
            

             

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 المقدمة
 

توقددع يا دد  تأمددض وددض    القدد  د مقدد ق   زمنددل لامدد د الد ا ددل الاطدد   اإلإن تحديددد 
الد ا د ة  اإل ا يدة  محطد ت تنف دا الططد   فق ،  تتضح التما م ة التمام ة فم ل  تال

فدل التمام دة  يدت  تنف دا المنجد ت  تتحقدن النت  د تل الحقل التما مدل، يدل لام ما ن ف
 . المدا س بشكل ف يل  بكف ءة ي ل ة

يدد  : ن المضتكدزات أممجد المد د الد ا دل تقدتند إلدد يدد  مد الجديض ب لايض أن بن ة 
،  مويدد امتحد ن ن ة  الواطن ة  القوم ة  الم لم دةالمن    ت الدي   ،أي د الد ا ة الفما ة

ع قدد نون التضب دددة تكدددزات منقددجمة مدددل مدداا المض  تددد ت. الث نويدددة الم مددةة الد ا ددة شددج  
 . التما   من  جة،  التو ج ت الم لم ة من  جة أخضى

  ي تل إصدا  الوزا ة لجاا التقوي  يون   لاقط ع التضبو  يندد  ودع خططد   بضامجد 
،  مدددل إق تقدمدد  ل  دددضة الجددو ة الشدد ماة فدددل مطض دد ت التمادد   إلدددد ددم    لاوصددو  

التضبوية لتتمند لجد  النجد ف فدل قدل ق لدد الدواطن  المقد ضة صد ة  الجشلدة الج شدم ة 
 .-ةفظ  اهلل   ي ا-الماك ي داهلل الث نل ابن الحق ن

  اهلل  لل التوف ن
 

 مديض إ ا ة االمتح ن ت  االخت   ات
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المسيحييناألعيــادًالدينيةًللطلبةً:ًرابعا ً   

 
 

 

 والتاريخ اليوم الفعالية ملحوظات

 طالبية فرقا   المدرسة تنظم
 في للمساعدة تطوعية وكشفية
رشاد المدرسية الكتب تسليم  وا 

 .الجدد الطلبة

  الدراسي للعام التدريسية الهيئات دوام  بدء
 المدرسية الكتب وتسليم ،م0202/0202

 .منهم المنقولين وتسجيل للطلبة،

 م02/8/0202 الثالثاء
 إلى

 م12/8/0202 األثنين

 م2/9/0202 لثالثاءا ألولا الدراسي الفصل في التدريس بدء 

 
 

 :املرتكزات اليت يبىن عليها التقومي املدرسي وهيستند بنية العام الدراسي إىل مجلة من ت 
 
 ونهايته الدراسي العام بداية  (2

الدراسددية  إن حتديددد موعددد لبدايددة العددام الدراسددي وموعددد لنهايتددض  مددر  ددرور  لو دد  ا  دد 
    -:لتنظيم سري عملية التعلم والتعليم، لذا سيكون

 .عام الدراسيالهو بداية  د0202 ياو أمن  األ  
 .عام الدراسيالهو هناية  د0202 ةزيضانمن  المشضين

 
 الدراسية الفصول  (0

ع لدة  فصلني دراسيني ينتهي كل منهما باختبارات حتصديلية تليهدا من يتكون العام الدراسي
- :م0202/0202للعام الدراسي  املدرسي التقومي كما هو مبني يف ،مدرسية

  تبد  يوم ايوم   عشر  ربعةينتهي الفصل الدراسي األول باختبارات حتصيلية مدهتا  -أ
  م21/2/0202 املوافق السبتيوم ىل إوتستمر  م12/20/0202املوافق  ا ميس   
 .تليها ع لة الشتاء    
  تبد  يوميوم ا  عشر  ربعةينتهي الفصل الدراسي الثاين باختبارات حتصيلية مدهتا  -ب

 م21/1/0202املوافدق  السبتيوم ىل إوتستمر  م1/1/0202املوافق ا ميس       
 .تليها ع لة الصيف      

 
 
 
 

 2 لمجيدا الميالد عيد م06/20/0202  – 02/20/0202

 0 رأس السنة الميالدية م2/2/0202

  عيد الغطاس م6/2/0202

 1 الشعانين عيد م08/1/0202

 0 المجيد الفصح عيد م22/0/0202  - 20/0/0202

 2 الصعود عيد م21/2/0202

 6 عيد انتقال السيدة العذراء م22/8/0202

الدراسي العام بنية: أول ً  

 

0202ًً/0201ولًللعامًالدراسيًالفصلًالدراسًاأل  
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 الدراسة أيام عدد  (1
مدن ( 02) تعتمد الوزارة يف حتديدها عدد  يام الدراسة الفعلية يف السنة علد  مدا ورد يف املدادة 

 يدام الدراسددة  تدباو علد   ن  الديت تدن وتعديالتدض 2110لسدنة( 1)قداوون الببيدة والتعلديم رقدم 
 دىن للمددددارل الددديت تع دددل  ا  حدددديومدددا  ( 022-211)مدددا بدددني الفعليدددة خدددالل السدددنة الدراسدددية 

 .يومني يف األسبوع
  م0202/ 0202 يدالدراس عدد  يام الدراسة الفعلية للعاموقدد  قدرت الوزارة  ن يكددون 

 .للفصلني الدراسيني يوم( 022)
 

 

