قـــرار رقـــم ( ) 1
مواعيد االمتحانات واإلجازات وبداية التسجيل مبدارس التعليم العام
بنني وبنات – حكومية وخاصة للعام الدراسي 3112/3112م
========================
أوال  :دوام مجيع العاملني باملراحل التعليمية ورياض األطفال
البيـــــــــــــــــــــــــــان

اليوم والتاريخ

األحــــــــــــــد 3112/9/8 :م بدء دوام مجيع العاملني باملراحل التعليمية ورياض األطفال 1

امتحان الدور الثاني
للعام الدراسي 3112 / 3113
مــــــــــــــــــ الثالثــــــــــــــــــاء بدء امتحان الدور الثاني للشهادات التالية -:
3102/9/01م
إىل اخلمــــــــــــــــــــــــــــــــي
3102/9/09م

 )1الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي 1
 )3الشهادة الثانوية للتعليم الديين 1
 )2لتالميـــل ال ـــفني الرابـــع واخلـــام

املرحلـــة اإلبتدائيـــة

و صفوف النقل للمرحلتني املتوسطة والثانوية 1

()1

ثانيـــا  :ريـــاض األطفـــــال

األحـــــــــــــد 3112/9/11 :م بــــدء دوام االطفـــــال1
اخلمــــــــــي

3102/0/3 :م بداية تسجيل املستجدي برياض األطفال 1
إجــــازة منت ـــف العــــام الدراســــي
م األحد  3112 / 3 / 3إىل اخلمي

 3112 / 3 / 12م

األحـــــــــــــد 3102/3/01 :م بدء الدراسة للف ل الدراسي الثاني1
األحـــــــــــــد 3102/2/32 :م بدايــة إرســال و ويــل ملفــات األطفــال م ـ ريــاض
األطفال إىل مدارس املرحلة اإلبتدائية1
اخلمـــــــي

3102/5/39 :م نهاية تسجيل املستجدي

اخلمـــــــي

3102/5/39 :م نهـــاية دوام االطفـــال 1

()3

رياض األطفال 1

ثالثا  :املرحلة االبتدائية
االثــــــــــــــــنني 3112/9/11 :م بدء دوام تالميل ال ف األول اإلبتدائي1
الثالثــــــــــــــــاء 3102/9/02 :م بدء دوام باقي صفوف املرحلة اإلبتدائية 1
الثالثــــــــــــــــاء 3112/9/17 :م بدء الفرتة الدراسية األوىل 1
اخلمـــــــــي

3102/00/02 :م نهاية الفرتة الدراسية األوىل 1

األحــــــــــــــد 3102/00/02 :م بدء الفرتة الدراسية الثانية 1
األحــــــــــــــد 3102/00/02 :م اختبارات الفرته الدراسية األوىل جلميع صـفوف املرحلـة

ا

األحــــــــــــــد 3102/00/32 :م االبتدائية .
الثالثـــــــــــــاء 3102/00/31 :م توزيع بطاقات املتابعة جلميع ال فوف 1
الثالثــــــــــــــــاء 3102/0/02 :م نهاية الفرتة الدراسية الثانية 1
األربعـــــــــــــــاء 3102/0/05 :م اختبارات الفرته الدراسية الثانية جلميـع صـفوف املرحلـة
اخلمــــــــــــي

3102/0/32 :م اإلبتدائية .

الثالثــــــــــــــــاء 3102/0/32 :م استخراج نتائج مجيع صفوف املرحلة اإلبتدائية 1
األربعـــــــــــــــاء 3102/0/39 :م توزيع بطاقات املتابعة جلميع ال فوف 1
اخلمــــــــــــي

3102/0/21 :م
إجــــازة منت ـــف العــــام الدراســــي
م األحد  3112 / 3 / 3إىل اخلمي

()2

 3112 / 3 / 12م

تابع  :املرحلة االبتدائية
األحـــــــــــــــد 3102/3/01 :م بدء الفرتة الدراسية الثالثة 1
األحـــــــــــــــد 3102/2/21 :م بدء تسجيل املستجدي

املرحلة اإلبتدائية 1

األربعـــــــــــــــاء 3102/2/9 :م نهاية الفرتة الدراسية الثالثة 1
اخلمــــــــــي

3102/2/01 :م بدء الفرتة الدراسية الرابعة 1

م اخلمـي

3102/2/01 :م اختبـــارات الفـــرته الدراســـية الثالثـــة جلميـــع صـــفوف املرحلـــة

إىل اخلمي

3102/2/02 :م االبتدائية .

