
 

 

 م2018/2019للعام    التقويم الدراسي 

======================== 

  ض األطفالأوال : دوام جميع العاملين بالمراحل التعليمية وريا

 البيـــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتاريخ

 م28/8/2018:  ث            ا ال     
 

والمرحل   ة االبت   دا ي   ة  ري   اض األطف   البب   د  دوام جميع الع   املين 

 والمتوسطة 

 م2/9/2018: األح          د 
 

 لمرحلة الثانوية بابد  دوام جميع العاملين 

 

  انيـــا : ريـــاض األطفـــــال 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان والتاريخاليوم 

 م4/9/2018:  ث            ا ال     
 

 طفـــــالاالبــــد  دوام 

 م2/1/2019األربعععععع عععععع     
 

 رياض األطفال بلمستجدين ابداية تسجيل 

 إجــــازة منتصـــف العــــام الدراســــي

 م2019/  1/  24م إلى الخميس  2019/  1/  13من األحد 

 م27/1/2019  األحععععععععع  
 

 بد  الدراسة للفصل الدراسي الثاني

 م21/4/2019األحععععععععع    

 

  ري   اض األطف   الب   داي   ة إرس         ال وتاوي   ل ملف   ا  األطف   ال من 

 المرحلة اإلبتدا يةمدارس  ىإل

 م9/5/2019العععع عععع عععع عععع    
 

 طفـــال االنهـــاية دوام 

 م30/5/2019العععع عععع عععع عععع    
 

  رياض األطفالفي لمستجدين ا نهاية تسجيل
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  الثا : المرحلة االبتدا ية

 البيـــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتاريخ 

 م2/9/2018:  ح              داأل
 

 الصف األول اإلبتدا يبد  دوام ت ميذ 

 م3/9/2018   ثعععععععع عععععععع عععععععع اال
 

  دوام باقي صفوف المرحلة اإلبتدا يةبد  

 م18/12/2018معععع  العععع عععع ثعععع     

 م25/12/2018     إلعععل الععع ععع ثععع
 

الفص     ل الدراس     ي األول للص     ف الخامس نهاية امتاانا  

 االبتدا ي .

 م18/12/2018معععع  العععع عععع ثعععع     

 م6/1/2019إلعععععععل األحععععععع    

 

التقييم النها ي للمتغيبين بعذر مقبول عن امتاانا  الفص   ل 

 لصفوف المرحلة االبتدا ية االربعة األولى .الدراسي األول 

 ـف العــــام الدراســــيإجــــازة منتصــ

 م2019/  1/  24م إلى الخميس  2019/  1/  13من األحد 

 م27/1/2019األحععععععععععععع    
 

 الفصل الدراسي الثاني بد  

 م1/4/2019األثعععععععع عععععععع عععععععع    
 

 المرحلة اإلبتدا ية  في لمستجديناتسجيل بد  

 م7/5/2019  الععععع ععععع ثععععع   مععععع  

 م14/5/2019إلععععل العععع عععع ثعععع      

 

للص      ف الفص      ل الدراس      ي الثاني  يةنهاامتاانا   -

 الخامس االبتدا ي .

االمتاان الخاص للت ميذ المتغيبين بعذر مقبول عن  -

امتاانا  الفص  ل الدراس  ي الثاني لص  فوف المرحلة 

 االبتدا ية االربعة األولى .

 
 م19/5/2019   ألحععععععععععع ا

 

 استخراج نتا ج جميع الصفوف 

 م21/5/2019   العععععع عععععع ثعععععع  
 

 العام تسليم بطاقا  درجا  اخر

 م29/5/2019مععع  األربععع ععع     

 م30/5/2019إلععل العع عع عع عع    
 

 بت   دا ي   ة تاوي   ل ملف   ا  الت مي   ذ من م   دارس المرحل   ة اإل

 مدارس المرحلة المتوسطة  إلى

 م10/6/2019  األثععع ععع ععع   مععع  

 م17/6/2019إلعععل األثععع ععع ععع    
 

الث  اني للص      ف الخ  امس تقييم تا  دي  د المس      تو  وال  دور  

 االبتدا ي 

 م20/6/2019الععععع ععععع ععععع ععععع    

 

