
طريقك للحصول ع�
رخصة مركبة خفيفة

1

التسجيل � ا�عهد وفتح
ملف مروري بالهيئة

23

حضور ا�حا�ات
النظرية الث�نية كاملة
( إلك�ونيا/با�عهد )

حضور محا�ة تحض�ية
للفحص النظري / فحص
نظري تجريبي (إختياري)

4

حجز و حضور الفحص النظري
للهيئة ( تتوفر خدمة ال�جمة الفورية )

* إعادة

رسوب

نجاح

5
6

تدريب جهاز ا�حاكاة - إختياري
بدء التدريب العم�

(ا�رحلة 3-2-1)

7
8

* أخذ التدريب ا�و� به

نجاح

رسوب

11

نجاح

رسوب

حجز و حضور
التدريب الذا�

(لط�ب ال 20 ساعة فقط )

* أخذ ساعة تدريب إلزامية

حجز و حضور فحص ا�واقف
التجريبي � الساحة الذكية

12

رسوب

* أخذ ساعة
تدريب إختياري

حجز و حضور فحص
ا�واقف � الساحة الذكية

نجاح

13
14

احجز واح¡ تدريب
الطريق ال£يع

(ساعتان لدورة الـ 20 ساعة ،
1 ساعة لدورات الـ 15/10 ساعات)

احجز واح¡ التدريب ا�ستقل
(ساعتان لدورة الـ 20 ساعة ،

1 ساعة لدورات الـ 15/10 ساعات)

15
نجاح

رسوب حجز وحضور
فحص الطريق

 * أخذ 4 ساعات تدريب 

قم بالتخليص � صندوق الدفع 
ثم استلم رخصة القيادة الخاصة بك

16

مبروك
قد بحذر

هز
جا

غ� جاهز

Stay connected EmiratesDriving

أخذ حصص
إضافية إلزامية

6.1

̄قل ، إذا اعتقد  سيتم °ديد تدريبك 4 ساعات ع� ا  
مدربك أنك لست جاهزاً لتقييم السياقة ا�بد±.  

سيتم تطبيق رسوم التدريب بناًء ع� معدل الرسوم الحالية لدورتك 

6.1
�كنك التدرب ايضا ع� تطبيق RTA Dubai للهاتف        

احجز ع� تطبيق RTA Dubai Drive / الشاشات الذكية � مراكز ا�عهد 
RIS - (خدمة ال�جمة عن بعد) تتوفر بأك¨ من 195 لغة بخ�ف اللغة ا¤نجليزية والعربية وا£وردو (تطبق الرسوم ع� الخدمة).

امسح الرمز �شاهدة الفيديو

حجز وحضور
تقييم السياقة ا�بد±

109

احجز واح¡ تدريب الساحة
(4 ساعات لدورة الـ 20 ساعة ،
3 ساعات لدورة الـ 15 ساعة ،
حجز و حضور التدريب اللي¸ 2 ساعة لدورة الـ 10 ساعات)

(1 ساعة)
إختيارية للسيدات
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