بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ادلقدمة
إن حتديد اإلطار الزمين للعام الدراسي القادم مسبقاً أمر ضروري تتوقف عليو

الفعاليات التعليمية التعلمية ،وتتضح وفقو زلطات تنفيذ اخلطط الدراسية واإلدارية
للعاملٌن يف احلقل التعليمي ،كي يتم تنفيذ ادلنهاج وتتحقق النتاجات التعلمية يف
ادلدارس بشكل فاعل وبكفاءة عالية .
واجلدير ابلذكر أن بنية العام الدراسي تستند إىل عدد من ادلرتكزات أمهها :عدد أايم
الدراسة الفعلية ،وادلناسبات الدينية والوطنية والقومية والعادلية ،وموعد امتحان شهادة
الدراسة الثانوية العامة .وأتيت ىذه ادلرتكزات منسجمة مع قانون الرتبية والتعليم من
جهة ،والتوجهات العادلية من جهة أخرى.
وأييت إصدار الوزارة ذلذا التقوًن عوانً للقطاع الرتبوي عند وضع خططو وبرارلو
سعياً للوصول إىل اجلودة الشاملة يف سلرجات التعليم ،وىي إذ تقدمو لألسرة الرتبوية
لتتمىن ذلا النجاح يف ظل قائد الوطن وادلسًنة صاحب اجلاللة اذلامشية ادللك عبد هللا
الثاين ابن احلسٌن  -حفظو هللا ورعاه -
وهللا ويل التوفيق
مدير إدارة االمتحاانت واالختبارات

رابع ًا :األعيــاد الدينية لمطمبة المديحيين

أوًا :بنية العام الدراسي

تستند بنية العام الدراسي إىل مجلة من ادلرتكزات اليت يبىن عليها التقوًن ادلدرسي وىي:
 )1بداية العام الدراسي ونهايته

إن حتديد موعد لبداية العام الدراسي وموعد لنهايتو أمر ضروري لوضع اخلطط الدراسية
لتنظيم سًن عملية التعلم والتعليم ،لذا سيكون-:
الثاين من أيلول ىو بداية للعام الدراسي.
الثاين والعشرون من حزيران ىو هناية للعام الدراسي.

2018/12/26 –2018/12/25

1

عيد الميالد المجيد

2

عيد الغطاس

2019/1/6

3

عيد الذعانين

2019/4/21

4

عيد الفرح المجيد

2019/4/29 -2019/4/28

5

عيد الرعهد

2019/6/6

عامع ًا :الفرل الدراسي األول لمعام الدراسي (2020/2019مبدئي)

 )2الفرهل الدراسية

يتكون العام الدراسي من فصلٌن دراسيٌن ينتهي كل منهما ابختبارات حتصيلية تليها عطلة
مدرسية .ففي ىذا التقوًن للعام الدراسي -:2019/2018
ينتهي الفصل الدراسي األول ابختبارات حتصيلية مدهتا أحد عشر يوماً تبدأ يوم األحد
ادلوافق  2019/1/6وتستمر ليوم اخلميس ادلوافق  2019/1/17تليها عطلة الشتاء.
ينتهي الفصل الدراسي الثاين ابختبارات حتصيلية مدهتا اثنا عشر يوماً تبدأ يوم األحد
ادلوافق  2019/6/9وتستمر ليوم السبت ادلوافـق  2019/6/22تليها عطلة الصيف.

اليهم والتاريخ

الفعالية

األحد - 2019/8/25

بدء دوام الهيئات التدريدية

الدبت 2019/8/31

واعتماد نتائج االختبارات

التحريمية لإلكمال لمعام الدراسي

 ،2019/2018وتدميم الكتب
المدرسية لمطمبة ،وتدجيل
المنقهلين منهم.

األحد 2019/9/1

يبدأ التدريس ي الفرل الدراسي
األول

2

7

ممحهظات
تنعم المدرسة رراًا

طالبية وكذفية تطهعية
لممداعدة ي تدميم

الكتب المدرسية وإرشاد
الطمبة الجدد.

عالع ًا:عدد أيام الدراسة الفعمية ي المدارس لمعام الدراسي2019/2018

 )3عدد أيام الدراسة

تعتمد الوزارة يف حتديدىا عدد أايم الدراسة الفعلية يف السنة على ما ورد يف ادلادة ( )40



عدد أيام الدراسة الفعمية في الفصمين األول والثاني ( )199هواًا.
عدد أيام الدراسة الفعمية في الفصل الدراسي األول ( )104هواًا وهزعة كما يأتي:

عدد أيام الدراسة الفعمية

الذهر
آب

8

5

أيمهل

9

20

تذرين األول

10

23

تذرين الثاني

11

20

12

23

1

13

كانهن األول

كانهن الثاني



عدد أيام الدراسة الفعمية في الفصل الدراسي الثاني(  ) 95هواًا وهزعة كما يأتي:

