
Dear grade 12 parents, 

 

We hope you are keeping well. This email serves as a reminder of the steps you 

need to follow to request the equivalency certificate for your son/daughter from the 

Ministry of Education in the UAE. This certificate is a condition for acceptance in 

UAE accredited Universities and federal universities.  

 

A- Equivalency requirements:  

 

As you all know, any student whether national or resident seeking to pursue higher 

education in accredited UAE universities or Emirati seeking scholarships to study 

abroad will need the equivalency certificate from the Ministry of Education. 

The student will be able to apply for the equivalency after s/he graduates from 

High School through the link:  

https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalent.aspx 

Request for equivalency of grade 12 certificates for a foreign curriculum (private 

schools in UAE) 

 

Documents required: - KHDA attested grades 10, 11 and 12 final report cards. 

-        Attested   High School Diploma 

-          SAT and IELTS /TOEFL scores for non-Emiratis (min. 

450 SAT math, 5 IELTS academic/ 61 TOEFL ibt) 

-          EMSATS English and Math for Emiratis (1100 Eng, 500 

Math) 

- Copies of student’s Emirates ID, passport, and UAE visa for 

non-GCC nationals. 

 

Please note that you need to create an account through the above provided link, 

scan and upload all required documents, then pay for the service.  

 

B- Attested report cards and diploma: 

 

Grades 10, 11 and 12 final report cards and the graduation diploma should 

be attested through the KHDA parent portal before requesting the 

equivalency. Parents should log in to their KHDA accounts and upload the 

report cards and diploma (Please upload clear scans and not photos) After 

approval, parents proceed for the payment (120 AED per report card). Some 

students have already attested the grades 10 and 11 report cards and will 

only need to attest final grade 12 report card and diploma once received. 

https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalent.aspx


Requests for any missing report cards should be made directly to the school’s 

registrar Nahla.ab@greenwood.sch.ae and before June 30th. 

Finally, we urge you to start the process as early as possible to avoid delays. 

 

P.S: For further inquiries, you can reach out to the Guidance counselor Ms. Rania 

Barakat  

email: rania.ba@greenwood.sch.ae 

telephone: 04-2888000 ext. 113. 

 

Regards, 

School administration 

 

 

 , طالب الصف الثاني عشرأولياء أمور حضرة  

/   ماتباعها لطلب شهادة معادلة ابنك مبالخطوات التي يتعين عليك   كمرتذكي نود . بصحة جيدة  وا نأمل أن تكون 

من وزارة التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة. هذه الشهادة شرط للقبول في الجامعات   مابنتك 

 .الحكوميةالمعتمدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والجامعات 

          

 متطلبات المعادلة : 

لمتابعة التعليم العالي في جامعات اإلمارات كما تعلمون ، سيحتاج أي طالب سواء كان مواطنًا أو مقيًما يسعى 

العربية المتحدة المعتمدة أو إماراتي يسعى للحصول على منح للدراسة في الخارج إلى المعادلة من وزارة 

التعليم.سيتمكن الطالب من التقديم للمعادلة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية من خالل 

https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/pages/CertEquivalent.as الرابط:

px 

 طلب معادلة شهادات الصف الثاني عشر منهاج غير وزراي )مدارس خاصة داخل الدولة(

 . KHDAمصدقة من   grades 10,11 ,12شهادات -: ات المطلوبة المستند 

 KHDAشهادة دبلوم التخرج مصدقة من  -  

  SAT 450لغير اإلماراتيين )بحد أدنى   IELTS / TOEFLو   SATدرجات  -  

 ( TOEFL ibt  61أكاديمي /   IELTS 5رياضيات ، 

 رياضيات( Eng  ،500  1100( لإلماراتيين )EMSATSامتحانات اللغة اإلنجليزية والرياضيات ) -
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 نسخة عن جواز سفر الطالب والهوية االماراتية و نسخة عن االقامة للمقيمين.  -

 

إنشاء حساب من خالل الرابط المذكور أعاله ، ومسح وتحميل جميع المستندات  يتوجب على الطالب 

 المطلوبة ، ثم دفع ثمن الخدمة.

 تصديق الشهادات: 

من خالل بوابة هيئة المعرفة   و دبلوم التخرج 12و  11و   10يجب التصديق على التقارير النهائية للصفوف  

الخاص بكم وتحميل بطاقات التقرير )يرجى   KHDAوالتنمية البشرية. يجب تسجيل الدخول إلى حساب 

درهًما لكل  120تحميل مسح ضوئي لبطاقات التقارير وليس صور(. بعد الموافقة ، يمكنكم متابعة الدفع )

 بطاقة تقرير(. 

تقرير  الوسيحتاجون فقط إلى تصديق  11و   10لصفين ل ير النهائيةالتقار قام بعض الطالب بتصديق لقد  

 .من المدرسة  اماستالمه بعد   لصف الثاني عشر والدبلومالنهائي ل

 Nahla.ab@greenwood.sch.ae امينة التسجيل  مع  مباشرةً لطلب اي تقرير مفقود, يرجى التواصل 

 يونيو.   30قبل 

 

  Rania Barakatمالحظة: لالستفسار, يرجى التواصل مع المرشد المهني و االكاديمي 

 rania.ba@greenwood.sch.aeالبريد االلكتروني :  

 ext.113 042888000تلفون: 

 

 ,منيات تمع اطيب ال

 ادارة المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rania.ba@greenwood.sch.ae


 


