدف متابعة سجل الغياب / اسم الخدمة
واالطالع عمى درجات أبنائهم الكترونيًا

 دقائق5
عبر مقر الوزارة ومديرييات 

قسم - التربية والتعميم 
الحاسوب

7:30-2:30

ولي أمر الطالبأولياء أمور الطمبة

االدارة العامة لتكنولوجيا المعمومات
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

موقع وزارة التربية والتعميم 
العالي االلكتروني

www.mohe- عبر موقع روافد االلكتروني
http://rawafed.edu.ps

كل االوقات

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

وجود خط انترنت في مكان وجود 
الطالب

الدخول إلى موقع وزارة 
التربية والتعميم

دقيقة

دقيقةالدخول عمى موقع روافدوجود جياز حاسوب او جوال
فتح المادة المراد حضور 

دروسيا

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psقسم الحاسوبال يوجدمجانية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
حضور الدروس المصورة

لشرح منهاج الثانوية العامة الكترونيا عمى موقع الوزارة ومناهج المرحمة االساسية (موقع روافد)توفير الدروس المصورة / اسم الخدمة

جميع طمبة المدارس من 
الصف االول االساسي حتى 

الثانوية العامة

42

http://www.mohe/
http://www.mohe.ps/


عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

موقع وزارة التربية والتعميم 
العالي االلكتروني

www.mohe.ps
عبر موقع الوزارة 
االلكتروني  

www.mohe.ps
كل االوقات

موقع حاضنة االبداع 
التعميمي

http://eduplus.ps/

عبر موقع حاضنة االبداع 
التعميمي 

http://eduplus.ps
كل االوقات

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

المعممون
االفكار المميمة لتطوير العممية 
التعميمية عن طريق بنك االفكار 

االلكتروني

ارسال الفكرة او المبادرة 
الكترونيا عمى الموقع

فورا

المشرفون
دروس )انشطة وفعاليات ىادفة 

(..دورات تدريبية - توضيحية 

متابعة وتقييم وتطوير 
المبادرة عن طريق لجان 

متخصصة
اسبوع

االداريون
المجتمع المحمي

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psاالدارة العامة لالشرافال يوجد-

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
نشر المبادرة عمى الموقعالتواصل عبر الجوال 

حاضنة االبداع التعميمي/ اسم الخدمة

اسبوع

مقترحات ومبادرات ابداعية لتطوير 
العممية التعميمية

نشر المبادرة او النشاط 
عمى موقع حاضنة االبداع 

فورا
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
عبر مقر  مديريات التربية 

والتعميم
بعد انتياء الدوام في 

المدارس

غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
المدارس بعد انتياء الدوام 

المدرسي
ايام العطل 
والمناسبات

غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

المؤسسات والمواطنين
وجود مساحات مالعب واسعة في 

المدرسة
يوممكاتبة خطية لممديرياترسوم تأمين مستردة

 دقائق10دفع الرسوم المستردة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

2641297www.mohe.psاالدارة العامة لالنشطةيوجدشيكل (300)رسوم تأمين مستردة 

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
وجود الشخص المعني

الجوال
 تفيد بالموافقة smsرسالة 

لطالب الخدمة

االدارة العامة لألنشطة التربوية
(بالمجان)االستفادة من مالعب وساحات المدارس / اسم الخدمة

يوم واحد

فرق الساحات الشعبية
ان يكون النشاط داخل المدرسة 

يخدم الطمبة
كتاب تعهد بالمحافظة عمى 

حسب برنامج النشاطاستالم الممعب لمنشاط المرادأثاث المدرسة ومرافقها
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

وجود مساحات مالعب واسعة في 
المدرسة

يوممكاتبة خطية لممديريات

ان يكون النشاط داخل المدرسة 
يخدم الطمبة

حسب برنامج النشاطاستالم المدرسة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psاالدارة العامة لالنشطةيوجد-

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
وجود الشخص المعني

الجوال

تنفيذ مخيمات صيفية لممؤسسات والوزارات/ اسم الخدمة

يوم واحد
عبر مقر  مديريات التربية 

والتعميم
االجازة الصيفية

المؤسسات والمواطنين
كتاب تعيد بالمحافظة عمى 
أثاث المدرسة ومرافقيا

 تفيد بالموافقة smsرسالة 
لطالب الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
بعد انتياء الدوام 

المدرسي
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

وجود مساحات مالعب واسعة في 
المدرسة

أن تكون المدرسة شاغرة
حسب االحتياج

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psاالدارة العامة لالنشطةيوجد-

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
وجود الشخص المعني

الجوال

المؤسسات والمواطنين
كتاب تعيد بالمحافظة عمى 
أثاث المدرسة ومرافقيا

يوممكاتبة خطية لممديريات

 تفيد بالموافقة smsرسالة 
لطالب الخدمة

تنفيذ مهرجانات واحتفاالت ودعم نفسي وترفيهي/ اسم الخدمة

يوم واحد
عبر مقر  مديريات التربية 

ايام العطل والتعميم
والمناسبات
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
أثناء الدوام المدرسي 