) تاديد المس      تو  والدور توزيع بطاقا  نتيجة اخر العام  

 الثاني (

 م30/9/2019األثعععععععع عععععععع عععععععع   
 

 انتها  فترة تسجيل المستجدين في المرحلة االبتدا ية .
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 راب     ال رحلة ال توسطة

 البيـــــــــــــــــــــــــــان ال وم والت ريخ

 م3/9/2018   ثععععععع ععععععع ععععععع اال
 

 لطلبة وبد  الفصل الدراسي األول دوام ابد  

 م18/12/2018مععع  الععع ععع ثععع     

 م25/12/2018إلععل العع عع ثععع     
 

 األول . الفصل الدراسينهاية امتاانا  

 إجــــازة منتصـــف العــــام الدراســــي

 م2019/  1/  24م إلى الخميس  2019/  1/  13من األحد 

 م27/1/2019األحععععععععععع    
 

 الفصل الدراسي الثاني بد  

 م7/5/2019  العععع عععع ثعععع   معععع  

 م14/5/2019إلععل العع عع ثععع      
 

 الفصل الدراسي الثاني .  نهايةامتاانا  

  م19/5/2019   األحععععععععععع 
 

 استخراج نتا ج جميع الصفوف 

 م21/5/2019   العععععع عععععع ثعععععع  
 

 تسليم بطاقا  درجا  اخر العام

 م29/5/2019مععع  األربععع ععع     

 م30/5/2019إلععل العع عع عع عع    
 

 من م   دارس المرحل   ة المتوس      ط   ة الطلب   ةتاوي   ل ملف   ا  

  الثانوية  مدارس المرحلة  إلى

 م10/6/2019  األثععع ععع ععع   مععع  

 م17/6/2019   إلععععل األثعععع عععع عععع 
 

 الثاني لصفوف المرحلة المتوسطة  امتاان الدور

 م20/6/2019الععععع ععععع ععععع ععععع    
 

 سليم بطاقا  درجا  الدور الثاني ت
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 خ مس   ال رحلة ال  نوية 
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتاريخ

 م9/9/2018  األحعععععععععععع  
 

 سي األول .دوام الطلبة وبد  الفصل الدرابد  

  م26/12/2018  األرب ععع   م  

 م7/1/2019إلععععل االثعععع عععع عععع    
 

  لصفوف المرحلة الثانويةالفصل الدراسي األول  نه ية متاانا

 إجــــازة منتصـــف العــــام الدراســــي

 م2019/  1/  24م إلى الخميس  2019/  1/  13من األحد 

 م27/1/2019األحععععععععععع    
 

 الثاني الفصل الدراسي   دـب

 م15/5/2019مععع  األربععع ععع     

 م27/5/2019إلعععل األثععع ععع ععع    
 

ال  شععر والد    نهاية الفص  ل الدراس  ي الثاني للص  فين  متاانا

 عشر

 م29/5/2019األربععععععع ععععععع     
 

 الصفين العاشر والاادي عشر .إع ن نتا ج 

 م2/6/2019األحعععععععععععع    
 

  تسليم بطاقا  درجا  آخر العام

 م19/5/2019  األحعععععع معععععع   

 م30/5/2019إلععل العع عع عع عع    
 

  نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر متاانا

 م3/6/2019  األثععععععع ععععععع ععععععع  
 

 . الصف الثاني عشر إع ن نتا ج

 م9/6/2019  األحعععععععععععع  
 

  تسليم بطاقا  درجا  آخر العام

 م17/6/2019  األثععع ععع ععع  مععع  

 م26/6/2019إلعععل األربععع ععع     
 

 -لثاني للشهادا  التالية :بد  امتاان الدور ا

 ( صفوف النقل في المرحلة الثانوية . 1

 العامة بقسميها العلمي واألدبي ( الشهادة الثانوية2

 لشهادة الثانوية للتعليم الديني ( ا3

  م1/7/2019   ثععععععع ععععععع ععععععع األ
 

 اع ن نتا ج امتاان الدور الثاني .