األثــــــــــــــنني3102/2/30 :م توزيع بطاقات املتابعة جلميع ال فوف 1
األثــــــــــــــــنني 3102/1/3 :م نهاية الفرتة الدراسية الرابعة 1
مــــ الثالثــــاء 3102/1/2 :م اختبـــارات الفـــرته الدراســـية الرابعـــة جلميـــع صـــفوف املرحلـــة
إىل الثالثــــاء 3102/1/01 :م االبتدائية .
مـ ـ األربعـــاء3102/1/00 :م االختبــار اخلــات للتالميــل املتعيــبني بعــلر مقبــول ع ـ اختبــار
إىل األحــــــد 3102/1/05 :م الفــرتة الدراســية الرابعــة ل ــفوف املرحلــة االبتدائيــة االربعـــة
األوىل .
مـ ـ األثـــنني 3102/1/01 :م استخراج نتائج مجيع ال فوف 1
إىل الثالثــــاء 3102/1/02 :م
األربعــــــــــــاء 3102/1/02 :م تسليم بطاقات درجات اخر العام1

()2

تابع  :املرحلة االبتدائية
مــ األربعــاء 3102/1/02 :م
إىل اخلمي

ويـــل ملفـــات التالميـــل مـــ مـــدارس املرحلـــة اإلبتدائيــــة

3102/1/09 :م إىل مدارس املرحلة املتوسطة1

مــــ الثالثــــاء 3102/2/0 :م اختبار الدور الثاني لل ف اخلام

االبتدائي 1

إىل الثالثـــــــاء 3102/2/2 :م
األحــــــــــــــــد3102/9/32 :م انتهاء فرتة تسجيل املستجدي

()1

املرحلة االبتدائية .

رابعا  :املرحلة املتوسطة
األحــــــــــــــــــد 3102/9/33 :م بدء دوام الطلبة وبدء الفرتة الدراسية األوىل 1
اخلمــــــــــي

3102/00/02 :م نهاية الفرتة الدراسية األوىل 1

األحـــــــــــــــد 3102/00/02 :م بدء الفرتة الدراسية الثانية 1

ا

األحـــــــــــــــد 3102/00/02 :م اختبار نهاية الفرتة الدراسية األوىل1

ا

األحـــــــــــــــد 3102/00/32 :م
األثـــــــــــــنني 3102/00/35 :م توزيع بطاقات املتابعة للفرتة الدراسية األوىل1
الثالثــــــــــــــــاء 3102/0/02 :م نهاية الفرتة الدراسية الثانية 1
األربعـــــــــــــــاء 3102/0/05 :م اختبار نهاية الفرتة الدراسية الثانية 1
اخلمـــــــــــــي

3102/0/32 :م

الثالثــــــــــــــــاء 3102/0/32 :م استخراج نتائج الفرتة الدراسية الثانية .
األربعـــــــــــــــاء 3102/0/39 :م توزيــع بطاقـــات املتابعــــة1
اخلمـــــــــــــي

3102/0/21 :م
إجــــازة منت ـــف العــــام الدراســــي
م األحد  3112 / 3 / 3إىل اخلمي

()1

 3112 / 3 / 12م

تابع  :املرحلة املتوسطة
األحـــــــــــــــــــــد 3102/3/01 :م بـــدء الفرتة الدراسية الثالثة 1
األربعـــــــــــــــــــــاء 3102/2/9 :م نهاية الفرتة الدراسية الثالثة 1
اخلمـــــــــــــــي

3102/2/01 :م بدء الفرتة الدراسية الرابعة 1

مــ ـ اخلمــــي

3102/2/01 :م اختبار نهاية الفرتة الدراسية الثالثة 1

إىل اخلمــــــي

3102/2/02 :م

األثــــــــــــــــــــنني3102/2/30 :م توزيع بطاقات املتابعة للفرتة الدراسية الثالثة 1
األثــــــــــــــــــــــنني 3102/1/3 :م نهاية الفرتة الدراسية الرابعة 1
مـــــ ـ األربعـــــــاء 3102/1/2 :م اختبار نهاية الفرتة الدراسية الرابعة 1
إىل األربعـــــــــاء 3102/1/00 :م
مــــــ األحـــــــد 3102/1/05 :م استخــراج النتــائــج 1
إىل الثالثــــــــــاء 3102/1/02 :م
األربعــــــــــــــــــاء 3102/1/02 :م تسليم بطاقات درجات آخر العام 1
مـــــــ الثالثـــــــاء 3102/2/0 :م اختبار الدور الثاني لل فوف املرحلة املتوسطة 1
إىل الثالثـــــــــــــاء 3102/2/2 :م
مـــــ األربعـــــاء 3102/1/02 :م
إىل اخلمــــــي

