
                                                                                     

                

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 املقدمة
 

توقدددل هليددد  تأمدددر ردددر    القددد مل مسددد ق   زمين للعددد ل الد ا ددد  الددداطددد   اإلإن حتديدددد  
الد ا دددية  اإلما يدددة  حمطددد   تذفيددد  ا طددد   فقددد ،  تتضددد  التعليميدددة التعلميدددة فع ليددد  ال

ي ميدددة التعل  اقحقدددت التعليمددد ، تددد  يدددتم تذفيددد  املذجددد    تت قددد  الذت  ددد  للعددد مل  ي
 . املدا س بشكت ف هت  بكف ءة ه لية

هددم أيد ل   ن املرتكدزا  أهجد   الع ل الد ا   تستذد إىل هدم م اجلدير ب ل تر أن بذية 
ة ،  موهدد امت د ن ادج مذيدة  الواطذيدة  القوميدة  الع مليدةاملذ  د    الدي   ،الد ا ة الفعليدة

ع قدد يون اليبيددة  التعلدديم مددن مة مددتكددزا  مذسدد  ذدد ل املر الد ا ددة الن يويددة الع مددة.  تدد ي
  جة،  التو ج   الع ملية من  جة أخرى.

  يددد ي إرددددا  الدددواا ة ميددد ا التقدددوا هويددد   للقطددد   اليبدددو  هذدددد  ردددع خططددد   برا ددد 
،  ذدد  إت تقدمدد  ل  ددرة اليبويددة اجلددومة الشدد ملة ي تر دد   التعلدديم إىل ددعي   للورددو  

اهلل  اطن  املسدد ة ردد حال اجلالددة امي ليددة امللدد  ه دددلتتمددهل ميدد  الذ دد   ي دددت ق  ددد الددو 
 - حفظ  اهلل   ه ل -  الن ين ابن اقحس 

  اهلل  يل التوفي 
 

 مدير إما ة االمت  ي    االخت   ا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                     

                

  

المسيحيين للطلبة الدينية ًا: األعيــادرابع  

 

()مبدئي2710/2712يلفصل الدراسي األول للعام الدراسخامسًا:  ا  

 

 
 
 

 اليوم والتاريخ الفعالية ملحوظات

تنظم المدرسة فرقًا 
طالبية وكشفية تطوعية 
للمساعدة في تسليم 

رشاد  الكتب المدرسية وا 
 الطلبة الجدد.

 بدء دوام الهيئات التدريسية

ت واعتماد نتائج االختبارا
التحصيلية لإلكمال للعام الدراسي 

وتسليم الكتب  ،2716/2710
وتسجيل  ،المدرسية للطلبة
 المنقولين منهم.

 -22/2/2710الخميس

 11/2/2710 الخميس

التدريس في الفصل الدراسي  أبدي 
 .1/9/2710يوم االحد  األول

 1/9/2710 الجمعة

 
 

 
   اليت ي هل هليج  التقوا املد     ذ  تستذد بذية الع ل الد ا   إىل مجلة من املرتكزا

 
 بداية العام الدراسي ونهايته (1

 

الد ا ددية  الد ا د   موهدد لذج يتد  أمدر ردر    لوردع ا طد  لإن حتديدد موهدد ل دايدة العد 
     -التعلم  التعليم، ل ا  يكون  ةلتذظيم    هملي
 ذو بداية للع ل الد ا  . األ   من ايلو 

 ذو هن ية للع ل الد ا  . من حزيران هشر اقح م 
 

 الفصول الدراسية (2
 

 تليجددد ب خت ددد  ا  حتصددديلية  مذجمددد فصدددل  م ا دددي  يذتجددد  تدددت  يتكدددون العددد ل الد ا ددد  مدددن
  -  6102/6102فف  ذ ا التقوا للع ل الد ا    .هطلة مد  ية

 الناثدد ء ت دددأ يددول هشددرة ايدد ليذتجدد  الفصددت الد ا دد  األ   ب خت دد  ا  حتصدديلية مددد   
تليجدددددد  هطلددددددة  60/0/6102املوافدددددد   سدددددد  ال تسددددددتمر ليددددددول  01/0/6102وافدددددد  امل

 الشت ء.
 مددي ا  ت دددأ يددول أيدد ل تسددعةيذتجدد  الفصددت الد ا دد  الندد ين ب خت دد  ا  حتصدديلية مددد   

 تليج  هطلة الصيل. 00/2/6102املوافد   االحد تستمر ليول  0/2/6102املواف  
 
 

 1 لمجيدا عيد الميالد 26/12/2716 –22/12/2716 

 2 عيد الغطاس 6/1/2710

 1 انينعيد الشع 9/2/2710

 2 عيد الفصح المجيد  10/2/2710 -16/2/2710

 2 خميس الصعود 22/2/2710

 أواًل: بنية العام الدراسي
 

2  
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2716/2710يالفعلية في المدارس للعام الدراسثالثًا:عدد أيام الدراسة   
 عدد أيام الدراسة (1

 

( 01ي حتديددذ  هددم أيد ل الد ا دة الفعليدة ي السدذة هلدد مد    م ي املد مة   تعتمدد الدواا ة
هلدد أن تكدون أيد ل  الديت تدذ  تعدياتد   0990 ( لسدذة3من ق يون اليبية  التعليم  قم  

( يومددد   ت دددد أم  611-091  يا   مددد  بددد تدددالد ا دددة الفعليدددة خدددا  السدددذة الد ا دددية 
   و .للمدا س اليت تعطت يوم  ي األ

 6102/ 6102  دالد ا دد هدددم أيدد ل الد ا ددة الفعليددة للعدد ل ونددددر  الددواا ة أن يكدد أقددد قدد 
 ( يوم   للفصل  الد ا ي .091 

