


م املدرس التقو

2020لسنة ) ت12/10(املرفق بقـرار املجلس الوزاري للتنمية رقم 

ر  تم 2020س



راطات عامة  )2/1(اش

 ،اصة   الدولة ومية وا جميع املدارس ا هاج املتبعيبدأ العام الدراس  :، بنفس التوقيت  كل عام دراس حسب التاغض النظر عن امل
o2021/202030  2020أغسطس
o2022/202129  2021أغسطس
o2023/202228  2022أغسطس

 ،اصة  الدولة ومية وا م جميع املدارس ا هاج املتبعتل :أسابيع إلجازة الشتاء  كل عام دراس حسب التا 3، بمدة غض النظر عن امل
o2021/202013  ر سم ر 31 – 2020د سم 2020 د
o2022/202112  ر سم ر  30 – 2021د سم 2021د
o2023/202211  ر سم 2023ناير ي 1 – 2022د

 م جميع ربية والتعليمتل هاج وزارة ال بع م اصة ال ال ت ل عام دراس املدارس ا :عدم بدء إجازة الصيف قبل التوارخ التالية ل
o2021/202030  2021يونيو
o2022/20213  2022يوليو
o2023/202228  2023يونيو

 م جميع ربية والتعليمتل هاج وزارة ال بع م اصة ال ال ت دد ب  املدارس ا ى لعدد أيام التمدرس وامل د األد يوم 182با

 ربية والتعليمتم تحديد عدد أيام التمدرس هاج وزارة ال بع م اصة ال ت ومية واملدارس ا : كل عام دراس حسب التا للمدارس ا
o2021/2020188 يوم
o2022/2021186 يوم
o2023/2022188 يوم

،جميع املدارس  الدولة هاج املتبع أن ال تزد مدة إجازة الصيف  ر من غض النظر عن امل أسبوع 8.2، عن أك

تلف  :مالحظة م امل ة ذات التقو ي، (ال ينطبق ع املنا اآلسيو يالبنجالدالهندي، الباكستا )، اليابا



راطات عامة  تختص بإجازة الربيع -) 2/2(اش

 ربية والتعليم بمدة هاج وزارة ال بع م اصة ال ت ومية وا م جميع املدارس ا :أسابيع إلجازة الربيع  كل عام دراس حسب التا 3تل
o2021/202028  2021أبرل  15 – 2021مارس
o2022/202127  2022أبرل  14 – 2022مارس
o2023/202226  2023أبرل  13 – 2023مارس

ن إلجازة الربيع يارن التالي ية  اإلمارة، بأحد ا اصة ال تطبق املنا األجن جميع املدارس ا :عتمد كل إمارة، و
o يار األول أسابيع متصلة 3: ا
oي يار الثا ن باإلضافة إ : ا ن متصل مس أيام بإجازة الصيف ع أن 5أسبوع اق مدة ا  أيام عمل يتم استغاللها إما مجتمعة أو متفرقة خالل العام الدراس شرطة عدم إ

جهة التعليمية املرخصة للمدرسة هائي من قبل ا م ال يتم اعتماد التقو

o ،يار األول أعاله رة إجازة الربيع ل :أسابيع متصلة، حسب التا 3اعتماد ف
2021/202028  2021أبرل  15 – 2021مارس
2022/202127  2022أبرل  14 – 2022مارس
2023/202226  2023أبرل  13 – 2023مارس

oن، حسب التا ن املتصل ي أعاله ملدة األسبوع يار الثا رة إجازة الربيع ل :اعتماد ف
2021/202028  2021أبرل  8 – 2021مارس
2022/202127  2022أبرل  7 – 2022مارس
2023/202226  2023أبرل  6 – 2023مارس
5 جهة التعليمية م املعتمد من ا اقها بإجازة الصيف حسب التقو أيام عمل مجتمعة أو متفرقة شرطة عدم إ

تلف  :مالحظة م امل ة ذات التقو ي، (ال ينطبق ع املنا اآلسيو يالبنجالدالهندي، الباكستا )، اليابا


