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Academic Year Calendar
2019 - 2018
الدواّم/االمتحانات/المناسبات/االنشطة/االجتماعات/الدورات/
اإلجازات

الشهر

اليوم

التاريخ

مالحظات

بداية دوام المدرسين/ات معايدة
اليوم التعريفي [ملف المعلم (المدير)+األمن والسالمة(مطيع)]
إعداد الخطط

االثنين
الثالثاء
األربعاء

Monday, 3 September 2018
Tuesday, 4 September 2018
Wednesday, 5 September 2018

الجميع
الجميع
الجميع

دورة للمعلمين ( )1بعنوان  /التدريس المتكامل للمواد الثالث)
عطلة

الخميس
الجمعة

Thursday, 6 September 2018
Friday, 7 September 2018

الجميع
الجميع

السبت
األحد

Saturday, 8 September 2018
Sunday, 9 September 2018

االثنين

Monday, 10 September 2018

بداية دوام مدرسة معاذ (تدريس القاعدة البغدادية من )4-2
دورة في حماية الطفل( أ/ثروة )

سبتمبر

بداية دوام مدرسة األمانة بنات (تدريس القاعدة البغدادية من ) 4-2
بداية دوام مدرسة األمانة بنين (تدريس القاعدة البغدادية من)4-2

الثالثاء

Tuesday, 11 September 2018

األربعاء ،الخميس

Wednesday , Thursday 12 , 13
September 2018
Saturday, 15 September 2018

السبت

Saturday, 22 September 2018

اجتماع اداري ()2

السبت

Saturday, 6 October 2018

لقاء أولياء األمور(األول) لمدرسة األمانة العربية
اجتماع المدرسين +لقاء أولياء األمور

األحد
السبت

Sunday, 7 October 2018
Saturday, 13 October 2018

اختبار قبول طالب امتحانات ال GCSE

األحد

Sunday, 14 October 2018

االثنين
السبت

Monday, 15 October 2018
Saturday, 20 October 2018

سوق خيري )6,5( 1
سوق خيري )8,7( 1

السبت
األحد

Saturday, 27 October 2018
Sunday, 28 October 2018

سوق خيري )8,7( 1

االثنين

Monday, 29 October 2018

اجتماع لجنة األمانة بالمدرسة (األول)

األربعاء

Wednesday, 31 October 2018

المشروع المدرسي األول /حفل العيد في الفصول (التعريف بالعيد ,
المأكوالت الصحية)
المشروع المدرسي األول /حفل العيد في الفصول (التعريف بالعيد ,
المأكوالت الصحية)
اجتماع اداري ()1

اختبار قبول طالبات امتحانات ال GCSE
اختبار قبول طالب/ات امتحانات ال GCSE

السبت

اكتوبر

تقييم الطالب/ات ( 15درجة) األول
اجتماع إداري ()3
المشروع المدرسي الثاني  /تقوية اللغة العربية

السبت,األحد,االثنين

نوفمبر

اجتماع إداري ()4
دورة للمدرسين ( )2بعنوان /مهارات استخدام السبورة بشكل فعال
عطلة

السبت

معاذ فقط

Saturday, 5 + Sunday, 6 + Monday, 7
November 2018
Saturday, 10 November 2018

السبت ،األحد ،االثنين

Saturday, 17 + Sunday, 18 +
Monday, 19 November 2018

السبت

Saturday, 8 December 2018
Monday, 24 December 2018
Tuesday, 25 - 30 December 2018

الجميع

لقاء المدرسين /مراجعه الملف التعريفي  /نقاط اخرى

االثنين

Monday, 31 December 2018

الجميع

عطلة

الثالثاء

Tuesday, 1 January 2019

السبت

Saturday, 5 January 2019

اجتماع إداري ()5
امتحانات نصف العام (قران  +إسالمية)  :مدرسة معاذ
امتحانات نصف العام :مدرسة األمانة

ديسمبر

يناير

امتحانات نصف العام (اللغة العربية) مدرسة معاذ  +اجتماع اداري ()6

سوق خيري ()6,5( )2
سوق خيري ()4,3( )2

السبت
األحد  -الجمعة

السبت

عطلة للطالب مع حضور المدرسين الستكمال التصحيح
اجتماع لجنة األمانة مع المدرسة

االثنين
الثالثاء  -األحد

األحد ,االثنين

فبراير

الخميس
الجمعة
السبت

Saturday, 26 January 2019
Sunday, 27 January – Friday, 1
February 2019
Saturday, 2 February 2019
Sunday, 3 + Monday 4 February
2019
Thursday, 7 February 2019
Friday, 8 February 2019
Saturday, 9 February 2019
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سوق خيري ()6,5( )2
المشروع المدرسي الثالث  /األمانة بيتنا :المحافظة عليها مسئولية الجميع
(معالجة التخريب ،النظافة ،المؤذي )
لقاء أولياء االمور()2

األحد
السبت,األحد,االثنين

فبراير

نهاية قبول طالبات وطالب ال GCSE

األحد
االثنين  +الثالثاء

اجتماع المدرسين  +لقاء أولياء االمور()2

السبت

اجتماع إداري ()7

السبت

تقييم الطالب/ات ( 15درجة) (الثاني)

Sunday, 10 February 2019

مدرسة األمانة

Saturday, 16 + Sunday, 17 +
Monday, 18 February 2019
Sunday, 24 February 2019

مدرستا األمانة

Monday, 25 + Tuesday, 26 February
2019
Saturday, 2 March 2019
Saturday, 9 March 2019

