
مالحق القرار الوزاري )٢٠٢٢/١٤٦(

 لمواعيد الدراسة واالمتحانات
واإلجازات

للعــام الدراســي 2023/2022م



المواعيد العامة للدراسة واالمتحانات واإلجازات

إلىمن

والــمــديــريــة  الــمـحــافــظــات  فــي  الـتــعـليــمــيــة  بـالـمــديــريــات  الـم�شرفني  دوام 
والـتــدريـــ�شـــيـــة  الإداريـــة  الـــهـيـــئـــة  واأعـــ�شـــاء  الـخـا�شـة  للـمـدار�س  الــعــامــة 

والـوظـائـف الــمرتبـطـة بــهـا بالـمـــــدار�س الـحـكـومـيـة والــمـدار�س الـخـا�شـة.
2023/7/6م2022/8/28م

للـــــعـــــام  مـ�شـتـواه  فـي  ومـا  الـعـام  الـتـعـلـيـم  دبـلـوم  لـطـلـبـة  الـثـانـي  الـدور  امتحانات 
2022/9/22م2022/8/29مالـــــدرا�شــــي 2021 / 2022م.

 اإعـادة تـ�شـجـــيـل الطـلـبـة بـالــمـدار�س الـحـكـومـيـة والــمـدار�س اخلا�شة
2022/10/20م2022/8/29مللــ�شــفــوف )12-2(.

تــ�شــجــيــل الــطــلــبــة الـــمـ�شتـجـديـن بـالـ�شف الأول الأ�شـا�شــــي بـالــمــدار�س 
29 / 12 / 2022م27 / 10 / 2022مالــحــكــومــيــة للــعــــام الــدرا�شـــي 2023 / 2024 م.

 تــ�شــجــيــل الطـلــبــة بال�شف الأول الأ�شــا�شــي بـالــمـدار�س الـخـا�شـة 
2023/7/6م2023/1/8مللـعــام الــدرا�شـــي 2023 / 2024 م.

انتقال طلبة ال�شفوف )1 - 12( مـن مـدر�شـة حـكـومـيـة اإلى مـدر�شة حكومية اأخرى 
اأومن مدر�شة حكومية اإلى مدر�شة خا�شة للعام الدرا�شي 2022 / 2023 م.

متاحة خالل العام الدرا�شي اعتبارا من 
تاريخ 29 / 8 / 2022 م.

 انتقال الطلبة من مــدر�شة خا�شة اإلـى مــدر�شة حـكومية للـ�شـفـوف )12-2( 
15/ 9 / 2022م29 / 8 / 2022مللعام الدرا�شي 2022 / 2023 م.

 ال�شماح بتعديل ال�شفوف الدرا�شية لطلبة املدار�س اخلا�شة
2022/9/29م2022/8/29م)من التمهيدي اإلى الأول والعك�س(, وفق اللوائح املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

املحافظات  يف  التعليمية  باملديـريـات  للم�شرفيـن  الدرا�شـي  العام  منت�شف  اإجازة 
والـتـدريـ�شـيـة  الإداريـة  الـهـيـئة  واأعـ�شـاء  الـخـا�شـة  للـمـدار�س  الـعـامـة  والــمـديـريــة 
غري  الـخـا�شـة  والـمدار�س  الـحـــكــومــيــة  بالــمـدار�س  بـهـا  الــمـرتـبـطـة  والـوظـائـف 

الــمـطـبـقـة لـنـظـام الـتـقـويـم الـخـا�س.
2023/2/16م2/12/ 2023م

اإجازة نــهـايـة الـعـام الـدرا�شــي 2022 / 2023 م للم�شرفني بـالـمـديـريـات التعليمـيـة فـي 
الـمحـافـظـات والـمـديـريـة العـامــة للـمـدار�س اخلا�شة واأعــــ�شــــاء الــهـــيـــئـــة الإداريـــة  
الــحـــكـومــــيــــة,  بـــالــــمـــدار�س  بــــهـا  الــمـــرتـــبـــطـــة  والــوظــائــف  والــتــدريــ�شــيــة 

والـمنــتـهــيـة عــقــودهــم من ال�شالف ذكرهم.
2023/8/24م2023/7/9م

 فتح صالحية إدخال التقرير الوصفي األول والثالث
يتم بالتنسيق بين التقسيمات المعنية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات.

