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تواریخ الفصول الدراسیةالتسجیل في المرحلة المتوسطة/المرحلة الثانویة دون موعد مسبقیوم تطویر مھني

یبدأ 19 أغسطس1سیتم تحدیده من قبل المدرسة

ینتھي في 20 دیسمبریوم تخطیط

یبدأ 7 ینایر2الترحیب بالمعلمین الجدد

ینتھي 3 یونیویوم االجتماع باألسرة

إجازة/ال توجد دراسة

أیام تقاریر الطالبیوم انصراف مبكر

إجمالي األیام174.5عطلة/ال دراسةستنصرف الفصول مبكراً في 3 یونیو، نصف یوم التخطیط

إجمالي أیام حضور المعلمینعید العمال - 2 سبتمبر

إجمالي األیام186.0عید الشكر - 28 نوفمبر

رأس السنة الجدیدة - 1 ینایر

یوم الدكتور مارتن لوثر كنغ جونیور - 20 ینایر

یوم الرؤساء - 17 فبرایر

یوم سیزار تشافیز - 31 مارس

یوم الشھداء (الذكرى) – 26 مایو

جونتینث - 19 یونیو

العطالت واالحتفاالت

األیام محددة بخط: تتوفر القائمة الكاملة ھنا

https://drive.google.com/file/d/1gzocii4s3s5vAkvftt-MPvgcFwJwGg2e/view?usp=sharing


(CELT مقتبس من دلیل العطالت الدینیة الصادر عن) تواریخ العام الدراسي 2024-2025تواریخ العام الدراسي 2023-2024تواریخ العام الدراسي 2022-2023الدیانةالعطلة/االحتفال
عید األضحى **

17-16 یونیو 292024-28 یونیو 92023-8 یولیو 2022اإلسالمیوم األضحیة. یوم الوقوف على عرفة وھو یصادف یوم نھایة الحج.
عاشوراء

صوم تطوعي في ھذا الیوم. یحیي الشیعة في ھذا الیوم ذكرى استشھاد الحسین حفید النبي محمد، في مثل ھذا الیوم في 683/684 م 
Aug. 8, 2022July 19, 2023July 8, 2024اإلسالمبعد معركة كربالء. یرتبط االحتفال السني بالعدید من األحداث التوراتیة والقرآنیة.

كریشنا جانماشتامي
26-25 أغسطس 72024-6 سبتمبر 192023-18 أغسطس 2022ھندوسيذكرى والدة كریشنا، التجسد الثامن لإللھ فیشنو.

روش ھاشناه #
4-2 أكتوبر 152024 - 17 سبتمبر 272023-25 سبتمبر 2022یھوديرأس السنة الیھودیة. وقت التأمل واالمتناع والصالة.

صوم جدلیا
18October 6, 2024 سبتمبر 282023 سبتمبر 2022الیھودیةصوم جدلیا ھو یوم صیام إلحیاء ذكرى اغتیال جدلیا، المسؤول الذي كان یتحمل مسؤولیة باإلشراف على السكان الیھود في یھوذا.

یوم كیبور (یوم الكفارة) #
12-11 أكتوبر 242024 - 25 سبتمبر 52023-4 أكتوبر 2022یھوديأكثر أیام السنة قداسة حیث یقضي الیھود الیوم في الصوم والصالة.

مابون/ االعتدال الخریفي **
 المابون یحتفل بوصول الخریف ومعھ جني المحصول. یحتفل بالوفرة أي ثمرة العمل الذي یتم بذلھ على مدار العام ویشیر إلى 

22 سبتمبر 232024 سبتمبر 232023 سبتمبر 2022ویكا الوثنياالستعدادات لفصل الشتاء الذي سیأتي قریًبا.
سوكوت #

29 سبتمبر - 1 أكتوبر 112024-9 أكتوبر 162023-9 أكتوبر 2022یھودي ُیعرف أیًضا باسم عید المظال (العرش) - یحتفل بالحصاد وحمایة شعب إسرائیل أثناء تجوالھم في البریة یسكنون في الخیام.
الثامن الختامي #

8-6 أكتوبر 182024-16 أكتوبر Oct. 17,20222023یھودي إتمام الدورة السنویة لقراءة التوراة.
16 سبتمبر 282024 سبتمبر Oct. 8, 20222023اإلسالمالمولد النبوي/ والدة النبي محمد **: ذكرى مولد النبي محمد، مؤسس اإلسالم، حوالي 570 م. لم یالحظ عالمیا.

