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 العطل و اإلجراءات املدرسية التعليمية األنشطة التواريخ األسبوع

بداية السنة 

 الدراسية

 توقيع حمضر الدخول االلتحاق بالعمل 2222 شتنرب 22 اجلمعة

 2222 شتنرب 20 اإلثنني

 الدراسة انطالق

 بشكل فعلي

 تنطلق الدراسة بشكل فعلي

 و اللوازم املدرسية توزيع احملافظ و الكتب

 2222 شتنرب 11إىل  12من  1األسبوع 

 تشخيص املكتسبات

 و الدعم

 املكتسبات الدراسية قبل البدء يف إجناز وحدات الربامج املقررةتشخيص 

 برسم السنة الدراسية واملتعلمات املتعلمني تعلمات حصيلةباستحضار 

2221 /  2222 

 2222 شتنرب 22إىل  شتنرب 11من  2األسبوع 

 الوحدة األوىل

 الوحدة األوىل إرساء موارد

 للمدرس العاملي باليوم االحتفال

 عيد املولد النبوي الشريف

 2222أكتوبر  21إىل  شتنرب 22من  3األسبوع 

 2222أكتوبر  20أكتوبر إىل  23من  2األسبوع 

 2222أكتوبر  10إىل أكتوبر  12من  0األسبوع 

 2222أكتوبر  22إىل أكتوبر  11من  2األسبوع 

 األوىل البينيةالعطلة  2222أكتوبر  32 إىل 23من 

 2222 نونرب 05إىل أكتوبر  31من  1األسبوع 

 الوحدة الثانية

 الوحدة الثانية إرساء موارد

 ذكرى املسرية اخلضراء

 عيد االستقالل

 ء الفرض األول للمراقبة املستمرةإجرا

 2222نونرب  12نونرب إىل  07من  0األسبوع 

 2222نونرب  19إىل نونرب  14من  1األسبوع 

 2222نونرب  26إىل نونرب  21من  12األسبوع 

 2222 دجنرب 23إىل نونرب  20من  11األسبوع 

 الثانية البينيةالعطلة  2222 دجنرب 11إىل  22من 

 2222 دجنرب 11إىل  دجنرب 12من  12األسبوع 

 الوحدة الثالثة

 الوحدة الثالثة إرساء موارد

 يناير فاتح

 ذكرى تقديم وثيقة االستقالل

 ملراقبة املستمرةاض وفرآخر  إجراء

 2222 دجنرب 22إىل  دجنرب 11من  13األسبوع 

 2222 دجنرب 31إىل  دجنرب 22من  12األسبوع 

 2223يناير  21يناير إىل  22من  10األسبوع 

 2223يناير  12يناير إىل  21من  12األسبوع 

 النقط بيانات وتوزيع استصدار/  شهادة الدروس االبتدائية نيلل االمتحان املوحد احمللي 2223يناير  21يناير إىل  12من  11األسبوع 

 عطلة منتصف السنة الدراسية 2223يناير  21إىل  22من 
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 العطل و اإلجراءات املدرسية التعليمية األنشطة التواريخ األسبوع
 2223فرباير  22يناير إىل   32من  10األسبوع 

 الوحدة الرابعة إرساء موارد الوحدة الرابعة

 2223فرباير  11فرباير إىل  22من  11األسبوع 

 2223فرباير  10فرباير إىل  13من  22األسبوع 

 2223فرباير  20فرباير إىل  22من  21األسبوع 

 2223مارس  22فرباير إىل  21من  22األسبوع 

 الوحدة اخلامسة إرساء موارد الوحدة اخلامسة 2223مارس  11مارس إىل  22من  23األسبوع 

 الثالثة البينية العطلة 2223مارس  11إىل   12من 

 2223مارس  20مارس إىل  22من  22األسبوع 

 الوحدة اخلامسة
 الوحدة اخلامسة إرساء موارد

 إجراء الفرض األول للمراقبة املستمرة

 2223 أبريل 21مارس إىل  21من  20األسبوع 

 2223أبريل  20أبريل إىل  23من  22األسبوع 

 2223أبريل  10أبريل إىل  12من  21األسبوع 

 2223أبريل  22أبريل إىل  11من  20األسبوع 

 الوحدة السادسة

 الوحدة السادسة إرساء موارد

 عيد الفطر
 2223أبريل  21أبريل إىل  22من  21األسبوع 

 الرابعة / عيد الشغل البينية العطلة 2223ماي  21ىل إ أبريل  32من 

 2223ماي  13ماي إىل  20من  32األسبوع 

 2223ماي  22ماي إىل  10من  31األسبوع  الوحدة السادسة إرساء موارد الوحدة السادسة

 2223ماي  21ماي إىل  22من  32األسبوع 

 مهـم األســدوس الثاني ودعـيتقو 2223 يونيو 23ماي إىل  21من  33األسبوع 

 34األسبوع 

 2223 يونيو 12إىل  يونيو 20من 
 فروض املراقبة املستمرةإجراء آخر 

 شهادة الدروس االبتدائية نيلل المتحان اإلقليمي املوحدلاإلعداد اجلماعي 

 شهادة الدروس االبتدائية نيلل اإلقليمي املوحد االمتحان

 النقط بيانات وتوزيع استصدارعقد جمالس االقسام / 

 2223 يونيو 11إىل  يونيو 12من 

 2223 يونيو 22إىل  يونيو 11من 

 عيد األضحى 1222 ذو احلجة 11إىل  20من 

 اخلروجتوقيع حمضر  2223يوليوز  12اإلثنني 

 