حسب طبيعة 
البرنامج أو المشروع

غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
ايام العطل 
والمناسبات

غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

المؤسسات والمواطنين
وجود مساحات مالعب واسعة في 

المدرسة
يوممكاتبة خطية لممديرياترسوم تأمين مستردة

 دقائق10دفع الرسوم المستردة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psاالدارة العامة لالنشطةيوجدشيكل (300)رسوم تأمين مستردة 

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
وجود الشخص المعني

الجوال

تنفيذ مشاريع وبرامج رياضية بالشراكة مع المؤسسات غير الحكومية/ اسم الخدمة

يوم واحد
عبر مقر  مديريات التربية 

والتعميم

بعد انتياء الدوام 
المدرسي

فرق الساحات الشعبية
ان يكون النشاط داخل المدرسة 

يخدم الطمبة
كتاب تعيد بالمحافظة عمى 
حسب برنامج النشاطاستالم الممعب لمنشاط المرادأثاث المدرسة ومرافقيا

 تفيد بالموافقة smsرسالة 
لطالب الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

طمبة :  الكشف الطبي
االول ,  )المدارس الصف 
(السابع, العاشر

أن يكون الطالب عمى مقاعد 
الدراسة

التنسيق مع وزارة الصحةسجل دوام الطمبة

االطالع عمى السجل 
الصحي لمطالب

اعطاء التطعيمات الالزمة لمطمبة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641291www.mohe.psاالدارة العامة لمصحة المدرسيةال يوجدمجانا

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
تطعيم الطمبة وجود الطالب المعني بالخدمة

االدارة العامة لمصحة المدرسية

3-7:30المدارس الحكوميةعمى مدار العام الدراسي

الكشف الطبي والتطعيمات : اسم الخدمة

عمى مدار العام 
 دقائق 5الدراسي 

لكل طالب االول , ): التطعيمات
(السادس

اشعار ولي االمرتوفر التطعيمات الالزمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

الحصول عمى تحويمة من 
طبيب الكشف السني
تمقي الخدمة المطموبة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
نموذج التحويمة
اشعار ولي االمر

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
تنفيذ الخدمة الالزمةارسال التحويمة مع الطالب

7:30-3

الكشف السني لطمبة المدارس: اسم الخدمة

طمبة المدارس الحكومية
ان يكون الطالب مسجل لدى وزارة 

التربية والتعميم العالي
-

 دقيقة لكل 10-30
طالب

مجانا
االدارة العامة لمصحة 

المدرسية
2641291www.mohe.ps

ساعة
العيادات السنية التابعة 
لمديريات التربية والتعميم
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

أن يكون مسجل رسمي في المدرسةطمبة المدارس الحكومية
تحضير القاعات 

واالجراءات الموجستية
ساعة

التنسيق مع الجيات ذات 
العالقة

 دقيقة30

 دقيقة30دعوات لمفئة المستيدفة

ولي أمر الطالبأولياء االمور
اجراء المحاضرات 

والدروس التثقيفية لمطمبة
ساعة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641291www.mohe.psاالدارة العامة لمصحة المدرسيةال يوجدمجانا

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
عدد الندوات الصحيةدعوات ألولياء األمور

الوضع الصحي لمطمبة
سالمة األغذية في المقاصف
الوعي الصحي لدى الطمبة

التثقيف الصحي المستمر لطمبة المدارس:  اسم الخدمة

 ساعات3
-مديريات  التربية والتعميم  

 المدارس
7:30-2:30

السجل المدرسي أن يكون موظف تربية وتعميممدراء المدارس والمعممين
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

مديريات التربية والتعميمغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
وزارة الصحةابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
وزارة االقتصادغزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

عقد الضمانوجود مقصف في المدرسة
العقد المتفق عميو بين الضامن 

والوزارة
شيادة خمو أمراض لمعاممين

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641291www.mohe.psاالدارة العامة لمصحة المدرسيةال يوجدمجانا

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

--
متابعة الوضع الصحي 

لمطمبة
سالمة األغذية في المقاصف

الوعي الصحي لدى الطمبة
نظافة المكان

متابعة المقاصف المدرسية: اسم الخدمة

2:30-7:30ساعة

العاممين في المقاصف 
المدرسية

متابعة المقاصف من حيث 
نظافة الضامن والمكان 
والسمع وتاريخ االنتياء

ساعة لكل زيارة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

التنسيق مع والمؤسسات 
ذات العالقة

استمرارية نظافة الخزانات
تعبئة الخزانات بمياه 

الشرب باستمرار

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641291www.mohe.psاالدارة العامة لمصحة المدرسيةال يوجدمجانا

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
النتائج المخبرية لمياه الشرب--

توفر المياه باستمرار لمطمبة

توفير مياه صالحة لمشرب لطمبة المدارس: اسم الخدمة

2:30-7:30المدارس الحكوميةعمى مدار العام الدراسي

جميع العاممين وطمبة 
المدارس الحكومية

توفير خزان مياه ستيل او بالستيك 
في المدرسة

-
توفير مياه الشرب 
بشكل يومي عمى 

مدار العام
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

مقر الوزارةغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
مديريات التربية والتعميمابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