Samhain **: Samhain ھو أحد أھم المھرجانات في العام. یعتبر وقًتا قوًیا للغایة ومن الرائع طلب التوجیھ والمساعدة وتصفیة 
ویكا الوثنيالسلبیة وبدء العام الجدید في ضوء إیجابي.

31 تشرین األول (أكتوبر) - تشرین الثاني 
(نوفمبر). 1، 2022

31 تشرین األول (أكتوبر) - تشرین 
الثاني (نوفمبر). 1، 2023

31 تشرین األول (أكتوبر) - تشرین الثاني 
(نوفمبر). 1، 2024

باندي تشھور دیفاز 
Oct. 24, 2022Oct. 12, 2023November 1, 2024السیخ احُتفل بھ باعتباره "یوم التحریر" إلحیاء ذكرى إطالق سراح جورو ھارجوبیند من سجن حوالي عام 1612.

Oct. 24, 2022November 12, 2023October 31, 2024ھندوسيدیوالي **: مھرجان األضواء یرمز إلى حث اإلنسان على التحرك نحو النور.
26October 16, 2023November 2, 2024-25 أكتوبر 2022البھائیةعید میالد الباب #: احتفال البھائیین بذكرى میالد السید "حضرة الباب" عام 1819، نبي الدین البھائي، في شیراز، بالد فارس.

27October 17, 2023November 3, 2024-26 أكتوبر 2022البھائیةعید میالد بھاءاللھ #: ذكرى میالد بھاء اللھ عام 1817، مؤسس الدیانة البھائیة، في نور، بالد فارس.
Nov. 30, 2022November 27, 2023November 15, 2024السیخوالدة جورو ناناك: یحتفل بمیالد جورو ناناك، مؤسس السیخیة، حوالي عام 1469، لوحظ في یوم اكتمال القمر في نوفمبر.
28November 28, 2023November 28, 2024-27 نوفمبر 2022البھائیةصعود عبد البھاء: یصادف صعود عبد البھاء ذكرى وفاة عبد البھاء في 28 نوفمبر 1921 - وبأثر رجعي، حیاة عبد البھاء

حانوكا:
مھرجان یھودي إلحیاء ذكرى إعادة تكریس الھیكل الثاني في القدس في وقت ثورة المكابیین ضد اإلمبراطوریة السلوقیة. ُیعرف أیًضا 

25 دیسمبر 2024-2 ینایر 72025 - 15 دیسمبر 262023-19 دیسمبر 2022یھوديباسم مھرجان األضواء.
عید المیالد/ االعتدال الشتوي

یقام عید المیالد خالل االعتدال الشتوي عندما تصبح األیام أقصر. وھو الوقت الذي تتم فیھ االستعدادات األخیرة لألشھر الباردة المقبلة. 
Dec. 21, 2022Dec. 21, 2023Dec. 21, 2024ویكا الوثنيكما أیًضا وقت لتذكیر نفسك بالدفء ومصدر الحیاة سواًء الشمس أو النار.

عید المیالد #
Dec. 25, 2022Dec. 25, 2023Dec. 25, 2024المسیحیة االحتفال المسیحي بمیالد یسوع المسیح. تقام الصلوات وتبادل الھدایا والحفالت العائلیة (حسب التقویم المیالدي).

كوانزا
احتفال یستمر أسبوًعا لتكریم التراث األفریقي في الثقافة األفریقیة األمریكیة.

بین األدیان/ أمریكي من أصل 
26 دیسمبر 2024-1 ینایر 262025 دیسمبر 2023-1 ینایر 262024 دیسمبر - 1 ینایر 2023أفریقي

عید الغطاس (الظھور اإللھي)
Jan. 6, 2023Jan. 6, 2024Jan. 6, 2025المسیحیة  االحتفال بالتجسد اإللھي بیسوع المسیح.

عید المیالد األرثوذكسي الشرقي:
Jan. 7, 2023Jan. 7, 2024Jan. 7, 2025المسیحیة األرثوذكسیةاالحتفال المسیحي بمیالد یسوع المسیح. یتم االحتفال بالصلوات وتبادل الھدایا والحفالت العائلیة (حسب التقویم الیولیاني).