 مواعيد الدراسة واالمتحانات واإلجازات للمدارس الحكومية
والــمـدارس الـخـاصـة غـيــر الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـاص

ملحق )١(
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الفصل الدراسي األول

إلىمن
للـمـدار�س  العـامـة  واملديـريـة  املحافـظـات  يف  التعليميـة  باملديريات  امل�شرفني  دوام 
الـهيـئـة الإداريـة والـتـدريـ�شـيـة والـوظـائـف املرتبطة بها باملدار�س  الـخـا�شـة واأعـ�شـاء 

احلكومية واملدار�س اخلا�شـة غــيــر الــمـطـبـقـة لـنـظـام الـتـقـويـم الـخـا�س.
2023/2/9م2022/8/28م

دوام طـلـبـة الــ�شــفــوف )1 - 11( بــالـــمـــدار�س الــحــكــومــيــة والــمـدار�س الـخـا�شـة 
2023/1/19م2022/9/4مغـيــر الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س.

غـيــر  الـخـا�شـة  والــمـدار�س  الــحــكــومــيــة  بــالـــمـــدار�س   )12( الــ�شــف  طـلـبـة  دوام 
2023/2/9م2022/9/4مالــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س.

امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي لطلبة ال�شفوف )5-11( بــالـــمـــدار�س 
2023/1/19م2023/1/1مالــحــكــومــيــة والــمـدار�س الـخـا�شـة غـيــر الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س.

امـتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي لطلبة دبلوم الـتـعـلـيـم الـعـام ومـا يف مـ�شتواه يف مواد 
2023/1/19م2023/1/17مالـمـهـارات الفـرديـة ومهارات اللغة الإجنليزية واللـغـتـيـن )الــفــرنــ�شــيــة والألـــمــانــيــة(.

واأعمال  فـي م�شتواه  وما  العام  التعليم  دبلوم  لطلبة  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات 
2023/2/9م2023/1/22مالت�شحيح الـــمــ�شــاحــبــة لــهــا.

2023/2/2م2023/1/22مفتح �شالحـيـة اإدخال الـتـقريـر الو�شفي الثاين يف البوابة التعليمية لل�شفوف )4-1(.

الفصل الدراسي الثاني

إلىمن
للـمـدار�س  العـامـة  واملديـريـة  املحافـظـات  يف  التعليميـة  باملديريات  امل�شرفني  دوام 
باملدار�س  بها  املرتبطة  والـوظـائـف  والـتـدريـ�شـيـة  الإداريـة  الـهيـئـة  واأعـ�شـاء  الـخـا�شـة 

احلكومية واملدار�س اخلا�شـة غــيــر الــمـطـبـقـة لـنـظـام الـتـقـويـم الـخـا�س.
2023/7/6م2023/2/19م

دوام طـلـبـة الــ�شــفــوف )1 - 11( بــالـــمـــدار�س الــحــكــومــيــة والــمـدار�س الـخـا�شـة 
2023/6/1م2023/2/19مغـيــر الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س.

غـيــر  الـخـا�شـة  والــمـدار�س  الــحــكــومــيــة  بــالـــمـــدار�س   )12( الــ�شــف  طـلـبـة  دوام 
2023/7/6م2023/2/19مالــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س.

امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين لطلبة ال�شفوف )5-11( بــالـــمـــدار�س 
2023/6/1م2023/5/14مالــحــكــومــيــة والــمـدار�س الـخـا�شـة غـيــر الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س.

الـعـام ومـا يف مـ�شتواه يف مواد  الـتـعـلـيـم  امـتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي لطلبة دبلوم 
2023/6/1م2023/5/30مالـمـهـارات الفـرديـة ومهارات اللغة الإجنليزية واللـغـتـيـن )الــفــرنــ�شــيــة والألـــمــانــيــة(.

واأعمال  م�شتواه  فـي  وما  العام  التعليم  دبلوم  لطلبة  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات 
2023/7/6م2023/6/4مالت�شحيح الـــمــ�شــاحــبــة لــهــا.

والـمدار�س  الــحــكـومــيــة  بــالـــمــدار�س   )11-5( للـ�شــفــوف  الـثـانـي  الـدور  امـتـحـانـات 
2023/6/22م2023/6/11ماخلا�شة غري املطبقة لنظام التقويـم الــــخــــا�س, للــــعــــام الــــدرا�شـــــي 2022 / 2023م.

2023/9/28م2023/9/4مامتحانات الدور الثاين لطلبة دبلوم التعليم العام ومـا فـي مـ�شـتـواه 2022 / 2023م.
2023/6/22م2023/5/30مفتح �شالحـيـة اإدخال الـتـقريـر اخلتامي الرابع يف البوابة التعليمية لل�شفوف )4-1(.

