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 القسم اإلنكليزي للمدارس في الجنوب
 التقويم الدراسي للسنة الدراسية 2018-2017

 

 يوم اإلدارة للمدّرسين واإلدارة  28  آب

 يوم اإلستشارة للعّمال و اإلدارة   29-30  2017

 للمدّرسين و اإلدارةيوم اإلدارة   31  

 

 يوم التعليم المهاري للمدّرسين و اإلدارة  1  أيلول

 عطلة –عيد العمال    4  

 نصف طالبسيبدأ دوام من أيلول ،  6و  5سيبدأ كل طالب صف الروضة الدخول للمدارس بشكل تدريجي يومي  5

أيلول ،  7ل طالب صف الروضة يوم أيلول ، وسيبدأ ك 6أيلول و النصف الآلخر سيبدأ يوم  5صف الروضة  يوم 

 المدرسة بأولياء األمور إلعالمهم بالدوام و الجدول اليومي.ستتصل 

 

 أيلول 5يبدأ دوام كل الطالب من صف األول إلى الصف الخامس يوم   

 

التاسع و مع الصف السادس   ”transition day“سيكون هناك لكل طالب المرحلة المتوسطة و الثانوية يوم التنقل 

 أيلول 5يوم  فقط فيبدأ دوام الصف السادس و التاسع

 

لن يكون للمدارس التي فيها من صف الروضة إلى الصف الثامن )مرحلتين في مدرسة واحدة( يوم التنقل للصف 

السادس ، ولن يكون للمدارس التي فيها الصفوف من السادس إلى الثاني عشر  )مرحلتين في مدرسة واحدة( يوم 

للصف التاسع ، ولن يكون للمدارس التي فيها من صف الروضة إلى الثاني عشر )كل المراحل في مدرسة  التنقل

ألن يوم التنقل هو فقط للطالب القادمين من مرحلة دنيا إلى  يوم التنقل ال للصف السادس وال للصف التاسع واحدة( 

 مرحلة أعلى منها لمدرستين مختلفتين.

 لطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر في المدارس.لجميع ا يبدأ الدوام  7  

ين للمدّرسمن صف الروضة إلى صف الثاني عشر )يوم التعليم اإلحترافي لجميع الطالب دوام نصفي )فقط صباحاً(  20

 اإلدارة(و

 

 عطلة –عيد الشكر   9 تشرين األول

  لجميع الطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر )يوم التعليم اإلحترافي دوام نصفي )فقط صباحاً(    25  

 للمدّرسين واإلدارة(   

 

 عطلة فقط للطالب من صف الروضة إلى صف الثامن )يوم التعليم اإلحترافي و التحضير للشهادات(  8 تشرين الثاني

 عشر )يوم التعليم اإلحترافي للمدّرسين دوام نصفي )فقط صباحاً( للطالب من صف التاسع إلى صف الثاني     

 واإلدارة مساًء(    

 عطلة –عيد الشهداء   13  

 عطلة –مور الطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر اجتماع مع أولياء أ  24  

 

  دوام نصفي )فقط صباحاً( للطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر )يوم التعليم اإلحترافي   6 كانون األول

 للمدّرسين و اإلدارة(   

 دوام نصفي )فقط صباحاً( –آخر يوم دوام للفصل الدراسي األول   22  

 

 أول يوم دوام للطالب   8 كانون الثاني

  دوام نصفي )فقط صباحاً( لجميع الطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر )يوم التعليم اإلحترافي  17  2018

 للمدّرسين و اإلدارة(    

 اسبوع امتحانات نصف السنة )من طالب صف التاسع إلى صف الثاني عشر(  22-26  

 عطلة فقط لطالب الصف التاسع إلى صف الثاني عشر  –استراحة نصف السنة   29-30  

 بداية الفصل الدراسي الثاني  31  

 

 عطلة  –عيد العائلة   19  شباط 

 

 عطلة  –عطلة آذار    9-5  آذار

 للطالب من صف الروضة إلى صف الثامن )يوم التعليم اإلحترافي و التحضير للشهادات( عطلة فقط   14  

 دوام نصفي )فقط صباحاً( للطالب من الصف التاسع إلى صف الثاني عشر    

 اجتماع أولياء األمور الطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر  29  

 عطلة  –الجمعة العظيمة   30  

 

 عطلة  –فصح عيد ال  2  نيسان

  دوام نصفي )فقط صباحاً( لجميع الطالب من صف الروضة إلى صف الثاني عشر )يوم التعليم اإلحترافي  25  

 للمدّرسين و اإلدارة(   

 

 عطلة  –يوم القنصلية للمقاطعة    4  أيار

 عطلة  – NBTA/AEFNBاجتماعات   7  

 عطلة  –عيد فيكتوريا    21  

 

 اسبوع االمتحانات النهائية من صف التاسع إلى صف الثاني عشر  15-11  حزيران 

 آخر يوم دوام للطالب  22  

 يوم اإلدارة للمدّرسين واإلدارة  25-26  

 

   

 


