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 القواعد املنظمة للتقويم الدراسي

 

 فتح برنامج للدراسة يف الصيف. مع إمكانيةفصلني دراسيني ، ل الدراسية السنةتقسم  .8

 ها مدة االختبارات .يلإأسبوعا يضاف  (81) مدة الدراسة لكل فصل دراسي ال تقل عن .0

 .كل فصل دراسي ال تزيد عن أسبوعنيمدة االختبارات النهائية ل .4

            ،ال تتجــاوز أســبوعا عنــد الضــرورة القصــو  تقــديم موعــد االختبــارات النهائيــة مــدًة ميكــن .3

ــدرها    ــة يقـ ــاالت خايـ ــة أو     أو حلـ ــة التعليميـ ــية اوهـ ــ  )رئـ ــن يف حكمـ ــيم أو مـ ــر التعلـ وزيـ

 التدريبية( .

 أسبوعني .أو  ًاأسبوعإجازة ما بني الفصلني الدراسيني تكون  .1

دين وإجـازة اليـوم   يطبق على املدارس واوامعات وما يف حكمها ، يف مواعيد إجـازات العيـ   .6

 الوطين ، ما يطبق على موظفي الوزارات واملصاحل احلكومية األخر  .

             ًاجيـــوز أن يســـبق بـــد  الدراســـة للفصـــل الدراســـي األول والفصـــل الدراســـي ال ـــاني أســـبوع   .7

 للتهيئة يف مدارس التعليم العام، والتسجيل والتهيئة يف اوامعات ومـا يف حكمهـا   أو أك ر

 .ال يؤثر على مدة الدراسة الفعلية على أن

 . يكون بد  العام الدراسي يف برج السنبلة .8

 

 واهلل املوفق ،،

 

 

 

 

 

 



 

 هـ 8341-8341 لعام الدراسي تقويمال
 

 اليوم الموضوع
 التاريخ

 ميالدي هجري

 21/9/6121 62/26/2341 األحد األول الدراسيللفصل  للطالب بداية الدراسة
 63/9/6121 3/2/2349 األحد الوطنيإجازة اليوم 

 42/26/6121 24/3/2349 األحد الدراسي األول اختبار الفصلبداية 

 إجازة منتصف العامبداية 
نهاية دوام يوم 

 22/2/6121 63/3/2349 الخميس

 62/2/6121 3/5/2349 األحد لفصل الدراسي الثانيالدراسة لبداية 
 2/5/6121 61/1/2349 األحد اختبار الفصل الدراسي الثانيبداية 

نهاية دوام يوم  إجازة نهاية العامبداية 
 الثالثاء

69/1/2349 25/5/6121 

 25 األول  الدراسي لفصلفي اعدد أسابيع الدراسة 
 25 الثاني الدراسي لفصلفي اعدد أسابيع الدراسة 

 221 عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين
 6 الدراسيعدد اإلجازات أثناء العام 

 21 عدد أيام اإلجازات أثناء العام الدراسي
 
 
 

  



 
 
 

 هـ 8330-8341 لعام الدراسي التقويم
 

 اليوم الموضوع
 التاريخ

 ميالدي هجري
 6/9/6121 66/26/2349 األحد األول الدراسيللفصل للطالب  بداية الدراسة

 64/9/6121 24/2/2331 األحد إجازة اليوم الوطني
 22/26/6121 9/3/2331 األحد الدراسي األول اختبار الفصلبداية 

نهاية دوام يوم  إجازة منتصف العامبداية 
 الخميس

61/3/2331 61/26/6121 

 2/2/6129 41/3/2331 األحد لفصل الدراسي الثانيالدراسة لبداية 
 62/3/6129 22/1/2331 األحد اختبار الفصل الدراسي الثانيبداية 

نهاية دوام يوم  نهاية العامإجازة بداية 
 6/5/6129 61/1/2331 الخميس

 25 األول  الدراسي لفصلفي اعدد أسابيع الدراسة 
 25 الثاني الدراسي لفصلفي اعدد أسابيع الدراسة 