ضامني المقاصف
ضامن المقصف نفسو أو من 

ينوب عنو
 ايام7إعالن المزايدة شيادة حسن سير وسموك

دقائق10 شراء طمب المزايدةاليوية الشخصيةالمشاركة في المزايدة الخاصة

شيادة خمو أمراض
تعبئة الطمب وتقديمو في 

 ايام7الموعد المحدد

فتح المظاريف والترسية 
 يوم2عمى الضامن

دفع قيمة الضمان حال 
يوم1  الترسية عميو

 يوم2استيفاء شروط الصحة المدرسية
شيادة حسن سير وسموك 

 يوم1 وخمو امراض

 يوم1 توقيع عقد الضمان

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
االدارة العامة لمصحة المدرسية
االدارة العامة لمشؤون المالية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
توقيع عقد الضمانالياتف - الجوال 

تضمين المقاصف المدرسية: اسم الخدمة

الراغبين في الضمان من 
وجود مقصف في المدرسةالمواطنين

2641291www.mohe.psيوجد شيكل100رسوم الطمب 

2:30-7:30شير

االعالم المحمي
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

مقر المديريةابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس

مديرية تعميم شرق خانيونس
عبسان بجوار مدرسة دالية الكرمل

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتية
دقائق 5تقييم من قبل المشرفة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
ولي االمر 
الجوال

تقييم الطمبة الجدد من ذوي االحتياجات الخاصة: اسم الخدمة

2641297www.mohe.psقسم االرشاد والتربية الخاصةال يوجدمجانًا

صدور تقرير بالحالة الصحية

االدارة العامة لالرشاد والتربية الخاصة

فورًا
شير - شير مارس 
سبتمبر

قسم االرشاد والتربية 
الخاصة

الطمبة الجدد من ذوي 
االحتياجات الخاصة

تقارير طبية ان وجداليوجد
فورامخاطبة المدرسة المعنية
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تشخيص وعالج الطمبة ذوي االعاقة  : اسم الخدمة

عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

التربية الخاصة - مركز المصادر 
مدرسة مصطفى صادق الرافعي 

غزة- لمصم بنين 
دقيقة 45

عبر مقر الوزارة والمديريات 
حسب الطمب

7:30-2:30

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

التواصل مع قسم االرشاد 
وتقديم التقارير الطبية

تقديم العالج الالزم

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

وجود الطالب أو ولي أمره

حصول الطالب ذوي 
االعاقة عمى خدمات 
التأىيل والتشخيص

التربية الخاصة - مركز المصادر 

الطمبة ذوي االحتياجات 
الخاصة من الصف االول 

وحتى الثاني عشر
التقارير الطبية ان يكون الطالب من ذوي االعاقة

بناء عمى خطة 
االسبوعية

ال يوجدمجانا
االدارة العامة لالرشاد 

والتربية الخاصة
82641298www.mohe.ps

فحص الحالة
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(الوحدات االرشادية المركزية)تقديم العالج النفسي المعمق لمطمبة المحتاجين تدخل نفسي : اسم الخدمة

عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

مدرسة الكويت الثانوية بناتمديرية تعميم شمال غزة
مدرسة الزىراء الثانوية بناتمديرية تعميم شرق غزة

مدرسة رامز فاخرة األساسية بناتمديرية تعميم غرب غزة
مدرسة خولة بنت األزور الثانوية بناتمديرية تعميم الوسطى

مدرسة ابن خمدون الثانوية بناتمديرية تعميم خانيونس
مدرسة دالية الكرمل بناتمديرية تعميم شرق خانيونس

مدرسة رفح األساسية أ بنينمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

نموذج التحويل 
وجود مرشد لموحدة 
المركزية بالمدرسة

حضور الطالب مع ولي 
األمر

التدخل التربوي وتقديم 
العالج النفسي

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

حضور الطالب مع ولي االمر 
تحسن ممحوظ عمى سموك 

الطالب

مديريات التربية والتعميمساعة 

فترة صباحية 
 - 6:30الساعة 

-  من سبتمبر  12
أبريل

الطمبة الذين يحتاجون تدخل 
نفسي معمق

تحويل عن طريق المرشد التربوي 
بالمدرسة

فورا
نموذج موافقة ولي االمر 

يوجدمجانًا 
االدرارة العامة لالرشاد 

والتربية لخاصة
2641297www.mohe.ps
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دمج الطمبة ذوي اإلعاقة في المدارس : اسم الخدمة

عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس

مديرية تعميم شرق خانيونس
عبسان بجوار مدرسة دالية الكرمل

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةتقرير طبي

شيادة الميالد
المقابمة الشخصية لمطالب 

دقيقة 20وذويو

شيادة من المدارس التربية 
الخاصة السابقة

إصدار كتاب بدمجو اذا 
لزم االمر بعد التنسيق مع 
دائرة التربية الخاصة 

والتعميم العام

دقائق 10

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
حضور ولي االمر

الياتف

دقيقة 30

االدارة العامة لالرشاد 
والتربية الخاصة

8:00-14:00

أقسام االرشاد في المديريات

www.mohe.ps

التحاق الطالب المعاق  في 
المدرسة

الطالب نفسو وذويوالطمبة ذوي اإلعاقة

 يوجدال يوجد
االدارة العامة لالرشاد 

والتربية الخاصة
2641297
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

حضور الخريج نفسو
الشيادة الجامعية االصمية 
وصورة عنيا مع كشف 

الدرجات
 دقائق5تقديم االوراق الثبوتية

حاصل عمى مؤىل تربوي 
بكالوريوس

شيادة الثانوية العامة 
وصورة عنيا

 دقائق10التاكد من صحة الوثائق 

الحصول عمى دبموم متوسط مع 
شيادة الشامل

صورة عن شيادة الميالد 
واليوية الشخصية

التاكد من مطابقة 
التخصص لما ىو معمن 

عنو
فورًا

شيادة خبرة ان وجدت
االعالن عن امتحان 

التوظيف
صورة شخصية ممونة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
2641297www.mohe.psالشؤون االداريةيوجد-