مالحظة: تنفذ امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الأول والثاين لطلبة ال�شفوف )5-11( بــالـــمـــدار�س الــحــكــومــيــة 
والــمـدار�س الـخـا�شـة غـيــر الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـا�س �شمن اليوم الدرا�شي خالل املدة املحددة لالإمتحانات 

وفقًا للموجهات التي �شت�شدر يف هذا ال�شاأن.



أواًل: 
 برنامج اليوم الدراسي للمدارس العامة

ذات الفترة الواحدة )صباحي فقط(:

اأدنـــاه  الــيــوم الــدرا�ــشــي  يطبق بــرنــامــج  	�

للمدار�س العامة ذات الفرتة الواحدة.
املــدار�ــس  على  اخــتــيــاري  ب�شكل  يطبق   �
امل�شتمرة )اأقل اأو اأكرث من 150 طالب(.

يطبق ب�شكل اختياري التوقيت  	�

ال�شتوي املنا�شب من بداية العام 
الدرا�شي وحتى يوم اخلمي�س املوافق 

2023/3/16م.
يــطــبــق بــ�ــشــكــل اخـــتـــيـــاري الــتــوقــيــت  	�

الأحــد  يــوم  مــن  املنا�شب  ال�شيفي 
نهاية  حــتــى   2023/3/19 ــق  ــواف امل

العام الدرا�شي.
ميكن للمدر�شة اإخراج الفئة العمرية  	�

الأ�شغر  قبل )5( دقائق للف�شحة وفق 
اإطار حمدد لكل مديرية تعليمية.

الزمن احل�شة
بالدقيقة

التوقيت الثالثالتوقيت الثاينالتوقيت الأول
اإلىمناإلىمناإلىمن

157:107:257:207:357:307:45الطابور
407:258:057:358:157:458:25الأولى
408:108:508:209:008:309:10الثانية
408:559:359:059:459:159:55الثالثة
409:4010:209:5010:3010:0010:40الرابعة
2510:2010:4510:3010:5510:4011:05الف�شحة
4010:4511:2510:5511:3511:0511:45اخلام�شة
4011:3012:1011:4012:2011:5012:30ال�شاد�شة
4012:1512:5512:251:0512:351:15ال�شابعة
401:001:401:101:501:202:00الثامنة

برنامج اليوم الدراسي للمدارس الحكومية والــمـدارس الـخـاصـة غـيــر 
الــمــطــبــقــة لنظام التقـويـم الـخـاص للعام الدراسي ٢٠٢3/٢٠٢٢م

ملحق )٢(

ُيحدد التوقيت املنا�شب لربنامج اليوم الدرا�شي بجميع املدار�س 
احلكوميـة والـمدار�س اخلا�شة الــمـطـبـقـة لـبـرنـامـج الــمـدار�س 
الـحـكـومـيـة مـن بـيـن الـبـدائـل الـواردة يف اأوًل وثانًيا وثالًثا وفًقا 
لـمقت�شيات م�شلحة العمل, مع جواز العمل باأكثـر مـن تـوقـيـت 
فـي الـمديرية الواحـدة خـالل الـعـام الـدرا�شــي الـواحـد, وذلك 
وتخطر  الـمخت�شة,  الـمديرية  عام  مدير  مـن  قـرار  بـمـوجـب 
الـمديرية العامة لالإ�شراف الرتبوي والـمديرية العامة لل�شوؤون 

الإدارية بالقرار الذي �شي�شـدر فـي هـذا الـ�شـاأن.

تنفذ يف يوم الثالثاء من كل اأ�شبوع ح�شة لالأن�شـطـة املدر�شيـة 
التقومي  الـمدار�س احلكومـيـة واخلا�شة غري املطبقة لنظام  يف 

اخلا�س ح�شب التعاميم التي �شت�شدر يف هذا ال�شاأن.
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 ثانيًا:
 برنامج اليوم الدراسي للمدارس العامة

ذات الفترتين )صباحي ومسائي( 

يطبق برنامج اليوم الدرا�شي اأدناه على املدار�س ذات احللقة الواحدة.  	�

يطبق ب�شكل اختياري على املدار�س امل�شتمرة )اأقل اأو اأكرث من 150 طالب(.  �
ميكن للمدر�شة اإخراج الفئة العمرية الأ�شغر  قبل )5( دقائق للف�شحة وفق اإطار حمدد لكل مديرية تعليمية.  �

املدر�شة امل�شائيةالزمن بالدقيقةاملدر�شة ال�شباحيةالزمن بالدقيقةاحل�شة
اإلىمناإلىمن

