اململكة العربية السعودية

التقويم الدراسي للعام

وزارة التعليم

1438/1437هـ

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة تبوك

أوال  -:التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1438/1437هـ
م

املوضوع

اليوم

التاريخ اهلجري

التاريخ امليالدي

1

بداية الدراسة للفصل الدراسي االول

االحد

1437/12/17هـ

2016/9/18م

2

إجازة اليوم الوطين

اخلميس

1437/12/21هـ

2016/9/22م

3

بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي األول

1438/2/10هـ

2016/11/10م

4

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي االول

االحد

1438/2/20هـ

2016/11/20م

بداية إجازة منتصف العام لطالب رياض األطفال وطالب

نهاية دوام يوم

املرحلة االبتدائية اجملتازين ملعايري التقويم

اخلميس

1438/4/14هـ

2017/1/12م

1438/4/17هـ

2017/1/15م

5
6

استكمال الربامج العالجية للطالب غري املتقنني ملعايري
التقويم يف املرحلة االبتدائية

نهاية دوام يوم
اخلميس

االحد

بداية اختبارات الفصل الدراسي األول لطالب املرحلتني
7

املتوسطة والثانوية يف مدارس التعليم العام وحتفيظ القرآن

االحد

1438/4/17هـ

2017/1/15م

الكريم و ( تعليم الكبار بنني)
بداية إجازة منتصف العام ملعلمي الفصل يف الصف األول من
8

املرحلة االبتدائية املستحقني للحوافز يف مدارس التعليم

نهاية دوام يوم

العام ومدارس حتفيظ القرآن ومعلمي فصول املوهوبني

اخلميس

1438/4/21هـ

2017/1/19م

ومعلمي معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة *
بداية إجازة منتصف العام لطالب املرحلتني املتوسطة
9

والثانوية يف مدارس التعليم العام وحتفيظ القرآن الكريم
و(تعليم الكبار بنني)
بداية إجازة منتصف العام لبقية اهليئة التعليمية واإلدارية

10

يف مجيع مراحل التعليم العام (رياض أطفال-ابتدائي-
متوسط-ثانوي)

نهاية دوام يوم
اخلميس
نهاية دوام يوم
اخلميس

11

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

12

بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

13

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

االحد

بداية إجازة نهاية العام لطالب رياض األطفال وطالب

نهاية دوام يوم

املرحلة االبتدائية اجملتازين ملعايري التقويم

اخلميس

14
15

استكمال الربامج العالجية للطالب غري املتقنني ملعايري
التقويم يف املرحلة االبتدائية

االحد
نهاية دوام يوم
اخلميس

االحد

1438/4/28هـ

1438/4/28هـ

2017/1/26م

2017/1/26م

1438/5/8هـ

2017/2/5م

1438/7/2هـ

2017/3/30م

1438/7/12هـ

2017/4/9م

1438/9/6هـ

2017/6/1م

1438/9/9هـ

2017/6/4م
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بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني لطالب املرحلتني
16

املتوسطة والثانوية يف مدارس التعليم العام وحتفيظ القرآن

االحد

1438/9/9هـ

2017/6/4م

الكريم و(تعليم الكبار بنني) ملدة أسبوع واحد **
بداية إجازة نهاية العام ملعلمي الصفوف األولية من املرحلة
االبتدائية املستحقني للحوافز يف مدارس التعليم العام
17

ومدارس حتفيظ القرآن الكريم ومنسوبات رياض األطفال
ومعلمي فصول املوهوبني واملعلمني املبادرين يف تنفيذ الندب

نهاية دوام يوم
اخلميس

1438/9/13هـ

2017/6/8م

لسد العجز ومعلمي معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة |*
18

بداية اختبارات الدور الثاني

االثنني

1438/9/17هـ

2017/6/12م

بداية إجازة نهاية العام لبقية منسوبي املرحلة االبتدائية يف
مدارس التعليم العام ومدارس حتفيظ القرآن الكريم
19

ومعلمي معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة يف تلك الصفوف
ومعلمات مدارس تعليم الكبار واملعلمني املنفذين للندب لسد

