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Certification 

 
The website gives the teacher a mentoring certificate after passing the 
process of certification. The mentoring certificate allows the teacher to 
practice the activity on a mentor at the website. The website offers 
special assistance for each teacher after the certification process is 
completed. 

 التوثيق

 

تسمح ، بعد المرور بعملية التوثيق توجيهشهادة  المدرسالموقع  يمنح
، يقدم الموقع الموقعم عىل نشاط معلبمزاولة درس للم التوجيهشهادة 

 عملية التوثيق. إتمام مساعدات خاصة لكل معلم بعد 

Certification Process 

 
The teacher registers a new account on the website. The teacher gets a 
five-star proficiency on the Information About Noorann Modern 
Education. The website sends the Mentoring Certificate to the teacher 
to document the Mentor status on the website. The teacher must get a 
five-star proficiency on any lesson before being able to see the student 
reports who registered her or his name as a mentor. The website 
experts contact the teacher telephony to make sure of the teacher's 
ability to teach and to help teacher to organize the class. 

 عملية التوثيق

 

عىل خمسة المدرس يحصل ، عىل الموقع حسابا جديدا  المدرسيسجل 

يرسل الموقع شهادة  ،نجوم عىل درس معلومات نوران للتعليم الحديث

معلم عىل الموقع، يجب عىل المعلم الحصول ال لتسجيلللمعلم  توجيه

خمسة نجوم عن أي درس قبل ان يستطيع ان يري تقارير اتقان عىل 

ي ، لذين سجلوا اسمه كمعلمالطلبة ا
اء الموقع باالتصال التليفون  يقوم خبر

لمعلم عىل تنظيم ساعد اولت التوجيهبالمعلم للتأكد من قدرة المعلم عىل 

 الفصل. 

Benefits of the Certification 

 
The certification build the trust between the teacher and the student, 

parents and school where they can verify the certificate by contacting 

the website. The website sends to the mentors teaching aids to help 

her or him in the classroom development according to the number of 

students. The family and the school send feedback to rate the mentor 

at the website. 

 التوثيق عمليةفوائد 

 

ي 
عملية التوثيق الثقة بي   المعلم والطالب واالباء والمدرسة حيث  تبن 

الموقع  يرسليمكن التأكد من عملية التوثيق عن طريق االتصال بالموقع، 

ي تطوير الفصل ل
، حسب عدد الطلبةلمعلم وسائل تعليمية تساعده ف 

عىل والمدرسة معلومات عن قدرات المعلم حنى يتم تقييمه  ألرسةا ترسل

 . الموقع

Certification Validity 

 
The certification becomes valid after passing the certification process 

and remains valid as long as the teacher renew the website 

subscription. The website suspends the mentor status until the 

subscription is renewed. The certification becomes void if the website 

realizes that the mentor is disqualification to teach. 

 صالحية التوثيق

 

يظل صالحا كلما جدد و  ية التوثيقيصبح التوثيق صالحا بعد اجتياز عمل

اكه عىل الموقع اك مرة  المعلمالموقع علق ي ،المعلم اشبى حنى يتم االشبى

الحية المعلم الموقع بعدم ص ايقن إذا يصبح التوثيق باطال  ،اخرى

 . للتوجيه

Warning 

 
The website warns to fraud the Mentoring Certificate or misuse it 
according to the terms and conditions set forth on the website and 
will prosecute the person who is not following these terms and 
conditions. 

 تحذير

 
صحيح حسب بشكل او عدم استخدامها  توجيه شهادةتزوير الموقع يحذر 

وط المنصوص عليها عىل الموقع واال سيتم مالحقة  القواعد والشر
وط.  م بهذه القواعد والشر  الشخص الغب  ملبى 
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Teaching Certificate Example 

 

 
 

 شهادة التوجيهنموذج 

 

 

 

 


