
 

 

 املحترمون   مدراء املدارس  /السادة

 املحترمون  السادة/ القيادات املدرسية 

 املحترمون    املعلمون السادة/ 

 

 التسجيل وحجز اختبارات الترخيص املنهي للعاملين في القطاع التعليمي  املوضوع: تعميم ضرورة 

 

 

،  بشأن رسوم خدمات الترخيص املنهي للعاملين في قطاع التعليم في الدولة  2019لسنة    (57)قرار مجلس الوزراء رقم  بناء على  

معالي وزير    توجيهات  وفي ضوء،  قواعد سير اختبارات الترخيص املنهيم بشأن  2020( لسنة  646وقرار وزير التربية والتعليم رقم ) 

املهنية   ت ختبارافي ال لتسجيل اتسريع عملية ترخيص العاملين في القطاع التعليمي، نود التأكيد على ضرورة ، بالتربية والتعليم

تعتبر    حيث  والتي تستهدف املعلمين والقيادات املدرسية،   2022-2021العام األكاديمي  والتخصصية التي سيتم عقدها خالل  

خطوة أساسية  واعتمادها من قبل مدراء املدارس  وبة  ليث البيانات املطوتحد  التعليمية  عملية التسجيل في نظام ترخيص املهن

 والطالع على النتيجة.  للتمكن من حجز الختبارات 

 

ولاللتزام    ،لذا نرجو من الجميع ضرورة اإلسراع في التسجيل نظرا إللزامية الحصول على الرخصة املهنية ملزاولة املهنة التعليمية

املنظ  والقواعد  ولتالفيبالقرارات  لذلك،  في  مة  مخالفات  الوقوع  لكم   أي  نرفق  الشأن،  هذا  في  قانونية  مسائالت  مواعيد    أو 

املهنية  بالرخص  املتعلقة  املعلمين  لختبارات  املتوفرة  أدناه  التسجيل  الجدول  تحفيز  ،  في  في  دعمنا  من حضراتكم  نرجو  و 

 العاملين للتسجيل في الختبارات املخصصة لهم.  

 الفئة املستهدفة لالختبار  تاريخ الختبار   نوع الختبار 

 معلمي الحلقة الثانية والثالثة  2021سبتمبر  18 منهي 

حلقة   رياضيات     -تخصص ي: لغة عربية 

 علوم - لغة انجليزية -  3

الثالثة   2021سبتمبر  25 و  الثانية  الحلقة  معلمي 

 للتخصصات املذكورة 

حلقة  تخصص ي:     - احياء    - 2رياضيات 

 كيمياء  -اءفيزي

 

 معلمي الحلقة الثانية والثالثة  2021اكتوبر  2

 معلمي الحلقة الثانية و الثالثة  2021نوفمبر  13 علوم الحاسوب  –علوم  –منهي 

 اجتماعية  دراسات  تخصص ي: 

 مبكرة تخصص ي طفولة 

 معلمي جميع الحلقات   2021ديسمبر  11

 معلمي الطفولة املبكرة 



 

 

لغة  -3و   2رياضيات حلقة   تخصص ي: 

لغة انجليزية  –عربية   

 منهي 

 معلمي الحلقة الثانية و الثالثة   2022فبراير  5

التربية  - التريبة اإلسالمية تخصص ي:  

 البدنية 

 طفولة مبكرة منهي 

2022مارس  5  معلمي جميع الحلقات   

 معلمي الطفولة املبكرة 

دراسات  - لإدارة األعماتخصص ي:  

 اجتماعية 

  التربويةقيادات  اختبار ال

2022مايو  14  معلمي جميع الحلقات   

 القيادات املدرسية 

اخصائي  -أمناء مختبر تخصص ي:  

اللغة العربية لغير   -احتياجات خاصة  

بها الناطقين    

 منهي 

2022يونيو  18  جميع الحلقات   

 معلمي الحلقة الثانية و الثالثة 

 

   80051115في حال وجود اي استفسارات، الرجاء رفعها عن طريق خدمة سعادة املتعاملين على الرقم: 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 