ويــل ملفــات الطلبــة م ـ مــدارس املرحلــة املتوســطة إىل

3102/1/09 :م مدارس املرحلة الثانوية 1

()2

خامسا :املرحلة الثانوية
األحـــــــــــــــــــــد 3102/9/33 :م بدء دوام الطلبة وبدء الفرتة الدراسية األوىل .
اخلمـــــــــــــي

3102/00/02 :م نهاية الفرتة الدراسية األوىل 1

األحــــــــــــــــــد 3102/00/02 :م اختبار نهاية الفرتة الدراسية األوىل 1
األثــــــــــــــــنني 3102/00/35 :م
الثالثــــــــــــــــاء 3102/00/31 :م بدء الفرتة الدراسية الثانية1
األربعـــــــــــــــاء 3102/00/32 :م توزيع بطاقات املتابعة للفرتة الدراسية األوىل1
اخلمـــــــــــــــــــي

3102/0/9 :م نهاية الفرتة الدراسية الثانية1

مـــــ ـ األحـــــــد 3102/0/03 :م اختبار الفرتة الدراسية الثانية لل فني العاشر واحلادي عشر 1
إىل األحـــــــــــد 3102/0/31 :م
مــــ ـ الثالثــــــاء 3102/0/02 :م اختبار الفرتة الدراسية الثانية لل ف الثاني عشر1
إىل األثــــــــــنني 3102/0/32 :م
األربعــــــــــــــــــاء 3102/0/39 :م استخراج نتائج الفرتة الدراسية الثانية 1
اخلمــــــــــــــــي

3102/0/21 :م توزيع البطاقات 1
إجــــازة منت ـــف العــــام الدراســــي
م األحد  3112 / 3 / 3إىل اخلمي

()8

 3112 / 3 / 02م

تابع  :املرحلة الثانوية :
األحـــــــــــــــــــــد 3102/3/01 :م بـدء الفرتة الدراسية الثالثة 1
األربعـــــــــــــــــــــاء 3102/2/9 :م نهاية الفرتة الدراسية الثالثة 1
مــ ـ اخلمــــي

3102/2/01 :م اختبار الفرتة الدراسية الثالثة 1

إىل األحــــــــــــد 3102/2/31 :م
األثـــــــــــــــــــنني 3102/2/30 :م بدء الفرتة الدراسية الرابعة1
األربعـــــــــــــــــــاء3102/2/32 :م توزيع بطاقات املتابعة للفرتة الدراسية الثالثة1
الثالثـــــــــــــــــــاء 3102/1/01 :م نهاية الفرتة الدراسية الرابعة1
مـــــ األربعـــــاء 3102/1/00 :م اختبار الفرتة الدراسية الرابعة لل فني العاشر واحلادي عشر1
إىل االثــــــــــنني 3102/1/32 :م
مـــــ األربعـــــاء 3102/1/35 :م إعــالن نتــائج ال ــفني العاشــر واحلــادي عشــر وتســليم بطاقــات
إىل اخلمـــــــي

3102/1/31 :م درجات آخر العام 1

مـــــ ـ األحـــــــد 3102/1/05 :م اختبار الفرتة الدراسية الرابعة لل ف الثاني عشر 1
إىل اخلمـــــــي

3102/1/31 :م

مـــــ األثــــــنني 3102/1/21 :م إعالن نتـائج ال ـف الثـاني عشـر وتسـليم بطاقـات درجـات آخـر
إىل الثالثـــــــــــــاء 3102/2/0 :م العام 1
مـــــ األثــــــنني 3102/2/02 :م الدور الثاني ل ـفوف النقـل للمرحلـة الثانويـة وشـهادة الثانويـة
إىل األربعـــــــــاء 3102/2/32 :م للنظام املوحد والشهادة الثانوية للتعليم الديين 1

()9

سادسا  :تسجيل املنازل
مـــــــ األحـــــــد 3102/9/39 :م تســجيل املتقــدمني م ـ املنــازل المتحــان النقــل وشــهادة
إىل اخلمــــــــي

3102/0/21 :م الدراسة الثانوية والشهادة الثانوية للتعليم الديين1
سابعا  :إجازة منت ف العام الدراسي

مـــــــ األحـــــــد  3112 / 3 / 3م إجــــازة منت ــــف العــــام الدراســــي للمــــوجهني الفنــــيني
إىل اخلمـــــي

