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 المقدمة

 

 ضمنالنظام ي ، هذاقطاع التربية في دولة اإلمارات العربية المتحدةتستهدف مبادرة هو ن نظام ترخيص المعلميإن  
ت العربية في كل  أرجاء دولة اإلمارا برنامج الترخيص للمعلمين والقيادات التعليميةو  عليميةر المعايير التيتطو 

 المتحدة. 

في ومات المعل إدراجمساعدة المعلمين على تسجيل أنفسهم في نظام ترخيص المعلمين و  إلى الدليل يهدف هذا
 الشخصي من أجل تقديمه لتحديد مواعيد اإلمتحانات.الملف 
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 التسجيل
 ةالموجود  "سجل هناكلمة " على نقركنت تستخدم النظام للمرة األولى، سيتوجب عليك التسجيل من خالل ال إذا

 .على الصفحة الرئيسية

وزارة  معرف على عبارة" لدي نقر)المدارس الرسمية(، إني خاص بموظفي وزارة التربية رو لديك بريد إلكت إذا كان
 .التربية" التي ستظهر على صفحة التسجيل كما هو وارد أدناه

 

 

 دراج المعلومات التالية:إعليك  بسيتوج
 اإلسم-
 الشهرة-
 رقم الهاتف-
 )قم بكتابة إسم المستخدم فقط(البريد اإللكتروني الخاص بموظفي وزارة التربية -
 مروركلمة ال-
 مرورتأكيد كلمة ال -
 حكاموضع إشارة داخل المربع المتعلق بالموافقة على الشروط و األ-

سفل أ ةالموجود "سجل هنا " أنقر على كلمةبعد اإلنتهاء من إدراج المعلومات المطلوبة للتسجيل في النظام، 
  اإلستمارة
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دي ليس ل"على عبارة  ، أنقر(بريد إلكتروني خاص بموظفي وزارة التعليم )مدارس خاصة كنت ال تملكإذا 
 .التي ستظهر على صفحة التسجيل كما هو وارد أدناه "وزارة التربية معرف

 

 

 سيتوجب عليك إدراج المعلومات التالية:
 من القائمة "اإلمارة إختار " -
  من القائمة الحالية تكإختار مدرس -
 المدرسة الذي تمت مشاركته معك من قبل المدرسةأدخل رمز  -
 لكترونيإلالبريد ا -
 سمإلا -
 الشهرة -
 رقم الهاتف -
 كلمة المرور -
 تأكيد كلمة المرور -
 وضع إشارة داخل المربع المتعلق بالموافقة على الشروط و األحكام -

 
 ةموجودال "سجل هنا كلمة "بعد اإلنتهاء من إدراج المعلومات المطلوبة للتسجيل في النظام، أنقر على 

 اإلستمارةأسفل 
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 .حققالتإلتمام عملية  تم تسجيله يعلى البريد اإللكتروني الذ ستصلك رسالة

 

 
 

 

ندها ستتمكن ع ك وحساب التحقق منلكتروني سيتم إلالبريد ا الذي تم إرساله إلىعلى الرابط النقر عند 
بارة ع من خالل النقر على ترخيص المعلمين نظام علىمن إكمال عملية التسجيل إلرسال ملفك كامال   

 .إلضافة البريد اإللكتروني وكلمة المرور الخاصة بك في الصورة أدناه التي تظهر "تسجيل الدخول "
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 ك الشخصيملف إرسال

 ه.إرسالتتمكن من لفي ملفك الشخصي  لزاميةإكمال المعلومات اإليجب ،تسجيل الدخول بعد 

 

