خطة أمني مركز مصادر التعلم
للفصل الدراسي الثاني
لعام  365: :هـ

أمني مركز مصادر التعلم

األستاذ  /سعيد عيد حزمي

متوسطة وثانوية البراء بن عازب بالبشائر

مفهوم مركز مصادر التعلم :
بيئة تعليمية حتوي أنواعاً متعددة من مصادر ادلعلومات يتعامل معها ادلتعلم وتتيح لو فرص اكتساب ادلهارات واخلربات وإثراء معارفو
عن طريق التعلم الذايت .

عناصر ومضامين مفهوم مركز مصادر التعلم
 التنوع يف ادلواد وادلصادر التعليمية ادلطبوعة وغري ادلطبوعة .
 التنظيم والرتتيب .
 يشرف على ادلركز موظفني مؤىلني ومتخصصني .
 خدمة الطالب وادلعلمني .
 مالئمة أساليب التعلم ادلختلفة .
 يشتمل على أنواع سلتلفة من األجهزة التعليمية .

الهدف العام من مركز مصادر التعلم

توفري بيئة تعليمية تعلميو مناسبة تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة وسلتلفة منن مصنادر النتعلم و ين لنو فنرص النتعلم النذايت
 ،وتعزز لديو مهارات البحث واالكتشاف  ،ودتكن ادلعلم من أتباع أساليب حديثة يف تصميم مادة الدرس  ،وتنفيذىا  ،وتقوديها .

أهمية مركز مصادر التعلم :





توفر البيئة ادلناسبة اليت مدتكن الطالب من استخدام مصادر متنوعة .
تقدم منوذجاً سلتلفاً عن احلصة الصفية يساعد يف جذب الطالب وإثارة اىتمامهم
تساعد يف تنظيم ادلصادر التعليمية وتصنيفها مبا يسهل الوصول إليها .
تساعد ادلعلم من خالل أمني ادلركز يف عمليات التحضري للحصة وتنفيذىا .

أهداف مركز مصادر التعلم
 تتننيح للمننتعلم فننرص الننتعلم يف األوهننات الننيت خيتارىننا وللمورننوعات الننيت يفضننلها أو يرغننب يف االسننتزادة فيهننا دون التقينند
باحلصة الصفية وما يقدم فيها .
 كسر اجلمود يف اجلدول ادلدرسي التقليدي وذلك بتغيري مكان التعلم وأساليب التعليم ووسائلو.
 دعم ادلقرر الدراسي عن طريق توفري مصادر تعلم ذات ارتباط بادلقرر  ،وذلك لبعث الفاعلية والنشاط واحليوية فيو .
 تنمية مهارات البحث واالستكشاف والتفكري وحل ادلشكالت لدى ادلتعلم .
 تزويد ادلتعلم مبهارات وأدوات جتعلو هادرا على التكيف واالستفادة من التطورات ادلتسارعة يف نظم ادلعلومات .
 مساعدة ادلعلم يف تنويع أساليب تدريسو .
 مساعدة ادلعلمني يف تبادل اخلربات والتعاون يف تطوير ادلواد التعليمية .
 تقدمي اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرىا أماكن الدراسة العادية .
 إتاحة الفرصة للتعلم الذايت .
 تلبية احتياجات الفروق الفردية .
 إكساب الطالب اىتمامات جدية  ،والكشف عن ادليول احلقيقة واالستعدادات.

مسؤوليات وواجبات أمين مركز مصادر التعلم


















تنظيم زلتويات ادلركز من الكتب وادلواد التعليمية وتصنيفها وفهرستها وترتيبها مبا يسهل تناوذلا وإعاد ا إىل مكاهنا وإعداد ما
يلزم من بطاهات والفتات إرشادية ومتطلبات نظام احلفظ واالستخدام.
تدريب الطالب على حسن استخدام ادلركز.
تدريب الطالب على أساليب البحث وكتابة ادلقاالت وتلخيص الكتب وادلوروعات مبا يناسب مستويا م وهدرا م.
مالحظة ما يرد للمركز من الكتب والدوريات وادلواد التعليمية وعدم سلالفتها للتعليمات.
تنظيم جداول الزيارات الطالبية للمركز.
تنظيم جداول الزيارات الطالبية للمكتبات العامة وللمكتبات ادلتخصصة بادلنطقة.
تنظيم جدول زيارات ادلعلمني للمركز.
تنظيم حركة اإلعارة وفتح باب اإلعارة وحتديد فرتة زمنية لإلعارة.
تشكيل جلنة ادلركز.
تشكيل مجاعة ادلركز.
عمل اجلرد السنوي للمركز.
تفعيل الدور الرتبوي والثقايف للمركز.
إهامة الندوات واحملاررات.
تشجيع الطالب على ادلشاركة يف أنشطة ادلركز.
معاونة ادلعلمني والطالب على اختيار مصادر التعلم ادلناسبة واألجهزة التعليمية واستخدامها.
تشغيل أجهزة ادلركز واحملافظة على جاىزيتها.

