بداية السنة
الدراسية
أس 2

تشخيص المكتسبات
الوحدة االولى

أس 3
أس 4
أس 5
أس 6
أس 7
أس 8
أس 9
أس 10
اس 11

الوحدة الثالثة

أس 12
أس 13
أس 14

الوحدة الرابعة

الوحدة الثانية

التقويم و الدعم

أس 15
أس 16
أس 17

 02شتنبر
من  01شتنبر إلى  10شتنبر 2016
من  13شتنبر إلى  16شتنبر 2016
من  19شتنبر إلى  30شتنبر 2016
من  26شتنبر إلى  01اكتوبر 2016
من  03اكتوبر إلى  08أكتوبر 2016
من  10أكتوبر إلى  15اكتوبر 2016
من  17أكتوبر إلى  22اكتوبر 2016
من  24أكتوبر إلى  29أكتوبر 2016
من  31اكتوبر إلى  05نونبر 2016
من  07نونبر إلى  12نونبر 2016
من  14نونبر إلى  19نونبر 2016
من  21نونبر إلى  26نونبر 2016
من  28نونبر إلى  03دجنبر 2016
من  04دجنبر إلى  11دجنبر 2016
من  12دجنبر إلى  17دجنبر 2016
من  19دجنبر إلى  24دجنبر 2016
من  01يناير إلى  07يناير 2017
من  09يناير إلى  14يناير 2017

التقويم و الدعم

من  16يناير إلى  21يناير 2017
من  23يناير إلى  28يناير 2017
من  29يناير إلى  12فبراير 2017

اس 18
أس 19
أس 20
آس 21
أس 22
أس 23
أس 24
أس 25
أس 26
أس 27
أس 28
أس 29
أس 30
أس 31
أس 32
أس 33
أس 34

من  13فبراير الى  18فبراير 2017
من  20فبراير إلى  25فبراير 2017
الوحدة الخامسة
من  27فبراير الى  04مارس 2017
من  06فبراير إلى  11مارس 2017
الوحدة السادسة
من  13مارس إلى  18مارس 2017
من  20مارس إلى  25مارس 2017
من  26مارس إلى  02ابريل 2017
من  03أبريل إلى  08أبريل 2017
التقويم والدعم
من  10ابريل الى  15ابريل 2017
من  17أبريل إلى  22أبريل 2017
من  24أبريل إلى  29أبريل 2017
الوحدة السابعة
من  01ماي إلى  06ماي 2017
من  08ماي إلى  13ماي 2017
الوحدة الثامنة
من  15ماي إلى  20ماي 2017
من  22ماي إلى  27ماي 2017
من  29ماي إلى  03يونيو 2017
التقويم و الدعم
من  05يونيو إلى  10يونيو 2017
من  08يونيو إلى  18يونيو 2017
االمتحان الموحد اإلقليمي للمستوى السادس ابتداء
من  20يونيو  // 2017إجراءات اخر السنة الدراسية

°°وما توفيقي إال باهلل°°
 مالحظة  :الهيكلة تراعي عطل القطب الثالث ( ال تنسونا من صالح دعائكم )

توقيع محاضر الدخول
االعداد الجماعي المرتبط بالدخول المدرسي -
عطلة عيد األضحى
تشخيص المكتسبات ومعالجة  -مسك النتائج
ارساء الموارد  -- 1االجتماع األول لمجالس
المؤسسة --عطلة فاتح محرم
ارساء الموارد  -- 2ذكرى المسيرة الخضراء
عطلة عيد االستقالل  --إجراء الفروض ومسك
النقط عبر مسار
ارساء الموارد – 3
عطلة منتصف األسدوس األول
عطلة ذكرى المولد النبوي
ارساء الموارد  -- 4عطلة فاتح السنة الميالدية --
االجتماع الثاني لمجالس المؤسسة  --عطلة ذكرى
 11يناير
اجراء الفروض ومسك النقط عبر مسار --االمتحان
الموحد المحلي – استصدار بيانات النقط
عطلة منتصف السنة الدراسية
ارساء الموارد 5
إرساء الموارد – 6
االجتماع الثالث لمجالس المؤسسة
عطلة منتصف األسدوس الثاني
إجراء الفروض ومسك النقط عبر مسار --
إرساء الموارد  -- 7عطلة عيد الشغل

ارساء الموارد 8
إجراء الفروض ومسك النقط عبر مسار
االعداد الجماعي لالمتحان الموحد االقليمي
االجتماع الرابع لمجالس المؤسسة – عطلة عيد
الفطر

