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              Supplementary School  for Arab & Muslim Communityألبناء الجالية العربية والمسلمة   تكميلية مدرسة 

     

م1029-1028جدول اإلجازات والدوام لمدرسة المنار العربية    
 

 مالحظات اليوم الحدث

 5/9/1028            األربعاء التسجيل

  6/9/1028             الخميس

 0::8 – 6:00من الساعة   

  0::8 – 6:00من الساعة   

  0:::- 20:00من الساعة دوام  كامل   9/9/1028       األحد         أول أيام الدوام

 20/1028/ 17السبت بداية العمل بالتوقيت الشتوي 
 12/20/1028األحد       عطلة منتصف الخريف 

 20/1028/:1  الثالثاء  

 15/20/1028   الخميس

 دوام عادي 

 0:.: – 20.00دوام  كامل من الساعة 

 0:.: – 20.00دوام  كامل من الساعة 

 18/20/1028اد األحد ثم يعود الدوام كالمعت

 

  21/22/1028يستحق دفع  القسط  المدرسي الثاني في 

الدوام في عطلة رأس 

 السنة

( samhsirh 

yadmlrH) 

 

 1/21/1028يستمر الدوام كالمعتاد لغاية يوم الخميس 

 21/1028/:1األحد        

 21/1028/ 15الثالثاء      

 17/21/1028الخميس     

 21/1028/ 0:االحد        

 2/2/1029الثالثاء        

 عطلة

 عطلة

 عطلة

 عطلة

 عطلة
 

 2/1029/:ثم يعود الدوام كالمعتاد يوم الثالثاء   

 

امتحانات نهاية الفصل 

 الدراسي األول

 10/2/1029األحد         

 11/2/1029    الثالثاء   

 14/2/1029    الخميس  

 16/2/1029  األحد       

 

 حانات في حينها()تفاصيل االمت

 

 م2/1/1029يستحق دفع  القسط المدرسي الثالث في 

الدوام في عطلة 

 منتصف فصل الربيع

February mid 

term holiday 

          

 يستمر الدوام كالمعتاد دون تغيير    

 لقاء أولياء األمور

 مع المدرسات

        27/1/1029    األحد       

     14/1/1029   األحد        

 )ترسل التفاصيل في حينها(    
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 00/0/1029     السبتبداية العمل بالتوقيت الصيفي 

الدوام في عطلة عيد 

 الفصح

yadiloH retsaE 

 

 7/4/1029 األحد يستمر الدوام كالمعتاد لغاية يوم 

 9/4/1029     الثالثاء   

 4/1029/ 22  الخميس    

 4/1029/ 24األحد         

 26/4/1029ثاء       الثال

 28/4/1029الخميس      

 12/4/1029األحد         

 عطلة 

 عطلة 

 عطلة

 عطلة

 عطلة

 عطلة

 4/1029/:1الموافق  األحد ثم يعود الدوام كالمعتاد يوم 

 م21/4/1029يستحق دفع  القسط المدرسي الرابع في 

 )ترسل التفاصيل في حينها(                    Bank Holiday       7/1/1029اإلثنين رحلة المدرسة            

الدوام في شهر رمضان 

وعطلة منتصف فصل 

 الصيف

Mid term holiday 

 5/5/1029    األحد      

 21/5/1029     األحد    

 29/5/1029األحد         

  16/5/1029 األحد        

  0::4الى الساعة  22:00دوام كامل من الساعة 

     "            "                 "           " 

     "                "            "            " 

    "                 "           "             " 

 4/6/1029         الثالثاء عطلة عيد الفطر

 6/6/1029الخميس        

 

  26/6/1029     ألحد  ا متحانات النهائية اال

 28/6/1029   لثالثاء  ا

  10/6/1029الخميس    

 6/1029/:1األحد       

 

 

 تحضير الشهادات 

 

 1029/ 6/ 15الثالثاء       

 1029/ 6 /17  الخميس    

 للطالب عطلة 

  

حفلة نهاية العام 

 00/6/1029     األحد  الدراسي

 

 )ترسل التفاصيل في حينها(

 

التسجيل للعام الدراسي 

1020 -1029 

 1/9/1029األربعاء 

  1/9/1029الخميس 

  0::8 – 0::5من الساعة 

 0::8 – 0::5من الساعة 

    

                                                                                                                                                        


