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 معايير التقويم فيمع استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات  ل،   هـ 14/9/1441هـ إلى 20/7/1441والفترة الرابعة من ،  هـ 17/7/1441هـ إلى 24/5/1441وتكون الفترة الثالثة من يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ، 

 . غير المتقنات ومن بداية العام الدراسي للطالبات المعيدات علًما بأنه ينبغي البدء بتنفيذ الخدمات اإلرشادية والبرامج العالجية من نهاية الفترة األولى ل؛  هـ 1441/ 19/10هـ غى 8/10/1441الفترة 

  بمكتب التعليم بخميس مشيط  مشرفات الصفوف األوليةإعداد / 

 


