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 المقدمة

هو مبادرة تستهدف قطاع التربية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، هذا النظام يضمن تطوير  المهن التعليميةإّن نظام ترخيص  

 في كّل أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.  للمهن التعليميةبرنامج الترخيص والمعايير التعليمية 

 المهن التعليمية لى تسجيل أنفسهم في نظام ترخيص  ع  المهنيين في المناصب التعليمية وغير التعليميةالدليل إلى مساعدة    يهدف هذا

 . االمتحاناتوإدراج المعلومات في الملف الشخصي من أجل تقديمه لتحديد مواعيد 

 التسجيل

على الصفحة   على كلمة "التسجيل" الموجودة إذا كنت تستخدم النظام للمرة األولى، سيتوجب عليك التسجيل من خالل النقر

 الرئيسية.

"لدي معرف وزارة التربية"   على عبارة انقر(، الحكوميةإذا كان لديك بريد إلكتروني خاص بموظفي وزارة التربية )المدارس 

 التي ستظهر على صفحة التسجيل كما هو وارد أدناه.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 سيتوجب عليك إدراج المعلومات التالية: 

       المنسدلةحدد اإلمارة / المنطقة من القائمة  ✓
       الحالية من القائمة المنسدلة  مدرستك حدد ✓
       االسم الكامل ✓
       الهاتف ✓
   moe.aeأو@  moe.gov.ae@  والتعليم زارة التربيةالخاص بو اإللكترونيبريدك  ✓
       كلمة المرور ✓
       تأكيد كلمة المرور ✓
 األحكام  الشروط و وضع إشارة داخل المربع المتعلق بالموافقة على   ✓

ي 
ي أسفل النموذج نظام ترخيص المعلمير   بمجرد االنتهاء من جميع الحقول اإللزامية للتسجيل ف 

 .، انقر فوق زر التسجيل ف 

 ، سيتم مشاركة معلومات إضافية من قبل وزارة التربية لضمان التسجيل الناجح على النظامللقيادات المدرسيةبالنسبة  : مالحظة *



  فمعر يلد  ليس عالمة " فانقر على (،يكن لديك معرف البريد اإللكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم )المدارس الخاصة إذا لم 

 كما هو موضح أدناه التسجيلتظهر على صفحة  لوزارة التربية والتعليم" التي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ستحتاج إىل تقديم التفاصيل التالية 

       من القائمة المنسدلة المنطقة\ اإلمارةحدد  ✓
       الحالية من القائمة المنسدلة مدرستك حدد ✓
       مشاركته معك من قبل المدرسة أدخل رقم التعريف الشخصي للمدرسة الذي تمت ✓
ي  ✓

ون  يد اإللكتر        التر
       االسم الكامل ✓
      الهاتف ✓
       كلمة المرور ✓
       المرورتأكيد كلمة  ✓
وط واألحكام ✓        حدد خانة االختيار الخاصة بالشر

 انقر زر التسجيل في أسفل النموذج.  المهن التعليمية،نظام ترخيص بمجرد االنتهاء من جميع الحقول اإللزامية للتسجيل في 

ي الذي قمت بتسجيله 
ون  يد اإللكتر ي إىل معرف التر

ون   .إلكمال عملية التحقق سوف تتلفر رسالة بريد إلكتر

  

  



 

 

 

 

ويمكنك متابعة عملية التسجيل إلرسال ملفك الشخصي الكامل   حسابك،، سيتم التحقق من  بمجرد النقر على الرابط في البريد اإللكتروني

 بالنقر فوق رمز تسجيل الدخول الظاهر أدناه إلضافة معرف البريد اإللكتروني وكلمة المرور:  المهن التعليميةنظام ترخيص على 

  

 
 

 

 

 



 :أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم انقر عىل زر تسجيل الدخول أدناه

 

 اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك  تغيتر 

ي  بريدك تغيتر 
ون   الدخول  لتسجيل اإللكتر

 المهن التعليمية نظام ترخيص في   الدخولبتسجيل قم  .1
ي  .2

ون  يد اإللكتر  "انقر عىل صورة الملف الشخصي ثم انقر عىل "تغيتر التر
  

 
  
ثم انقر فوق الزر "تأكيد"   للتأكيد،نفس البريد اإللكتروني  إدخال الدخول وأعد لتسجيل أدخل بريدك اإللكتروني الجديد .3

 . للحفظ
  



 
  
افتح البريد اإللكتروني وانقر على رابط التنشيط  الجديد،سيتم إرسال تأكيد البريد اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني  .4

 لتنشيط حسابك بالبريد اإللكتروني الجديد.
ي الجديد الذي قدمته .5

ون  يد اإللكتر  .اآلن يمكنك تسجيل الدخول باستخدام التر
  

 بك  الخاصة المرور كلمة تغيتر 
 المهن التعليمية نظام ترخيص  فيقم بتسجيل الدخول   .1
 "الش انقر عىل صورة الملف الشخصي ثم انقر عىل "تغيتر كلمة  .2
  

 
 

  
" لحفظ  السرثم انقر فوق الزر "تغيير كلمة  المرور،أدخل كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة وأكد كلمة  .3

 تحديثاتك. 
  



