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االختبار الثالث
مراجعة لالمتحان

االمتحان األخير

االختبار األول
االختبارالثاني

مراجعة

االمتحان األول

امتحانات الشهادات، تحدد الحقًا : 4 مالحظة

آانون األول**

السبت

االثنين

االثنين
الثالثاء

 
السبت

عيد المقاومة 25 أيار

الفصح الغربي والشرقي

ذو الحجة - محرم

األحد

الخميس
الجمعة

يوم عرفة+عيد األضحى المبارك 8 - 14 ذو الحجة (16-21 ت2)
عيد االستقالل22 تشرين الثاني

ليلة القدر + عيد الفطر السعيد

المناسبات واألعطال المقررة 

23 - 25 نيسان
1 أيار

12- شباط

الثالثاء
األربعاء
الخميس

االختبارات / االمتحانات / االجتماعات

11 - 20 حزيران

ذآرى اغتيال الحريري14 شباط

4 - 9 حزيران + امتحانات فرعية
آذار - نيسان - أيار

بدء التعليم / االختبارات واالمتحانات / 
االجتماعات

20 أيلول: بدء التاسع والثالث الثانوي
27 أيلول: بدء األول والثاني الثانوي
30 أيلول: بدء السابع والثامن
اجتماع األهل مع األساتذة4 ت1: ابتدائي / 7 ت1: روضات

رجب - شعبان جمادى 2 - رجب

المناسبات واألعطال المقررة 

15 شباط (12 ربيع األول)

األربعاء

ذآرى المولد

يوم المعلم8 آذار

رمضان - شوال

األحد

26 رمضان - 4 شوال (6-14أيلول)

مفكرة العام 2010-2011 / الفصل الثاني
شباط

محرم - صفر
شباط آانون الثاني

صفر - ربيع األول

مفكرة العام 2010-2011 / الفصل األول
تشرين الثاني**
ذو القعدة - ذو الحجة

جمادى 1 - جمادى 2 صفر - ربيع األول

نيسان آذار** أيلول
ربيع 2 - جمادى 1 ربيع 1 - ربيع 2

تشرين األول
شوال - ذو القعدة

تموزأيار** حزيران

مالحظة 3 : يتم التبليغ فقط عن التغييرات في حال وجودها مواعيد إصدار النتائج: السعي األول:بداية آانون األول / السعي الثاني: بداية شباط
مالحظة 1: األعطال الرسمية حسب المذآرات الرسمية

مالحظة 3 : يتم التبليغ فقط عن التغييرات في حال وجودها
مالحظة 2 : يتم تثبيت المناسبات االسالمية حسب التقويم الهجري

عيد البشارة25 آذار

ت 1 - ت 2
ك 1 - ك 2
4 - 10 شباط

عيد العمال

10:00- 10:20 ثانوي
10:50 - 11:15 روضات/ابتدائي/متوسط

10:00- 10:20 ثانوي
10:50 - 11:15 باقي المراحل

مواعيد إصدار النتائج: االمتحان األول: األسبوع األول من آذار / السعي 3:أواخر أيار / النهائية: 4-7 تموزاجتماع األهل مع األساتذة

مالحظة 2 : تثيت المناسبات االسالمية حسب التقويم الهجري

ذآرى ميالد عيسى عليه السالم 25 آانون األول
رأس السنة الهجرية

** يوم تربوي طويل: عطلة للطالب - دوام لألساتذة / تشرين الثاني - 
آانون األول / يحدد التاريخ الحقًا

** يوم تربوي طويل: عطلة للطالب - دوام لألساتذة        
آذار - أيار / يحدد التاريخ الحقًا

مالحظة 1: األعطال الرسمية حسب المذآرات الرسمية
ذآرى المولد

ذآرى اغتيال الحريري

ذآرى عاشوراء

رأس السنة الميالدية

1 محرم / 7 آانون األول

1 آانون الثاني
10 محرم / 17 آانون األول

14 شباط

15 شباط -12 ربيع األول


