
 

 

 
  2021/2022التقويم السنوي للمدارس للعام األكادميي 

 

***** 

 

 الفرتة الزمنية البيان م

 2021/ أغسطس /  16  2022/2021 دوام املوظفني يف املدارس للعام األكادميي بدء 1

2 
( نهاري 12 ــ  1جلميع الصفوف ) 2020/2021اختبارات الدور الثاني للعام األكادميي 

 ــ تعليم ِكبار
 2021 /أغسطس /  26 2021  / أغسطس  /    18

 2021/ أغسطس /  29 2022/2021 األكادمييبدء الدوام للطلبة للعام  3

 2021/ أكتوبر /  19 2021/ أكتوبر /  10 ( نهاري 11 ــ 1اختبارات منتصف الفصل الدراسي األول للصفوف ) 4

 2021/ ديسمبر/  12 2021/ ديسمبر /  1 تعليم الكبار ــ ( نهاري12،11،10)للصفوف اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول  5

 2021/ ديسمبر/  9 2021/ ديسمبر /  1 ــ تعليم الكبار( نهاري 9 ــ 1اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول للصفوف ) 6

 2021/ ديسمبر /  30 2021/ ديسمبر /    19 األكادمييإجازة منتصف العام  7

 2022/ يناير /  2 بداية الفصل الدراسي الثاني 8

 2022يناير /  / 27 2022/ يناير /  18  تعليم الكبار ــ( نهاري 11 ــ 1)لصفوف لملحق اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول  9

 2022/ مارس /  10 2022/ مارس /  1 ( نهاري11 ،10) للصفنياختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني  10

 2022/ مارس /  10 2022/ مارس /  2 ( نهاري9 ــ 1اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للصفوف ) 11

 2022/ مارس /  17 2022/ مارس /  13 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني  12

 2022/ مارس /  20 بدء الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13

 2022/ يونيو /  9 2022/ مايو /  29  تعليم الكبار ــ نهاري (12،11،10) للصفوف نهاية الفصل الدراسي الثانياختبارات  14

 2022/ يونيو /  8 2022/ مايو /  31 تعليم الكبار ــ( نهاري 9 ــ 1للصفوف ) نهاية الفصل الدراسي الثانياختبارات  15

 2022/ أغسطس/11 2022/ يونيو /  19 إجازة املوظفني يف املدارس  16

 2022/ يوليو/ 6 2022 /يونيو  /  28  ( نهاري ــ تعليم الكبار12 ــ 1الصفوف )اختبارات الدور الثاني جلميع  17

 2022/ أغسطس /  14 2022/2023 األكادميي للعام املدارس يف املوظفني دوام بدء 18

 2022/ أغسطس /  16 2023/ 2022 األكادميي للعام للطلبة الدوام بدء 19