 
  
إعادة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور  اآلن يمكنك المرور،سيتم عرض رسالة النجاح لتأكيد تغيير كلمة  .4

 الجديدة.
  

 

 الشخصي ملفك  إرسال
ي ملفك الشخصي لتتمكن من إرساله.  

 بعد تسجيل الدخول، يجب إدراج المعلومات اإللزامية ف 



 

  

 : يتكون ملفك الشخصي من

 * شخصية  معلومات  •

ي قارئ بطاقة الهوية   الهوية اإلماراتية لتحقق من ا •
)إلزامي من خالل استخدام بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك ف 

ي أي مركز  
ي مدرستك أو ف 

       ( *المتعاملير  سعادة  من مراكز  اإلماراتية المقدم ف 

       ( *إلزامي نوع الوظيفة )قسم  •

    * التخصص  •

   * المؤهالت •

ية •        اختبار اللغة اإلنجلتر 

   * المعلومات المهنية •

   *إن وجدت( التعليمية )   للمهنلدولية الرخصة ا •

       / معادلة الشهادة * تصديق  •

  ضافيةتفاصيل إ •

   * المرفقات •

  * اللغات •



       المراجع •

       مهارات الحاسب اآلىلي  •

ي هذا الدليل، 
ح كل قسم من هذه األقسام ف  ي كل قسم من خالل النقر عىل كلمة "  سيتم شر

ويمكن تسجيل المعلومات ف 

 اإلضافة" الموجودة مقابل كل قسم. 

 كي يعتبر ملفك الشخصي كامالً وجاهز للتقديم. مالحظة: يرجى ملء كافة األقسام التي ترافقها عالمة النجمة )*(

 المعلومات الشخصية  و اإلماراتيةبطاقة الهوية ملفي الشخصي: 

ا   مسجل   كمستخدم  الهوية  تفاصيل   أضف 
ً
 حديث

 المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك  تسجيل الدخول باسم .1
 إلغالقها  حسنا أدناه، انقر عىل زر   الرسالة ستظهر .2
  

 
  
صالحة  هوية بطاقة " الحالةو  "  EID xxx- XXXXXXXXXXX -x"  اإلماراتيةالهوية  الشخصية،المعلومات    قسم تحت .3

 عليها  بالنقر  تسمحو   باألحمر  تظهر مطلوبة "  
 " مطلوبة   صالحةبطاقة هوية عىل "  اضغط .4
: "إلضافة  .5 ي قسم المعلومات الشخصية   تفاصيل معرف هوية اإلمارات الحالية  تظهر رسالة عىل النحو التاىلي

ف 
ي يمكنك أن  هويةالخاصة بك الرجاء إدخال بطاقة 

ي قارئ البطاقة التر
ي مدرستك أو  تجدهاإلمارات للهوية الخاصة بك ف 

ي ف 
أي  ف 

،سعادة  من مراكز مركز    للمتابعة . "   حسنا  فوق  ومن ثم انقر  المتعاملير 
  



 
  
ي قارئ   أدخل بطاقة هوية إماراتية صالحة .6

 البطاقات ف 
 انقر عىل زر موافق  .7
 سيتم عرض نافذة المعلومات الشخصية .8

 

 
  
 
 
 
 البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "تحديث" لحفظ البيانات  امل  .9



 
 
 

 سيتم عرض رسالة النجاح  .10
  

 
 

 الشخصي  ملفي  في منها" التحقق يتم "لم التي لديك الموجودة اإلماراتية الهوية بطاقة تحديث

ي   " يلزم التحديث " تم تغيتر حالة ملفه الشخصي إىلو المستخدم مسّجل   يكونيجب أن 
، ولديه تفاصيل هوية اإلمارات الحالية ف 

ا
ً
ي تمت إضافتها يدوًيا من قبل المستخدم سابق

 .قسم المعلومات الشخصية التر
 المهن التعليميةنظام ترخيص يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إىل  .1
ي أضافها  لشخصية،اتحت قسم المعلومات   .2

ي حقل هوية اإلمارات لقسم    يرى المستخدم هوية اإلمارات التر
ا ف 
ً
مسبق

 المعلومات الشخصية
 عىل "مطلوب التأكيد"  انقر االماراتية،رقم بطاقة الهوية تحت  .3
،تظهر الرسالة المنبثقة عىل النحو   .4  .  انقر فوق "موافق" للمتابعة التاىلي
  



 
  
ي قارئ البطاقات  إماراتية صالحةأدخل بطاقة هوية  .5

 ف 
 انقر عىل زر موافق  .6
 سيتم عرض نافذة المعلومات الشخصية .7

 

 
  
 . بطاقة الهوية  البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "تحديث" لحفظ بيانات امل  .8
  



 :سيتم عرض رسالة النجاح .9
  

 
 
 

 الشخصي  ملفي  في منها" التحقق "تم التي لديك الموجودة اإلماراتية الهوية بطاقة تحديث
ي   يجب أن يكون

المستخدم مسجل ولديه ملف شخصي تم التحقق منه ويريد تحديث هوية اإلمارات بهوية جديدة )بسبب التغيتر ف 
 .( التفاصيل الشخصية عىل سبيل المثال

