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 التاريخ  اليوم  املوضوع
 ه 1444/ 02/ 01 األحد  بداية الدراسة للطالب للفصل الدراس ي األول 

 ه 1444/ 02/ 26 -25 األربعاء والخميس   إجازة اليوم الوطني    
 ه 1444/ 03/ 21 -20 األحد و االثنين   إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 ه 04/1444/ 16 الخميس  إجازة نهاية أسبوع مطولة   
 ه 26/04/1444 األحد  بداية اختبار الفصل الدراس ي األول  
 ه 1444/ 30/04 نهاية دوام الخميس   بداية إجازة الفصل الدراس ي األول 

 

 

 الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين  األحد  األسبوع 
 هـ 1444/  02/ 05 هـ 1444/  02/ 04 هـ 1444/  02/ 03 هـ 1444/  02/ 02 هـ 1444/  02/ 01 األول 
 هـ 1444/  02/ 12 هـ 1444/  02/ 11 هـ 1444/  02/ 10 هـ 1444/  02/ 09 هـ 1444/  02/ 08 الثاني 
 هـ 1444/  02/ 19 هـ 1444/  02/ 18 هـ 1444/  02/ 17 هـ1444/  16/02 هـ 1444/  02/ 15 الثالث
 هـ 1444/  02/ 26 هـ 1444/  02/ 25 هـ 1444/  02/ 24 هـ 1444/  02/ 23 هـ 1444/  02/ 22 الرابع 
 ه 03/1444  /03  ه 03/1444 /02  ه 03/1444/ 01  هـ1444/  02 /  30 هـ1444/  29/02 الخامس 
 ه 03/1444   /  10    ه 1444/ 03 /09  ه 03/1444  /08  ه  03/1444  /07  ه 03/1444 /06  السادس 
 ه1444/ 03 /   17  ه 03/1444/   16 ه 03/1444/   15 ه 03/1444/   14 ه 03/1444  / 13 السابع 
 ه1444/ 03 /    24 ه 03/1444/   23 ه 03/1444/   22 ه 03/1444/   21 ه 03/1444  / 20 الثامن 
 هـ 1444/  04/ 02 هـ 1444/  04/ 01 ه1444/ 03 /    29 ه 03/1444/   28 ه 03/1444/   27 التاسع 
 هـ 1444/  04/ 09 هـ 1444/  04/ 08 هـ 1444/  04/ 07 هـ 1444/  04/ 06 هـ 1444/  04/ 05 العاشر

 هـ 1444/  04/ 16 هـ 1444/  04/ 15 هـ 1444/  04/ 14 هـ 1444/  04/ 13 هـ 1444/  04/ 12 الحادي عشر 
 هـ 1444/  04/ 23 هـ1444/  22/04 هـ 1444/  04/ 21 هـ 1444/  04/ 20 هـ 1444/  04/ 19 الثاني عشر 
 هـ 1444/  04/ 30 هـ 1444/  04/ 29 هـ 1444/  04/ 28 هـ 1444/  04/ 27 هـ 1444/  04/ 26 الثالث عشر 

 

 بداية إجازة الفصل الدراس ي األول  بداية اختبار الفصل الدراس ي األول  مطولة إجازة نهاية أسبوع  إجازة اليوم الوطني  موعد إيداع الراتب 

 

 هـ   1444/  1443مواعيد الفصل الدراس ي األول للعام 

 

 التقويم الدراس ي 

 عليم بجدة إدارة االستثمار والتخصيص بت إهداء

 العباس يد . محمود 



 التاريخ  اليوم  املوضوع
 ه 1444/ 05/ 10 األحد  بداية الدراسة للطالب للفصل الدراس ي الثاني

 ه 1444 /05 /24   األحد إجازة نهاية أسبوع مطولة   
 ه 1444 /06 /23 -22 األحد و االثنين   إجازة نهاية أسبوع مطولة 

 ه 1444/ 08/ 03 -02 األربعاء والخميس  إجازة يوم التأسيس   
 ه 1444/ 08/ 06 األحد  بداية اختبار الفصل الدراس ي الثاني 
 ه 1444/ 08/ 10 نهاية دوام يوم الخميس   بداية إجازة الفصل الدراس ي الثاني 

 

 

 الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين  األحد  األسبوع 
 هـ 1444/  05/ 14 هـ 1444/  05/ 13 هـ 1444/  05/ 12 هـ 1444/  05/ 11 هـ 1444/  05/ 10 األول 
 هـ 1444/  05/ 21 هـ 1444/  05/ 20 هـ 1444/  05/ 19 هـ 1444/  05/ 18 هـ 1444/  05/ 17 الثاني 
 هـ 1444/  05/ 28 هـ 1444/  05/ 27 هـ 1444/  05/ 26 هـ 1444/  05/ 25 هـ 1444/  05/ 24 الثالث
 هـ1444/  05/06 هـ1444/  04/06 هـ1444/  03/06 هـ1444/  02/06 هـ1444/  01/06 الرابع 
 هـ1444/  12/06 هـ1444/  11/06 هـ1444/  10/06 هـ1444/  09/06 هـ1444/  08/06 الخامس 
 هـ1444/  19/06 هـ1444/  18/06 هـ1444/  17/06 هـ1444/  16/06 هـ1444/  15/06 السادس 
 هـ1444/  26/06 هـ1444/  25/06 هـ1444/  24/06 هـ1444/  23/06 هـ1444/  22/06 السابع 
 هـ1444/  04/07 هـ1444/  03/07 هـ1444/  02/07 هـ1444/  01/07 هـ1444/  29/06 الثامن 
 هـ1444/  11/07 هـ1444/  10/07 هـ1444/  09/07 هـ1444/  08/07 هـ1444/  07/07 التاسع 
 هـ1444/  25/07 هـ1444/  24/07 هـ1444/  23/07 هـ1444/  22/07 هـ1444/  21/07 العاشر

