
نموذج التقديم اإللكتروني
دليل اإلرشادات
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يط األع ع البوابة  اإللكترونية يمكنك اآلن الوصول إ ٰ نموذج التقديم اإللكترو ٰ  الش
http://training.legal.dubai.gov.ae/   

يق الضغط ع الرابط المبين ع الصفحة الرئيسية ع البوابة  حيث ستحصل عليه عن ط
من القائمة المنسدلة كما هو مبين أدناه " نموذج التقديم"أو من خالل اختيار   
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.ظهر النموذج كما هو مبين أدناهيس
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إلزامية أو معتمدة  :من القائمة المبينة أدناه" نوع الدورة"اختر   

يق الكتابة  الخانة الفارغة و . من القائمة أدناه" مقدم الدورة"اختر  سيساعدك يمكنك البحث عن ط
 نظام البحث الذكي ع إيجاد الخيارات الُمطابقة
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يق الكتابة  الخ. اضغط ع القائمة المنسدلة الختيار اسم الدورة انة الفارغة، يمكنك البحث عن ط
االعتماد  مع رمزتأكد بأنك قمت باختيار الدورة . وسيساعدك نظام البحث الذكي ع إيجاد اسم الدورة
 .الصحيح



6

كمال ال يخ إ كمال الدورة"من خالل التقويم الذي يظهر عند الضغط ع  دورةأدخل تا يخ إ  يمكنك ". تا
 . اختيار الشهر من خالل الضغط ع السهم الموجود  أع التقويم

نقاط 4إ  0يمكنك االختيار من : اختر عدد النقاط من القائمة كما هو مبين أدناه
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كما هو مبين أدناه" التصفح"يمكنك أيضاً تحميل الملفات من خالل الضغط ع زر 

 .  راتالملفات المتعلقة ببا الدو ذاتها إلضافةواتبع الخطوات " حفظ الطلب"أنقر ع زر 
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الدورة  تم تقديم"حيث يمكنك رؤية الرسالة " الطلبات المحفوظة"سيتم إرشادك بعدها إ صفحة 
طلب جميع الطلبات المحفوظة ستظهر ع هذه الصفحة ويمكنك عرض أو تعديل أو مسح ال". بنجاح

 .المقدم
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يق الضغط ع زر   يمكن وعندها ال". تقديم"الخطوة التالية هي تقديم طلبك للموافقة عن ط
 .  ةقفمن جميع التفاصيل قبل تقديم الطلب للموا التأكدلذا يرجى . تعديل أي معلومات

 
عرض "من خالل الضغط ع زر  PDF بصيغة الطلب المقدم ع ملف مراجعةيتوفر أيضاً خيار 

PDF"

.قةللمواف لحكومة د سيتم إرسال طلبك إ دائرة الشؤون القانونية" تقديم"فور الضغط ع زر   
كمل الطلب"ستظهر لديك رسالة كما  الصورة أدناه، أنقر ع زر  .لإلكمال" أ  
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 ".الطلبات المقدمة"كل الطلبات المقدمة لدائرة الشؤون القانونية للموافقة ستظهر ع صفحة 
 . سيسمح لك الفلتر الموجود ع عنوان كل عامود بإظهار الطلبات بالترتيب من أول طلب إ آخر طلب وبالعكس

 أو تحديد طلب لسنة معينة من خالل القائمة المتوفرة  أسفل الشاشة PDFيمكنك الحصول ع كل الطلبات المقدمة بصيغة 
 .PDFوالحصول عليه بصيغة 
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   PDFبصيغة لنموذج التقديم اإللكترو كما يظهر مثال 