السنة القمریة الجدیدة
السنة القمریة الجدیدة ھي بدایة العام الجدید للتقویم القمري.  یبدأ الناس في جمیع أنحاء العالم من ثقافات مختلفة احتفاالت كبیرة على أمل جلب الحظ 

والثروة واالزدھار في العام الجدید. قد تستمر االحتفاالت لمدة شھر كامل.  تجتمع العائالت واألصدقاء للتعبیر عن الشكر وتكریم أسالفھم. 

الكونفوشیوسیة/
 الطاویة/
Jan. 22, 2023February 10, 2024January 29, 2025 البوذیة

وعد الربیع
مناسبة مبھجة، ترمز إلى الوعد بعودة الربیع. ھو وقت تنعم فیھ كل من المحاصیل والحیوانات بضمان عام وفیر، وأن الجمیع سینعمون 

Feb. 1, 2023Feb. 1, 2024Feb. 1, 2025ویكا الوثنيبصحة جیدة وستبدأ حیاة جدیدة قریًبا.
أربعاء الرماد/ الصوم الكبیر

Feb. 22, 2023February 14, 2024March 5, 2025المسیحیةیبدأ الصوم الكبیر في المسیحیة الغربیة.
بدایة الصوم األرثوذكسي الشرقي

 الیوم األول من األربعین یوًما من فترة الصوم الكبیر، بدًءا من یوم اإلثنین النقي تلیھا فترات صیام ممیزة، سبت لعازر، وأحد السعف، 
Feb. 27, 2023March 18, 2024March 3, 2025المسیحیة األرثوذكسیةوتبلغ ذروتھا في أسبوع اآلالم.

https://celt.dpsk12.org/resources/religious-holidays/


(CELT مقتبس من دلیل العطالت الدینیة الصادر عن) تواریخ العام الدراسي 2024-2025تواریخ العام الدراسي 2023-2024تواریخ العام الدراسي 2022-2023الدیانةالعطلة/االحتفال
صوم إستیر، عید المساخر (بوریم)

13 -14 مارس 242025-23 مارس 72024-6 مارس 2023الیھودیة إحیاء صیام الیھود في قصة عید المساخر.
ھوال موھاال

14 - 16 مارس 252025 -27 مارس 102024-8 مارس 2023السیخ یبدأ مھرجان السیخ لمدة ثالثة أیام ویقام في األول من الشھر القمري لشیت.
النوروز #

االحتفال بالیوم األول من العام الجدید، ھذا ھو واحد من تسعة أیام البھائیة المقدسة التي یتم تعلیق العمل فیھا. یتم االحتفال بھ بشكل عام 
22-21 مارس 222025-21 مارس 222024-21 مارس 2023البھائیة/ الزرادشتیةمع اجتماع للصالة واالحتفال.

أوستارا/ االعتدال الربیعي
March 20, 2023March 20, 2024March 20, 2025ویكا الوثني االحتفال بقدوم الربیع والحیاة الجدیدة.

رمضان
أقدس فترة في السنة اإلسالمیة، إحیاء لذكرى نزول القرآن على النبي من القرآن. شھر للتأمل والصالة والصیام من طلوع الفجر إلى 

28 فبرایر - 29 مارس 102025 مارس - 8 أبریل 222024 مارس - 21 أبریل 2023اإلسالمغروب الشمس. یمتنع فیھ المسلمون عن تناول المشروبات أو الطعام خالل ساعات الصیام.
فایساخي

Apr. 14, 2023April 13, 2024April 14, 2025السیخ والدة أخوة خالصة، مھرجان رأس السنة السیخیة الذي یحیي ذكرى میالد السیخیة كعقیدة جماعىة.
الجمعة العظیمة

Apr. 7, 2023March 29, 2024April 18, 2025المسیحیة ذكرى صلب یسوع المسیح وموتھ في الجلجثة.
صوم البكر

Apr. 5, 2023April 22, 2024April 10, 2025الیھودیةإحیاء لذكرى المعجزة التي أنقذت األبناء الیھود البكر من الطاعون.
عید الفصح الیھودي #

من 12 إلى 20 أبریل 2025من 22 إلى 30 أبریل 52024 أبریل - أبریل. 13، 2023یھودي االحتفال بتحریر الشعب الیھودي من العبودیة إلى الحریة.
عید الفصح