المقدمة ..

احلمد هلل رب العادلني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني ،نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني .
مل يعد رجال الرتبية ينظرون إىل ادلكتبة ادلدرسية على أهنا رلرد مرفق عادي من مرافق ادلدرس
بل أصبحوا ينظرون إليها على أهنا مرفق أساسي وىام ال ديكن االستغناء عنو يف ادلدرسة العصرية خاصة بعد أن حتولت إىل مراكز
مصادر تعلم حتوي العديد من أوعية ادلعلومات وذلك دلا ذلا من دور بالغ األمهية يف التكوين الثقايف والرتبوي للطالب فهي فضال عن
كوهنا مركزاً لتجميع سلتلف أوعية ادلعلومات وتنظيمها وتيسري استخدامها دلختلف األغراض التعليمية والرتبوية فإهنا تثري ادلناىج
الدراسية وختدم أبعادىا ادلختلفة من ناحية وتدعم األنشطة الرتبوية من ناحية أخرى وكما ىو معلوم أن ادلكتبة ادلدرسية حتمل رسالة وذلا
غاية و أىداف جيب أن حتققها وان تمرى ىذه األىداف يف اجملتمع احمليط هبا.
وسوف نستعرض ىنا اخلطة اليت سوف يتبعها ادلركز لكي تتحقق أىدافو وغاياتو وىي عبارة عن:
-1اخلطة السنوية.
-2اخلطة الشهرية.
-3اخلطة األسبوعية
-4اخلطة اليومية
-5هائمة مبا استجد من أعمال

تعريف الخطة :

ىي برمنجة العمل الفين والثقايف والرتبوي على مدار فرتة زمنينة لتكنون خنري دلنيل على أداء العمل وفق تنظينم زمين مبا يتالءم مع
ظروف البيئة ادلدرسية.

أهمية الخطة :





بررلة العمل الفين والرتبوي والثقايف وفق أسس علمية ثابتة.
مفكرة ألمني مركز مصادر التعلم لعملو على مدار العام.
تعد مؤشر لتنفيذ األعمال ادلطلوبة.
تسهم يف إعطاء تصور وارح عن هدرة أمني ادلركز ودوره.

شروط الخطة





الشمولية باإلرافة إىل ادلرونة والتنسيق.
إمكانية تطبيقها مبا يتالءم مع هدرة ادلدرسة.
إمكانية إرافة ما يستجد من أعمال.
هبوذلا للتقومي ادلستمر من خالل رلريات العمل.

أوالً  :عملية اجلرد:

الخطة السنوية :

وتتم من خالل فحص زلتويات ادلركز من كتب ومواد أخرى ومطابقتها مع السجالت الرمسية وكذلك تسجيل ادلفقود من ادلواد والتالف
يف هائمة ومن مث تقدمي النتيجة النهائية دلدير ادلدرسة.

ثانياً  /التزويد:
وىنا البد أن تراعى أىداف ادلراكز ادلدرسية اليت وجدت من أجلها وىي :

اوالً /خدمة الطالب  :حبيث يدعم ادلقررات الدراسية اليت يقوم بدراستها وكذلك دعم ثقافة الطالب مبا يتناسب مع سنة .
ثانياً /خدمة ادلعلم :حبيث يستطيع ادلعلم أن يزيد معلوماتو حول ادلقرر الذي يقوم بتدريسو وكذلك دتده بالثقافة العامة .

ثالثاً  /الفهرسة والتصنيف:

وتتم بعد عملية التزويد وتسجيل ادلواد يف سجل ادلركز حيث يتم تصنيف الكتب حسب تصنيف ديوي العشري ويتم إعطاء ادلواد رهم
تصنيف مبسط لكي تتم عملية البحث عن الكتاب من هبل الطالب بسهولة ويسر .
أما عملية الفهرسة فتتم من خالل إدخال بيانات الكتاب باحلاسب اآليل وذلك يف برنامج اليسري حيث تسجل بيانات الوصف ادلادي
للوعاء حسب اخلانات ادلخصصة لذلك يف الربنامج ،مث يتم ورع الصق [رهم الطلب] على كعب الكتاب وبعد ذلك يتم إعالن
الكتاب يف لوحة اإلعالنات.