 3112 / 3 / 12م للمجـــاالت الدراســـية واملـــوجهني العـــاملني
الرتبوية ومشر

( ) 11

املختربات

األنشـــطة

املناطق التعليمية1

ثامنا  :بــدء العطلة ال يفية للهيئتني التعليميةواإلدارية
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي

ريــــــــــاض األطفــــال1

3112/1/13م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي

املرحلة االبتدائية ولل فوف اإلبتدائية باملدارس املشرتكة 1

3112/1/19م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي
3112/1/31م

املرحلـــة املتوســـطة مـــا عـــدا املكلفـــني باعمـــال امتحانـــات
الثانوية العامة1

نهايــــــــــــــــة دوام االثــــــــــــــــنني املرحلــــــــة الثانويــــــــة مــــــــا عــــــــدا املكلفــــــــني باعمــــــــال

3112/1/21م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي
3112/7/2م

امتحانات الثانوية العامة1
ملــديري املــدارس الثانويــة ومســاعديهم والقســم اإلداري م ـ
سكرتارية وشئون الطلبة وامناء املخازن .

نهايــــــــــــــــة دوام االثــــــــــــــــنني  )1للرؤساء االداريني للجان تقدير الدرجات لشهادة الثانوية 1

3112/7/7م

 )3للعاملني بلجان النظام واملراقبة لشهادة الثانوية 1

مــــــ ـ األحــــــــد  3112/7/1 :م املوجهني الفنـيني ملختلـف ااـاالت الدراسـية واملـوجهني

إىل اخلمـــــــي

3112/8/38 :م العــــاملني

األنشــــطة الرتبويــــة ومشــــر

املناطق التعليمية 1

( ) 11

املختــــربات

تاسعا  :العام الدراسي 3111 / 3112
أ ) بدء دوام مجيع العاملني :
األحــــــــــــد 3112/8/21 :م بــــدء دوام مجيــــع العــــاملني

مجيــــع املراحــــل التعليميــــة

وريــــاض األطفـــــال1

ب) دوام الطلبة :
األحـــــــــــــــد 3102/9/2 :م دوام رياض األطفال 1
االثـــــــــــــنني 3102/9/2 :م دوام تالميل ال ف األول اإلبتدائي فقط1
الثالثـــــــــــــاء 3102/9/9 :م دوام تالميل باقي صفوف املرحلة اإلبتدائية1
األحــــــــــــد 3102/9/02 :م دوام طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية1
يعتمــــــــــد

وكيل وزارة الرتبية
نسخة  :ملكتب معاىل الوزير
نسخة  :لمكتب السيد وكيل الوزارة

نسخة  :للسادة الوكالء المساعدين

نسخة  :لمديري عموم المناطق التعليمية

نسخة  :لجميع اإلدارات المركزية ومراقباتها وأجهزة

الوزارة المختلفة والموجهين العامين للمواد الدراسية

نسخة  :لمدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام

نسخة  :لمراقبة االمتحانات العامة والسجالت الطالبية

نسخة  :لجميع مديرى ومديرات المدارس بما فيها رياض األطفال
نسخة  :للعالقات العامة
نسخة  :للملف

ثامنا  :بــدء العطلة ال يفية للهيئتني التعليميةواإلدارية
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي

ريــــــــــاض األطفــــال1

3112/1/13م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي

املرحلة االبتدائية ولل فوف اإلبتدائية باملدارس املشرتكة 1

3112/7/11م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي
3112/7/11م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي
3112/7/11م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي
3112/7/11م
نهايــــــــــــــة دوام اخلمــــــــــــــي
3112/7/32م

املرحلـــة املتوســـطة مـــا عـــدا املكلفـــني باعمـــال امتحانـــات
الثانوية العامة1
املرحلــــــــة الثانويــــــــة مــــــــا عــــــــدا املكلفــــــــني باعمــــــــال
امتحانات الثانوية العامة1
ملــديري املــدارس الثانويــة ومســاعديهم والقســم اإلداري م ـ
سكرتارية وشئون الطلبة وامناء املخازن .
 )1للرؤساء االداريني للجان تقدير الدرجات لشهادة الثانوية 1
 )3للعاملني بلجان النظام واملراقبة لشهادة الثانوية 1

مــــــ األحــــــد  3112/7/12 :م املوجهني الفنـيني ملختلـف ااـاالت الدراسـية واملـوجهني

إىل اخلمـــــــي

3112/8/38 :م العــــاملني

األنشــــطة الرتبويــــة ومشــــر

املناطق التعليمية 1

( ) 11

املختــــربات

