
 
 
 
 
 
 

 جدول العام الدراسي 2023-2022
 

ایام التطویر المھني لجمیع الموظفین    آب 15-24   
سنة لتأسیس المدرسة 25الذكرى حفل    آب 25   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر –ص 11:30نصف دوام االنصراف الساعة  -اول یوم المدرسة   آب 29   
عید العمال  –عطلة رسمیة    ایلول 5و  2   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    ایلول 61   
اختبارات التقییم (اي رادي, ان دبلیواي اي ماب) لفصل الخریف   تشرین االول 14-أیلول 19   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر  – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    ایلول 30   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    تشرین االول 14   
رحلة الصف الثامن الى العاصمة واشنطن دي سي   تشرین االول 20-22   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    األول تشرین 82   
االول الشھر منتصف درجات -ص 30:11 الساعة االنصراف دوام نصف   الثاني تشرین 4   
یوم تطویر مھني للموظفین  –یوم عطلة للطالب    تشرین الثاني 8   
6:30-12:30اجتماع االھل والمعلمین  -ص 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    تشرین الثاني 01   
تشرین الثاني 11  -یوم عطلة للطالب والموظفین    
ص 11:30 الساعة االنصراف والموظفین للطالب دوام نصف   تشرین الثاني 32   
للطالب والموظفینعید الشكرعطلة    تشرین الثاني 52و  42   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر  – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    األول كانون 9   
الشتاء فصلل رادي) ايلتقییم (ا اختبارات   كانون االول 12-16   
ص 11:30 الساعة االنصراف والموظفین للطالب دوام نصف   األول كانون 23   
عطلة الشتاء  للطالب والموظفین    كانون الثاني 6 -كانون االول 26   
تكریم مارتن لوثر كنغ یوم –للطالب والموظفین عطلة    كانون الثاني 61   

نھایة الفصل الدراسي االول -ص 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    كانون الثاني 02   
بعد الظھر  5:30 -3:30اجتماع الطالب واالھل    كانون الثاني 62   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    كانون الثاني 72   
المنازلارسال درجات الفصل االول الى    كانون الثاني 72   
آذار 4-شباط 2  لتقییم (ان دبلیو اي اي ماب و ال ویدا) لفصل الشتاءا اختبارات    
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    شباط 01   

ص 11:30 الساعة االنصراف والموظفین للطالب دوام نصف   شباط 17   
عطلة منتصف الشتاء للطالب والموظفین    شباط 21-20   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    آذار 3   

تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    آذار 71   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    آذار 24   
عطلة الربیع للطالب والموظفین    آذار 27-31   
عید الفصح للطالب والموظفینعطلة    نیسان 10و 7   
اختبارات التقییم ( بي اس اي تي لصف الثامن, ام ستب, ان دبلیو اي اي ماب, اي رادي) لفصل الربیع   ایار 26-نیسان 11   
درجات منتصف الفصل الثاني -ص 11:30االنصراف الساعة نصف دوام    نیسان 14   
بعد الظھر  5:30 -3:30اجتماع الطالب واالھل    نیسان 20   

عطلة عید الفطر للطالب والموظفین      نیسان 21   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    ایار 5   
احتفال الربیع – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    ایار 19   
ص 11:30 الساعة االنصراف والموظفین للطالب دوام نصف   ایار 62   
عطلة عید الشھداء للطالب والموظفین   ایار 92   
تطویر مھني للموظفین بعد الظھر – 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    حزیران 9   
نھایة الفصل الدراسي الثاني  -ص 11:30نصف دوام االنصراف الساعة    نحزیرا 41   

  
  

 
School Day: 8:00 AM – 3:00 PM    : بعد الظھر  3:00 -ص 8:00دوام الیوم المدرسي  
½ Day: 8:00 AM – 11:30 AM    :صباحا  11:30- 8:00نصف یوم مدرسي  
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