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

ادراج اسم الخريج في 
كشوفات المسجمين لمتوظيف

اعطاء الخريج موعد 
بامتحان التوظيف

االدارة العامة لمشؤون االدارية

(أمومة- عقد - توظيف  )استقبال طمبات التوظيف : اسم الخدمة

2:30-7:30 مديريات التربية والتعميم دقيقة15

خريجو الجامعات والكميات 
المتوسطة

smsرسالة 
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

أسبوعتل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
موقع وزارة التربية والتعميم 

العالي االلكتروني
عمى مدار الساعة

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

االقدمية في الوظيفة
التسجيل عمى موقع الوزارة 

االلكتروني
 دقائق5

بعد مكان العمل عن مكان السكن

توفر شاغر في المكان المطموب

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

smsرسالة 
نقل الموظف عمى مكان 

عمل آخر

الكترونيًا (لوائيا)تنقالت المعممين واالداريين : اسم الخدمة

المعممين والموظفين االداريين
بيانات الموظف من برنامج 

نقل الموظف في حال الخدمات االلكترونية
توفير شاغر

 دقائق10

2641297www.mohe.psاالدارة العامة لمشؤون يوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

ابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

االقدمية في الوظيفة
التسجيل عمى موقع الوزارة 

االلكتروني
 دقائق5

بعد مكان العمل عن مكان السكن

توفر شاغر في المكان المطموب

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

يوجد-
االدارة العامة لمشؤون 

االدارية
2641297www.mohe.ps

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

smsرسالة 
نقل الموظف عمى مكان 

عمل آخر

2:30-7:30 مديريات التربية والتعميم دقيقة15

المعممين والموظفين االداريين
بيانات الموظف من برنامج 

نقل الموظف في حال توفر الخدمات االلكترونية
شاغر

 دقائق10

الكترونيًا (داخميًا)تنقالت المعممين واالداريين : اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

وزارة التربية والتعميم العاليغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
مديريات التربية والتعميمابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى

خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس
دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس

الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

الموظفون المثبتون
االطالع عمى بيانات 
الموظف من البرنامج 

االلكتروني
 دقيقة2

موظفو المياومة
طباعة شيادة الخبرة حسب 

المدة التي عمل بيا في 
وزارة التربية

 دقائق5

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
شيادة خبرة لمموظفوجود الموظف المعني بالخدمة

2641297www.mohe.psاالدارة العامة لمشؤون ال يوجد-

شهادة خبرة لموظفي وزارة التربية والتعميم: اسم الخدمة

 دقائق10
 - 7:30الساعة 

2:30

المعممين والموظفين االداريين
بيانات الموظف من برنامج 

الخدمات االلكترونية

 دقائق3وضع التوقيع والختمموظفو العقود
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

وزارة التربية والتعميم العاليساعتانغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
 - 7:30الساعة 

2:30

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق5التأكد من بيانات الخريجشيادة البكالوريوس

اثبات شخصية
اعالم الخريج عن موعد 
ومكان امتحان المزاولة

فورا

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
تقديم الخريج امتحان المزاولةوجود الموظف المعني بالخدمة

عقد امتحان مزاولة مهنة لمعممي وزارة التربية والتعميم: اسم الخدمة

خريجو كميات التربية

ساعتانعقد االمتحانشيادة الثانوية العامة

2641297www.mohe.psاالدارة العامة لمشؤون ال يوجد-
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

وزارة التربية والتعميم العالي دقائق10غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
 - 7:30الساعة 

2:30

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

الخريجون ممن تقدموا 
المتحان مزاولة المينة

الخريجون الذين تقدموا المتحان 
مزاولة المينة الناجحون

اثبات شخصية
التأكد من بيانات الخريج 
وتقدمو المتحان مزاولة 

المينة ونجاحو فييا
 دقيقة2

 دقائق5طباعة شيادة المزاولةاستخراج بدل فاقد أو تالف
 دقائق3وضع التوقيع والختم

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
شيادة مزاولة مينة لممعمموجود الخريج المعني بالخدمة

2641297www.mohe.psاالدارة العامة لمشؤون ال يوجد-

شهادة مزاولة مهنة أو بدل فاقد: اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

النصر مدرسة زىرة المدائنغرب غزة/ مركز المصادر
مقابل مدرسة خالد الحسنخان يونس/ مركز المصادر

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

توفر االجيزة الالزمةالمدارس الحكومية

كتاب موجو لمدير عام 
التقنيات التربوية باحتياجات 

المدرسة من الوسائل 
التعميمية

التواصل والتنسيق مع 
المركز

 دقائق10

توفر المواد الخام الالزمةالمعممين
تحضير االدوات الالزمة صورة الجياز المراد تصنيعو