 هـ1444/  03/08 هـ1444/  02/08 هـ1444/  01/08 هـ1444/  29/07 هـ1444/  28/07 الحادي عشر 
 هـ1444/  10/08 هـ1444/  09/08 هـ1444/  08/08 هـ1444/  07/08 هـ1444/  06/08 الثاني عشر 

 

 ثاني بداية إجازة الفصل الدراس ي ال  بداية اختبار الفصل الدراس ي الثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة  التأسيس إجازة يوم   موعد إيداع الراتب 

 

 هـ   1444/   1443للعام   ثانيمواعيد الفصل الدراس ي ال 

 

 التقويم الدراس ي 

 عليم بجدة إدارة االستثمار والتخصيص بت إهداء

 العباس يد . محمود 



 التاريخ  اليوم  املوضوع
 هـ1444/  20/08 األحد  الثالث بداية الدراسة للطالب للفصل الدراس ي  

 ه 1444 /09 /22 نهاية دوام يوم الخميس   إجازة عيد الفطربداية 
 ه 1444/ 10/ 06 األربعاء بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 ه 11/1444/ 09-08 األحد و االثنين   إجازة نهاية أسبوع مطولة  
 ه 29/11/1444 األحد   بداية اختبار الفصل الدراس ي الثالث

 ه 04/12/1444 نهاية دوام الخميس   بداية إجازة نهاية العام الدراس ي للطالب ومنسوبي املدارس في جميع املراحل   
 

 

 الخميس  األربعاء الثالثاء االثنين  األحد  األسبوع 
 هـ 1444/  08/ 25 هـ 1444/  08/ 24 هـ 1444/  08/ 23 هـ 1444/  08/ 22 هـ 1444/  08/ 20 األول 
 ه 1444/ 09/ 01 هـ 1444/  08/ 30 هـ 1444/  08/ 29 هـ 1444/  08/ 28 هـ 1444/  08/ 27 الثاني 
 ه 1444/ 09/ 08 ه 1444/ 09/ 07 ه 1444/ 09/ 06 ه 1444/ 09/ 05 ه 1444/ 09/ 04 الثالث
 ه 1444/ 09/ 15 ه 1444/ 09/ 14 ه 1444/ 09/ 13 ه 1444/ 09/ 12 ه 1444/ 09/ 11 الرابع 
 ه 1444/ 09 /22 ه 1444/ 09 /21 ه 1444/ 09 /20 ه 1444/ 09 /19 ه 1444/ 09 /18 الخامس 
 ه 1444/ 10 /07 ه 1444/ 10 /06    السادس 
 ه 1444/ 10 /14 ه 1444/ 10 /13 ه 1444/ 10 /12 ه 1444/ 10 /11 ه 1444/ 10 /10 السابع 
 ه 1444/ 10 /21 ه 1444/ 10 /20 ه 1444/ 10 /19 ه 1444/ 10 /18 ه 1444/ 10 /17 الثامن 
 ه 1444/ 10 /28 ه 1444/ 10 /27 ه 1444/ 10 /26 ه 1444/ 10 /25 ه 1444/ 10 /24 التاسع 
 ه 11/1444/ 05 ه 11/1444/ 04 ه 11/1444/ 03 ه 11/1444/ 02 ه 11/1444/ 01 العاشر

 ه 11/1444/ 12 ه 11/1444/ 11 ه 11/1444/ 10 ه 11/1444/ 09 ه 11/1444/ 08 الحادي عشر 
 ه 11/1444/ 19 ه 11/1444/ 18 ه 11/1444/ 17 ه 11/1444/ 16 ه 11/1444/ 15 الثاني عشر 
 ه 11/1444/ 26 ه 11/1444/ 25 ه 11/1444/ 24 ه 11/1444/ 23 ه 11/1444/ 22 الثالث عشر 

 ه 04/12/1444 ه 1444/ 03/12 ه 02/12/1444 ه 01/12/1444 ه 11/1444/ 29 عشر   رابع ال
 

  

 

 هـ   1444/  1443للعام  ثالثمواعيد الفصل الدراس ي ال 

 

 التقويم الدراس ي

 نهاية العام الدراس ي  بداية إجازة  ثالثبداية اختبار الفصل الدراس ي ال إجازة نهاية أسبوع مطولة  بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر بداية إجازة عيد الفطر إيداع الراتب موعد 
  

 عليم بجدة إدارة االستثمار والتخصيص بت إهداء

 العباس يد . محمود 


