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 2021) لسنة                        رقـــم (       إداري قرار  

 "   شريعة اإلسالمية والقانون ل اإلمام مالك ل�لية "  ترخيص تجديد�شأن 

 للعمل �� مجال التعليم العا�� 

 

 ،  وكيل الوزارة للشؤون اال�اديمية للتعليم العا�� 

 ، �شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوان�ن املعدلة لھ، 1972) لسنة  1�عد االطالع ع�� القانون االتحادي رقم ( 

 ،�شأن الهي�ل التنظي�ي لوزارة ال��بية والتعليم ، 2016) لسنة 28وع�� قرار مجلس الوزراء رقم (

 العا�� �� الدولة،، �� شأن قواعد و�جراءات ال��خيص للمؤسسات املعنية بالتعليم 1992) لسنة    1وع�� قرار مجلس الوزراء رقم ( 

 للعمل �� مجال التعليم العا�� ،لشريعة اإلسالمية والقانون   �لية اإلمام مالك�شأن  ترخيص  ، 2014) لسنة  100القرار الوزاري رقم (   وع�� 

 امها بوزارة ال��بية والتعليم،، �شأن الهي�ل التنظي�ي لإلدارات وامل�اتب واألقسام واختصاصا��ا ومه  2016) لسنة 699وع�� القرار الوزاري رقم (

 ، �شأن تفو�ض وكيل الوزارة للشؤون اال�اديمية للتعليم العا�� �� �عض الصالحيات، 2018) لسنة 270وع�� القرار الوزاري رقم (

 . مجال التعليم العا��للعمل ��     شريعة اإلسالمية والقانون ل�لية اإلمام مالك لترخيص تجديد العتماد األ�ادي�ي �شأن مفوضية اوع�� تقر�ر 

 

 قـــــــرر  ت

 املادة األو��  
 
 ح�ى  تجديدهذا الويسري  للعمل �� مجال التعليم العا�� ،  د�يإمارة  و مقرها  "   والقانون  اإلسالميةشريعةل �لية اإلمام مالك ل"  جدد ترخيص يُ 

 .  ، ويعاد النظر �� هذا ال��خيص بصفة دور�ة و�� اطار التقو�م الشامل الذي تقوم بھ الوزارة  2025 د�سم�� 9 

 

 املادة الثانية 

 ع�� جميع جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار �ل فيما يخصھ .

 

                           

                                  

                                                                                                                          

          محمد ابراهيم املعال  /كتور د  ال                                                                                                            

 وكيل الوزارة للشؤون اال�اديمية للتعليم العا��                                                                                                
 صدر عنا: 

   2120/      /          بتار�خ:      

 :إ�� ��خة

 دارة ال��اخيص املؤسسية واالعتمادإ  -

 مفوضية االعتماد اال�ادي�ي     -
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