
                                                                                     

                

  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 املقدمة
 

توقدددل هل ددد  تأمدددر ردددر    القددد مل ماددد ق   زمين للعددد ل الد ا ددد  الددداطددد   اإلإن حتديدددد  
الد ا ددد ة  اإلما يدددة  حمطددد   تذف ددد  ا طددد   فقددد ،  تتضددد  التعل م دددة التعلم دددة فع ل ددد  ال

ي التعلم ددددة   اقحقددددع التعل مدددد ، فدددد  يددددتت تذف دددد  املذ دددد    تت قدددد  الذت  دددد  للعددد مل  ي
 . املدا س بشكع ف هع  بكف ءة ه ل ة

هدددم أ ل ن املرتكددزا  أا دد   العدد ل الد ا دد  تاددتذد إم هدددم مدد اجلدددير ذلدد فر أن بذ ددة 
ة ،  موهدد امت د ن اد  مذ دة  الواطذ دة  القوم دة  الع مل دةاملذ  د    الدي   ،الد ا ة الفعل دة

ع قدد يون اليب ددة  التعلدد ت مددن ذاددةمة مددتكددزا  م ذدد ل املر الد ا ددة الن يويددة الع مددة.   ي
   ة،  التو     الع مل ة من   ة أخرى.

  أيي إصددددا  الدددوذا ة تددد ا التقدددوع هدددوي  للقطددد ط اليبدددو  هذدددد  ردددع خططددد   برا ددد 
،  ذدد  إت تقدمدد  ل  ددرة اليبويددة اجلددومة الشدد ملة ي تر دد   التعلدد ت إم ددع    للوصددو  

هللا  الددواطن  املادداة صدد لة اجلالددة ات   ددة امللدد  ه دددلتتمددهل تدد  الذةدد   ي دددع ق  ددد 
 - لفظ  هللا   ه ل -  الن ين ابن اقحا 

  هللا  يل التوف  
 

 مدير إما ة االمت  ي   االخت   ا                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     

                

  

المسيحيين لمطمبة الدينية األعيــاد: رابعا ً  

 

(مبدئي)9109/9191 الدراسي لمعام األول الدراسي لفصلا:  خامسا ً  

 

 
 
 

 والتاريخ اليوم الفعالية ممحوظات

 فرقا   المدرسة تنظم
 تطوعية وكشفية طالبية

 تسميم في لممساعدة
رشاد المدرسية الكتب  وا 

 .الجدد الطمبة

 التدريسية الهيئات دوام بدء

 االختبارات نتائج واعتماد
 الدراسي لمعام لإلكمال التحصيمية

 الكتب وتسميم ،9108/9109
 وتسجيل ،لمطمبة المدرسية
 .منهم المنقولين

 - 95/8/9109 األحد

 10/8/9109 سبتال

  الدراسي الفصل في التدريس يبدأ 
  األول

 0/9/9109 األحد

 
 

 اتذد بذ ة الع ل الد ا   إم مجلة من املرتكزا  اليت ي هل هل    التقوع املد     ذ  ت
 

 ونهايته الدراسي العام بداية (0
 

الد ا ددد ة  موهدددد ل دايدددة العددد ل الد ا ددد   موهدددد لذ  يتددد  أمدددر ردددر    لوردددع ا طددد إن حتديدددد 
     -لتذظ ت  ا همل ة التعلت  التعل ت، ل ا   كون 

 ذو بداية للع ل الد ا  . أيلو من  ن ينال
 من لزيران ذو هن ية للع ل الد ا  .  العشر نالن ين 

 
 الدراسية الفصول (9

 

هطلددة  م ا دد   يذت دد  فددع مذ مدد  ذخت دد  ا  حتصدد ل ة تل  دد فصددل   يتكددون العدد ل الد ا دد  مددن
  - 1024/1025مد   ة. فف  ذ ا التقوع للع ل الد ا   

 اتلددد ت دددأ يددول ألددد هشددر يومدد   يذت دد  الفصددع الد ا دد  ات   ذخت دد  ا  حتصدد ل ة مددد   
 تل    هطلة الشت ء. 23/2/1025املواف   ا م س تاتمر ل ول  2/2/1025املواف  

 لدددات ت دددأ يددول هشددر يومدد    اثذدد يذت دد  الفصددع الد ا دد  الندد ين ذخت دد  ا  حتصدد ل ة مددد   
 تل    هطلة الص ل. 11/2/1025املوافد   لا تا تاتمر ل ول  5/2/1025املواف  

 

 

 
 

 

 0 لمجيدا الميالد عيد 96/09/9108 –95/09/9108 

 9 الغطاس عيد 6/0/9109

 1 الشعانين عيد 90/4/9109

 4 المجيد الفصح عيد  99/4/9109 -98/4/9109

 5 الصعود عيد 6/6/9109

الدراسي العام بنية: أول ً  

 

2 
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9108/9109الدراسي لمعام المدارس في الفعمية الدراسة أيام عدد:ثالثا ً  الدراسة أيام عدد (1 
( 00املدد مة  تعتمدد الددوذا ة ي حتديدددذ  هدددم أ ل الد ا ددة الفعل دة ي الاددذة هلدد  مدد    م ي 

هلد  أن تكدون أ ل  الديت تدذ  تعدياتد   2550 ( لادذة3من ق يون اليب دة  التعلد ت  قدت  
( يومددد   ف دددد أم  100-251 يا   مددد  بددد  تدددالد ا دددة الفعل دددة خدددا  الادددذة الد ا ددد ة 
 للمدا س اليت تعطع يوم  ي ات  وط.

