
   وزارة التعلٌم  
(280)  

 القرٌات  التعلٌم بمحافظة دارةإ

 خدمات المستفٌدٌن

 

 

 تلبً احتٌاجاتهم وتطلعاتهم خدمة المستفٌدٌن بجودة عالٌة  رؤٌتنا/          

 هـ8341/ 8341لعام (  الثاني ) التقويم الدراسي للفصل  

 حسب تقوٌم ام القرى

 

 

 

 ) جمادى األولى(      االسبوع الثانً                       ) جمادى األولى(     االسبوع األول             
 

 ) جمادى األولى(     االسبوع الثالث                 

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة   الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
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 ) جمادى األولى/ جمادى االخرة(      االسبوع الرابع
 

 ) جمادى االخرة(      االسبوع السادس          ) جمادى االخرة(       االسبوع الخامس

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
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 ) جمادى االخرة(     االسبوع السابع
 

 )رجب (      االسبوع التاسع ) جمادى االخرة(     االسبوع الثامن

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة   الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
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 )رجب (      االسبوع الثانً عشر )رجب (    االسبوع الحادي عشر االسبوع العاشر)رجب (
 

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة   الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
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 االسبوع الثالث عشر)رجب /شعبان (
 

 ) شعبان (      االسبوع الخامس عشر )شعبان (      االسبوع الرابع عشر

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة   الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
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 بداية اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني)شعبان (  االسبوع السادس عشر
 

اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )شعبان / رمضان ( االسبوع السابع عشر

  /إجازة الطالب
 اختبار الدور الثاني/ إجازة الهيئة التعليمية)رمضان ( االسبوع الثامن عشر

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الجمعة   الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
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 الموضوع                  
 

 التارٌخ الٌوم

 هـ4/5/0419 االحد بداية العام الدراسي للفصل الثاني

 هـ20/8/0419 االحد بداية اختبارات الفصل الثاني

 هـ29/8/0419 الثالثاء بداية إجازة نهاية العام لجميع الطالب

بداية إجازة نهاية العام للهيئة التعليمية 
 للمدارس االبتدائية ورياض االطفال

 هـ2/9/0419 الخميس

 هـ5/9/0419 االحد بداية اختبارات الدور )الثاني (

 هـ9/9/0419 الخميس بداية إجازة الهيئة التعليمية )متوسط ـ ثانوي (

للعام الدراسي عودة الهيئة التعليمية 
 هـ0419/0440

 هـ06/02/0419 االثنين

 هـ22/02/0419 االحد 0419/0440بداية الدراسة للعام الدراسي 

 

 

 المالحظات 
      االسبوعٌة

      

     
 

 girl@guratg.gov.sa-Mst  0146410176/  مباشر مكتب بنات       man@quriatg.gov.sa-Mst  0146433907/ بنٌن مباشر مكتب  .مكتب خدمات المستفيدينبخدمتكم ـ  نسعد     

 مالحظات

( اسبوع وتشمل 17ـ عدد االسابٌع الدراسٌة )

 اسابٌع الدراسة واسبوعً االختبارات

أٌام  ( ٌوم وتشمل85ـ  عدد االٌام الفعلٌة للدراسة )

 الدراسة وأٌام االختبارات
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