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أهمية رخصة المهن التعليمية

نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي
ا لمتخصصي التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحلول 

ً
سوف تصبح رخصة المهن التعليمية شرط

نهاية عام 2020، مما سيساهم في تطوير هذه المهن و ضمان أداء عالي الجودة في النظام 
التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عاٍل من المعرفة والكفاءة من أجل 

التنافس على مستوى العالم.

على جميع العاملين في القطاع التعليمي المسارعة في التسجيل عبر الرابط أدناه:
 TLS.MoE.gov.ae  

التسجيل في نظام ترخيص المعلمين
 TLS.MoE.gov.ae

يقة  تعبئة البيانات المطلوبة بطر
صحيحة

تجديد الرخصةالعمل على ملف اإلنجازالحصول على الرخصة

وصول إشعار بموعد االمتحان

االختبار التخصصي االختبار المهني

تم االجتياز تم االجتياز

أهم متطلبات الحصول على رخصة المعلم: 

        اجتياز االختبار التخصصي               اجتياز االختبار المهني               معادلة أعلى شهادة جامعية

خطوات الحصول على رخصة المعلم

 في تقديم تعليم 
ً
 بالغا

ً
تولي وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات اهتماما

نوعي رفيع المستوى للطالب وذلك من خالل الحرص على توفير معلمين و مهنيين 
ين على مواكبة  أكفاء يتحلون بدراية كافية بمادة التخصص وطرق تدريسها، قادر

يصين على أن يكونوا القدوة األخالقية لطالبهم.  متطلبات عصر المعرفة وحر

فلذلك اهتمت الوزارة بقياس أداء العاملين في الميدان التربوي عن طريق تطبيق 
مشروع الترخيص المهني ، لضمان مدى قدرتهم على مزاولة مهنهم بكفاءة 

عالية وإلتاحة المجال لتطويرهم و دعمهم.



عملية الترخيص للمعلمين في حال امتالك رخصة مهنية 
دولية 

شريطة أن تكون الرخصة المهنية مستوفية لمتطلبات الترخيص المهني المتبعة في دولة اإلمارات

التسجيل في نظام ترخيص المعلمين
TLS.MoE.gov.ae 

Registration in the Teaching 
Licensing System
TLS.MoE.gov.ae 

يقة  تعبئة البيانات المطلوبة بطر
صحيحة

 Filling all the required data
 correctly

معادلة رخصة التعليم 
الدولية

 International Teacher
License

Licenseالحصول على الرخصة E- Portfolioالعمل على ملف اإلنجاز License Renewalتجديد الرخصة

أهم متطلبات الحصول على رخصة المهن المدرسية:
       اجتياز االختبار             معادلة أعلى شهادة جامعية

Main requirements to get the school professions license:
       Passing the school professions test           Equivalence of the highest college degree

التسجيل في نظام ترخيص المعلمين
 TLS.MoE.gov.ae

 Registration in the Teaching
Licensing System
TLS.MoE.gov.ae

يقة  تعبئة البيانات المطلوبة بطر
صحيحة

 Filling all the required data
 correctly

License Renewalالحصول على الرخصة E- Portfolioالعمل على ملف اإلنجاز Licenseتجديد الرخصة

Receiving a notification about وصول إشعار بموعد االمتحان
 the test date

تم االجتياز

اختبار المهن المدرسية

Passed

 School Professions Test

مالحظة هامة:
سيتم توفير كافة المعلومات عن اختبار المهن المدرسية في المرحلة القادمة

Important Note:
Further details about the school professions test will be provided in the coming stages. 

 Steps of Getting the School Professions Licenseخطوات الحصول على رخصة المهن المدرسية

Steps of Recognizing the Teacher License for 
International License Holders 
Provided that the teacher license meets the requirements of professional licensing 
followed in the UAE

يد من المعلومات أو لالستفسار الرجاء مراجعة وزارة التربية والتعليم على: للمز
tls.moe.gov.ae أو اإلتصال على الرقم: 80051115

For more information, please contact the Ministry of Education at:
tls.moe.gov.ae Or call: 80051115



 Improving the
 performance of

 students according
 to modern and best

practices

 Types of Educational Professions License

 Teacher License

All Teachers )Subject 
Teachers/ Vocational 
Teachers/ Language 

Teachers(

Principals/Vice principals/
Vice Principal of Student 

Affairs
Important Note: Further details 
about school leadership license 

will be announced within this year 

Librarian/ Resource 
Center Learning/ Lab 
Instructor/ Guidance 
Counselor/ Assistant 

Teacher/ Special Needs 
Specialist/ Vocational 
Educational Counselor 

 School Leadership
 License

 School Professions
 License

 Continuously
 developing teachers

 and raising their
 level of professional

 competence

 Highlighting
 distinguished
 educational

 professionals

 Reaching the
 international
 standards in

 education

 Motivating  teachers
 to innovate in their
field of competence

 Investing in the
 education/ research

 of distinguished
 practitioners

 Identifying the
 various abilities and

skills of teachers

Educational Professions License Added Value

Licensing System for All Education Professionals 
The educational professions license will become a mandatory requirement for 
education professionals in the UAE by the end of 2020, which will contribute to 
the advancement of this profession by ensuring a high-quality performance in the 
educational system. This will equip the UAE education professionals with a high level of 
know-how and competence in order to compete globally. 

All education professionals should register through the link below: 
TLS.MoE.gov.ae 

 Receiving a notification
about the test date

 Filling all the required data
 correctly

License RenewalE- PortfolioLicense

 Registration in the Teaching
Licensing System
TLS.MoE.gov.ae 

Pedagogy testSpecialization test

PassedPassed

Main requirements to get the teacher license:

         Passing a Specialization Test            Passing a Pedagogy Test  

Steps of Getting the Teacher License 

The Ministry of Education pays great attention to the provision of 
high quality education to students through qualified teachers with 
sufficient specialization and pedagogy knowledge, who are capable 
of keeping up with the recent requirements of education and keen 
to be role models for their students.

Therefore, the Ministry has implemented the professional licensing 
project to ensure high levels of capability and provide a platform for 
growth and development.

Equivalence of the highest 
college degree 



Educational Professions 
License