Apr. 9, 2023March 31, 2024April 20, 2025المسیحیة أقدس األیام المسیحیة المقدسة. یصادف الیوم ذكرى قیامة یسوع المسیح من موتھ بالصلب.
رضوان #

 إحیاء ذكرى االثني عشر یوًما التي أقام فیھا بھاء اللھ في حدیقة تسمى رضوان (الجنة) وأعلن رسالتھ كرسول اللھ لھذا العصر. یتم 
20 أبریل - 2 مایو 202025 أبریل - 2 مایو 202024 أبریل - 2 مایو 2023البھائیةاالحتفال باألیام األول والتاسع والثاني عشر كأیام مقدسة عندما یوقف بھائي األول العمل.

الجمعة العظیمة األرثوذكسیة 
Apr. 14, 2023May 3, 2024April 18, 2025المسیحیة األرثوذكسیةذكرى المسیحیین لصلب یسوع واألحداث ذات الصلة.

عید الفصح األرثوذكسي الشرقي
Apr. 16, 2023May 5, 2024April 20, 2025المسیحیة األرثوذكسیةأقدس األیام المسیحیة. یصادف الیوم ذكرى قیامة یسوع المسیح من موتھ بالصلب.

لیلة القدر **
Apr. 18, 2023April 6, 2024March 27, 2025اإلسالملیلة القدر عند المسلمین. ذكرى نزول القرآن على النبي محمد.

الیوم التاسع من رضوان#
29Apr. 29, 2024Apr. 29, 2025-28 أبریل 2023البھائیةیرمز إلى لم شمل وقوة الرابطة األسریة وبالتالي وحدة األسرة البشریة بأكملھا.

بلتان/ مھرجان النار
Apr. 30, 2023May 1, 2024May 1, 2025ویكا الوثنيبلتان ھي نقطة المنتصف بین الربیع والصیف. وقت التعبیر عن االمتنان لخصوبة الربیع، تبدأ االحتفاالت عشیة األول من مایو.

الیوم الثاني عشر من رضوان #
May 2, 2023May 2, 2024May 2, 2025البھائیة یحیي ذكرى رحیل بھاءاللھ عن بغداد.

عید الفطر (یمكن أن یتغیر التاریخ بیوم)
22April 10, 2024March 31, 2025-21 أبریل 2023اإلسالمنھایة شھر رمضان. عید لشكر اللھ.

فیساك (فیساخا بوجا) - یوم بوذا # **
May 5, 2023May 23, 2024May 12, 2025البوذیة االحتفال بمیالد بوذا وتنویره وموتھ (بلوغ نیرفانا).

إعالن الباب **
24May 23, 2024May 23, 2025-23 مایو 2023البھائیة ذكرى 23 مایو 1844، عندما أعلن حضرة الباب، نبي الدین البھائي، أنھ مبشر لرسول جدید من اللھ.

عید الصعود
May 18, 2023May 9, 2024May 29, 2025المسیحیةالیوم األربعون لعید الفصح، إحیاء ذكرى صعود یسوع المسیح إلى السماء.

صعود بھاءاللھ **
29May 29, 2024May 29, 2025-28 مایو 2023البھائیة االحتفال بذكرى وفاة بھاء اللھ، مؤسس الدیانة البھائیة في المنفى.

شافوت#
3-1 یونیو 132025-11 یونیو 272024-25 مایو 2023یھوديأحد عطالت الحج الثالثة التي تخلد ذكرى إعطاء التوراة (أسفار موسى الخمسة).

عید العنصرة (حلول الروح القدس)
احتفال مسیحي بالیوم الذي حل فیھ الروح القدس على التالمیذ بألسنة من نار وریاح دافعة. یوم تقلیدي للتعمید وتثبیت المسیحیین الجدد.

المسیحیة
(RC، P، O) May 28, 2023May 19, 2024June 8, 2025

لیثا/ االنقالب الصیفي
June 21, 2023June 20, 2024June 20, 2025ویكا الوثني لیثاھو احتفال بأطول یوم في السنة.

لغناساد/ الحصاد األول
August 1, 2023August 1, 2024August 1, 2024ویكا الوثنينقطة المنتصف ین الصیف والخریف وھو أول حصاد للحبوب والثمار. احتفال وامتنان بالحصاد الجدید من الخبز والفواكھ الطازجة.

https://celt.dpsk12.org/resources/religious-holidays/