 229 عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين
 6 عدد اإلجازات أثناء العام الدراسي

 21 الدراسيعدد أيام اإلجازات أثناء العام 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 هـ 8338 لعام الدراسي التقويم
 

 اليوم الموضوع
 التاريخ

 ميالدي هجري
 2/9/6129 6/2/2332 األحد الدراسي األولللفصل للطالب بداية الدراسة 

 64/9/6129 63/2/2332 اإلثنين إجازة اليوم الوطني
 66/26/6129 65/3/2332 األحد بداية اختبار الفصل الدراسي األول

نهاية دوام يوم  بداية إجازة منتصف العام
 الخميس

1/5/2332 6/2/6161 

 29/2/6161 63/5/2332 األحد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

نهاية دوام يوم  بداية إجازة عيد الفطر
 الخميس

23/9/2332 1/5/6161 

 42/5/6161 1/21/2332 األحد بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
 6/2/6161 21/21/2332 الثالثاء بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

نهاية دوام يوم  بداية إجازة نهاية العام
 22/2/6161 29/21/2332 الخميس

 22 عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي األول 
 22 عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

 219 الفعلية للفصلينعدد أيام الدراسة 
 4 عدد اإلجازات أثناء العام الدراسي

 31 عدد أيام اإلجازات أثناء العام الدراسي
 

  



 
 
 

 هـ 8332 لعام الدراسي التقويم
 

 اليوم الموضوع
 التاريخ

 ميالدي هجري
 41/1/6161 22/2/2336 األحد األول الدراسيللفصل للطالب بداية الدراسة 

 64/9/6161 2/6/2336 األربعاء الوطنيإجازة اليوم 
 61/26/6161 5/5/2336 األحد الدراسي األول اختبار الفصلبداية 

نهاية دوام يوم  إجازة منتصف العامبداية 
 42/26/6161 22/5/2336 الخميس

 21/2/6162 3/2/2336 األحد لفصل الدراسي الثانيالدراسة لبداية 

دوام يوم نهاية  عيد الفطرإجازة بداية 
 الخميس

21/9/2336 69/3/6162 

 21/5/6162 2/21/2336 الثالثاء بعد إجازة عيد الفطر بداية الدراسة
 64/5/6162 22/21/2336 األحد اختبار الفصل الدراسي الثانيبداية 

 إجازة نهاية العامبداية 
نهاية دوام يوم 

 4/2/6162 66/21/2336 الخميس

 22 األول  الدراسي لفصلفي اعدد أسابيع الدراسة 
 22 الثاني الدراسي لفصلفي اعدد أسابيع الدراسة 

 211 عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين
 4 عدد اإلجازات أثناء العام الدراسي

 45 عدد أيام اإلجازات أثناء العام الدراسي
 

 
 
 
 



 هـ 8334 لعام الدراسي التقويم
 

 اليوم الموضوع
 التاريخ

 ميالدي هجري
 69/1/6162 62/2/2334 األحد للفصل الدراسي األولللطالب  بداية الدراسة

 64/9/6162 22/6/2334 الخميس إجازة اليوم الوطني
 29/26/6162 25/5/2334 األحد بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 بداية إجازة منتصف العام
نهاية دوام يوم 

 41/26/6162 62/5/2334 الخميس

 22/2/6166 24/2/2334 األحد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

نهاية دوام يوم  بداية إجازة عيد الفطر
 62/3/6166 61/9/2334 الخميس

 1/5/6166 1/21/2334 األحد بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
 66/5/6166 62/21/2334 األحد بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 إجازة نهاية العامبداية 
نهاية دوام يوم 

 6/2/6166 4/22/2334 الخميس

 22 عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي األول 
 22 عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

 219 عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين
 4 عدد اإلجازات أثناء العام الدراسي

 44 العام الدراسيعدد أيام اإلجازات أثناء 

 