لديه هوية إماراتية   مع مستخدم مسجل موجود المهن التعليميةنظام ترخيص يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إىل  .1
 تم التحقق منها 

 انقر عىل أيقونة التحديث ، رقم بطاقة الهوية االماراتية  أسفل الشخصية،تحت قسم المعلومات   .3
  

 
  
،تظهر الرسالة المنبثقة عىل النحو   .4  .  " للمتابعةحسنا انقر فوق " التاىلي
  



 
  
 
 

ي قارئ البطاقات  صالحةأدخل بطاقة هوية إماراتية  .10
 ف 

 عىل زر موافق انقر  .11
 سيتم عرض نافذة المعلومات الشخصية .12

 

 
  

ي الرقم   ثم انقر عىل زر "تحديث" لحفظ بيانات  المطلوبة كافة البياناتامل   .13
 . اإلمارانر

 سيتم عرض رسالة النجاح لتأكيد التحديثات  .14
  

 



ي  لتعديل 
ي  معلوماتك الشخصيةقسم  بياناتك ف 

، انقر عىل  ف  ي أعىل الزاوية اليمت  من   معلومات شخصية الرمز   ملفك الشخصي
 . الصفحةف 

 

  

ي تحمل عالمة )*( ألنها حقول إلزامية.  يرجر 
ات   الحقول،جميع    أن تمل بمجرد  تعبئة جميع الحقول التر انقر فوق تحديث لحفظ التغيتر

 الخاصة بك. 

بية والتعليم تلقائًيا ملحوظة: سوف يقوم النظام بتعبئة رقم موظف    .وزارة التر

  

 

 



ي 
 نوع الوظيفة : الشخصي  ملف 
ي القسم ذي الصلة كما هو موضح أدناه.  اإلمارات، وهوية  بعد تحديث معلوماتك الشخصية 

 تحتاج إىل إضافة نوع وظيفتك ف 

 

 . البيانات ثم انقر فوق الزر "إضافة" لحفظ   "،تحريرانقر فوق الزر " 

 

ي الخطوات التالية( وهو  
ي تختارها )ف 

يرجر التأكد من قيامك باالختيار الصحيح لنوع الوظيفة ألن ذلك سيحدد قائمة التخصصات التر

 .أساس للتحقق من ملف التعريف الخاص بك وجدولة االختبار 

 

 



: التخصص  ي الشخصي
 ملف 

يمكنك إضافة أكتر من تخصص واحد   ستحتاج بعد ذلك إىل تحديد التخصصات ذات الصلة.  الوظيفة،بناًء عىل اختيارك لنوع  
 كما هو موضح أدناه بالنقر عىل زر إضافة.  التخصص  قسم من
 

 

 أدخل البيانات المطلوبة ثم أنقر عىل زر اضافة 

  
هذه هي  ستحتاج إىل موضوع تدريس رئيسي واحد عىل األقل ويجب عليك تحديد مرب  ع االختيار المسىم "  مدرًسا، إذا كان نوع وظيفتك

ملفك   إىل  رئيسي مضافتعليىمي   تخصصلن تتمكن من إرسال ملفك الشخصي إذا لم يكن لديك     ". مادة التدريس الرئيسية
 .  الختيار قابلة للنقر. لن تكون خانة ا المعلم،بالنسبة ألي تخصصات إضافية يضيفها  الشخصي

تحتاج إىل تخصص واحد عىل األقل لتتمكن من إرسال   . الحلقة فستحتاج فقط إىل تحديد تخصصك و  مدرًسا، نوع وظيفتك لم يكن  إذا
 ملفك الشخصي للتحقق. 

 انقر فوق الزر "إضافة" لتكرار الخطوات المذكورة أعاله.  وظيفة،إلضافة تخصصات متعددة ألي نوع 

 



 المؤهالت  : ملفي الشخصي
 الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستتر أو الدكتوراه.  مثل  المستلمة، يمكنك إضافة جميع الدرجات والمؤهالت   المؤهالت، تحت  

 :  للحفظ "إضافة"ثم انقر فوق الزر   ستحتاج إىل ملء نموذج منفصل بالمعلومات التالية مؤهل، لكل  

 

 

ي صفحة الملف الشخصي إلضافة تفاصيل   إضافية،إذا كان لديك أي مؤهالت  
  الخطوات باتباع المؤهلفانقر عىل الزر "إضافة" ف 

 المذكورة أعاله. 

ي قسم   إنشاء  الحظ أنه يجب عليك 
 .المؤهالت حتر تتمكن من إرسال ملفك الشخصي سجل ف 

 ملفي الشخصي: اختبار اللغة اإلنجليزية  
  

ا 
ً
ية مثل   إذا كنت بالفعل معتمد ي اختبار اللغة اإلنجلتر 

ي   " إضافة"انقر فوق الزر   ذلك؛وما إىل  CEFو  TOEFLو   IELTSف 
قسم اختبار   ف 

ية  :  ثم اللغة اإلنجلتر 

 حدد نوع االختبار  •
 نقاط اختبار  بإضافة قم  •
ية  ارفق  •  نسخة من شهادة اختبار اللغة اإلنجلتر 

  



  