157:007:151012:1012:20الطابور

357:157:503512:2012:55الأولى

357:558:303512:551:30الثانية

358:359:10351:302:05الثالثة

359:159:50352:052:40الرابعة

209:5010:10202:403:00الف�شحة

3510:1010:45353:003:35اخلام�شة

3510:5011:25353:354:10ال�شاد�شة

3511:3012:05354:104:45ال�شابعة

التوقيتالزمن بالدقيقةاحل�شة
اإلىمن

157:458:00الطابور
408:008:40الأولى
408:459:25الثانية
409:3010:10الثالثة
4010:1010:50الرابعة
2510:5011:15الف�شحة
4011:2012:00اخلام�شة
4012:0512:55ال�شاد�شة
401:001:40ال�شابعة

ثالثًا: 
 برنامج اليوم الدراسي

 لمدارس الشريط الجبلي 
بمحافظة ظفار

من  المحددة  الفترة  حسب  )يطبق 
العام الدراسي(

 مالحظة:
يطبق من ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢م



أواًل: 
 برنامج اليوم الدراسي لشهر رمضان ١٤٤٤هـ

للمدارس العامة ذات الفترة الواحدة
يطبق برنامج اليوم الدرا�شي اأدناه للمدار�س العامة ذات الفرتة الواحدة  	�

يطبق على جميع املدار�س ذات احللقة الواحدة واملدار�س امل�شتمرة.  �
يطبق على جميع املدار�س مبختلف كثافتها الطالبية.  �

برنامج اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للمدارس الحكومية 
والمدارس الخاصة المطبقة لبرنامج المدارس الحكومية للعام ١٤٤٤هــ

ملحق )٣(

احلكومية  املدار�س  جميع  يف  1444هـــ  الهجري  للعام  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل  الدرا�شي  اليوم  لربنامج  املنا�شب  التوقيت  يحدد 
واملدار�س اخلا�شة املطبقة لربنامج املدار�س احلكومية مـن بـيـن الـبـدائـل الـواردة يف اأوًل وثانًيا وفًقا لـمقت�شيات م�شلحة العمل, مع 
جواز العمل باأكثـر مـن تـوقـيـت فـي الـمديرية الواحـدة خـالل الـعـام الـدرا�شــي الـواحـد, وذلك بـمـوجـب قـرار مـن مدير عام الـمديرية 

الـمخت�شة, وتخطر الـمديرية العامة لالإ�شراف الرتبوي والـمديرية العامة لل�شوؤون الإدارية بالقرار الذي �شي�شـدر فـي هـذا الـ�شـاأن.

التوقيت الثالثالتوقيت الثاينالتوقيت الأولالزمن بالدقيقةاحل�شة
اإلىمناإلىمناإلىمن

107:107:207:307:407:508:00الطابور
357:207:557:408:158:008:35الأولى
357:558:308:158:508:359:10الثانية
358:309:058:509:259:109:45الثالثة
359:059:409:2510:009:4510:20الرابعة
109:409:5010:0010:1010:2010:30الف�شحة
359:5010:2510:1010:4510:3011:05اخلام�شة
3510:2511:0010:4511:2011:0511:40ال�شاد�شة
3511:0011:3511:2011:5511:4012:15ال�شابعة
3511:3512:1011:5512:3012:1512:50الثامنة

توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة الواحدة
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ثانيًا: 
برنامج اليوم الدراسي 
لشهر رمضان ١٤٤٤هـ 

 للمدارس العامة
ذات الفترتين

يطبق برنامج اليوم الدرا�شي اأدناه للمدار�س ذات الفرتة ال�شباحية.  	�

يطبق على جميع املدار�س ذات احللقة الواحدة واملدار�س امل�شتمرة.  �
يطبق على جميع املدار�س مبختلف كثافتها الطالبية.  �

التوقيت الثالثالتوقيت الثاينالتوقيت الأولالزمن بالدقيقةاحل�شة
اإلىمناإلىمناإلىمن

107:107:207:307:407:508:00الطابور
357:207:557:408:158:008:35الأولى
357:558:308:158:508:359:10الثانية
358:309:058:509:259:109:45الثالثة
359:059:409:2510:009:4510:20الرابعة
109:409:5010:0010:1010:2010:30الف�شحة
359:5010:2510:1010:4510:3011:05اخلام�شة
3510:2511:0010:4511:2011:0511:40ال�شاد�شة
3511:0011:3511:2011:5511:4012:15ال�شابعة

المدارس الصباحية

يطبق برنامج اليوم الدرا�شي اأدناه للمدار�س ذات الفرتة اامل�شائية.  	�

يطبق على جميع املدار�س ذات احللقة الواحدة واملدار�س امل�شتمرة. 	�

�	 يطبق على جميع املدار�س مبختلف كثافتها الطالبية.

