
 

 

 

  

 

 التقويم الدراسي للعام 

 هـ1443

 للفصول الدراسية الثالث 
 

 

 الفصل الدراسي األول

21 /1 20 /4 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

1/5 7/8 

 

 الفصل الدراسي الثالث 

17 /8 24 /11 

 

 

 

 الفصل األولإجازة نهاية 

20/4 29/4 

 

 الثانيالفصل إجازة نهاية 

7/8 16/8 

 

 إجازة نهاية العام 

1/12 

 

 إعداد مشرف التوجيه واإلرشاد

 باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

 عمر بن عبدهللا الراشد
 

 
@omar_alrashd 

https://twitter.com/omar_alrashd
https://twitter.com/omar_alrashd
https://twitter.com/omar_alrashd
https://twitter.com/omar_alrashd
https://twitter.com/omar_alrashd
https://twitter.com/omar_alrashd
https://twitter.com/omar_alrashd


   

 اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويَُّ األِمنُي َمِن ِإنََّ َخْيَر

 واإلرشادإعداد مشرف التوجيه 

 باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

 عمر بن عبدهللا الراشد
 

 
@omar_alrashd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  األسبوع

  12/2 األحد  5/2 األحد  28/1 األحد  21/1 األحد
 13/2 اإلثنني 6/2 اإلثنني 29/1 اإلثنني 22/1 اإلثنني
 14/2 الثالثاء 7/2 الثالثاء 30/1 الثالثاء 23/1 الثالثاء
 إجازة اليوم الوطني  15/2 األربعاء 8/2 األربعاء 1/2 األربعاء 24/1 األربعاء

 16/2 اخلميس 9/2 اخلميس 2/2 اخلميس 25/1 اخلميس

 الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع اخلامس األسبوع

 إجازة مطولة  11/3 األحد  4/3 األحد  26/2 األحد  19/2 األحد
 12/3 اإلثنني 5/3 اإلثنني 27/2 اإلثنني 20/2 اإلثنني
  13/3 الثالثاء 6/3 الثالثاء 28/2 الثالثاء 21/2 الثالثاء
 14/3 األربعاء 7/3 األربعاء 29/2 األربعاء 22/2 األربعاء

 15/3 اخلميس 8/3 اخلميس 1/3 اخلميس 23/2 اخلميس

 ةالثاني عشر األسبوع ةاحلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع

  9/4 األحد  2/4 األحد  25/3 األحد  18/3 األحد
 10/4 اإلثنني 3/4 اإلثنني 26/3 اإلثنني 19/3 اإلثنني
 11/4 الثالثاء 4/4 الثالثاء 27/3 الثالثاء 20/3 الثالثاء
 12/4 األربعاء 5/4 األربعاء 28/3 األربعاء 21/3 األربعاء

 13/4 اخلميس 6/4 اخلميس إجازة مطولة  29/3 اخلميس 22/3 اخلميس

  الثالث عشرة األسبوع

  16/4 األحد
 17/4 اإلثنني
 18/4 الثالثاء
 19/4 األربعاء

 20/4 اخلميس

 

 هـ 1443للعام الدراسي   توزيع أسابيع الفصل الدراسي األول 

 

الفصل الدراسي

 األول 
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 اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويَُّ األِمنُي َمِن ِإنََّ َخْيَر

 واإلرشادإعداد مشرف التوجيه 

 باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

 عمر بن عبدهللا الراشد
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 الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول األسبوع

  22/5 األحد  15/5 األحد  8/5 األحد  1/5 األحد
 23/5 اإلثنني 16/5 اإلثنني 9/5 اإلثنني 2/5 اإلثنني
 24/5 الثالثاء 17/5 الثالثاء 10/5 الثالثاء 3/5 الثالثاء
 25/5 األربعاء 18/5 األربعاء 11/5 األربعاء 4/5 األربعاء

