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مرحبا بكم في وزارة العمل والتنمية االجتماعية البحرين

وبمجرد االنتهاء من عملية التحقق، يتم إعداد تقرير نهائي تحصل/تحصيل عىل نسخة منه، كما نحصل بدورنا عىل 
نسخة أخرى إلتمام المراجعة من طلب الرتخيص الخاص بك.

للتسجيل وبدء عملية التحقق، يرجى الضغط هنا أو من خالل مسح رمز االستجابة الرسيعة من خالل هاتفك الذكي.

مالحظة مهمة: قبل البدء في تقديم طلبك، يرجى مراجعة قائمة متطلبات الوزارة.

للتحقق من المصدر األسايس لبيانات اعتمادك التعليمية السابقة DataFlow نحن نعمل مع مجموعة

توقيع خطاب التفويض تحميل نسخ من المستندات المطلوبة         التسجيل للخدمة و إدخال البيانات الخاصة بك 

وتعد عملية التحقق من المصدر األسايس للمستندات عملية في غاية الوضوح والسهولة، تتألف من ثالث خطوات رئيسة:

 يجوز للجهة المصدرة طلب وثائق إضافية و/أو أية معلومات إضافية من أجل إتمام عملية التحقق. وسيكون أحد موظفي مجموعة داتافلو عىل تواصل مبارش معكم في حال وجود أية متطلبات إضافية.
نرجو العلم أن 'الخدمة العادية' المتفق عليها تنجز التحقق و تقدم الطلب خالل مدة زمنية معدلها 20 يوم عمل.

الوثائق المطلوبة للتحقق تفاصيل الخدمة الحزم

نسخة واضحة من: 
  شهادة تعليمية واحدة1.
  جواز السفر 2.

التحقق من المصدر األسايس للمستندات التالية: 

التحقق و المصادقة  من  الشهادة التعليمية1.

التحقق من اعتماد المؤسسة الدراسية والمقرر الذي تمت 2.
دراسته

التحقق من نوع الدراسة3.

تعليم

 

https://www.dfgateway.com/


دليل توضيحي لتقديم الطلب
من وزارة الرتبية والتعليم البحرينية

سيصلك رسالة الكرتونية تحتوي عىل رابط سجل باستخدام بريد إلكرتوني صحيح
التفعيل

ادخل كلمة الرس المرغوبة ثم قم بتسجيل 
الدخول مستخدمًاالربيد اإللكرتوني و 

كلمة الرس

 Start Application إضغط عىل
  واختار وزارة الرتبية والتعليم البحرينية من 

القائمة

بعد مئل البيانات و رفع الوثائق,قم 
بتوقيع خطاب التفويض الكرتونيًا

قم بإدخال البيانات ورفع الوثائق 
المطلوبة مثل :جواز سفرك و الشهادة 

التعليمية

عىل الصفحة الخاصة بالدفع، راجع قيمة 
الرسوم اإلجمالية، ومن ثم اضغط عىل 

‘Submit Application’ لتقديم طلبك والميض 
قدمًا لبوابة الدفع

عند اكتمال عملية الدفع سرنسل لك نسخة من 
اإليصال و سيتم البدء بعملية التحقق عىل الفور

 *في حالة قيام جهة اإلصدار الخاصة بك بتطبيق رسوم التحقق، 
فسيتم إضافة المبلغ إىل اإلجمايل

قم بمراجعة كافة البيانات بعناية قبل تقديم 
 ’Edit‘ الطلب لتعديل البيانات، اضغط عىل
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