ية. كنت  إن   سابقا يجوز تكرار الخطوات المذكورة    ي اللغة اإلنكلتر 
ي أكتر من اختبار واحد ف 

 نجحت ف 

: المعلومات المهنية   ي الشخصي
 ملف 
 بما في ذلك وظيفتك الحالية.  العمل،هي تفاصيل عن كل خبرتك السابقة في  المعلومات المهنية 

ي ملفك الشخصي  .1
ي قسم "المعلومات المهنية" ف 

 . انقر فوق الزر "إضافة" ف 
ا مما يىلي  .2

ً
 :حدد خياًرا واحد

  

 
  
 :امل جميع المعلومات المطلوبة أدناه .3



 

واتبع نفس الخطوات إلضافة تفاصيل عن أي وظائف سابقة   "إضافة "  عىل زر انقر   المعلومات،جميع    ادخالبمجرد   .4
 . ي

ي الماض 
 كانت لديك ف 

.  أعمل هنا" أنا  "  سجل  إنشاء  الحظ أنه يجب  ي قسم المعلومات المهنية حتر تتمكن من إرسال ملفك الشخصي
أي عدد     اضافة يمكنك   ف 

 . ي ملفك الشخصي
ة العمل السابقة ف   من سجالت ختر

   الدوليةرخصة المهن التعليمية   ملفي الشخصي:
  

كان لديهم أو ليس لديهم ترخيص مهن تعليىمي  سيحتاج المستخدمون إىل ملء هذا القسم اإللزامي من الملف الشخصي لإلعالن عما إذا  
 .دوىلي حاىلي وصالح 

 



 الدولية  التعليمية المهن رخصة قسم إضافة
ي  
ها(، أنقر عىل كلمة "إضافة" ف  إلدراج المعلومات الخاصة برخصة تعليم سابقة )من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو من غتر

 طلوبة عىل النحو الوارد أدناه. قسم رخصة التعليم السابقة لتسجيل التفاصيل الم

ي خانة االختيار المسماة"  "نعم"  إذا وضعت إشارة  
؟" سيتوجب عليك تقديم المزيد من  لديك رخصة مهن تعليمية دوليةهل  ف 

 التفاصيل حول رخصة التدريس. 

  

 
  

 
 

، لن تكون هناك حاجة إىل  "  الدولية؟ هل لديك رخصة المهن التعليمية   " لمرب  ع االختيار " ال " إذا قمت بتحديد  .2
 تفاصيل 

  



 
يمكنك فقط إضافة ترخيص   لحفظ المعلومات المقدمة.  " إضافة" انقر فوق الزر  المعلومات، بمجرد توفتر جميع   .3

ي المرة 
ي تعليىمي دوىلي واحد صالح ف 

ويمكنك إضافته فقط عندما يتم التحقق من السجل السابق أو رفضه من قبل   الواحدة،مهت 
اخيص المهنية  فريق    إدارة التر

 الدولية  التعليمية  المهن   ترخيص   سجل  حالة  عرض 
 المهن التعليميةنظام ترخيص قم بتسجيل الدخول إىل   بك، ليمية الدولية الخاصة لعرض حالة رخصة المهنة التع .1

 باستخدام حسابك 
ي صفحة ملفك   .2

، ف   ترخيصك  مرر ألسفل لرؤية الشخصي
  

 

 
  
 لعرض مزيد من التفاصيل رخصة المهن التعليمية الدولية قسم  انقر عىل   .3
خيص، سيتم عرض تفاصيل .4  ويتم عرض الحالة كما هو موضح أدناه:  التر
  



 

 الدولية   التعليمية   المهن   ترخيص   سجل  تعديل 
 باستخدام حسابك  المهن التعليميةنظام ترخيص قم بتسجيل الدخول إىل  الدولية،لتعديل رخصة المهنة التعليمية  .1
ي صفحة ملفك   .2

، ف   ترخيصك  مرر ألسفل لرؤية الشخصي
  

 

 
  
 لعرض المزيد من التفاصيل  المهن التعليمية الدوليةرخصة   قسم انقر عىل .3
خيص الخاصة بك "جديدة" أو "ُمعادة" للسماح بالتعديل  .4  يجب أن تكون حالة التر
خيص  تحرير،انقر فوق أيقونة   .5  سيتم عرض تفاصيل التر
 "إلغاء" إللغاء التعديالت قم بتطبيق التعديالت الخاصة بك ثم انقر فوق الزر "تحديث" للحفظ أو انقر فوق الزر  .6

 
 :مالحظات 
ف به أو مرفوض  •  ال يمكنك تحرير سجل له حالة معلقة أو قيد المراجعة أو معتر
خيص الذي له حالة جديد أو ُمعاد  •  .يمكنك تحرير التر
 

 بك   الخاصة  الدولية   التعليمية   المهن   رخصة   سجل  حذف 
 باستخدام حسابك  المهن التعليميةنظام ترخيص قم بتسجيل الدخول إىل  الدولية،لحذف رخصة المهنة التعليمية  .1
ي صفحة ملفك   .2

، ف   ترخيصك  مرر ألسفل لرؤية الشخصي
  



 

 
  
