
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف دليل الدوام و العطالت الرسمية

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

1

دوام الطالب في مدارس البحرين 2

التقويم الدراسي للعام الدراسي 2021/ 2022 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/34school_hours1
https://almanahj.com/bh/34school_hours
https://almanahj.com/bh/34
https://almanahj.com
https://almanahj.com/bh/id=3667
https://almanahj.com/bh/id=3667
https://almanahj.com/bh/id=6410
https://almanahj.com/bh/id=6422
http://www.tcpdf.org


التقويم الهجري يخضع للرؤية الشرعية للهالل
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عودة الهيئات التعليمية واإلدارية واإلشرافية 24 محرم 1443هـ األربعاء 1 سبتمبر 2021م

بدء الدراسة والتهيئة للفصل الدراسي األول 30 محرم 1443ه الثالثاء 7 سبتمبر 2021م

تسجيل طلبة االنتساب عن طريق المنازل
14 صفر 1443ه

إلى 28 صفر 1443ه
الثالثاء 21 سبتمبر 2021م

إلى الثالثاء 5 أكتوبر 2021م

عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع األول 1443ه االثنين 18 أكتوبر 2021م

تقويم نهاية الفصل الدراسي األول لمراكز التعليم األساسي المعادل
1 جمادى األولى 1443ه

إلى 9 جمادى األولى 1443ه
األحد 5 ديسمبر 2021م

إلى االثنين 13 ديسمبر 2021م

عطلة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البالد المفدى
12 جمادى األولى 1443ه

إلى 15 جمادى األولى 1443ه
الخميس 16 ديسمبر 2021

إلى األحد 19 ديسمبر 2021م

تقويم نهاية الفصل الدراسي األول للتعليم الفني والمهني
22 جمادى األولى 1443ه

إلى 8 جمادى الثانية 1443ه
األحد 26 ديسمبر 2021م

إلى الثالثاء 11 يناير 2022م

تقويم نهاية الفصل الدراسي األول للتعليم العام - التعليم الثانوي 
الموازي )المسائي(

23 جمادى األولى 1443ه
إلى 8 جمادى الثانية 1443ه

االثنين 27 ديسمبر 2021م
إلى الثالثاء 11 يناير 2022م

عطلة رأس السنة الميالدية )تعويضية(
28 جمادى األولى 1443 ويعوض عنها
يوم األحد 29 جمادى األولى 1443ه

السبت 1 يناير 2022م ويعوض عنها
 بيوم األحد 2 يناير 2022م

آخر يوم دراسي لطلبة الحلقة األولى من التعليم االساسي 8 جمادى الثانية 1443ه الثالثاء 11 يناير 2022م

إجازة منتصف العام الدراسي
13 جمادى الثانية 1443ه

إلى 24 جمادى الثانية 1443ه
األحد 16 يناير 2022م

إلى الخميس 27 يناير 2022م

بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 27 جمادى الثانية 1443ه األحد 30 يناير 2022م

تسجيل طلبة االنتساب عن طريق المنازل )الطلبة المتوقع تخرجهم(
14 رجب 1443ه

إلى 21 رجب 1443ه
الثالثاء 15 فبراير 2022م

إلى الثالثاء 22 فبراير 2022م

عطلة يوم العمال العالمي 30 رمضان 1443ه األحد 1 مايو 2022م

عطلة عيد الفطر المبارك
1 شوال 1443ه

إلى 3 شوال 1443ه
االثنين 2 مايو 2022م

إلى األربعاء 4 مايو 2022م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني لمراكز التعليم األساسي المعادل
14 شوال 1443ه

إلى 22 شوال 1443ه
األحد 15 مايو 2022م

إلى االثنين 23 مايو 2022م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني للتعليم الفني والمهني
16 شوال 1443ه

2 ذو القعدة 1443ه
الثالثاء 17 مايو 2022م

إلى األربعاء 1 يونيو2022م

تقويم نهاية الفصل الدراسي الثاني للتعليم العام - التعليم الثانوي 
الموازي )المسائي(

17 شوال 1443ه
2 ذو القعدة 1443ه

األربعاء 18 مايو 2022م
إلى األربعاء 1 يونيو2022م

آخر يوم دراسي لطلبة الحلقة األولى من التعليم األساسي 2 ذو القعدة 1443ه األربعاء 1 يونيو 2022م

تقويم الدور الثاني لمراكز التعليم األساسي المعادل
9 ذو القعدة 1443ه

إلى 17 ذو القعدة 1443ه
األربعاء 8 يونيو 2022م

إلى الخميس 16 يونيو 2022م

تقويم الدور الثاني للتعليم العام- الفني والمهني - التعليم الثانوي 
الموازي )المسائي(

22 ذو القعدة 1443ه
إلى 28 ذو القعدة 1443ه

الثالثاء 21 يونيو 2022م
إلى االثنين 27 يونيو 2022م

آخر يوم دوام في الفصل الدراسي الثاني للهيئات التعليمية واإلدارية 
واإلشرافية 

1 ذو الحجة 1443ه الخميس 30 يونيو 2022م

بدء اإلجازة الصيفية للطلبة والكوادر المدرسية 4 ذو الحجة 1443ه األحد 3 يوليو 2022م

التسجيل بمراكز التعليم المستمر للعام الدراسي 2022-2023م
4 ذو الحجة 1443ه

إلى 5 محرم 1444 ه
األحد 3 يوليو 2022م

إلى األربعاء 3 أغسطس 2022م

تم االستعاضة عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي المركزية بأساليب التقويم التكويني المتنوعة.

يتخلل اإلجازة الصيفية عطلة عيد األضحى المبارك وعطلة رأس السنة الهجرية وعاشوراء والتسجيل 
بمراكز التعليم المستمر.
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