رابعاً  /االستبعاد:

ويف ىذه العملية نقوم بالتخلص من الكتب اليت ال تتوافق مع سياسة ادلركز وأىدافو وىناك معايري تضبط ىذه العملية منها:
 .1الكتب اليت ال تتماشى مع سياسة ادلركز وصدر تعميم هبا .

 .2ادلواد اليت ال تتناسب مع هدرات الطالب.
 .3ادلواد اليت فقدت هيمتها.

خامساً  /الوسائل التعليمية:

يئة الوسائل التعليمية وتنظيمها وإعدادىا لكي تسهل عملية تقدمي ىذه الوسائل للمعلمني .

سادساً  /التنظيم والرتتيب:

تنظيم ومجع و إعداد اخلرائط اجلغرافية والعلمية واجملسمات و يئتها والتأكد من صالحيتها ودتاشيها مع ادلنهج.

سابعاً /الصيانة:

صيانة الكتب التالفة وترميمها وجتليدىا

ثامناً /نشاط ((مجاعة ادلركز )):

اختيار مجاعة ادلركز وتدريبهم على عملية اإلعارة وحفظ النظام داخل ادلركز وتسجيل دخول الطالب وادلساعدة يف الوصول إىل الكتب
وإصدار بطاهات خاصة هبم وما إىل ذلك.

تاسعاً /األعمال التنظيمية داخل ادلركز :

من اجل حفظ النظام داخل ادلركز وجعل عملية الزيارات للطالب عملية منظمة مت عمل اجلدول التايل :
م

اليوم

البيان

1
2
3
4
5

األحد
األثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس

عرض تلفزيوين
دورة تدريبية
عرض تلفزيوين
دورة تدريبية
مجاعة ادلركز فقط

الخطة الشهرية :

ىناك رلموعة من األعمال اليت يتم القيام هبا بشكل شهري :
 عمل اإلجراءات الفنية دلصادر ادلعلومات يف ادلركز من فهرسة وتصنيف وصيانة أجهزة
 متابعة استخدام السجالت ادلنظمة للعمل داخل ادلركز.
 توظيف ادلركز خلدمة ادلقررات الدراسية والربامج الرتبوية وتنمية القدرات الطالبية وثقافة ادلعلمني.
 عمل اإلحاطة اجلارية للكتب اليت تصل حديثاً للمركز.
 عمل ادلسابقات الثقافية واالشرتاك يف األسابيع اليت تقام خالل العام الدراسي بادلطويات والنشرات.
 القيام بزيارات لبعض ادلدارس وادلكتبات العامة.
 حوسبة ادلركز عن طريق برنامج اليسري.
 التدوين ادلستمر يف سجل العهدة لكل ما يصل للمركز.
 إصدار رللة ادلركز الشهرية.
 تقدمي اجلوائز التشجيعية.
 عمل اإلحصاءات الشهرية بعدد ادلرتددين على ادلركز وعدد ادلستعريين وعدد الفصول اليت زارت ادلركز ورفع تقرير بذلك للمدير.

الخطة األسبوعية :

يف البداية يتم تقسيم الفصل الدراسي إىل أسابيع وىذه األسابيع يتم فيها عدد من األنشطة الغري منهجية اليت تثري حصيلة الطالب
يف كافة اجملاالت وتنمي مواىبو وتتنوع ىذه األنشطة مع كل اجتماع جلماعة ادلركز فمن ىذه األنشطة االجتماعي والثقايف والبحثية
وادلسابقات وادلناهشات والزيارات وادلشاركة يف اإلذاعة ادلدرسية والصحف احلائطية ...اخل.
ومن األعمال اليت تتم بشكل أسبوعي :
 متابعة حركة اإلعارة يف ادلركز.
 متابعة مجاعة ادلركز وأدائهم للمهام ادلطلوبة منهم.
 متابعة مشاركة مجاعة ادلركز يف اإلذاعة ادلدرسية.
 تفعيل حصة النشاط جلماعة أصدهاء ادلركز.
 ادلشاركة يف األنشطة ادلقامة داخل ادلدرسة بفعالية.
 متابعة تسجيل ادلعلمني للحصص يف جدول إشغال ادلركز.