 لعرض المزيد من التفاصيل  رخصة المهن التعليمية الدولية قسم انقر عىل .3
خيص الخاصة بك "جديدة" للسماح بالحذف  .4  يجب أن تكون حالة التر
خيص،سيتم حذف  حذف، انقر عىل أيقونة  .5  وستظهر رسالة النجاح لتأكيد الحذف  التر

 
  

 :مالحظات 
خيص الذي له حالة جديد  فقط  يمكنك  •  حذف التر

ي الشخصي 
 شهادة تصديق/معادلة  :ملف 

  

ي قسم "شهاد بك،إلضافة شهادة إىل ملف التعريف الخاص  .1
 " ة تصديق/معادلةانقر فوق الزر "إضافة" ف 

 :حدد نوع الشهادة مما يىلي  .2
  

 
  
جميع الحقول المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" إلضافة الشهادة   امل اختيارك،ستختلف تفاصيل الشهادة بناًء عىل  .3

 .  إىل ملفك الشخصي

 
 



 2019 يونيو  قبل صادرة كانت إن معادلة شهادة أضف
ي قسم "شهاد بك،إلضافة شهادة إىل ملف التعريف الخاص  .1

 "   ة تصديق/معادلةانقر فوق الزر "إضافة" ف 
 :من ك خيار   حدد  .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

(  التقنيةجامعة اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات  • ي
 العليا، كلية الدفاع الوطت 

ي اإلمارات  •
 جامعة خاصة ف 

              

 
  
ي  .3

 : الخيارات التالية ستعرض" جامعة خارج اإلمارات" حالة اختيار  ف 

 شهادة معادلة  •

ي انتظار المعادلة شهادة  •
 ف 

 معادلة شهادة بدون   •



        

 

 :  الخياران نوسيعرض هذا   معادلة،حدد شهادة  .4

 2019يونيو   1شهادة معادلة صادرة قبل  •

 2019يونيو   1شهادة معادلة صادرة بعد  •
 2019يونيو  1شهادة معادلة صادرة قبل اختر  .5
 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .6

ي الوسط مع مراعاة عدم إضافة أي رموز قد تكون موجودة ضمن  .7
ي ف 
تنويه: عند إضافة الرقم، أضف فقط األرقام التر

 aaaabbbbيتوجب عليك إضافته هكذا  aaaa/bbbbالرقم أو أي فراغات. مثال: إن كان الرقم 

 2019  يونيو بعد صادرة كانت إن  صادرة معادلة شهادة أضف
ي قسم "شهادة تصديق/معادلة "  بك،إلضافة شهادة إىل ملف التعريف الخاص  .1

 انقر فوق الزر "إضافة" ف 
 :حدد خيارك من .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

•  ) ي
 جامعة اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، كلية الدفاع الوطت 

                                                                                    خاصة داخل اإلماراتجامعة   •



                                         

 
  

ي   .3
 الخيارات التالية:   ستعرض" جامعة خارج اإلماراتحالة اختيار "  ف 

 شهادة معادلة  •

ي انتظار المعادلة شهادة  •
 ف 

 شهادة بدون معادلة  •
 :  الخيارانوسيعرض هذان   معادلة،حدد شهادة  .4

 2019يونيو   1شهادة معادلة صادرة قبل  •

 2019يونيو   1شهادة معادلة صادرة بعد  •
 2019يونيو   1اختر شهادة معادلة صادرة بعد  .5
 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .6
ي الوسط مع مراعاة عدم إضافة أي رموز قد تكون موجودة ضمن الرقم أو أي  الرقمتنويه: عند إضافة  .7

ي ف 
، أضف فقط األرقام التر

 aaaabbbbيتوجب عليك إضافته هكذا   aaaa/bbbbفراغات. مثال: إن كان الرقم 
 
 
 
 



 
 
 

 المعادلة انتظار في شهادة إضافة .6
ي قسم "شهادة تصديق/معادلة "  بك،إلضافة شهادة إىل ملف التعريف الخاص  .1

 انقر فوق الزر "إضافة" ف 
 :حدد خيارك من .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

( جامعة   • ي
 اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، كلية الدفاع الوطت 

                                                                                    خاصة داخل اإلماراتجامعة   •



              

 
 

ي  .3
 : اختيار "جامعة خارج اإلمارات" ستعرض الخيارات التالية حالةف 

 شهادة معادلة  ▪
ي شهادة  ▪

 انتظار المعادلة   ف 
        شهادة بدون معادلة  ▪

ي   شهادة اختر  .4
 انتظار المعادلة  ف 

 

 
  
 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .5

ي الوسط مع مراعاة عدم إضافة أي رموز قد تكون موجودة ضمن تنويه: عند إضافة الرقم .6
ي ف 
، أضف فقط األرقام التر

 aaaabbbbيتوجب عليك إضافته هكذا  aaaa/bbbbالرقم أو أي فراغات. مثال: إن كان الرقم 



 

سيتم تحديث السجل تلقائيًا ليعكس شهادة معادلة وهذا سيحل محل السجل   والتعليم،مالحظة: بمجرد معادلة الشهادة في وزارة التربية 

   ستتلقى إشعاًرا بالبريد اإللكتروني أيًضا إلبالغك بالتغيير في النظام. القديم.