لصناعة الجياز التعميمي 
المراد

 دقائق10

 دقيقة15التصنيعالطمبة
مدارس  )المجتمع المحمي 

وكالة الغوث, المدارس 
الخاصة, المؤسسات 

(التعميمية

االستالم ودفع الفاتورة 
 دقيقة20(تكاليف المشروع)

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
تصنيع الجياز التعميمي 

 (100-20)يتراوح بين 
شيكل

االدارة العامة لمتقنياتال يوجد

طباعة الصورة الجمدية 
حسب الطول والعرض 

شيكل (30-10)يتراوح بين 
االدارة العامة لمتقنياتال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
smsرسالة 

حضور الشخص المعني

2641297www.mohe.ps

استالم الجياز أو المطبوعة 
ودفع الفاتورة

االدارة العامة لمتقنيات التربوية

تصنيع الوسائل التعميمية: اسم الخدمة

حسب الكمية المنتجة
غزة )مركزي مصادر التعمم 

(خانيونس- 
7:30-2:30

حضور الجية المعنية أو من ينوب 
عنيا

توفير صورة المشروع 
المطموب أو الوسيمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

النصر مدرسة زىرة المدائنغرب غزة/ مركز المصادر
مقابل مدرسة خالد الحسنخان يونس/ مركز المصادر

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

أن يكون الطالب من فئة 
الموىوبين والمتفوقين

فوراتقديم الوثائقكتاب الترشيح

أن يكون الطالب شارك في 
المسابقات العممية

االلتحاق بنادي حاضنات الشيادة المدرسية
الموىوبين

أسبوعان

%97أن يتجاوز الطالب معدل 

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
االدارة العامة لمتقنياتال يوجد-

طباعة الصورة الجمدية 
حسب الطول والعرض 

شيكل (30-10)يتراوح بين 
االدارة العامة لمتقنياتال يوجد

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
smsرسالة 

حضور الشخص المعني

رعاية الطمبة الموهوبين: اسم الخدمة

أسبوعان
غزة )مركزي مصادر التعمم 

(خانيونس- 
7:30-2:30

طمبة المدارس الحكومية

2641297www.mohe.ps

حضور الطالب دورات 
تدريبية وحضور نوادي 
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

المعيد الوطني لمتدريب
شارع العيون خمف مدرسة - غزة 

زىرة المدائن
مدرسة خالد الحسنمديرية خانيونس- مركز التدريب 

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

بيانات الموظف من 
الحاسوب الحكومي 

االلكتروني
فوراالتسجيل لمدورة

خالل أسبوعينتجميع المتدربين
فورادفع الرسوم

شيرينتنفيذ التدريب
صدار  تنفيذ االمتحان وا 

ساعتانالشيادات

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
 شيكل لمجميور 50-100

حسب الدورة
تدريب مجاني لتنمية ميارات 

الموظفين

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
- صفحة المعيد عمى الفيس بوك

اصدار شيادات الدورةSMSرسائل 

شيرين-  ساعة تدريبية 50
المعيد الوطني ومركز 

تدريب خانيونس
7:30-2:30

المعهد الوطني لمتدريب
(...حاسوب - تنمية بشرية - لغات  )تدريب موظفو الوزارة والجمهور دورات تدريبية : اسم الخدمة

www.niet.gov.ps

كافة المعنيين من موظفي 
الحكومة والمجتمع المحمي

المتدرب نفسو

اثبات شخصية لممجتمع المحمي

82854460المعيد الوطني لمتدريب يوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2.30-7.30عبر مقر الوزارة  دقيقة15غزة تل اليوى قرب وزارة األسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

وسائل االعالم
مخاطبة رسمية من 
فوراتقديم األوراق الثبوتيةالمؤسسة الصحفية

طمبة الجامعات
دراسة الميمة التي تود 
المؤسسة تصويرىا في 

الميدان
 دقائق10

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
تسييل ميمة وسائل االعالم حضور المؤسسة

االدارة العامة لمعالقات الدولية والعامة

احضار كتاب من المؤسسة
مخاطبة رسمية من الجامعة

 دقائق5تسييل ميمة المؤسسة

تسهيل مهمات وسائل اإلعالم والصحفيين والطمبة لمدخول لممدارس : اسم الخدمة

ال يوجدمجانا
اإلدارة العامة لمعالقات 

الدولية والعامة
2641264www.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

جميع االوقاتعبر مقر الوزارة االلكتروني دقائق5تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

وجود جياز حاسوبأولياء أمور الطمبة
الدخول إلى موقع وزارة 

التربية والتعميم
فورا

الدخول عمى بوابة روافد 
http://rawafed.edu.ps

فورا

صفحة الدخول عمى 
صفحة االذاعة التعميمية

فورا

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

ال يوجدمجانية
االدارة العامة لمعالقات 

الدولية والعامة
2641297www.mohe.ps

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

موقع االذاعة التعميمية 
حضور وسماع البرامج 

التعميمية المسموعة

توفير الدروس المسموعة لشرح منهاج الثانوية العامة عبر موقع الوزارة واالذاعة التعميمية/ اسم الخدمة