التوقيت الثالثالتوقيت الثاينالتوقيت الأولالزمن بالدقيقةاحل�شة
اإلىمناإلىمناإلىمن

511:4011:4512:0012:0512:2012:25الطابور
3511:4512:2012:0512:4012:251:00الأولى
3512:2012:5512:401:151:001:35الثانية
3512:551:301:151:501:352:10الثالثة
351:302:051:502:252:102:45الرابعة
102:052:152:252:352:452:55الف�شحة
352:152:502:353:102:553:30اخلام�شة
352:503:253:103:453:304:05ال�شاد�شة
353:254:003:454:204:054:40ال�شابعة

المدارس المسائية



 مواعيد الدراسة واالمتحانات واإلجازات لمدارس وبرامج التربية الخاصة
والتعليم المبكر ومحو األمية وتعليم الكبار

ملحق )٤(

المواعيد العامة للدراسة واالمتحانات واإلجازات

إلىمن

الرتبية  وم�شريف  الــمـحــافــظــات  فــي  الـتــعـليــمــيــة  بـالـمــديــريــات  الـم�شرفني  دوام 
الـم�شتمر  والـــتـــعـــلـــم  الـــخــا�شـــة  للــتــربــيــة  الــعــامــة  بالـــمــديــريــة  اخلا�شة 
واأعـــ�شـــاء الـــهـيـــئـــة الإداريـــة والـتــدريـــ�شـــيـــة والـوظـائـف الــمرتبـطـة بــهـا مبـدار�س 

وبرامج التـربــيــة الــخــا�شــة.

2023/7/6م2022/8/28م

للـــــعـــــام  مـ�شـتـواه  فـي  ومـا  الـعـام  الـتـعـلـيـم  دبـلـوم  لـطـلـبـة  الـثـانـي  الـدور  امتحانات 
2022/9/22م2022/8/29مالـــــدرا�شــــي 2021 / 2022م.

2022/10/20م2022/8/29ماإعـادة تـ�شـجـــيـل الطـلـبـة بـمدار�س الــتــربــيــة الــخــا�شــة للــ�شــفــوف )12-2(.
2022/10/13م2022/9/4متـ�شـجـيـل الـدار�شـيـن بـنـظـام مـحـو الأمـيـة )3-1(.

10/ 11 / 2022م18 / 9 / 2022متـ�شـجـيـل الـدار�شـيـن بـنـظـام تعليم الـكـبـار )12-7(.
الـتـربـيـة  مبدار�س  الأ�شا�شي  الأول  وال�شف  التهيئة  ب�شفوف  الــطـلــبة  تــ�شــجــيــل 

5 / 1 / 2023م9 / 10 / 2022مالـخــا�شــة وبــرامـجــهــا للــعــام الــدرا�شــي 2023 / 2024 م.

2023/10/19م2023/1/8متــ�شــجــيــل الـطـلــبــة مبرحلة التعليم الـمـبـكـر للـعــام الــدرا�شـــي 2023 / 2024 م.
ت�شخي�س الطلبة ذوي الإعاقة والطلبة املحولني من مراكز التاأهيل التابعة لوزارة 

2023/6/29م2022/9/1مالتنمية الجتماعية.

 انتقال الطلبة مــن مــدر�شــة خــا�شــة اإلـى مدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة 
15/ 9 / 2022م29 / 8 / 2022ملل�شفوف )2-12( للعام الدرا�شي 2022 / 2023م.

اإعادة الت�شخي�س لطلبة ذوي الإعاقة الذين ا�شتكملوا برامج التاأهيل باملراكز التابعة 
2023/7/7م2022/5/29ملوزارة التنمية الجتماعية.

انتقال طلبة الرتبية اخلا�شة من مدر�شة حكومية اإلى مدر�شة حكومية / خا�شة 
مطبقة لربامج الرتبية اخلا�شة للعام الدرا�شي 2022 / 2023م.

متاحة خالل العام الدرا�شي وفق ما يتوفر 
من �شواغر يف الربامج املعتمدة.