 معادلة  بدون شهادة إضافة
 انقر فوق الزر "إضافة" في قسم "شهادة تصديق/معادلة "  بك،إلضافة شهادة إلى ملف التعريف الخاص  .1
 :حدد خيارك من .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

( جامعة   • ي
 اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، كلية الدفاع الوطت 

                                                                                   خاصة داخل اإلماراتجامعة   •
                         

 
  
ي حالة اختيار "جامعة خارج اإلمارات" ستعرض الخيارات التالية .3

 :  ف 

 شهادة معادلة  •

ي انتظار المعادلة شهادة  •
 ف 

         شهادة بدون معادلة  •
 

 شهادة بدون معادلة   اختار  .4
 



 
 

 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .5

  اإلمارات داخل خاصة جامعة من تصديق شهادة إضافة
 انقر فوق الزر "إضافة" في قسم "شهادة تصديق/معادلة "  بك،إلضافة شهادة إلى ملف التعريف الخاص  .1
 :حدد خيارك من .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

( جامعة   • ي
 اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، كلية الدفاع الوطت 

                                                                                   خاصة داخل اإلماراتجامعة   •
                                                        

 
  
ي حالة اختيار "جامعة خاصة  .3

 : اإلمارات" ستعرض الخيارات التالية داخلف 

 تصديق مع شهادة  •

               شهادة بدون تصديق •



 مع تصديق   شهادة اختر  .4

 
 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .5

 اإلمارات داخل خاصة جامعة من تصديق بدون شهادة إضافة
ي قسم "شهادة تصديق/معادلة "  بك،إلضافة شهادة إىل ملف التعريف الخاص  .1

 انقر فوق الزر "إضافة" ف 
 :حدد خيارك من .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

( جامعة   • ي
 اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، كلية الدفاع الوطت 

                                                                                   خاصة داخل اإلمارات  جامعة •
                                          

 



  
ي حالة اختيار"جامعة خاصة  .3

 : اإلمارات" ستعرض الخيارات التالية داخل ف 

 تصديق مع شهادة  •

              شهادة بدون تصديق •
 

 تصديق  شهادة بدون اختر  .4
 

 
 

 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .5

  اإلمارات داخل اتحادية جامعة من شهادة إضافة
ي قسم "شهادة تصديق/معادلة "  بك،إلضافة شهادة إىل ملف التعريف الخاص  .1

 انقر فوق الزر "إضافة" ف 
 :حدد خيارك من .2

 خارج اإلمارات جامعة   •

( جامعة   • ي
 اتحادية داخل اإلمارات )جامعة اإلمارات، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، كلية الدفاع الوطت 

                                                                                  خاصة داخل اإلماراتجامعة   •



 

 
  
 "اإلمارات داخل جامعة اتحادية " اختر  .3
  

 
 

 امل جميع البيانات المطلوبة ثم انقر عىل زر "إضافة" للحفظ  .4

 

 

 
 

 



 شهادتك سجل حالة عرض
 باستخدام حسابك المهن التعليميةنظام ترخيص  قم بتسجيل الدخول إىل  شهادتك،لعرض حالة  .1
ي صفحة ملفك   .2

، ف   المعادلة قم بالتمرير ألسفل حتر ترى قسم شهادة التصديق/  الشخصي
 لعرض المزيد من التفاصيل المعادلة   التصديق/ انقر عىل قسم شهادة   .3
خيص، سيتم عرض تفاصيل .4  ويتم عرض الحالة كما هو موضح أدناه:  التر
  

 
 
 

 :مالحظات 
o   ي   معادلة، يمكنك االطالع عىل حالة أنواع الشهادات التالية: شهادة

من  مصدقة  ، شهادة  انتظار المعادلة   شهادة ف 
 ، شهادة من جامعة اتحادية داخل اإلمارات جامعة خاصة داخل اإلمارات 

o   غتر مصدقة من جامعة خاصة داخل اإلمارات أنواع الشهادات التالية ليس لها حالة: شهادة بدون معادلة وشهادة 

 
 

 شهادتك  سجل تعديل
 باستخدام حسابك  نظام ترخيص المعلمير  قم بتسجيل الدخول إىل   شهادتك، لتعديل  .1
ي صفحة ملفك   .2

، ف   المعادلة  قم بالتمرير ألسفل حتر ترى قسم شهادة التصديق/  الشخصي
 لعرض المزيد من التفاصيل المعادلة   التصديق/ انقر عىل قسم شهادة   .3
 يجب أن تكون حالة شهادتك "جديدة" أو "ُمعادة" للسماح بالتعديل  .4
 سيتم عرض تفاصيل الشهادة  تحرير،انقر فوق أيقونة   .5
 ثم انقر فوق الزر "تحديث" للحفظ أو انقر فوق الزر "إلغاء" إللغاء التعديالت قم بتطبيق التعديالت الخاصة بك   .6



 
  

 :مالحظات 
ي   الشهادة يمكنك تحرير   •

 . حالة جديد أو ُمعاد   لها   التر

 
 شهادتك  سجل  حذف 

 باستخدام حسابك  نظام ترخيص المعلمير  قم بتسجيل الدخول إىل   شهادتك،لحذف  .1
ي صفحة ملفك   .2