الخطة اليومية :

وىي عبارة عن رلموعة من األعمال واليت تتكرر بشكل شبو يومي مثل :
 احلضور ادلبكر صباحاً إىل ادلدرسة.
 تفقد نظافة وترتيب ادلركز والعناية بو.
 تشغيل أجهزة ادلركز .
 متابعة سجل اإلعارة وحصر ادلتأخرين يف اإلرجاع.
 متابعة زيارات ادلعلمني للمركز.
 متابعة زيارات الطالب للمركز يف الفسحة.
 متابعة أعمال مجاعة أصدهاء ادلركز.
 مشاركة إدارة ادلدرسة يف بعض األعمال.

سوف تستغل حصة األشغال كالتايل :

خطة حصص األشغال

 .1التعلم الذايت
 .2عرض لبعض األفالم العلمية الثقافية ادلتوفرة لدينا بادلركز.
 .3القراءة احلرة داخل أرجاء القاعة الذاتية.
 .4استغالل األوعية اإللكرتونية.
 .5االستماع إىل بعض األشرطة ادلفيدة (:حديث – هرآن – هصص واهعية )
 .6إجراء بعض ادلسابقات الثقافية اليت تنمي عند الطالب روح القراءة وادلشاىدة .
 .7إعطاء الطالب معلومات مكثفة عن أمهية ادلركز .

األصبوع األول

بهذا األسبوع تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل  ..وباهلل التوفيق ،،،،

م
1
2

أعمال يف الفرتة من  5/8إىل  1438/5/12ىن

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

يئة وإعداد ادلركز الستقبال ادلعلمني والطالب
جتهيز سجالت ادلركز اخلاصة بالفصل الدراسي الثاين

 3إهامة الدورة األوىل عن ( التعلم النشط ) للمعلمني
4

إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
اليوم العالمي للسرطان  6فبراير يوافق بداية األسبوع األحد  365:/7/:هـ

األصبوع الثاني
م

أعمال يف الفرتة من  5/15إىل  1438/5/19ىن

1

إصدار مطوية عن ادلركز

2

اإلعالن عن مواعيد زيارة الطالب للمركز

3

عقد دورة تدريبية للمعلمني بقوهل درايف على العروض التقدديية 1

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع الثالث
م

أعمال يف الفرتة من  5/22إىل  1438/5/26ىن

1

اإلعالن وطرح مسابقة ( اهرأ وربك األكرم ) للطالب

2

إصدار نشرة خاصة مبحتويات ادلركز وتوزيعها

3

عقد اجتماع مع جلنة ادلركز لبحث ما حيتاجو ادلركز

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
أسبوع الشجرة يبدأ من 43فبراير يوافق يوم األربعاء 365:/7/47ه ولمدة أسبوع

األصبوع الرابع
م

أعمال يف الفرتة من  5/29إىل  1438/6/3ىن

1

الكشف على الكتب واستبعاد التالف منها

2

ادلشاركة يف اإلذاعة ادلدرسية

3

رفع التقرير الشهري دلدير ادلدرسة

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
اليوم العالمي للدفاع المدني 3مارس يصادف آخر يوم باألسبوع الخميس 365:/8/5هـ

األصبوع اخلامش
م

أعمال يف الفرتة من  6/6إىل  1438/6/11ىن

1

جتديد معلومات رللة ادلركز احلائطية

2

إصدار رللة العدد األول عن تقنيات التعليم احلديثة مبركز ادلصادر

3

اإلعالن عن عقد دورة للطالب بأحد برامج األوفيس

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع الضادس
م
1

أعمال يف الفرتة من  6/13إىل  1438/6/17ىن

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

إصدار مطوية عن أمهية التقنية وفعاليتها مبركز ادلصادر

 2عقد دورة بأحد برامج األوفيس خاصة للطالب
3

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع الضابع
م
1

أعمال يف الفرتة من  6/21إىل  1438/6/24ىن

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

تكرمي ادلعلمني األكثر ترددا دلركز مصادر التعلم

 2عقد الدورة الثانية عن ( التعلم النشط ) للمعلمني
3

عقد اجتماع مع مجاعة أصدهاء ادلركز

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
أسبوع المرور الخليجي يبدأ بهذا األسبوع األحد 365:/8/42هـ الموافق 3:مارس ولمدة أسبوع
السبت القادم 46مارس الموافق 365:/8/48هـ يصادف اليوم العالمي لمرض الدرن