السبت,األحد,االثنين

Saturday, 16 + Sunday, 17 +
Monday, 18 March 2019
Saturday, 23 March 2019
Sunday, 24 + Monday, 25 March
2019
Tuesday, 26 + Wednesday, 27 March
2019

اجتماع اداري ()8
)Speaking Exam (GCSE

السبت
األحد  -األربعاء

عطلة Good Friday
عطل

الجمعة
السبت  -األربعاء

Saturday, 6 April 2019
Sunday, 14 – Wednesday, 17 April
2019
Friday, 19 April 2019
Saturday, 20 – Wednesday, 24 April
2019
Thursday, 25 April 2019

السوق الخيري (( )3أول +ثاني)
السوق الخيري(()3ثالث +رابع)

مارس

ورشة عمل محادثة GCSE

السبت
األحد  +االثنين
الثالثاء  +األربعاء

)Workshop Speaking (GCSE

اجتماع لجنة األمانة مع المدرسة  +دورة للمدرسين بعنوان  /تصميم
االمتحانات
اجتماع المدرسين
دراسة  +المشروع المدرسي الرابع  /االنضباط
( الحضور واالنصراف ،وقت الصالة في القاعة)اجتماع إداري ( ) 9
عطلة رمضان
دراسة في رمضان
عطلة
ورشات العمل للGCSE
GCSE Workshops
اجتماع إداري ( + )10السوق الخيري (( )4تمهيدي)
السوق الخيري (( )4أول و ثاني)
امتحان تقديري لل GCSE

أبريل

مايو

يونيو

اجتماع لجنة األمانة مع المدرسة
امتحانات اخر العام (قرآن  +إسالمية)
امتحانات اخر العام (اللغة العربية) صباحا ً  +التدريبات النهائية للحفل

الحفل النهائي

يوليو

الجميع

الجمعة
السبت – االثنين

Friday, 26 April 2019
Saturday, 27 – 29 April 2019

السبت
األحد – الجمعة
السبت

Saturday 4 May 2019
Sunday, 5 May – Sunday 7 June 2019
Saturday, 4 + 11 + 18 + 25 May 2019

األمانة
معاذ

السبت
األحد  -الجمعة

Saturday, 1 + 8 June 2019
Sunday, 9 – Friday, 14 June 2019

معاذ
األمانة

السبت
األحد  ،االثنين
الثالثاء  ،الخميس

Saturday, 15 June 2019
Sunday, 16 + Monday, 17 June 2019
Tuesday, 18 + Thursday, 20 June
2019
Thursday, 27 June 2019
Saturday, 22 June 2019
Saturday, 29 June 2019

األحد  -الجمعة
السبت
األحد  -األربعاء

Sunday, 30 June - Friday, 5 July 2019
Saturday, 6 July 2019
Sunday, 7 Wednesday, 10 July 2019

السبت
الخميس  -الثالثاء
األربعاء ،الخميس

Saturday, 13 July 2019
Thursday, 11 – Tuesday, 16 July 2019
Wednesday, 17 Thursday,18 July
2019
Friday, 19 – Sunday, 21 July 2019

الخميس
السبت
السبت

امتحانات اخر العام  /مدارس األمانة العربية
اجتماع إداري (+ )11حضور المدرسين للتصحيح
عطلة للطالب\حضور المدرسين للتصحيح
رحلة للطالب مع بعض المدرسين
عطلة للمدرسين
التدريبات النهائية للحفل

الخميس

معاذ فقط

الجمعة  -األحد

األمانة

معاذ
معاذ
األمانة
الجميع
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ملحوظات:
 - 1دوام مدرسة األمانة العربية قسم البنين (األحد +الثالثاء +الخميس) من الساعة  5:20إلى الساعة 7:50
 - 2دوام مدرسة األمانة العربية قسم البنات ( االثنين  +األربعاء  +الجمعة ) من الساعة  5:20إلى الساعة 7:50
 - 3دوام مدرسة معاذ العربية بنين وبنات ( السبت ) من الساعة  9:50إلى الساعة 2:50
 - 4تأخذ المدرسة العطل الرسمية (عطل البنوك )  +عطلة رمضان (ماعدا مدرسة معاذ) +عيد الفطر
 - 5المواد الدراسية هي القرآن واإلسالمية واللغة العربية +حصة رياضة ( 9 =4،1 2،2أسبوعيا لمدرستي األمانة)
 6 =3،1 ،1،1( ،أسبوعيا لمدرسة معاذ)
 - 6للمدرسة امتحانان خالل العام وتوزع درجاتهما على النحو التالي 20 :درجة لنصف العام 50 ,درجة آلخر العام
 - 7يتم تقييم الطالب  /ات على مرحلتين كل مرحلة يتم تقييمها من  15درجة والمجموع () 100=15+20+15+50
 - 8يعد لالحتفاالت النهائية والرحالت من وقت مبكر حيث يعد كل فصل أفضل ما عنده الحتفال آخر العام ويسجل ذلك
عند المشرفة االجتماعية وقبل الحفل يختار األفضل
 - 9أسابيع الدراسة  33أسبوعا لمدرسة األمانة 35 ،اسبوعا لمدرسة معاذ
 - 10من  9 / 8إلى  9 / 29يتم تدريس القاعدة البغدادية من الصف الثاني إلى الصف الرابع
 – 11شعار المدرسة لهذا العام "األمانة بيتنا"
وهللا ولي التوفيق وكل عام وأنتم بخير

