
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/exam                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة االمتحانات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://almanahj.com/bh/exam2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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التاريخ الهجريالتاريخ الميالديالبيان/ المناسبة ت
 هـ1441 محرم 3م2019 سبتمبر 2اإلثنين  عودة الهيئات اإلدارية والتعليمية1

 هـ1441 محرم 3م2019 سبتمبر 2من اإلثنين 
 هـ1441 محرم 12 م2019 سبتمبر 11 إلى األربعاء 
 هـ1441 محرم 9 م2019 سبتمبر 8من األحد 

 هـ1441 محرم 10 م2019 سبتمبر 9 إلى اإلثنين 
 هـ1441 محرم 12م2019 سبتمبر 11األربعاء  بدء الدراسة للفصل الدراسي األول لجميع المراحل الدراسية والتعليم المسائي4

 هــ1441 محرم 23م2019 سبتمبر 22من األحد 
 هــ1441 صفر 16م2019 اكتوبر 15إلى الثالثاء 
 هـ1441 ربيع األول 6م2019 نوفمبر 3من األحد 
 هـ1441 ربيع الثاني 1م2019 نوفمبر 28إلى الخميس 

 هـ1441 ربيع األول 13م2019 نوفمبر 10األحد (تعويضية  ) عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف 7
 هـ1441 ربيع الثاني 19م2019 ديسمبر 16من اإلثنين 
 هـ1441 ربيع الثاني 20م2019 ديسمبر 17إلى الثالثاء 
 هـ1441 ربيع الثاني 22م2019 ديسمبر 19من الخميس 
 هـ1441 جمادى األولى 3م2019 ديسمبر 29إلى األحد 
 هـ1441 ربيع الثاني 26م2019 ديسمبر 23من اإلثنين 

 هـ1441 جمادى األولى 12م2020 يناير 7إلى الثالثاء 
 هـ1441 ربيع الثاني 29م2019 ديسمبر 26من الخميس 

 هـ1441 جمادى األولى 12م2020 يناير 7إلى الثالثاء 
 هـ1441 جمادى األولى 4م2019 ديسمبر 30من اإلثنين 

 هـ1441 جمادى األولى 12م2020 يناير 7إلى الثالثاء 
 هـ1441 جمادى األولى 6م2020 يناير 1األربعاء  عطلة أول السنة الميالدية13

 هـ1441 جمادى األولى 17م2020 يناير 12من األحد 
 هـ1441 جمادى األولى 28م2020 يناير 23إلى الخميس 

إدارة التعليم المستمر/  التسجيل بمراكز التعليم األساسي المعادل  2

 تسجيل طلبة االنتساب عن طريق المنازل5

 عطلة عاشوراء3

:   الفصل الدراسي األول

دليل االمتحانات والعطالت المدرسية 
 هـ1441–  م 2020/2019للعام الـدراسي 

 عطلة منتصف العام الدراسي14

 االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول للحلقة الثانية من التعليم األساسي12

9

التعليم         ) االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول لمراكز التعليم المستمر 
( األساسي المعادل 

 االمتحانات النظرية لنهاية الفصل الدراسي األول لطلبة المرحلة الثانوية والتعليم   
(المسائي)الثانوي الموازي 

10

6

8

11 االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول للمرحلة اإلعدادية

 عطلة العيد الوطني وعيد جلوس عاهل البالد

-    اإلبتدائي  ) اختبارات منتصف الفصل الدراسي األول لجميع المراحل الدراسية  
والتعليم المسائي (الثانوي - اإلعدادي 



التاريخ الهجريالتاريخ الميالديالبيان/ المناسبة ت
 هـ1441 جمادى األخرة 1م2020 يناير 26األحد  بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية والتعليم المسائي15

 هـ1441 جمادى األخرة 17م2020 فبراير 11من الثالثاء 

 هـ1441 جمادى األخرة 26م2020 فبراير 20إلى الخميس 

 هـ1441 رجب 6م2020 مارس 1من األحد 

 هـ1441 رجب 8م2020 مارس 3إلى الثالثاء 

 هـ1441 رجب 28م2020 مارس 23من اإلثنين 

 هـ1441 شعبان 7 م2020 مارس 31إلى الثالثاء 

 هـ1441 شعبان 8 م2020 ابريل 1من األربعاء 

 هـ1441 رمضان 7م2020 ابريل 30إلى الخميس 

 هـ1441 شعبان 8 م2020 ابريل 1من األربعاء 

 هـ1441 رمضان 7 م2020 ابريل 30إلى الخميس 

 هـ1441 شعبان 8 م2020 ابريل 1من األربعاء 

 هـ1441 شعبان 14 م2020 ابريل 7إلى الثالثاء 

 هـ1441 رمضان 10م2020 مايو 3األحد(تعويضية  ) عطلة يوم العمال العالمي 22

 هــ1441 رمضان 11 م2020 مايو 4من اإلثنين 

 هـ1441 رمضان 18م2020 مايو 11إلى اإلثنين 

 هــ1441 رمضان 11 م2020 مايو 4من اإلثنين 

 هـ1441 رمضان 19م2020 مايو 12إلى الثالثاء 

 هــ1441 رمضان 11 م2020 مايو 4من اإلثنين 

 هـ1441 رمضان 21م2020 مايو 14إلى الخميس 

 هـ1441 رمضان 14 م2020 مايو 7الخميس  آخر يوم دراسي لطلبة الحلقة األولى من التعليم األساسي26

 هـ1441 شوال 1 م2020 مايو 24من األحد 

 هـ1441 شوال 3م2020 مايو 26إلى الثالثاء 

 هـ1441 شوال 5 م2020 مايو 28من الخميس 

 هـ1441 شوال 15م2020 يونيو 7إلى األحد 

 هـ1441 شوال 29م2020 يونيو 21من األحد 

 هـ1441 ذو القعدة 8م2020 يونيو 29إلى اإلثنين 

 هـ1441 ذو القعدة 1م2020 يونيو 22من اإلثنين 

 هـ1441 ذو القعدة 7م2020 يونيو 28إلى األحد 

 هـ1441 ذو القعدة 10م2020 يوليو 1األربعاء  بدء العطلة الصيفية31

 هـ1442 محرم 13 م2020 سبتمبر 1الثالثاء م2021 / 2020عودة الهيئتين اإلدارية والتعليمية للعام الدراسي 32

 هـ1442 محرم 28م2020 سبتمبر 16األربعاء م2021 / 2020عودة الطلبة للعام الدراسي 33

(المسائي  ) اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للتعليم الثانوي الموازي 18

:الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني

17 االمتحانات الوطنية للصف الثاني عشر

(الطلبة المتوقع تخرجهم  ) تسجيل طلبة االنتساب عن طريق المنازل 16

(المسائي  ) امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية والتعليم الثانوي الموازي  30

27

25

 عطلة عيد الفطر المبارك

 االمتحانات النظرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية والتعليم 
(المسائي  )الثانوي الموازي 

التعليم األساسي   ) االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لمراكز التعليم المستمر
(المعادل  28

(التعليم األساسي المعادل) امتحانات الدور الثاني لمراكز التعليم المستمر  29

للعام الدراسي  (إدارة التعليم المستمر  ) التسجيل بمراكز التعليم األساسي المعادل 
م2020-2021 19

24 االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة اإلعدادية

20
- اإلبتدائي  ) اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية 

(الثانوي- اإلعدادي 

 االمتحانات الوطنية للصف السادس21

 االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للحلقة الثانية من التعليم األساسي23
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