الذهر



عدد أيام الدراسة الفعمية

شباط

2

15

آذار

3

21

نيدان

4

22

أيار

5

23

حزيران

6

14

من قانون الرتبية والتعليم رقم (  )3لسنة  1994وتعديالتو اليت تنص على أن تكون أايم
الدراسة الفعلية خالل السنة الدراسية ترتاوح ما بٌن (  )200-195يوماً كحد أدىن
للمدارس اليت تعطل يومٌن يف األسبوع.
وقـد أقـرت الوزارة أن يكــون عدد أايم الدراسة الفعلية للعام الدراسـي 2019 /2018
( )199يوماً للفصلٌن الدراسيٌن.
 )4المناسبات الدينية والهطنية والقهمية والعالمية

حرصت الوزارة على التوفيق بٌن ادلناسبات الدينية والوطنية والقومية والعادلية وعدد أايم
الدراسة الفعلية ،آخذة ابالعتبار إمكانية أن تعطل ادلدارس يف األعياد الدينية اخلاصة هبا،
أو تقوم برحالت مدرسية بعد موافقة الوزارة ،شريطة أن ال يقل عدد أايم الدراسة الفعلية
عن ( )199يوماً.
 )5الثانهية العامة

ترتبط نتائج امتحان الثانوية العامة إبجراءات االلتحاق ابلتعليم اجلامعي يف داخل ادلملكة
وخارجها .وعليو فإن الوزارة أتخذ يف االعتبار عند إعداد التقوًن ادلدرسي استخراج نتائج
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يف الدورتٌن الشتوية والصيفية وإعالهنا يف الوقت
ادلناسب إلعطاء الفرصة للطلبة الناجحٌن االلتحاق ابجلامعات.

ييهن عدد أيام الدراسة الفعمية لطمبة المرحمة الثانهية في فروع التعميم الثانهو الشاول
هوا بما فيها أيام التدريب العممي الصيفي.
المهني في السنة الثانية (ً )221ا
6

3

عايع ًا:مواعيد الدوام واالختبارات التحصيلية والعطل للفصل الدراسي األول

اليهم والتاريخ

الفعالية
بدء دوام الهيئات التدريدية واعتماد نتائج

األحد -2018/8/26

االختبارات التحريمية لإلكمال لمعام الدراسي

الخميس 2018/8/30

 ،2018 / 2017وتدميم الكتب المدرسية
لمطمبة ،وتدجيل المنقهلين منهم.

األحد 2018/9/2
الثالثاء  1محرم
()2018/9/11
الثالثاء 12ربيع األول

اورعيد الدوام واالختبارات التحصيلية والعطل للفصل الدراسي الثاني

ممحهظات

اليهم والتاريخ

تنعم المدرسة رراًا طالبية وكذفية

األحد 2019/2/10

تطهعية لممداعدة ي تدميم الكتب
المدرسية وإرشاد الطمبة الجدد.

بدء التدريس ي الفرل الدراسي األول

األربعاء 2019/5/1
األحد 2019/5/5

رأس الدنة الهجرية

مراعاة بالغ دولة رئيس الهزراء

ذكرر المهلد النبهو الذريف

مراعاة بالغ دولة رئيس الهزراء

الدبت 2019/5/18

الدبت 2019/5/25

()2018/11/20
األحد 2018/12/9

الدبت 2018/12/22

االختبارات التحريمية المدرسية لنهاية
 /الدنة الثانية

الثالثاء 2018/12/25
الثالثاء 2019/1/1

رأس الدنة الميالدية

األحد 2019/1/6

األحد 2019/1/20
الخميس 2019/2/7

الخميس 2019/6/6

الفرل الدراسي األول لطمبة المرحمة الثانهية
عيد الميالد المجيد.

الخميس 2019/1/17

الثالثاء 2019/6/4

االختبارات التحريمية لنهاية الفرل الدراسي
األول لطمبة مرحمة التعميم األساسي وطمبة
المرحمة الثانهية  /الدنة األولى.

هذا اليهم.

4

بدء دوام الطمبة ي الفرل الدراسي
الثاني.

يهم العمال العالمي
االختبارات التحريمية المدرسية لنهاية
الفرل الدراسي الثاني لطمبة المرحمة
الثانهية  /الدنة الثانية.

عيد استقالل المممكة األردنية
الهاشمية.

عيد الفطر الدعيد
االختبارات التحريمية لنهاية الفرل

األحد 2019/6/9
الدبت 2019/6/22

األساسي وطمبة المرحمة الثانهية /
الدنة األولى.

األحد 2019/6/23
األحد 2019/6/30

عطمة الذتاء

الفعالية

الدراسي الثاني لطمبة مرحمة التعميم

رسميا لمهيئات
اما
ًا
ييهن يهم الدبت دو ًا

التدريدية والطمبة الذين سيتم اختبارهم ي

ممحهظات

بدء العطمة الريفية لمطمبة
االنتهاء من إعداد النتائج والذهادات
المدرسية.

5

مراعاة بالغ دولة رئيس الهزراء
ييهن يهم الدبت دواماًا رسمياًا لمهيئات

التدريدية والطمبة الذين سيتم اختبارهم ي
هذا اليهم.