وجود شبكة انترنتالطمبة
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

عبر موقع الوزارة االلكتروني

صفحة الوزارة عبر الفيس بوك 
صفحة الوزارة عبر الواتس أب

صفحة الوزارة عبر انستجرام

صفحة الوزارة عبر تويتر
اليوتيوب

smsعبر رسائل 

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراالجميور
فوراالمعنيين بالعممية التعميمية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
تقارير عن واقع العممية التعميمية 

 (مسموعة- مرئية - مكتوبة  )
الكترونيا

-
االطالع عمى أخبار وزارة 

التربية والتعميم

نشر التعميمات واالرشادات 
الميمة لمجميور

-غزة تل اليوى قرب وزارة األسرىوزارة التربية والتعميم العالي

أخبار وتقارير العممية التعميمية الكترونيًا: اسم الخدمة

عمى مدار الساعة

وجود اتصال انترنت

فتح مواقع وزارة التربية 
والتعميم العالي االلكترونية 
وعبر مواقع التواصل 

االجتماعي
فورا

--
اإلدارة العامة لمعالقات 

الدولية والعامة
2641264www.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

غزة تل اليوى بجوار وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

مكتب تصديقات خانيونس
- مبنى كمية العموم والتكنولوجيا 

خانيونس

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةالشيادات االصمية
فحص الشيادات والتأكد 

 دقائق5من صحتيا
فورادفع الرسوم المطموبة

وضع الطوابع واالختام 
 دقائق5حسب االصول

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
 (6)شيادة الدبموم والشامل 

شيكل
 - شيادة بكالوريوس

 (12)ماجستير  دكتوراه  
شيكل

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
الشيادات مصدقةحضور الشخص المعني بالخدمة

االدارة العامة لمتعميم الجامعي

 دقائق5-10
 مقر وزارة التربية والتعميم 

مكتب تصديقات - العالي 
خانيونس

7:30 - 2:30

-داخمية  )خريجو الجامعات 
( خارجية

 الخريج نفسو أو من ينوب عنو

صورة عن الشيادات 
االصمية

تصديق الشهادات الجامعية والعميا: اسم الخدمة

ال يوجد
االدارة العامة لمتعميم 

الجامعي
82641269www.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة 
جميع االوقاتموقع الوزارة االلكتروني

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

دقيقتانتقديم االوراق الثبوتية   طمب المنحة  معدل الثانوية العامة
منح داخمية في )الجامعات الفمسطينية 
الجامعات الفمسطينية

صورة الشيادة الثانوية
 تدقيق بيانات الطالب عبر 

الحاسوب
دقيقتان

ايصاالت الدفعالكميات الفمسطينية

استالم االوراق وتدقييا 
وارساليا الى الجيات 

المختصة
 دقائق3

االيبان اوئل الوطن
 صورة اليويةاوائل المديريات

المتفوقين الحاصمين عمى معدالت 
%90فوق 

افادة قيد 

بطاقة البنكالمؤسسات الوطنية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
االستفسار عن المنح 
استالم وتدقيق طمب المنحةموظفو دائرة المنحوشروطيا وكيفية التقديم

اعالن النتائجالتواصل عبر الرسائل
توقيع التعيدات التواصل عبرموقع الوزارة
التواصل مع الجامعاتعبر الجامعات الفمسطينية

خريجي الثانوية العامة
التواصل مع الجامعات 

والمؤسسات المانحة

طمب االلكتروني+ طمب اليدوي ال يوجد
قسم )دائرة المنح والبعثات 
(المنح الداخمية

2641269www.mohe.ps

دقائق7مقر وزارة التربية والتعميموزارة التربية والتعميم العالي

توفير منح داخمية لمطمبة: اسم الخدمة

التوقيع عمى تعيد الترشيح
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30-7:30عبر مقر الوزارة 
جميع االوقاتالموقع الوزارة االلكتروني

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فوراتقديم االوراق الثبوتيةطمب المنحةان يحمل الجواز الفمسطيني
معدل الثانوي العامة يتوافق مع 

شروط المنحة
صورة مصدقة عن الثانوية 

العامة
 تدقيق بيانات الطالب عبر 

دقيقتانالحاسوب

االلتزام بالتخصصات المطروحة
خمو + شيادة عدم محكومية

امراض

استالم االوراق وتدقييا 
وارساليا الى الجيات 

دقائق5المختصة
ان )االلتزام بالمقابالت الشخصية 

(وجدت
صورة ىوية+ صورة الجواز

 دقائق5
فوراتقديم االوراق الثبوتيةطمب المنحةان يحمل الجواز الفمسطيني

الحصول عمى معدالت تتوافق مع 
شروط المنحة في الشيادات 

ثانوية , ماجستير,  )العممية 
(دكتوراه

صورة مصدقة عن 
ثانوية, )الشيادات العممية 

(بكالوريوس, ماجستير

 تدقيق بيانات الطالب عبر 
الحاسوب

 دقائق5

االلتزام بالتخصصات المطروحة
+ شيادة حسن سير وسموك

خمو امراض
ان )االلتزام بالمقابالت الشخصية 

(وجدت
صورة ىوية+ صورة الجواز

الفئة العمرية تتناسب مع شروط 
المنحة

سيرة ذاتية

الحصول عمى لغات تنتمي الى 
المنحة المتوفرة

رسائل دافع+رسائل توصية 

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
استالم وتدقيق طمب المنحةموظفو دائرة المنحاالستفسار عن المنح وشروطيا