املحافظات  يف  التعليمية  باملديـريـات  للم�شرفيـن  الدرا�شـي  العام  منت�شف  اإجازة 
والـــتـــعـــلـــم  الـــخــا�شـــة  للــتــربــيــة  الــعــامــة  بالـــمــديــريــة  اخلا�شة  الرتبية  وم�شريف 
بـهـا  الــمـرتـبـطـة  والـوظـائـف  والـتـدريـ�شـيـة  الإداريـة  الـهـيـئة  واأعـ�شـاء  الـم�شتمر 

مبــدار�س الرتبــيــة الــخــا�شــة.
2023/2/16م2/12/ 2023م

اإجازة نــهـايـة الـعـام الـدرا�شــي 2022 / 2023م  مل�شريف  الرتبية اخلا�شة باملديريات 
للرتبـية  الـعامة  باملديرية  اخلا�شة  الرتبية  وم�شريف  الـمحـافـظـات  فـي  التعليمـيـة 
اخلا�شة والـتـعـلم املـ�شـتمر واأع�شاء الهـيـئة الإدارية والـتدريـ�شـية والوظائف املرتـبطـة 

بــــهـا مبــــدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة, واملنتهية عقودهم من ال�شالف ذكرهم.

2023/8/24م2023/7/9م

 فتح صالحية إدخال التقرير الوصفي األول والثالث
يتم بالتنسيق بين التقسيمات المعنية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات.
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الفصل الدراسي األول

إلىمن

والـــمــديــريــة  الــمـحــافــظــات  فــي  الـتــعـليــمــيــة  بـالـمــديــريــات  الـم�شرفني  دوام 
الــعــامــة للــتــربــيــة الـــخــا�شـــة والـــتـــعـــلـــم الـم�شتمر واأعـــ�شـــاء الـــهـيـــئـــة الإداريـــة 

والـتــدريـــ�شـــيـــة والـوظـائـف الــمرتبـطـة بــهـا مبـدار�س التـربــيــة الــخــا�شــة.
2023/2/9م2022/8/28م

دوام طـلـبـة الــ�شــفــوف )1 - 11( بـمدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة والتعليم املبكر 
2023/1/19م2022/9/4موحمو الأمية وتعليم الكبار.

دوام طـلـبـة الــ�شــف )12( بـمدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة والتعليم املبكر وحمو 
2023/2/9م2022/9/4مالأمية وتعليم الكبار.

2023/2/2م2022/10/2مدوام العاملني بف�شول حمو الأمية )3-1(.

2023/1/26م2022/10/2مدوام العاملني بف�شول تعليم الكبار )7 - 12(.

2023/1/26م2022/9/4مدوام طلبة التعليم املبكر.

2023/2/2م2022/10/2مدوام الدار�شني بف�شول حمو الأمية )3-1(.

2023/1/26م2022/10/2مدوام الدار�شني بف�شول تعليم الكبار )7 - 11(.

امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي لطلبة ال�شفوف )5-11( بـمدار�س وبرامج الرتبية 
2023/1/19م2023/1/1ماخلا�شة والتعليم املبكر وحمو الأمية وتعليم الكبار.

امـتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي لطلبة دبلوم الـتـعـلـيـم الـعـام ومـا يف مـ�شتواه يف مواد 
2023/1/19م2023/1/17مالـمـهـارات الفـرديـة ومهارات اللغة الإجنليزية.

واأعمال  فـي م�شتواه  وما  العام  التعليم  دبلوم  لطلبة  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات 
2023/2/9م2023/1/22مالت�شحيح الـــمــ�شــاحــبــة لــهــا.

2023/2/2م2023/1/22مفتح �شالحـيـة اإدخال الـتـقريـر الو�شفي الثاين يف البوابة التعليمية لل�شفوف )4-1(.
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الفصل الدراسي الثاني

إلىمن

اخلا�شة  الرتبية  وم�شريف  املحافـظـات  يف  التعليميـة  باملديريات  امل�شرفني  دوام 
بالـــمــديــريــة الــعــامــة للــتــربــيــة الـــخــا�شـــة والـــتـــعـــلـــم الـم�شتمر واأعـ�شـاء الـهيـئـة 

الإداريـة والـتـدريـ�شـيـة والـوظـائـف املرتبطة بها مبدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة .
2023/7/6م2023/2/19م

بـمدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة والتعليم املبكر  الــ�شــفــوف )1 - 11(  دوام طـلـبـة 
2023/6/1م2023/2/19موحمو الأمية وتعليم الكبار.

وحمو  املبكر  والتعليم  اخلا�شة  الرتبية  وبرامج  بـمدار�س   )12( الــ�شــف  طـلـبـة  دوام 
2023/7/6م2023/2/19مالأمية وتعليم الكبار.

2023/5/31م2023/2/26مدوام العاملني بف�شول حمو الأمية )3-1(.