 يتألف من:إن  الملف الشخصي 

  ساسيةاألالمعلومات * 

 معلومات إلزامية يجب إدراجها(* العلمية المؤهالت( 

 يةنكليز اللغة اإل اختبار 

 معلومات إلزامية يجب إدراجها(* المعلومات المهنية( 

 تراخيص التدريس السابقة 

 معلومات إتصال إضافية 

 معلومات إلزامية يجب إدراجها(* المرفقات( 

 معلومات إلزامية يجب إدراجها(* اللغات( 

 عارفالم 

  الحاسوبإستخدام مهارات 
 

تسجيل المعلومات في كل قسم من خالل النقر على ويمكن سيتم شرح كل قسم من هذه األقسام في هذا الدليل، 
 مقابل كل قسم. ةضافة" الموجودإل" اكلمة 

 .ملفك الشخصي رسالتتمكن من إلالنجمة )*( ترافقها عالمة يالت كافة األقساميرجى ملء مالحظة:
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 الملف الشخصي: المعلومات األساسية

في  "ة"تحرير المعلومات الرئيسيعلى  المعلومات األساسية في الملف الشخصي، أنقر قسمبيانات في  إلضافة
 .االستمارة منى العليا سر الزاوية الي

 

 )*( ألن ها إلزامية.عالمة النجمة تي ترافقهاال قساميرجى ملء كل  األ

 يمكن تحميل صورة شمسية في الملف الشخصي.

 .في الملفالمعلومات لحفظ  "تحديث"، أنقر على قسامبعد ملء كافة األ

 تلقائيا  رقم الموظف في وزارة التربية. يدرجالنظام إن  مالحظة: 
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 الملف الشخصي: المؤهالت العلمية

 

 اتدرج وأ لمؤهالت التي نلتها مثل الشهاداتوا البيانات الخاصة بالدرجات إضافةتحت عنوان المؤهالت، يمكن 
 .دكتوراه ال وأ رالماجستي وأ الباكالوريوس

 إضافة": "كلمة  على المعلومات التالية ثم  النقر تتضمن منفصلة استمارةلكل  مؤهل تعليمي، يتعي ن ملء 

 يفرعالتخصص ال  اسم المؤسسة التعليمية 

  الدراسةعدد ساعات  الدولة 

  (المعدلاإلنجازات )مثل  نوع الشهادة 

 إضافة ملف  الشهادة اسم 

  سنة التخرج 

 التخصص الثاني 
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ل بيانات المؤه إلضافةفي صفحة الملف الشخصي  "إضافة" كلمة لى ، أنقر ععلميمؤهل أكثر من  إن نلت
 لى النحو المذكور أعاله.اآلخر ع

 .ك الشخصيلتتمكن من إرسال ملف العلمية المؤهالت ملف في قسم يجب إنشاء: مالحظة

 

 يةنكليز ختبار اللغة اإلاالملف الشخصي: 
" 

 "إضافة" كلمة أو غيره، أنقر على CEFأو  TOEFLأو  IELTSإن نجحت في اختبار في اللغة اإلنكليزية مثل 
 اختبار اللغة اإلنكليزية ثم:قسم في 

 اختر اسم اإلختبار 
 ضف المعدلأ 
  نسخة عن شهادة النجاح في اختبار اللغة اإلنكليزيةوارفق 

 

  

 

 .تكرار الخطوات المذكورة آنفا  إن نجحت في أكثر من اختبار واحد في اللغة اإلنكليزية يجوز
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 المعلومات المهنيةالملف الشخصي: 

 

 قسمي ف"إضافة" كلمة  حالية. أنقر على ، سابقة و أي  خبرة مهنيةعن تفاصيل ال هو المعلومات المهنيةبالمقصود 
 المعلومات المهنية في الملف الشخصي.

 المعلومات عن الوظائفدراج بع الخطوات عينها إل"إضافة" وات   كلمةالمطلوبة، أنقر على  معلوماتال إدراجبعد 
 .األخرى  السابقة

 ك الشخصيلتتمكن من إرسال ملف المعلومات المهنيةفي قسم  ملف إنشاء يجبمالحظة: 
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 السابقة عليمالت رخصةالملف الشخصي: 

 

 لى(، أنقر عمن غيرها)من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو  ةتعليم سابق ةصرخإلدراج المعلومات الخاصة ب
 ه.االمطلوبة على النحو الوارد أدنالتعليم السابقة لتسجيل التفاصيل  رخصة قسم في"إضافة"  كلمة