اعالن النتائجعبر التواصل االجتماعي آلية التقديم لممنح

عبر وموقع الوزارةالتوقيع عمى تعيد الترشح لممنحة
توقيع التعيد و سند الكفالة 

العدلية لممنحة

smsعبر الرسائل التوقيع عمى سند الكفالة العدلية
التواصل مع الجيات 
لتسييل ميمة السفر

استالم االوراق وتدقييا 
وارساليا الى الجيات 

المختصة
 دقائق5

طمب االلكتروني+ طمب اليدوي ال يوجد
قسم )دائرة المنح والبعثات 
(المنح الخارجية

2641269www.mohe.ps

 دقيقة20مقر وزارة التربية والتعميموزارة التربية والتعميم العالي

خريجي الثانوية العامة 
(البكالوريوس)

خريجي الجامعات           
(الدراسات العميا ) 

توفير منح خارجية لمطمبة: اسم الخدمة
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

فورًاغزة تل اليوى بجوار وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
 موقع وزارة التربية والتعميم 

العالي االلكتروني
جميع االوقات

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

فورافتح موقع وزارة التربية والتعميمتوفير جياز حاسوب

وجود شبكة انترنت

فتح رابط المرشد 
االلكتروني 

https://eservices.mo
he.ps/e-guidance/

فورا

فورافتح الخدمة المطموبة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

فتح الرابط
االطالع عمى التخصصات 
المتوفرة في الجامعات 

حسب المعدل

توفير خدمة المرشد االلكتروني عمى موقع الوزارة الختيار التخصص المناسب في التعميم العالي لطمبة الثانوية العامة: اسم الخدمة

www.mohe.ps

خريجو الثانوية العامة

82641269االدارة العامة لمتعميم الجامعي
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عناوين فروع تقديم الخدمةاماكن وفروع تقديم الخدمة
 الوقت المستغرق النجاز 

الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

دقيقة10تعبئة الطمبصورة عن الثانوية العامة مصدقة  
الشيادة العممية االصمية 

مصدقة
 من خارجية وسفارة البمد 

الصادرة
 عنيا الشيادة

دقيقة10تجييز كافة الوثائق المطموبة  

جواز السفر األصمي وصورة عنو
نموذج طمب معادلة
(4)صور شخصية عدد 

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
يتم االن استحداث نظام 

التعديل من خالل 
المستحقات لموظفي غزة

وجود الشخص المعني بالتعديل
استالم الشيادات مصدقة

شيادة جامعية معدلة

(دكتوراه-ماجستير-دبموم عالي-بكالويوس-دبموم-ثانوية)معادلة الشهادات الجامعية : اسم الخدمة

8-1:50وزارة التربية و التعميماسابيع 3-5غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

دبموم المتوسط-ثانوية عامة
بكالوريس- دبموم عالي

من الدول االجنبية
(الدكتوراه- الماجستير )

من الدول العربية

حضور الشخص نفسو 
او من ينوب عنو
من خالل توكيل

دقيقة5تسميم الطمب   

لجميع الشيادات الجامعية 
 شيقل60

http://www.mohe.pna.ps/Portal2641269وزارة التربية والتعميم العاليwww.mohe.ps
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

عبر مقر المديرياتابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
االدارة العامة لمشؤون الماليةغزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
اقسام الخدمات في المديرياتغزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى
خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس

دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس
الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

صورة اليوية الشخصيةان يكون موظف لدى وزارة التربية
تقديم الطمب لدى 

اقسام الخدمات/ المديريات
فورا

فورافحص االوراق الثبوتيةاثبات مكان السكنبعد مكان السكن عن مكان العمل

فوراتقديم الخدمة لمموظف

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
نقل موظفي الوزارة والمدارس 
بوسائل النقل مجانا بسبب 

الحصار
توفر وسيمة نقلsmsرسالة عبر 

دائرة الخدمات

نقل معممي المدارس الى مكان عممهم بوسائل نقل : اسم الخدمة

يوميا
الساعة السادسة 

صباحا حتى الساعة 
الثالثة والنصف مساء

المعممين والموظفين

2641297www.mohe.psدائرة الخدماتطمب التماس-

75

http://www.mohe.ps/


عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

عبر مقر المديرياتابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
االدارة العامة لمشؤون الماليةغزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
أقسام الحسابات في المديرياتغزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة

مديرية تعميم الوسطى
النصيرات قرب مدرسة خالد بن 

الوليد
خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس

دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس
الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

أيام7اعالن عن مزاد البيعالمشاركة في المزاد

الحصول عمى طمب المزاد
تعبئة الطمب وتقديمو في 

الموعد المحدد
فورا

فتح المظاريف والترسية 
عمى السعر المناسب

 يوم1

دفع قيمة العرض حال 
الترسية عميو

يوم1

يوم1نقل المخمفات المباعة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
قسم الحسابات 

قسم الموازم

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
يتم تشكيل لجنة فتح 
مظاريف وبت وترسية