  م3/7/2019  األربعععععععع عععععععع   
 

 ر الثاني تسليم بطاقا  درجا  الدو
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 سادسا : تسجيل المنازل
   

 الب ـــــــــــــــــــــــــــ ن ال وم والت ريخ

 م  2018/  9/  30م    ن األح    د 

 م2019/  1/  31إل  ى ال  خ  م  ي  س 
  

سة  سج ل ال تق م   م  ال   زل المتد ن ال قل وشه  ة ال را ت

 الشه  ة ال  نوية للت ل م ال ي يال  نوية و

 

 إجازة منتصف العام الدراسيا : سابع
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتاريخ

 م   2019/  1/  13م   ن األح   د 

يس   م خ ل لى ا  م2019/  1/  24إ
 

إجازة منتص    ف العام الدراس    ي للموجهين الفنيين للمجاال  

ال  دراس      ي  ة والموجهين الع  املين في األنش      ط  ة التربوي  ة 

 المناطق التعليميةومشرفي المختبرا  في 

 

 

 

 للهيئتين التعليميةواإلدارية : بــد  العطلة الصيفية  امنا
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتاريخ

 ن     ه     اي     ة دوام ال     خ     م     ي     س

 م13/6/2019                 

 الــــاض األطفــــــــــري

 

 ن      ه      اي      ة دوام اال       ن      ي      ن 

 م24/6/2019                

لة  ية وللص      فوف اإلالمرح تدا  مدارس المش      تر ةاالب بال ية  تدا   ب

 م   ا ع   دا المبلفين ب   اعم   ال امتا   ان   ا  المتوس      ط   ة والمرحل   ة 

 الثانوية العامة

 ن     ه     اي     ة دوام ال     خ     م     ي     س 

 م4/7/2019               

الهيئ  ة التعليمي  ة في المرحل  ة الث  انوي  ة م  ا ع  دا المبلفين ب   عم  ال 

 انوية العامة امتاانا  الث

 ن      ه      اي      ة دوام اال       ن      ي      ن  

 م8/7/2019               

 الثانوية المرحلة 

 والقس      م اإلداري  م   ديري الم   دارس الث   انوي   ة ومس         اع   ديهمل

 سبرتارية وشئون الطلبة وامنا  المخازن . من

 م8/7/2019م     ن اال      ن     ي     ن : 

 م26/8/2019:       ن    ي    نإل    ى اال 

 

سية   لمختلف المجاال ن الفنيينموجهيال والموجهين العاملين الدرا

 ف    ي األنش          ط    ة ال    ت    رب    وي    ة ومش          رف    ي ال    م    خ    ت    ب    را  

 في المناطق التعليمية 
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 م2020/  2019ال  م ال راسي : تاسعا 

 : دوام جميع العاملين أ ( بد 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان اليوم والتاريخ

 م27/8/2019: ال    ث          ا  

 

والمرحلة االبتدا ية  ريــــاض األطفـــــالفي م جميع العاملين بد  دوا

 والمتوسطة 

 م1/9/2019: األح          د 
 

 الثانوية ةمرحلالبد  دوام جميع العاملين في 

 ب(  وام الطلبة  

 م1/9/2019: األح          د 
 

 الصف األول اإلبتدا ي فقط دوام ت ميذ

 م2/9/2019: اال      ن     ي     ن 
 

  رحلة اإلبتدا يةدوام باقي صفوف المبد  

 م2/9/2019: اال      ن     ي     ن 
 

  ال توسطةدوام طلبة المرحلة بد  

 م3/9/2019: ال     ث            ا  
 

  رياض األطفالدوام 

 م8/9/2019   حعععععععععع األ
 

 لبة المرحلة الثانويةدوام ط
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