 1025/ 1024  دالد ا دد ة للعدد لهدددم أ ل الد ا ددة الفعل دد قدددد أقدددر  الددوذا ة أن يكددددون  
 ( يوم   للفصل  الد ا   .255 

 
 

 والعالمية والقومية والوطنية الدينية المناسبات (4
 

لرصددت الددوذا ة هلدد  التوف دد  بدد  املذ  دد    الديذ ددة  الواطذ ددة  القوم ددة  الع مل ددة  هدددم أ ل 
اته د م الديذ دة ا  صدة  د ، الد ا ة الفعل ة، آخ ة ذالهت    إمك ي ة أن تعطع املدا س ي 

أ  تقول برلا  مد   ة بعدد موافقدة الدوذا ة، ادريطة أن ال يقدع هددم أ ل الد ا دة الفعل دة 
 يوم  . ( 255  نه
 

 العامة الثانوية (5
 

ترت   يت  ج امت  ن الن يوية الع مة إب راءا  االلت  ق ذلتعل ت اجلد مع  ي ماخدع اململكدة 
 خ     .  هل   فإن الوذا ة  خ  ي االهت د   هذدد إهددام التقدوع املد  د  ا دتترا  يتد  ج 

الصدد ف ة  إهاهندد  ي الوقددت الشددتوية    الن يويددة الع مددة ي الددد  ت ادد  مة الد ا ددة امت دد ن 
 ذ  ة إلهط ء الفرصة للطل ة الذ     االلت  ق ذجل مع  .امل
 
 

 
 

 

 يوما  ( 911) والثاني األول الفصلين في الفعلية الدراسة أيام عدد  . 
 يأتي كما  موزعة يوما  ( 914) األول الدراسي الفصل في الفعلية الدراسة أيام عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 يأتي كما موزعة يوما  (  15) الثاني الدراسي الفصل في الفعلية الدراسة أيام عدد: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  الشامل الثانوي  التعليم فروع في الثانوية المرحلة لطلبة الفعلية الدراسة أيام عدد يكون  

 .الصيفي العملي التدريب أيام فيها بما يوم ا( 229) الثانية السنة في المهني

 الشهر الفعمية الدراسة أيام عدد

 آب 8 5
 أيمول 9 91
 األول تشرين 01 91

 الثاني تشرين 00 91

 األول كانون  09 91

 الثاني كانون  0 01

 الشهر الفعمية الدراسة أيام عدد

 شباط 9   05

 آذار 1 90

 نيسان 4 99

 أيار 5 91

 حزيران 6 04

3 

 

6 3 



                                                                                     

                

  

 لثانيا الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختبارات الدوام مواعيد

 
األول الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختبارات الدوام مواعيد:ثانيا ً  

 

 

 
 

 
 

 

 والتاريخ اليوم الفعالية ممحوظات

 
 الدراسي الفصل في الطمبة دوام  بدء

 .الثاني
 01/9/9109 األحد

 0/5/9109  األربعاء العالمي العمال يوم 

 

 لنهاية المدرسية التحصيمية االختبارات
 المرحمة لطمبة الثاني الدراسي الفصل

 .الثانية السنة / الثانوية

 5/5/9109 األحد   
 08/5/9109 السبت  

 
 األردنية المممكة استقالل عيد

 .الهاشمية
 95/5/9109  السبت

 4/6/9109 الثالثاء   السعيد الفطر عيد الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة
 6/6/9109  الخميس

 لمهيئات رسميا   ا  دوام السبت يوم يكون 
 في اختبارهم سيتم الذين والطمبة التدريسية

 .اليوم هذا

 الفصل لنهاية التحصيمية االختبارات
 التعميم مرحمة لطمبة الثاني الدراسي
 / الثانوية المرحمة وطمبة األساسي

 .األولى السنة

 9/6/9109  األحد
 99/6/9109  السبت

 91/6/9109 األحد لمطمبة الصيفية العطمة بدء 

 
  والشهادات النتائج إعداد من االنتهاء

 .المدرسية
 11/6/9109  األحد

 والتاريخ اليوم الفعالية ممحوظات

 وكشفية طالبية فرقا   المدرسة تنظم
 الكتب تسميم في لممساعدة تطوعية

رشاد المدرسية  .الجدد الطمبة وا 

 نتائج واعتماد التدريسية الهيئات دوام بدء
 الدراسي لمعام لإلكمال التحصيمية االختبارات
 المدرسية الكتب وتسميم ،9108 / 9107

 .منهم المنقولين وتسجيل ،لمطمبة

 -96/8/9108  األحد

 11/8/9108  الخميس

 9/9/9108 األحد األول الدراسي الفصل في التدريس بدء 

 الهجرية السنة رأس الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة
 محرم 0  الثالثاء

(00/9/9108) 

     األول ربيع 09الثالثاء الشريف النبوي  المولد ذكرى  الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة
(91/00/9108) 

 95/09/9108 ثالثاءال   .المجيد الميالد عيد 

 0/0/9109 ثالثاءال   الميالدية السنة رأس 

 لمهيئات رسميا   دواما   السبت يوم يكون   
 في اختبارهم سيتم الذين والطمبة التدريسية

 .اليوم هذا

 الدراسي الفصل لنهاية التحصيمية االختبارات
 وطمبة األساسي التعميم مرحمة لطمبة األول

 ى والثانيةاألول السنة / الثانوية المرحمة

 6/0/9109 األحد
 07/0/9109  خميسال  

ًالشتاء عطمة 
 91/0/9109 األحد

 7/9/9109  الخميس
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