Agenda 2014-2015

 أحلل،افكر، شعاران اتعمل
First Semester الفصل الدراسي األول
August. 3rd
August.10th
August.21st

Hand in the Semesters Plan
The beginning of the school year
2014/2015
Hand in 1st Quarter Exams
The beginning of Eid Al-Adha break
The beginning of 1st Quarter Exams
The End 1st Quarter Exams
1st Trip for all students
Students pictures for the year book
Report cards
The beginning of 2nd Quarter Exams
Al Hijri new year
The beginning of First Semester Final
Exams
New Year
Elmawlid Alnabawi
Beginning of the Winter break

دوام التوجيهي
دوام الهيئة التدريسية
تسليم الخطط السنوية المعدلة
بداية العام الدراسي الجديد

August.24th

تسليم امتحانات الربع االول لإلدارة
عطلة عيد االضحى
امتحانات الربع االول
نهاية امتحانات الربع االول
رحلة للجميع المراحل
بداية التصوير للكتاب السنوي
تسليم شهادات الربع االول
بداية تجميع عالمات الربع الثاني
رأس السنه الهجرية

October.1st
October.3rd
October.12th
October.23rd
October.23rd /22nd
November.3rd
November.6th
November.16th
November.25th
December.17th

بداية االمتحانات النهائية للفصل االول

January.1st
January.2nd
January.6th
Second Semester الفصل الدراسي الثاني
Beginning of second semester
January.21st
Hand in 3rd Quarter Exams
February.22nd
The beginning of 3rd Quarter Exams
March.1st
Beginning registration for the new
school year

March.15th

Hand in class activities for the yearbook

March.20th
March.25th /26th
March.29th
April.5th -May.12th
April 7th,8th ,9th
April.12th

nd

2 Trip for all students
3rd Quarter Reports Cards
Trial Exams for Tawjihi
Integration fair
The beginning of 4th Quarter Exams
Reg. last day for school current
students and the beginning of
registration for new students
Literary festival
Final Exams for 12 SAT
Beginning registration for the new students

Physical Education activities day
Second Semester Finals starts
Al Esra W Al Meraj
Graduation day
Beginning of the Summer Break
Finals Report Cards

راس السنه الميالدية
ذكرى المولد النبوي
بدء عطلة نصف السنة
بدء الفصل الدراسي الثاني
تسليم امتحانات الربع الثالث
بدء امتحانات الربع الثالث

بداية التسجيل للعام القادم لطالب المدرسة
تسليم االنشطه الصفية للكتاب السنوي
رحلة لجميع المراحل
تسليم شهادات الربع الثالث
االمتحانات التجريبي
المعرض التكاملي للمرحلة االساسية
تجميع الربع الرابع

April.14th

نهاية التسجيل لطالب المدرسة

April.18th
April.19th
April.19th
April. 23rd
May.12th
May.15th

المهرجان االدبي
SAT امتحانات
بداية التسجيل من خارج المدرسة
المهرجان الرياضي
بداية االمتحانات النهائية للفصل الثاني
ذكرى االسراء و المعراج
حفلة التخريج
نهاية االمتحانات و بدء العطلة الصيفية
تسليم الشهادات

May.91th – May 02th

May.28th
June.8th

