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  هـ2144التقويم الدراسي لعام 
  األول الفصل الدراسي 

 

 ةاخلط

 

 االختبارات احلدث اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد الشهر األسبوع
 األول

 محرم

 اليوم الترحيبي لطالبات المستوى األول 15 14 13 12 11

 اجتماع أمهات المستوى األول
 االختبار التشخيصي

 الثاني

 نامج األسرة و التعليم عن بعدبر 22 21 20 19 18

 برنامج األمن الفكري

 )من برامج اإلرشاد الطالبي(

اختبارات المهارات 

 المفقودة البعدي

 الثالث
 برنامج األسرة و التعليم عن بعد 29 28 27 26 25

 )من برامج اإلرشاد الطالبي(
- 

 الرابع

 صفر

3 4 

 

 االحتفاء باليوم الوطني 7 6 5

 رة الوقتبرنامج مهارة إدا

 )من برامج اإلرشاد الطالبي(

 (1الختبار الدوري)ا

 الخامس
 برنامج تالقي األجيال 14 13 12 11 10

 (معايشة حصص دراسية و لقاء اداري مع األمهات)
 (1الختبار الدوري)ا

 السادس
 برنامج مهارات حل المشكالت 21 20 19 18 17

 )من برامج اإلرشاد الطالبي(
 

 السابع
 برنامج فن االستذكار الجيد 28 27 26 25 24

 )من برامج اإلرشاد الطالبي(
 

 الثامن

ربيع 

 أول

 صحتي في قوة عظامي 5 4 3 2 1

 )من برامج التوعية الصحية(
 (2الختبار الدوري)ا

 التاسع
 الطب الجنائي 12 11 10 9 8

 )من برامج التوعية الصحية(
 (2الختبار الدوري)ا

 العاشر
 رطان الرئةس 19 18 17 16 15

 )من برامج التوعية الصحية(
 

 الحادي عشر
 حياتي أجمل بدون سكر 26 25 24 23 22

 )من برامج التوعية الصحية(
 (3الختبار الدوري)ا

 الثاني عشر

ربيع 

 ثاني

 المضاد الحيوي خطر يهدد حياتنا 4 3 2 1 29

 )من برامج التوعية الصحية(
 (3الختبار الدوري)ا

 الثالث عشر
7 8 9 10 11 

 تسليم و عرض المشاريع
تسليم نموذج أسئلة و  )

إجابة االختبار النهائي 

 العملي(

 -  18 17 16 15 14 الرابع عشر

 الخامس عشر

21 22 23 24 25 

 برنامج تهيئة الطالبات لالختبارات

 االختبارات العملية

)تسليم نموذج أسئلة و 

إجابة االختبار النهائي 

 النظري(
 االختبارات العملية - 2 1 30 29 28 السادس عشر

 السابع عشر
جماد 

 أول

5 6 7 8 9 
- 

االختبارات النهائية 

 النظرية

 الثامن عشر 
12 13 14 15 16 

- 
االختبارات النهائية 

 النظرية

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م 2020/  8/  30 هـ1442 /1/ 11    األحد األول بداية الدراسة للفصل الدراسي 

 م 2020/  9/  23 هـ1442/  2/  6 األربعاء إجازة اليوم الوطني

 م 2020/  12 /20  هـ1442/  5/5 األحد  اختبارات الفصل الدراسي األولبداية 

 بداية إجازة منتصف العام
نهاية دوام 

 م 2020/  12 /31 هـ1442 / 5 / 16 يوم الخميس

 م 2020/  1 /17 هـ1442 / 6 / 4 االحد ي الثانيبداية الدراسة للفصل الدراس

 إدارة القسم الثانوي
 