ن"إضافة" لحفظ المعلومات الم كلمة  على، أنقر المعلومات كافة إدراجبعد   ة.دو 
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 ضافيةإتصال إ معلوماتالملف الشخصي: 

 

 ة.البيانات المناسب وامأل إلتصالمعلومات ا قسم في"إضافة" كلمة أخرى، أنقر على  إتصالإلضافة معلومات 

 .ها"إضافة" لحفظ كلمة ، أنقر علىإدراج المعلوماتبعد 
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 المرفقاتالملف الشخصي: 
 . اإلثباتمستندات الشخصي  هملف  يرفق إلى  على المعلم أن

 المرفقات كل ما أردت أن تضيف مرفقا /مستندا . قسمفي "إضافة" كلمة أنقر على 

 يمكن إرفاق المستندات التالية:

 حسن السلوك شهادة  بطاقة الهوية اإلمارتية* 

 السيرة الذاتية  الشهادة مع المعادلة 

 كشف العالمات  الشهادة دون المعادلة 

 تأشيرة اإلقامة*  جواز السفر* 

  

 "تحميل". كلمة عند اإلنتهاء من إرفاق المستندات، أنقر على

 

 

 

 يرجى ملء كافة األقسام التي ترافقها عالمة النجمة )*( ألنها إلزامية
 .ك الشخصيلتتمكن من إرسال ملف المعلومات المهنيةفي قسم  ملف إنشاء يجبمالحظة: 
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 الملف الشخصي: اللغات 

 

المعلومات  إلدراجاللغات  قسمفي "إضافة"  كلمة  اللغات. أنقر على قسم تضاف اللغات التي يعرفها المعلم في
 المناسبة لكل  لغة:

 اللغة 

 مستوى اإلجادة 

  ،(التحدثنوع التواصل )قراءة، كتابة 

 

 

 

 .إلضافة لغات اخرى إتبع الخطوات عينها 

 .ك الشخصيلتتمكن من إرسال ملف اللغاتفي قسم  ملف إنشاء يجبمالحظة: 

 

 

 



16 
 

 عارفمالالملف الشخصي: 
 يمكن ذكر شهادات تعريف من وظائف سابقة في قسم المعارف في الملف الشخصي

 .المدرجة"إضافة" لحفظ المعلومات كلمة "إضافة" لملء المعلومات الالزمة ثم أنقر على  كلمة أنقر على 

  

 

 واتبع الخطوات المذكورة أعاله. عارفالم قسمفي "إضافة"  كلمة  ، أنقر علىواحد معرفأكثر من إلضافة 
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 الحاسوب إستخدام الملف الشخصي: مهارات

 

 ي.الحاسوب في الملف الشخصإستخدام مهارات قسم  فيالحاسوب إستخدام المعلومات عن مهارات  تحديثيمكن 

 "حفظ". كلمة "تحرير المعلومات" وحدد مستوى المهارة ثم أنقر على  عبارة أنقر على 
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 الملف الشخصي: اإلعالن وإرسال المعلومات

 

ذات الصلة، يصر ح المعلم أن  المعلومات المقدمة صحيحة ثم ينقر  قسامعند اإلنتهاء من ملء المعلومات في األ
 "إرسال المعلومات".عبارة على 
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 الدخولتسجيل 

 

ذلك و  الشخصي الذي تم  فتحه الدخول إلى نظام ترخيص المعلمين، يمكن اإلطالع على الملفتسجيل بمجرد 
 ."ملفي" خانةتحت 

 

 

 

 ة.للفتحه واستعراض المعلومات المسج   قسمل، أنقر على عنوان اقسمتحت كل  درجةلإلطالع على البيانات الم

يتم لإذا كنت ترغب في إجراء أي تحديثات على ملفك الشخصي ، ستحتاج إلى إرسال ملفك الشخصي مرة أخرى 
 ه.تحديث