نقل المخمفات وتممكياترسية العطاء

بيع المخمفات المستهمكة : اسم الخدمة

2:30 - 7:30أيام10

التجار المعنيين

تأمين الدخول في المزايدة

االدارة العامة لمشؤون المالية

2641297www.mohe.psيوجدقيمة العطاء المقدم في الطمب
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

االدارة العامة لمشؤون الماليةغزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي
أقسام الحسابات في المديرياتابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة
غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة
النصيرات قرب مدرسة خالد بن الوليدمديرية تعميم الوسطى
خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس

دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس
الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

 دقائق5تعبئة استمارة الثانوية العامةاخر شيادة تم الحصول عمييا

يومافادة باالعفاء من الرسومصورة اليوية

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
االدارة العامة لمشؤون المالية
أقسام الحسابات في المديريات

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

وجود الطالب
التسجيل في امتحان 

الثانوية العامة

 (منازل)طمبة الثانوية العامة 
الطمبة المحتاجين

التسجيل في برنامج االلتحاق 
لمثانوية العامة

2641297www.mohe.psيوجدشيكل 200

لمحاالت الخاصة (طمبة المنازل)اعفاء طمبة الثانوية العامة من الرسوم : اسم الخدمة

2:30 - 7:30يومان
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

2:30 - 7:30عبر مقر الوزارةأيام10غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

أيام7اعالن عن العطاءالمشاركة في العطاء

الحصول عمى طمب العطاء
تعبئة الطمب وتقديمو في 

الموعد المحدد
فورا

فتح المظاريف والترسية 
عمى العطاء المناسب

 يوم1

يوم1ابرام عقد الخدمة أوالتوريد
حسب شروط العطاءاالستالم

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
يتم تشكيل لجنة فتح 
مظاريف وبت وترسية

نقل البضاعة وتممكياترسية العطاء

معامالت التجار الموردين: اسم الخدمة

التجار

تأمين الدخول في العطاء

2641297www.mohe.psاالدارة العامة لمشؤون الماليةيوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

عمى مدار الساعةhttps://eservices.mohe.ps/feesدقيقة 15غزة تل اليوى قرب وزارة االسرىوزارة التربية والتعميم العالي

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

طمبة الدبموم المتوسط 
الراغبين بتقديم امتحان 

الشامل

ان يكون ولي االمر من موظفي 
حكومة غزة

فتح بوابة الدفع االلكتروني 
من المستحقات عبر 
برنامج الدخول الموحد

 دقائق5

أن يممك رصيد في الحافظةطمبة الثانوية العامة
اختيار الخدمة المرادة 

والتسجيل ودفع الرسوم من 
الحافظة

 دقائق10

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
االدارة العامة لمشؤون المالية شيكل200رسوم امتحان الشامل 

رسوم الثانوية العامة منازل 
 شيكل200

االدارة العامة لتكنولوجيا 
المعمومات

رسوم الثانوية العامة نظامي 
 شيكل70

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى
التسجيل في امتحان الشاملsmsرسالة عبر 

التسجيل في امتحان الثانوية العامة

تسديد رسوم الثانوية العامة وامتحان الشامل من المستحقات الكترونيًا: اسم الخدمة

2641297www.mohe.psال يوجد
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عناوين فروع تقديم الخدمةأماكن وفروع تقديم الخدمة
معدل الوقت المستغرق 

النجاز الخدمة
وقت تقديم الخدمةقنوات تقديم الخدمة

لجنة الطوارئ في المديرياتابراج الشيخ زايدمديرية تعميم شمال غزة

غزة قرب مدرسة الزىراءمديرية تعميم شرق غزة
لجنة الطوارئ المدرسية في 

المدارس
غزة قرب ممعب اليرموكمديرية تعميم غرب غزة

مديرية تعميم الوسطى
النصيرات قرب مدرسة خالد بن 

الوليد
خانيونس دوار ابو حميدمديرية تعميم خانيونس

دوار بني سييالمديرية تعميم شرق خانيونس
الشابورة قرب جمعية الصالحمديرية تعميم رفح

الفئة المستهدفة
متطمبات وشروط الحصول عمى 

الخدمة
الوثائق المطموبة

اجراءات الحصول عمى 
الخدمة

مدة كل اجراء

قصف بيوت في حال الحرب
اعتداءات اسرائيمية عمى منطقة 

معينة
-الفيضانات )الكوارث الطبيعية 

(الزالزل
النزاعات العائمية

انتشار وباء في منطقة معينة

الموقع االلكترونيهاتف/جوالالجهة المختصة لالستفسارنموذج طمب الخدمة والمرفقاترسوم الخدمة
لجنة الطوارئ المركزية

لجنة الطوارئ في المديرية

مؤشر اداء الخدمةطريق االشعار بالخدمةمعمومات اخرى

-
االعالن من خالل االذاعة 

المسموعة والمرئية
فتح مراكز االيواء الحكومية

لممواطنين أيام الكوارث (مدارس)فتح مراكز االيواء : اسم الخدمة

حسب الحاجةفورا

لجان الطوارئ

المواطنين النازحين

يتم فتح مراكز االيواء في 
المدارس الحكومية بعد 

اكتفاء مراكز االيواء التابعة 
استقبال النازحين من قبل 
لجان الطوارئ المشتركة 
بين وزارة التربية والوزارات 

المختصة

2641297www.mohe.psيوجد-
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