األصبوع الثامن
م

أعمال يف الفرتة من  6/27إىل  1438/7/2ىن

1

تكرمي الطالب األكثر ترددا دلركز مصادر التعلم

2

مراجعة أعمال الفرتة السابقة

3

إصدار رللة العدد الثاين عن تقنيات التعليم احلديثة مبركز ادلصادر

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

الوصف

العمل

3
4
بنهاية هذا األسبوع تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

يصادف بنهاية األسبوع القادم أسبوع النظافة الذي يبدأ من 8أبريل الموافق الخميس 365:/9/32هـ ولمدة اسبوع يدخل باألسبوع األول من الدراسة لذا وجب التنبيه

األصبوع التاصع

بهذا األسبوع تبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

م

أعمال يف الفرتة من  7/12إىل  1438/7/16ىن

1

رحلة تعليمية للطالب إىل إحدى الدوائر احلكومية القريبة

2

تكرمي مجيع الطالب ادلشاركني مبسابقة اهرأ وربك األكرم

3

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
يوم الصحة العالمي :أبريل يصادف أول أيام هذا األسبوع األحد 365:/9/34هـ

األصبوع العاشر
م

أعمال يف الفرتة من  7/19إىل  1438/7/23ىن

1

مواصلة دورة ادلعلمني بقوهل درايف على العروض التقدديية 2

3

االجتماع بلجنة ادلصادر

5

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع احلادي عشر
م

أعمال يف الفرتة من  7/26إىل  1438/8/1ىن

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

 2إصدار مطوية تبني أمهية الوهت
3

متابعة نظافة ادلركز وتنظيمو

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع الثاني عشر
م

أعمال يف الفرتة من  8/4إىل  1438/8/8ىن

1

رفع تقارير عن الدورات التدريبية اليت أهيمت بادلصادر

2

إصدار مطوية عن طرق االستذكار اجليد

3

إيقاف مجيع أنواع اإلعارة واستعادة كل الكتب ادلعارة

4

رفع التقرير الشهري دلدير ادلدرسة

5

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
بداية هذا األسبوع يصادف األسبوع العالمي لمكافحة التدخين والذي يبدأ 365:/:/6هـ الموافق 52أبريل ولمدة اسبوع

األصبوع الثالث عشر
م

أعمال يف الفرتة من  8/11إىل  1438/8/15ىن

1

االجتماع جبماعة أصدهاء ادلركز دلناهشة أمور ادلركز

2

طرح مسابقة بأي كتاب توجد ىذه ادلعلومة ؟

3

التنسيق للقيام بزيارة خارجية أخرى جلماعة ادلركز

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م

العمل

الوصف

3
4
بنهاية هذا األسبوع يبدأ أسبوع الصم  33مايو الموافق 365:/:/37هـ ولمدة اسبوع

األصبوع الرابع عشر
م

أعمال يف الفرتة من  8/18إىل  1438/8/22ىن

1

مواصلة مسابقة بأي كتاب توجد ىذه ادلعلومة ؟.

2

ادلشاركة باإلذاعة ادلدرسية

4

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع اخلامش عشر
م

أعمال يف الفرتة من  8/25إىل  1438/8/29ىن

1

بدء اجلرد السنوي

2

مراجعة أعمال ادلركز عن الفرتة السابقة

5

متابعة إصدار جدول إشغال ادلركز لألسبوع القادم

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

ما يستجد من أعمال خالل هذا األسبوع من أعمال
م
3
4
5

العمل

الوصف

األصبوع الضادس عشر
م

أعمال يف الفرتة من  9/3إىل  1438/9/6ىن

نفذ

مل ينفذ

أسباب عدم التنفيذ

 1التأكيد على ررورة إعادة األوعية ادلعارة
 2تكرمي ادلتميزين من أعضاء وزوار ادلركز
رفع التقرير النهائي دلدير ادلدرسة ودلكتب التعليم ببلقرن وإلدارة التعليم
3
ببيشة
الخميس 365:/;/8هـ بداية إجازة نهاية العام لطالب رياض األطفال وطالب المرحلة االبتدائية

اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطالب المتوسط والثانوي

تبدأ من األسبوع القادم األحد الموافق ; 365:/;/هـ ولمدة أسبوع
األحد 365:/;/38هـ تبدأ اختبارات الدور الثاني
الخميس 365:/;/42هـ تبدأ إجازة نهاية العام

