التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام التدريبي 0200/0202
الفصل التدريبي األول
اليوم

التاريخ

األحد

0100/01/01

األحد

بداية دوام شاغلي الوظائف االشرافية  +دوام أعضاء هيئة التدريب
 0202/22/21بداية التدريب للفصل التدريبي األول 0200-0202

االثنين
الخميس
األحد

الخميس

البيــــــــــــــــــان
بداية دوام أعضاء الهيئة اإلدارية +فتح تقديم طلبات إعادة القيد عن طريق
األنترنت +بداية التحويل بين المعاهد

 0202/22/21فترة ختبارات الدور الثاني  +فترة طلبات تغيير التخصص  +عقد اللقاءات
 0202/22/02التنويرية للمستجدين +اخر يوم للتحويل بين المعاهد
آخر موعد إلعالن نتائج اختبارات الدور الثاني والتظلمات
0202/22/02
للفصل التدريبي الثاني 0202/0202
 0202/22/01آخر موعد لتقديم طلبات إعادة القيد  +موعد تاريخ تخرج الدور الثاني

االربعاء

0200/2/21

آخر يوم في التدريب  +آخر يوم لفصل الحاصلين على أقل من  02درجة في
المقررات العملية  +آخر موعد لتقديم سحب األوراق للطلبة المقيدين في المعاهد

الخميس
االثنين

0200/2/02
0200/2/12

فترة االختبارات النهائية للدور األول

0200/0/0

آخر موعد إلعالن نتائج اختبارات الدور األول والتظلمات  +بداية التحويل بين
المعاهد  +بدء السماح لسحب األوراق من المعاهد +موعد نهاية دورة خريجي
الدور األول

0200/0/1

نهاية الفصل التدريبي األول+ 0200-0202فتح تقديم طلبات إعادة القيد
عن طريق اإلنترنت

األربعاء

الخميس

إعداد قسم اإلحصاء والمعلومات  -قطاع التدريب

التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام التدريبي 0200/0202
الفصل التدريبي الثاني

البيــــــــــــــــــان

اليوم

التاريخ

األحد

0200/0/02

بداية دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للفصل التدريبي الثاني 0200/0202

األحد

0200/0/01

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية+دوام أعضاء هيئة التدريب
بداية التدريب للفصل التدريبي الثاني 0200/0202

األثنين
الخميس

0200/0/01
0200/1/1

فترة اختبارات الدور الثاني  +فترة طلبات تغييرر التخصرص عقرد اللقراءات
التنويرية للمستجدين +فترة التحويل بين المعاهد .

األحد

0200/1/6

اخر موعد إلعالن نتائج الدور الثاني والتظلمات للفصل التدريبي األول
0200/0202

الخميس

0200/1/22

آخر يوم لتقديم طلبات إعادة القيد +موعد تاريخ تخرج الدور الثاني

الثالثاء

0200/5/12

آخر يوم في التدريب  +آخر يوم لفصرل الحاصرلين علرى اقرل مرن  02درجرة
في المقررات العملية  +آخر موعد لتقديم طلبات سحب األوراق من المعاهد

االربعاء
الثالثاء

0200/6/2
0200/6/22

فترة اإلختبارات النهائية للدور األول
تقديم طلب استكمال سنة ثالثة ورابعة(تقدير مقبول) المعهد الصناعي
(صباح السالم +الشويخ) ومعهد التدريب االنشائي(عن طريق اإلنترنت)

الخميس

0200/6/26

نهاية الفصل التدريبي الثاني 0200/0202
آخر موعد إلعالن نتائج اختبارات الدور األول والتظلمات  +بداية التحويل
بررين المعاهررد  +برردء السررماح لسررحب األوراق للطلبررة المقيرردين فرري المعاهررد +
فتح تقديم طلبات إعادة القيد عن طريق األنترنت .

إعداد قسم اإلحصاء والمعلومات  -قطاع التدريب

التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام التدريبي 0200/0202
فترة التدريب الميداني
البيــــــــــــــــــان

التاريخ

بداية دوام أعضاء الهيئة اإلدارية

األحد

0200/6/21

األحد

0200/6/06

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية +أعضاء هيئة التدريب
بداية فترة التدريب الميداني

الخميس

0200/1/02

نهاية فترة التدريب الميداني ( 4أسابيع).

االربعاء

0200/1/21

األحد

0200/1/21

بداية دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للعام التدريبي .0201/0200

األحد

0200/1/05

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية +دوام أعضاء هيئة التدريب
بداية التدريب للعام التدريبي 0201/0200

الالال

نهاية فترة التدريب الميداني ( 8أسابيع)  +موعد تاريخ تخرج التدريب الميداني
 +فتح تقديم طلبات إعادة القيد عن طريق األنترنت.
تقديم طلب استكمال سنة ثالثة ورابعة(تقدير جيد ومافوق) المعهد الصناعي
(صباح السالم +الشويخ) ومعهد التدريب االنشائي(عن طريق اإلنترنت)

إعداد قسم اإلحصاء والمعلومات  -قطاع التدريب