2023/5/31م2023/2/26مدوام العاملني بف�شول تعليم الكبار )7 - 12(.

2023/5/31م2023/2/26مدوام طلبة التعليم املبكر.

2023/5/31م2023/2/26مدوام الدار�شني بف�شول حمو الأمية )3-1(.

2023/6/1م2023/2/26مدوام الدار�شني بف�شول تعليم الكبار )7 - 11(.

امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين لطلبة ال�شفوف )5-11(بـمدار�س وبرامج 
2023/6/1م2023/5/14مالرتبية اخلا�شة والتعليم املبكر وحمو الأمية وتعليم الكبار.

امـتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي لطلبة دبلوم الـتـعـلـيـم الـعـام ومـا يف مـ�شتواه يف مواد 
2023/6/1م2023/5/30مالـمـهـارات الفـرديـة ومهارات اللغة الإجنليزية.

واأعمال  م�شتواه  فـي  وما  العام  التعليم  دبلوم  لطلبة  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات 
2023/7/6م2023/6/4مالت�شحيح الـــمــ�شــاحــبــة لــهــا.

امـتـحـانـات الـدور الـثـانـي للـ�شــفــوف )5-11( بـــمــدار�س وبرامج الرتبية اخلا�شة,  
2023/6/22م2023/6/11مونــــظــــام تــعـلـيــم الــكــبـار لل�شـفوف )7-11( للــــعــــام الــــدرا�شـــــي 2023/2022م.

2023/6/22م2023/5/30مفتح �شالحـيـة اإدخال الـتـقريـر اخلتامي الرابع يف البوابة التعليمية لل�شفوف )4-1(.

2023/5/30م2023/5/14مفتح �شالحـيـة اإدخال الـتـقريـر اخلتامي لـ�شـفوف حمو الأمية للــــعـــام الـدرا�شـي.



 برنامج اليوم الدراسي لمدارس وبرامج التربية الخاصة
للعام الدراسي ٢٠٢3/٢٠٢٢م

ملحق )٥(

ُيحدد التوقيت املنا�شب لربنامج اليوم الدرا�شي بجميع مدار�س 
الرتبية اخلا�شة مـن بـيـن الـبـدائـل الـواردة يف اأوًل وثانًيا وفًقا 
لـمقت�شيات م�شلحة العمل, مع جواز العمل باأكثـر مـن تـوقـيـت 
فـي الـمديرية الواحـدة خـالل الـعـام الـدرا�شــي الـواحـد, وذلك 
وتخطر  الـمخت�شة,  الـمديرية  عام  مدير  مـن  قـرار  بـمـوجـب 
الـمديرية العامة لالإ�شراف الرتبوي والـمديرية العامة لل�شوؤون 

الإدارية بالقرار الذي �شي�شـدر فـي هـذا الـ�شـاأن

الـتـربـيـة  �شفوف  فـي  الـدرا�شـيـة  الـحـ�شـ�س  عـدد  يـكـون 
ذوي  دمـج  لـبـرنـامـج  الــمـطـبـقـة  بــالـــمــدار�س  الـخــا�شــة 
الإعــاقــة الــ�شــمــعــيــة )7( حــ�شـــ�س يـومــيــا و)6( حــ�شــ�س 
حـــ�شـــب  وذلــك  الـــذهـــنـــيـــة,  الإعــاقــة  ذوي  لــ�شــفــوف 
وينتهي  الـمدر�شة,  يف  الـمطبق  الدرا�شي  الـــيـــوم  بـــرنـــامـــج 

الدوام اليومي لـمعلمي الدمج بنهايـة   دوام طالبهم.

تنفذ يف يوم الثالثاء من كل اأ�شبوع ح�شة لالأن�شـطـة املدر�شيـة 
يف  �شت�شدر  التي  التعاميم  ح�شب  اخلا�شة  الرتبية  مدار�س  يف 

هذا ال�شاأن.
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ثانيًا: 
برنامج اليوم الدراسِي لمدارس التربية الخاصة ذات اإلعاقة الذهنية
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أواًل: 
برنامج اليوم الدراسِي لمدارس التربية الخاصة ذات اإلعاقتين السمعية والبصرية
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أواًل: 
برنامج اليوم الدراسي لمدارس 

