
:على رابط البوابة التالي ادخل 

http://kebar.taifedu.gov.sa  
.الهوية الوطنية أدخل 

.كلمة المرور أدخل 

ابة       إذا لم يسبق لك التسجيل في البو

.اختر تسجيل جديد بتعليم الكبار

لجوال الجديد بنفس رقم ابيانات التسجيل أكمل 

9665xxxxxxxالمسجل بنظام نور ويكون بصيغة 

 الدخول والتسجيل على البوابة: أواًل 
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في حالة فقدان كلمة المرور 

.اختر نسيت كلمة المرور

جل أكمل البيانات المطلوبة بنفس رقم الجوال المس

9665xxxxxxxبنظام نور ويكون بصيغة 
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ضع إشارة في

يرالمربع الصغ



بعد الدخول على حسابك 

اضغط على المدارس والبرامج

اتالضغط على الترشيح

هر الضغط على الترشح وستظ

صفحة الرغبات

 الدخول على احلساب الشخصي: ثانيًا 
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.أدخل الرغبات 

.أدخل العمل المراد التقدم له 

.قم بالضغط على أيقونة حفظ

1

يظهر الجدول التالي بعد إكمال 

.عملية الحفظ 
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 .له قدم والعمل املراد التالرغبات : صفحة الرتشح 

2



 لكباراملؤهل واخلربة يف تعليم ا: صفحة الرتشح 

.  نظام  نور بمجرد تسجيلك في البوابة سيتم عرض بياناتك المسجلة ب

ملك  قم بإدخال الخبرة في تعليم الكبار وسيتم احتسابها حسب ع

.  السابق بتعليم الكبار 

يطلب البرنامج رفع صورة المؤهل التربوي إذا   : نوع المؤهل 

. من االختيارات ( تربوي ) اخترت 
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.اً إذا ظهرت صورة المؤهل بهذا الشكل فهذا يعني أن المؤهل التربوي موجود سابق

.من هنا يتم تحديد نوع المؤهل تربوي او غير تربوي 

اضغط هنا الختيار صورة المؤهل من جهازك عند اختيار تربوي  ويجب

Bmbمراعاة االمتدادات  . Png . Gif . Jpg . Tiff  وال يقبل امتدادpdf

.اضغط أيقونة التعهد بعد إكمال ما سبق 
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وي في حالة نجاح الرفع تأكد من ظهور هذا الجدول الذي يحت

على صورة شهادة المؤهل



 الدورات التدريبية: صفحة الرتشح 

.تاريخ الدورة 

رات أخار  ،  نوع الدورة ، باختيار أيقونة تعليم الكبار، يجب رفع الدورات الخاصة بهاا ، وباختياار أيقوناة دو

ساعة ، ومعتمدة من إدارة التدريب 12يجب رفع الدورات الخاصة بها، شريطة أن تكون عدد الساعات لكل دورة 

.واالبتعاث ، أو المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي 

.عنوان الدورة 

.عدد األيام 

.عدد الساعات 

Bmbاضغط هنا الختيار صورة الشهادة من جهازك ويجب مراعاة االمتدادات  . Png . Gif . Jpg . Tiff 

. pdfوال يقبل امتداد 

.          اضغط أيقونة التعهد بعد ادراج كل دورة على حده 
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ي في حالة نجاح الرفع مع كل دورة تأكد من ظهورها في هذا الجدول الذي يحتو

.على صورة شهادة الدورة 
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 األداء الوظيفي: صفحة الرتشح 

.أدخل درجة األداء الوظيفي للعام الحالي 

راعاة       اضغط هنا الختيار صورة األداء الوظيفي الحالي ، ويكتفى بصورة من نظام نور ويجب م

Bmbاالمتدادات  . Png . Gif . Jpg  Tiff  وال يقبل امتدادpdf.

.          اضغط أيقونة التعهد بعد إكمال ما سبق 
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في حالة نجاح الرفع تأكد من ظهور هذا الجدول الذي يحتوي على صورة

.األداء الوظيفي 
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.للجميعبالتوفيقتمنياتنامع

.ليمات بدقة المرشح هو المسؤول عن صحة البيانات ، ورفع وتعبئة ملفه ، واتباع التع: تنويه 


