
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف دليل التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2022/ 2023

موقع المناهج ⇦  ⇦ أخبار ⇦ الدوام ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب أخبار

روابط مواد أخبار على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب أخبار والمادة الدوام في الفصل األول

التربية تعلن تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين بسبب تزايد
عدد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد بالمملكة
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دوام الطالب في مدارس البحرين 2

التقويم الدراسي للعام الدراسي 2021/ 2022 3

دليل الدوام و العطالت الرسمية 4
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التقويم الهجري يخضع للرؤية الشرعية للهلال
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عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية 5 صفر 1444هـ الخميس 1 سبتمبر 2022م
11 صفر 1444 هــ بدء الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية والتعليم المستمر الأربعاء 7 سبتمبر 2022م

تسجيل طلبة الانتساب )المنازل( 24 صفر 1444 هــ
إلى 8 ربيع الأول 1444 هــ

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
إلى الثلاثاء 4 أكتوبر 2022م

عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف )تعويضية( 13 ربيع الأول 1444 هـ الأحد 9 اكتوبر 2022م
تقويم نهاية الفصل الدراسي الأول لمراكز التعليم المستمر )التعليم الأساسي 

المعادل(
13 جمادى الأولى 1444 هـ

إلى 21 جمادى الأولى 1444 هـ
الأربعاء 7 ديسمبر 2022م

إلى الخميس 15 ديسمبر 2022م
عطلة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المعّظم لمقاليد الحكم 

)تعويضية(
24 جمادى الأولى 1444 هـ

إلى 25 جمادى الأولى 1444 هـ
الأحد 18 ديسمبر 2022م

إلى الأثنين 19 ديسمبر 2022م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني والمهني 1 جمادى الثانية 1444 هـ
إلى 17 جمادى الثانية 1444 هـ

الأحد 25 ديسمبر 2022م
إلى الثلاثاء 10 يناير 2023م

تقويم المقررات النظرية لنهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الثانوية 
والتعليم الثانوي الموازي )المسائي(

3 جمادى الثانية 1444 هـ
إلى 18 جمادى الثانية 1444 هـ

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022م
إلى الأربعاء 11 يناير 2023م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية  4 جمادى الثانية 1444 هـ
إلى 17 جمادى الثانية 1444 هـ

الأربعاء 28 ديسمبر 2022م
إلى الثلاثاء 10 يناير 2023م

عطلة رأس السنة الميلادية 8 جمادى الثانية 1444 هـ الأحد 1 يناير 2023م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الأول للحلقة الثانية من التعليم الأساسي 10 جمادى الثانية 1444 هـ
إلى 17 جمادى الثانية 1444 هـ

الثلاثاء 3 يناير 2023م
إلى الثلاثاء 10 يناير 2023م

آخر يوم دراسي لطلبة الحلقة الأولى من التعليم الاساسي 17 جمادى الثانية 1444 هـ الثلاثاء 10 يناير 2023م

إجازة منتصف العام الدراسي 22 جمادى الثانية 1444 هـ
إلى 4  رجب 1444 هـ

الأحد 15 يناير 2023م
إلى الخميس 26 يناير 2023م

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية والتعليم المستمر 7 رجب 1444 هـ الأحد 29 يناير 2023م

23 رجب 1444 هـ تسجيل طلبة الانتساب )المنازل( 
إلى 1 شعبان 1444 هـ

الثلاثاء 14 فبراير 2023م
إلى الثلاثاء 21 فبراير 2023م

عطلة عيد الفطر المبارك )تعويضية( 3 شوال 1444 هـ
إلى 5 شوال 1444 هـ

الأحد 23 ابريل 2023 م
إلى الثلاثاء 25 ابريل 2023

عطلة يوم العمال العالمي  11 شوال 1444 هـ الأثنين 1 مايو 2023م
تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني لمراكز التعليم المستمر) التعليم الأساسي 

المعادل (
21 شوال 1444 هـ

إلى 1 ذو القعدة 1444 هــ
الخميس 11 مايو 2023م

إلى الأحد 21 مايو 2023م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة التعليم الفني والمهني 28 شوال 1444 هـ
إلى 12 ذو القعدة 1444 هــ

الخميس 18 مايو 2023م
إلى الخميس 1 يونيو 2023م

تقويم المقررات النظرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة التعليم الثانوي 
العام  والتعليم الثانوي الموازي )المسائي(

1 ذو القعدة 1444 هــ
إلى 12 ذو القعدة 1444 هــ

الأحد 21 مايو 2023م
إلى الخميس 1 يونيو 2023م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية 2 ذو القعدة 1444 هــ
إلى 12 ذو القعدة 1444 هــ

الأثنين 22 مايو 2023م
إلى الخميس 1 يونيو 2023م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني للحلقة الثانية من التعليم الأساسي 5 ذو القعدة 1444 هــ
إلى 12 ذو القعدة 1444 هــ

الخميس 25 مايو 2023 م
إلى الخميس 1 يونيو 2023م

آخر يوم دراسي لطلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي 12 ذو القعدة 1444 هــ الخميس 1 يونيو 2023 م

تقويم الدور الثاني لمراكز التعليم المستمر )التعليم الأساسي المعادل( 18 ذو القعدة 1444 هــ
إلى 26 ذو القعدة 1444 هــ

الأربعاء 7 يونيو 2023م
إلى الخميس 15 يونيو 2023م

تقويم الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية والتعليم الثانوي الموازي )المسائي( 29 ذو القعدة 1444 هـ
إلى 4 ذو الحجة 1444 هـ

الأحد 18 يونيو 2023م
إلى الخميس 22 يونيو 2023م

آخر يوم دوام في الفصل الدراسي الثاني للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية 8 ذو الحجة 1444 هـ الأثنين 26 يونيو 2023م

عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك )تعويضية( 9 ذو الحجة 1444 هـ
إلى 14 ذو الحجة 1444 هـ

الثلاثاء 27 يونيو 2023م
إلى الأحد 2 يوليو 2023م

التسجيل بمراكز التعليم المستمر للعام الدراسي 2024/2023م 15 ذو الحجة 1444 هــ
إلى 16 محرم 1445 هــ

الأثنين 3 يوليو 2023
إلى الخميس 3 أغسطس 2023

18 صفر 1445هـ عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية للعام الدراسي )2024-2023( الأحد 3 سبتمبر 2023

22 صفر 1445هـ بدء الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية والتعليم المستمر الخميس 7 سبتمبر 2023
يتخلل الفصل الدراسي الثاني الامتحانات الوطنية للصف التاسع والصف الثاني عشر

يتخلل الإجازة الصيفية عطلة رأس السنة الهجرية وعاشوراء والتسجيل بمراكز التعليم المستمر.
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