 وبرامج التربية الخاصة ذات 
اإلعاقتين السمعية والبصرية

ثانيًا: 
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس

 وبرامج التربية الخاصة ذات
اإلعاقة الذهنية

 مدرسة األمل للصم
ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين

مدرسة التربية الفكرية

توقيت شهر رمضان ١٤٤٤ هـ 
الزمن احل�شة

بالدقيقة
التوقيت

اإلىمن
108:008:10الطابور
358:108:45الأولى
358:459:20الثانية
359:209:55الثالثة

109:5510:05الف�شحة
3510:0510:40الرابعة

3510:4011:15اخلام�شة
3511:1511:50ال�شاد�شة
3511:5012:25ال�شابعة

الزمن احل�شة
بالدقيقة

التوقيت
اإلىمن

108:008:10الطابور
358:108:45الأولى
358:459:20الثانية
359:209:55الثالثة

109:5510:05الف�شحة
3510:0510:40الرابعة

3510:4011:15اخلام�شة
3511:1511:50ال�شاد�شة

 برنامج اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك
لمدارس وبرامج التربية الخاصة للعام ١٤٤٤هــ 

ملحق )٦(

الـتـربـيـة  �شفوف  فـي  الـدرا�شـيـة  الـحـ�شـ�س  عـدد  يـكـون 
ذوي  دمـج  لـبـرنـامـج  الــمـطـبـقـة  بــالـــمــدار�س  الـخــا�شــة 
الإعــاقــة الــ�شــمــعــيــة )7( حــ�شـــ�س يـومــيــا و)6( حــ�شــ�س 
حـــ�شـــب  وذلــك  الـــذهـــنـــيـــة,  الإعــاقــة  ذوي  لــ�شــفــوف 
وينتهي  الـمدر�شة,  يف  الـمطبق  الدرا�شي  الـــيـــوم  بـــرنـــامـــج 

الدوام اليومي لـمعلمي الدمج بنهايـة   دوام طالبهم.

�شهر  خالل  الدرا�شي  اليوم  لربنامج  املنا�شب  التوقيت  يحدد 
مدار�س  جميع  يف  ـــ  1444هـ الهجري  للعام  املــبــارك  رم�شان 
الرتبية اخلا�شة مـن بـيـن الـبـدائـل الـواردة يف اأوًل وثانًيا وفًقا 
لـمقت�شيات م�شلحة العمل, مع جواز العمل باأكثـر مـن تـوقـيـت 
يف كل مديرية خـالل الـعـام الـدرا�شــي الـواحـد, وذلك بـمـوجـب 
قـرار مـن مدير عام الـمديرية العامة للرتبية اخلا�شة والتعلم 
امل�شتمر, وتخطر الـمديرية العامة لالإ�شراف الرتبوي والـمديرية 
العامة لل�شوؤون الإدارية بالقرار الذي �شي�شـدر فـي هـذا الـ�شـاأن.
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ملحق )٧(

الفترة الزمنيةمواعيد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024/2023م

يـبـداأ العـام الدرا�شي بـدوام املـ�شرفني بـاملديـريـات التعليمية يف الــمـحـافـظـات والــمـديــريــة الــعــامـــة 
واأعــ�شــاء  الـم�شتـمر  والـتـعـلـم  الــخـا�شـة  للتـربـيـة  الــــعــــامـــــة  والـمديرية  الــخــا�شـــة  للــمــدار�س 
ومـــدار�س  الـحــكــومـــيـــة  بالــمـدار�س  بـها  الـمرتبطة  والوظائف  والــتــدريــ�شــيــة  الإداريـــة  الــهــيــئـــة 
الــــتــــقــــويــــم  لــنــــظــــام  الـمــطــبــقــة  غــيــر  الـخا�شـة  والـمـدار�س  الــخــا�شــة  الـتـربـــيــة  وبرامج 

الــــخــــا�س.

2023/8/27م

م   2024  /  2023 الـدرا�شـي    للـعـام  املبكر  التعليم  طلبة  ودوام   )12-1( الـ�شـفـوف  طلبة  دوام 
الــمـطـبـقـة  غـيـر  الــخــا�شــة  واملدار�س  الـخـا�شـة  الرتبـيـة  وبرامج  ومـدار�س  احلكوميـة  باملدار�س 

لـنـظـام الـتـقــويــم الــخــا�س.
3 / 9 / 2023 م

2023/10/1مدوام الـدار�شـيـن بـ�شفوف مـحـو الأمـيـة وتـعـلـيـم الـكــبــار للـعام الدرا�شـي 2023 / 2024م. 

 مواعيد بدء الدراسة
للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢3م
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ملحق )٨(
  دليل مواعيد الدراسة واالمتحانات واإلجازات

للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م

الشأن. هذا  في  تصدر  التي  القرارات  بحسب  نهائيًا  وُتحدد  تقريبية،  الرسمية  اإلجازات  أيام  مواعيد  مالحظة: 
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