، ف   المعادلة  قم بالتمرير ألسفل حتر ترى قسم شهادة التصديق/  الشخصي
 لعرض المزيد من التفاصيل المعادلة   التصديق/ انقر عىل قسم شهادة   .3
 يجب أن تكون حالة شهادتك "جديدة" للسماح بالحذف  .4
 وستظهر رسالة النجاح لتأكيد الحذف  الشهادة،وسيتم حذف   حذف،انقر فوق أيقونة   .5

 :مالحظات 
ي   الشهادة يمكنك حذف   •

 فقط   جديد   حالتها   التر
 
 

 إضافية  اتصالمعلومات ملفي الشخصي: 
  

ي قسم معلومات  عىل كلمةأخرى، أنقر  اتصال إلضافة معلومات 
 إضافية وامل البيانات المناسبة.  اتصال"إضافة" ف 

 . كلمة "إضافة" لحفظها بعد إدراج المعلومات، أنقر عىل  



  

 

 
: المرفقات ي الشخصي

 ملف 
  

ه الشخصي مستندات اإلثبات. 
ّ
 عىل المعلم أن يرفق إىل ملف

.  عىل كلمةأنقر 
ً
/مستندا

ً
ما أردت أن تضيف مرفقا

ّ
ي قسم المرفقات كل

 "إضافة" ف 

 يمكن إرفاق المستندات التالية: 

 تية* ابطاقة الهوية اإلمار  • شهادة حسن السلوك  •

ة الذاتية •  الشهادة مع المعادلة • الستر

 الشهادة دون المعادلة • كشف العالمات  •

ة اإلقامة* •  جواز السفر* • تأشتر
  

 من إرفاق المستندات، أنقر عىل كلمة "تحميل".  االنتهاءعند 

  



 

 

: اللغات   ي الشخصي
 ملف 

  

ي قسم اللغات. 
ي يعرفها المعلم ف 

ي قسم اللغات لتقديم التفاصيل التالية لكل لغة:  "إضافة" انقر فوق الزر  تتم إضافة اللغات التر
 ف 

 اللغة  •
 مستوى اإلجادة  •
 نوع التواصل )قراءة، كتابة، التحدث(  •

 إذا لزم األمر.  اللغات، اتبع الخطوات المذكورة أعاله إلضافة المزيد من 

ي قسم اللغات لتتمكن من إرسال ملفك الشخصي مالحظة: يجب إ 
 نشاء ملف ف 



 

 

  : ي الشخصي
 المعارف ملف 

ي تقديمها، يمكن إضافة هذه المعلومات ضمن   
إذا كانت هناك معلومات عن معارف من الوظائف السابقة يرغب المعلم ف 

 . ي الملف الشخصي
 قسم "المعارف" ف 

 "إضافة" لحفظ المعلومات المدرجة.  عىل كلمة"إضافة" لملء المعلومات الالزمة ثم أنقر  عىل كلمةأنقر 

 

  

ي قسم المعارف واتبع الخطوات المذكورة أعاله
 إلضافة أكتر من مرجع واحد، أنقر عىل كلمة "إضافة" ف 

 

 

 



: مهارات الحاسوب  ي الشخصي
 ملف 

  

ي قسم مهارات  استخداميمكن تحديث المعلومات عن مهارات 
.  استخدامالحاسوب ف  ي الملف الشخصي

 الحاسوب ف 

 "حفظ".  عىل كلمةأنقر عىل عبارة "تحرير المعلومات" وحدد مستوى المهارة ثم أنقر 

 

 
: أعلن وإرسال الملف الشخصي  ي الشخصي

 ملف 
  

 المعلومات المقدمة صحيحة ثم ينقر عىل عبارة    االنتهاءعند  
ّ
ي األقسام ذات الصلة، يرّصح المعلم أن

من ملء المعلومات ف 

 "إرسال المعلومات". 

ي ملفك الشخصي دقيقة   انقر   الصلة،بعد ملء جميع األقسام ذات  
عىل مرب  ع "اإلعالن" لتأكيد أن جميع المعلومات المقدمة ف 

 وصحيحة. 

األقسام اإللزامية لن تستطيع إرسال ملفك الشخصي وستظهر رسالة تحذير تشتر اىل األقسام اإللزامية    إذا لم يتم ملء أي من

ي يجب ملؤها. 
 التر

  

 

 

  

 



 حالة التقديم  في:   الشخصي ملفي
  

ي كل قسم.   ملفكبعد تقديم 
 ستتمكن من رؤية كافة المعلومات المدرجة ف 

عىل الملف الشخصي الذي تّم فتحه وذلك تحت    االطالع، يمكن  المهن التعليميةبمجرد تسجيل الدخول إىل نظام ترخيص ا

".  خانة ي
 "ملف 

 " الشخصي  ملفك  حالة  أن  قدمتستكون  للتأكد  المسؤولة  األطراف  قبل  من  للتحقق  وستخضع  قدمتها  "  ي 
التر المعلومات 

 صحيحة ودقيقة. 