 والعالمية والقومية والوطنية الدينية المناسبات  (0
 

حرصدددت الدددوزارة علددد  التوفيدددق بدددني املناسدددبات الدينيدددة والوةنيدددة والقوميدددة والعامليدددة وعددددد  يدددام 
إمكاوية  ن تع ل املددارل يف األعيداد الدينيدة ا اصدة أدا،  و  باحلسبانالدراسة الفعلية، آخذة 

 نيقدددل عددددد  يدددام الدراسدددة الفعليدددة عددد  التقدددوم بدددرحالت مدرسدددية بعدددد موافقدددة الدددوزارة،  دددري ة 
 .يوم ا( 211)
 

 

 العامة الثانوية  (2
تدددرتب  وتدددداان امتاددددان الثاوويددددة العامددددة بددددم راءات االلتادددداك بددددالتعليم ا ددددامعي داخددددل اململكددددة 

عنددد إعددداد التقددومي املدرسددي اسددت را  وتدداان  احلسددبانوعليددض فددمن الددوزارة ت خددذ يف . وخار هددا
وإعالهندددا يف  التكميلددي متاددداناالمتادددان العددام واالالثاوويدددة العامددة يف  دددهادة الدراسددة امتاددان 

 .الوقت املناسب إلع اء الفرصة لل لبة النا اني االلتااك با امعات
 

 يوم( 022) والثاني األول الفصلين في الفعلية الدراسة أيام عدد  . 
 وفق اآلتي موزعة يوم( 220) األول الدراسي الفصل في الفعلية الدراسة أيام عدد: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 يأتي كما  موزعة يوما  (  98)  الثاني الدراسي الفصل في الفعلية الدراسة أيام عدد: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الشهر الفعلية الدراسة أيام عدد

 آب 8 2
 أيلول 9 00
 األول تشرين 22 02

 الثاني تشرين 22 00

 األول كانون 20 01

 كانون ثاني 2 22

 الشهر الفعلية الدراسة أيام عدد

 شباط 0 26

 آذار 1 01

 نيسان 0 02

 أيار 2 02

 حزيران 6 28
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 والتاريخ اليوم الفعالية ملحوظات

 طالبية فرقا   المدرسة تنظم
 في للمساعدة تطوعية وكشفية
رشاد المدرسية الكتب تسليم  وا 

 .الجدد الطلبة

 الدراسي للعام التدريسية الهيئات دوام بدء
 المدرسية الكتب وتسليم ،م0202 /0202

 .منهم المنقولينل وتسجي للطلبة،

 م02/8/0202 الثالثاء
 إلى

 م12/8/0202األثنين 

 م2/9/0202الثالثاء  األول الدراسي الفصل في  الطلبة بدء دوام 

 الهجرية السنة رأس الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة
 محرم 2الخميس 

 (م 02/8/0202)

 
 الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة

 
 الشريف النبوي المولد ذكرى

 
     ألول ربيع 20الخميس 

 (م 0202 /09/22)

 رسميا   دواما   السبت يوم يكون
 الذين والطلبة التدريسية للهيئات
 .اليوم هذا في اختبارهم سيتم

 الدراسي فصللل يةئلنهاا التحصيلية االختبارات
 وطلبة األساسي التعليم مرحلة لطلبة األول

 األولى السنة/  الثانوية المرحلة
 .(الثاني عشر)والسنة الثانية (الحادي عشر)

 م12/20/0202الخميس 
 إلى

 م26/2/0202السبت

 م02/20/0202الجمعة  .المجيد الميالد عيد 

 م2/2/0202 الجمعة الميالدية السنة رأس 

 عطلة الشتاء 

 م 21/2/0202 األحد
 إلى

 م0/0/0202الخميس 

 والتاريخ اليوم الفعالية ملحوظات

 
 الدراسي الفصل في الطلبة دوام  بدء

 .الثاني
 م1/0/0202 األحد

 م2/2/0202 السبت العالمي العمال يوم 

 السعيد الفطر عيد الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة

 م21/2/0202الخميس 
 إلى

 م22/2/0202السبت 

 م02/2/0202 الثالثاء .الهاشمية األردنية المملكة استقالل عيد 

 رسميا   دواما   السبت يوم يكون
 الذين والطلبة التدريسية للهيئات
 .اليوم هذا في اختبارهم سيتم

 لفصلل يةئلنهاا التحصيلية االختبارات
/  الثانوية المرحلة لطلبة الثاني الدراسي

 .(الثاني عشر)الثانية  السنة

 م26/2/0202األحد 
 إلى

 م12/2/0202األحد 

 رسميا   دواما   السبت يوم يكون
 الذين والطلبة التدريسية للهيئات
 .اليوم هذا في اختبارهم سيتم

 فصللل يةئلنهاا التحصيلية االختبارات
 التعليم مرحلة لطلبة الثاني الدراسي
/  الثانوية المرحلة وطلبة األساسي
 .(الحادي عشر) األولى السنة

 م1/6/0202الخميس
 إلى

 م29/6/0202 السبت

 م02/6/0202 األحد للطلبة الصيفية العطلة بدء 

 
  والشهادات النتائج إعداد من االنتهاء

 المدرسية
 م06/6/0202السبت 

 الثاني الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختبارات الدوام يدمواع :ثالثا ً
 

 ألولا الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختباراتمواعيد الدوام   :ثانيا ً
 

4 

3 

5 