 26/5 اخلميس 19/5 اخلميس 12/5 اخلميس 6/5 اخلميس

 صف الفصل الدراسيتإجازة من

 هـ29/5/1443من  

 هـ3/6/1443حتى  

 السابع األسبوع السادس األسبوع اخلامس األسبوع

  20/6 األحد  13/6 األحد  6/6 األحد
 21/6 اإلثنني 14/6 اإلثنني 7/6 اإلثنني
 22/6 الثالثاء 15/6 الثالثاء 8/6 الثالثاء
 23/6 األربعاء 16/6 األربعاء 9/6 األربعاء

 24/6 اخلميس 17/6 اخلميس 10/6 اخلميس

 احلادي عشرة األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع

 إجازة مطولة  12/7 األحد  5/7 األحد  27/6 األحد
  19/7 األحد

 20/7 اإلثنني 13/7 اإلثنني 6/7 اإلثنني 28/6 اإلثنني
 21/7 الثالثاء  14/7 الثالثاء 7/7 الثالثاء 29/6 الثالثاء
 22/7 األربعاء 15/7 األربعاء 8/7 األربعاء 1/7 األربعاء

 23/7 اخلميس 16/7 اخلميس 9/7 اخلميس 2/7 اخلميس

  الثالث عشرة األسبوع الثاني عشرة األسبوع

  3/8 األحد  26/7 األحد
 4/8 اإلثنني 27/7 اإلثنني
 5/8 الثالثاء 28/7 الثالثاء
 6/8 األربعاء 29/7 األربعاء

 7/8 اخلميس 30/7 اخلميس

 

 هـ 1443للعام الدراسي   الثانيتوزيع أسابيع الفصل الدراسي 

 

الفصل الدراسي

 الثاني
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 اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويَُّ األِمنُي َمِن ِإنََّ َخْيَر

 واإلرشادإعداد مشرف التوجيه 

 باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

 عمر بن عبدهللا الراشد
 

 
@omar_alrashd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول األسبوع

  9/9 األحد  2/9 األحد  24/8 األحد  17/8 األحد
 10/9 اإلثنني 3/9 اإلثنني 25/8 اإلثنني 18/8 اإلثنني
 11/9 الثالثاء 4/9 الثالثاء 26/8 الثالثاء 19/8 الثالثاء
 12/9 األربعاء 5/9 األربعاء 27/8 األربعاء 20/8 األربعاء

 13/9 اخلميس 6/9 اخلميس 28/8 اخلميس 21/8 اخلميس

 السابع األسبوع  السادس األسبوع اخلامس األسبوع

 إجازة عيد الفطر المبارك  23/9 األحد  16/9 األحد
  7/10 األحد

 8/10 اإلثنني 24/9 اإلثنني 17/9 اإلثنني
 الثالثاء 18/9 الثالثاء

 

 هـ 1443/ 10/ 4هـ حتى 9/1443/ 25من  

 9/10 الثالثاء
 10/10 األربعاء األربعاء 19/9 األربعاء

 11/10 اخلميس اخلميس 20/9 اخلميس

 احلادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع

  6/11 األحد  28/10 األحد  21/10 األحد  14/10 األحد
 7/11 اإلثنني 29/10 اإلثنني 22/10 اإلثنني 15/10 اإلثنني
 8/11 الثالثاء 1/11 الثالثاء 23/10 الثالثاء 16/10 الثالثاء
 9/11 األربعاء 2/11 األربعاء 24/10 األربعاء 17/10 األربعاء

 10/11 اخلميس 3/11 اخلميس 25/10 اخلميس 18/10 اخلميس

  نهاية العام الدراسي الثالث عشرة األسبوع ةالثاني عشر األسبوع

  27/11 األحد  20/11 األحد  13/11 األحد
 28/11 اإلثنني 21/11 اإلثنني 14/11 اإلثنني
 29/11 الثالثاء 22/11 الثالثاء 15/11 الثالثاء
 30/11 األربعاء 23/11 األربعاء 16/11 األربعاء

 1/12 اخلميس 24/11 اخلميس 17/11 اخلميس

 

 

 هـ 1443الثالث للعام الدراسي  توزيع األسابيع الفصل الدراسي 

 

الفصل الدراسي

 لثالثا
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