نهاية دوام يوم
اخلميس

1438/9/20هـ

2017/6/15م

العجز (غري املبادرين)
20

بداية إجازة نهاية العام الدراسي للهيئتني التعليمية

نهاية دوام يوم

واإلدارية يف مجيع مراحل التعليم العام

االثنني

1438/9/24هـ

2017/6/19م

*تشمل معلمي (الرتبية الفكرية يف املراحل الثالث ابتدائي ومتوسط وبرنامج تربوي التأهيلي – معلم التوحد يف
الفصول اخلاصة مبعاهد وبرامج التوحد يف املراحل الثالث ابتدائي ومتوسط وبرنامج تربوي التأهيلي – معلم تعدد
العوق مبعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة )
**على أن يكون يف كل يوم من أسبوع االختبارات اختبار مادة واحدة على األقل أو مادتني على األكثر  ,وميكن
للمدرسة تقديم تنفيذ اختبار ثالث مواد كحد أقصى يف األسبوع السادس عشر من مادتي التفسري واحلاسب اآللي
ثانيا  -:الفصل الصيفي يف مدارس نظام املقررات والفصلي :

م
1
2
3

املوضوع
بداية التهيئة والتسجيل للفصل الصيفي يف مدارس
نظام املقررات والفصلي (ملدة ثالث أيام )
بداية الدراسة يف الفصل الصيفي يف مدارس نظام
املقررات والفصلي
بداية االختبارات للفصل الصيفي يف مدارس نظام
املقررات والفصلي (ملدة ثالثة أيام )

اليوم

التاريخ اهلجري

التاريخ امليالدي

األحد

1438/10/8هـ

2017/7/2م

األربعاء

1438/10/11هـ

2017/7/5م

الثالثاء

1438/11/30هـ

2017/8/22م
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ثالثا  -:إجازة شاغلي الوظائف التعليمية :

لغرض حتديد إجازات شاغلي الوظائف التعليمية يصنف شاغلوا الوظائف التعليمية يف جهاز الوزارة وإدارات التعليم إىل
ثالث فئات وتكون إجازاتهم كما يف اجلدول ادناه :
الفئة األوىل  :شاغلوا الوظائف التعليمية جبهاز الوزارة .
الفئة الثانية  :شاغلوا الوظائف التعليمية يف إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم امليداني يف زيارة املدارس عن ( ) 60%
***
الفئة الثالثة  :شاغلوا الوظائف التعليمية يف إدارات التعليم الذين تصل نسبة عملهم امليداني إىل (  )60%فأكثر ***
إجازة منتصفي الفصلني

الفئتني األوىل

تكون إجازاتهم بالتناوب مبا حيقق وجود ( )50%منهم على رأس العمل يف كل

الدراسيني ومنتصف العام

والثانية

إجازة مع عدم منح املناوبني منهم إجازات عادية أو اضطرارية يف فرتة املناوبة.

الدراسي

الفئة الثالثة

يتمتعون باإلجازة كاملة

الفئتني األوىل

تكون إجازاتهم االعتيادية ( )36يوما يف السنة وحيق هلم االحتفاظ بها أو جبزء

والثانية

منها وفق النظام .
تبدأ اجازاتهم يف نهاية دوام يوم االثنني 1438/9/24هـ
ونؤكد على استكمال مجيع تقارير العام الدراسي 1438/1437هـ وإكمال

اإلجازة الصيفية
الفئة الثالثة

متطلبات االستعداد لبدء العام الدراسي .
مع ضمان وجود العدد الكايف لتسيري العمل يف فرتة الصيف ويف حال احتياج اإلدارة
لدوام بعض شاغلي الوظائف التعليمية من الفئة الثالثة فيمكن تكليف بعضهم
بالتناوب .

*** حتسب  %60يف كل فصل دراسي وفق املعادلة التالية :
جمموع الزيارات الفعلية للمدارس يف الفصل الواحد ÷100×80
حيث أن العدد  80ميثل ( عدد أيام الدراسة يف األسبوع الواحد 5أيام ×  16أسبوع دراسي يف الفصل الواحد)

رابعا  :يتمتع االداريون واالداريات يف جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم والقطاعات التابعة هلا بإجازاتهم وفق
النظام الوارد يف الئحة اإلجازات .