 

 المناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية (2
 

حرردد  الددواا ة هلددد التوفيدد  بدد  املذ  دد    الديذيددة  الواطذيددة  القوميددة  الع مليددة  هدددم أيدد ل 
ا ة الفعلية، آخ ة ب الهت    إمك يية أن تعطت املدا س ي األهيد م الديذيدة ا  ردة  د ، الد  

الد ا دة الفعليدة  ادريطة أن ال يقدت هددم أيد لأ  تقول برحا  مد  ية بعد موافقدة الدواا ة، 
 يوم  .  (091  نه
 

 الثانوية العامة (2
 

اململكدة  لتعليم اجل مع  ي ماخدتإ راءا  االلت  ق ب بيت  ج امت  ن الن يوية الع مة  ترت  
 هلي  فإن الواا ة ت خ  ي االهت د   هذدد إهددام التقدوا املد  د  ا دتترا  يتد  ج  . خ   ج 
الصدديفية  إهاهندد  ي الوقدد  الشددتوية    الن يويددة الع مددة ي الددد  ت اددج مة الد ا ددة امت دد ن 

 املذ  ال إلهط ء الفررة للطل ة الذ     االلت  ق ب جل مع  .
 
 

 
 
 

 
 

 ( يوما  915عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين األول والثاني )  . 
 ( 914عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي األول )  موزعة  كما يأتي: يوما 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  يوما  موزعة كما يأتي:(  19) الفعلية في الفصل الدراسي الثانيعدد أيام الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 

 

  يكووون عوودد أيووام الدراسووة الفعليووة للل ووة المر لووة الثانويووة فووي فووروش التعلوويم الثووانو  ال ووامل
ا  ما فيها ايام التدريب العملي الصيفي.229المهني في السنة الثانية )  ( يوم 

 

 الشهر فعليةعدد أيام الدراسة ال

 آب 2 0
 أيلول 9 10
 تشرين األول 17 21

 تشرين الثاني 11 22

 كانون األول 12 21

 كانون الثاني 1 16

 الشهر عدد أيام الدراسة الفعلية

 شباط 2   16

 آذار 1 22

 نيسان 2 21

 أيار 2 21

 حزيران 6 9
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 مواعيد الدوام واالختبارات التحصيلية والعطل للفصل الدراسي الثاني

 

 ثانيًا:مواعيد الدوام واالختبارات التحصيلية والعطل للفصل الدراسي األول
 

 
 
 

 

 اليوم والتاريخ الفعالية ملحوظات

بية وكشفية تنظم المدرسة فرقًا طال
تطوعية للمساعدة في تسليم الكتب 

رشاد الطلبة الجدد.  المدرسية وا 

واعتماد نتائج  بدء دوام الهيئات التدريسية
االختبارات التحصيلية لإلكمال للعام الدراسي 

 وتسليم الكتب المدرسية ،2716 / 2712
 وتسجيل المنقولين منهم. ،للطلبة

 -22/2/2716االربعاء 

 11/2/2716االربعاء 

 1/9/2716 الخميس بدء التدريس في الفصل الدراسي األول 

 عيد األضحى المبارك بالغ دولة رئيس الوزراءمراعاة 

 ذو الحجة 17ثنيناال 
(12/9/2716- 

 (12/9/2716 الخميس

 رأس السنة الهجرية بالغ دولة رئيس الوزراءمراعاة 
 محرم 1 االحد

(2/17/2716) 

 
 مدرسية لنهايةاالختبارات التحصيلية ال

 الثانوية الفصل الدراسي األول لطلبة المرحلة
 / السنة الثانية

 -17/12/2716 السبت  
 22/12/2716 الخميس

 ذكرى المولد النبوي الشريف مراعاة بالغ دولة رئيس الوزراء
 ربيع األول 12 االثنين

(12/12/2716)  

 22/12/2716 االحد عيد الميالد المجيد. 

لسبت دوامًا رسميًا للهيئات ا يكون يوم  
اختبارهم في  التدريسية والطلبة الذين سيتم

 .هذا اليوم

االختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي 
األول لطلبة مرحلة التعليم األساسي وطلبة 

 السنة األولى. / المرحلة الثانوية

 -17/1/2710 الثالثاء
 21/1/2710  السبت  

 1/1/2710 الحدا رأس السنة الميالدية 

 عطلة الشتاء 
 -22/1/2710 االحد

 6/2/2710 االثنين

 اليوم والتاريخ الفعالية ملحوظات

 
بدء  دوام الطلبة في الفصل الدراسي 

 الثاني.
 0/2/2710 الثالثاء

 1/2/2710 االثنين يوم العمال العالمي 

 

االختبارات التحصيلية المدرسية لنهاية 
ي لطلبة المرحلة الفصل الدراسي الثان

 السنة الثانية. / الثانوية

 -6/2/2710 السبت   
 12/2/2710 الخميس  

 
عيد استقالل المملكة األردنية 

 الهاشمية.
 22/2/2710 الخميس

للهيئات  اً رسمي اً يكون يوم السبت دوام
التدريسية والطلبة الذين سيتم اختبارهم في 

 هذا اليوم.

الفصل االختبارات التحصيلية لنهاية 
الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم 

 / األساسي وطلبة المرحلة الثانوية
 السنة األولى.

 -1/6/2710 الخميس
 11/6/2710 االحد

 12/6/2710 االثنين بدء العطلة الصيفية للطلبة 

 
إعداد النتائج والشهادات  االنتهاء من 

 المدرسية.
 22/6/2710 الخميس
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