 عىل البيانات المدرجة تحت كل قسم، أنقر عىل عنوان القسم لفتحه واستعراض المعلومات المسّجلة.  لالطالع 

، ستحتاج إىل إرسال ملفك الشخصي مرة أخرى ليتم ي إجراء أي تحديثات عىل ملفك الشخصي
 .تحديثه إذا كنت ترغب ف 

 

 التحقق  حالة  فيملفي الشخصي: 
  

،إذا تم التحقق من ملفك  ت من "  الشخصي  " إىل "التحقق". قدمت فستالحظ أن حالة ملفك الشخصي قد تغتر



 
 

 الرفض حالة  فيملفي الشخصي: 
  

،إذا تم رفض ملفك  ت من " الشخصي  " إىل "مرفوض". قدمتفستالحظ أن حالة ملفك الشخصي قد تغتر

 

،إذا تم رفض ملفك  ا لذلك لتكرار عملية   الشخصي
ً
ي ملفك الشخصي ويمكنك تعديلها وفق

فستتمكن من الوصول إىل جميع األقسام ف 
 التحقق مرة أخرى. 

 حالة اإلعادة  فيملفي الشخصي: 
  

،إذا تم إرجاع ملفك   ت من "  الشخصي  ". تم إعادتها" إىل " قدمتفستالحظ أن حالة ملفك الشخصي قد تغتر

 

،إذا تم إرجاع ملفك   ا لذلك لتكرار عملية    الشخصي
ً
ي ملفك الشخصي ويمكنك تعديلها وفق

فستتمكن من الوصول إىل جميع األقسام ف 
 التحقق مرة أخرى. 

 

 



 الفتح حالة إعادة  فيملفي الشخصي: 
  

ي ملف تعريف )تم التحقق منه(  إعادة فتححالة الملف اىل " يتم تغيتر 
ات رئيسية ف  ف تغيتر " تلقائًيا عندما ُيجري المستخدم أو المشر

 الموافقة من جهة اعتماد معينة.  ويتطلب

 

ي األقسام التالية عىل حالة الملف الشخصي للتغيتر إىل "إعادة الفتح" وستتطلب من المستخدم إرسال  
ات يتم إجراؤها ف  ستؤثر أي تغيتر

( الملف الش  خصي مرة أخرى لبدء عملية التحقق. )تغيتر كبتر

 • الهوية اإلماراتية 

 • نوع الوظيفة 

 • التخصص 

 • المؤهالت 

 أعمل حالًيا هنا" فقط المهنية "• المعلومات 

 • رخصة المهن التعليمية الدولية 

 

ي الملف الشخصي 
 المدققون ف 

  

بويير  وغتر   ي الملفات الشخصية المقدمة من المهنيير  التر
إذا كنت مدير مدرسة أو مجموعة، ستكون مسؤول عن التدقيق ف 

بويير  داخل مدرستك أو منطقتك.    التر

ي يظهر اسم المستخدم اىل جانب رابط  
ون  يد اإللكتر  عتر التر

ً
، ستتلفر إشعارا تفاصيل    عىل   لالطالععند تقديم الملف الشخصي

. سينقلك الرابط اىل موقع نظام ترخيص المعلمير  ولكن لن يطلب منك تسجيل الدخول اىل النظام    لالطالعالملف الشخصي

 عىل المعلومات المطلوبة للتحقق منها. 

  



 

ي جميع  
كما ورد أعاله، سيتم عرض جدول فيه جميع المستخدمير  الذين قدموا ملفهم الشخصي والمطلوب منك هو التدقيق ف 

 المعلومات التالية لكل مستخدم: 

 نوع العمل •

 االسم  •

ي  •
ون  يد اإللكتر  التر

 رقم الهاتف •

 التخصص •

 الشهادة •

إذا كانت كل المعلومات المقدمة صحيحة، أنقر عىل كلمة "تم التحقق من الملف". وإذا كانت أي من المعلومات المقدمة غتر  

 .اىل صاحب الملف لمراجعته مره اخرى عن طريق الضغط عىل زر االعادة يمكنك اعادة الملف صحيحة، 

 من  
ً
لضمان سهولة الدخول    اتخاذهعىل قائمة المستخدمير  وسيتم ترتيبهم حسب اإلجراء الذي يجب    االطالعستتمكن دائما

 عىل المعلومات.  واالطالع

  

 

 

 

 

 

 



 المدفوعات

   دولية مهنية  رخصة بدون  مرة  ألول الشخصي ملفي لتقديم الدفع
 .باستخدام حسابك للمرة األوىل  نظام ترخيص المعلمير   قم بتسجيل الدخول إىل .1
ي  .2

ي الملف الشخصي وتأكد من تحديد الخيار ال ف 
 . المهنة الدولية ترخيص قسم امل جميع المعلومات المطلوبة ف 
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ي تعليىمي  
، مالحظة: إذا كان لديك أكتر من ترخيص مهت  فسوف تدفع نفس الرسوم لكل سجل ترخيص مضاف )حيث ُيسمح بتقديم    دوىلي

ي أي وقت سجل  
 ( واحد فقط ف 

 مرفوضة  الدولية المهنية رخصتي  تكون عندما الشخصي  ملفي لتقديم  الدفع
ي  باستخدام حسابك نظام ترخيص المعلمير   قم بتسجيل الدخول إىل .1

ون  ي رسالة بريد إلكتر
تم   بعد تلفر

ي  ترخيصك رفض
 . المهت 
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