
                                                                                                 
                             

 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم 
  

  المقدمة  
  

 توقــفت ضــروري أمــر مســبقاً  القــادم الدراســي للعــام زمنــيال طــاراإل تحديــد إن 

 الدراسـية الخطـط تنفيـذ محطـات وفقه وتتضح ، التعلمية التعليمية فعالياتال عليه

 النتاجـات وتتحقـق المنهـاج تنفيـذ يـتم كـي التعليمـي، الحقل فــي للعاملين واإلدارية

  . عالية وبكفاءة فاعل بشكل المدارس في التعلمية

: أهمهـا المرتكـزات مـــن عـدد إلى تستند الدراسـي العام بنية أن بالذكر والجدير

 ،  والعالميـــة والقوميـــة والوطنيـــة نيـــةالدي المناســـباتو ،  الفعليـــة الدراســـة أيـــام عـــدد
 منســجمة رتكــزاتالم هــذه وتأتـــي. العامــة الثانويــة الدراســة شــهادة امتحــان وموعــد

  .أخرى جهة من العالمية والتوجهات جهة، من والتعليم التربية قانون مـع

 خططــه وضــع عنــد التربــوي للقطــاع عونــاً  التقــويم لهــذا الــوزارة إصــدار ويــأتي

 تقدمه إذ وهي ، التعليم مخرجات في الشاملة الجودة إلى للوصول سعياً  وبرامجه

 الجاللـة صـاحب والمسـيرة الـوطن قائـد ظـل يفـ النجاح لها لتتمنى التربوية لألسرة

  - ورعاه اهللا حفظه -  الحسين ابن الثاني اهللا عبد الملك الهاشمية

  التوفيق ولي واهللا
  

  واالختبارات االمتحانات إدارة مدير
  السعودي محمد فايز الدكتور                                            

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 



                                                                                                 
                             

 

  

  

  

 والتاريخ اليوم الفعالية ملحوظات

 فرقاً  المدرسة تنظم
 تطوعية ةوكشفي طالبية

 تسليم في للمساعدة
 وٕارشاد المدرسية الكتب

  .الجدد الطلبة

  التدريسية الهيئات دوام بدء

 التحصيلية االختبارات نتائج واعتماد
 الدراسي للعام لإلكمال

 الكتب وتسليم، ٢٠١٢/٢٠١٣
 المنقولين وتسجيل، للطلبة المدرسية

 .منهم

  الخميس

٢٢/٨/٢٠١٣-  

  الخميس

٢٩/٨/٢٠١٣  

 الدراسي الفصل في ريسالتد بدء  
  .األول

  ١/٩/٢٠١٣ األحد

  
  

 
 

 المدرسـي التقـويم عليهـا يبنـى التـي المرتكـزات مـن جملة إلى الدراسي العام بنية تستند

  :وهي

  

 ونهايته الدراسي العام بداية )١

 الخطـــط لوضــع ضـــروري أمــر لنهايتــه وموعـــد الدراســي العــام لبدايـــة موعــد تحديــد إن

     -:سيكون لذا والتعليم، التعلم ةعملي سير لتنظيم الدراسية

 .الدراسي للعام بداية هو آب من والعشرون الثالث •

 .الدراسي للعام نهاية هو حزيران من عشر السادس •

  

 الدراسية الفصول )٢

 تليهـا تحصـيلية باختبارات منهما كل ينتهي دراسيين فصلين من الدراسي العام يتكون

   -: ٢٠١٢/٢٠١٣ دراسيال للعام التقويم هذا ففي.  مدرسية عطلة

 يــوم تبــدأ أيــام  ةعشــر  مــدتها تحصــيلية باختبــارات األول الدراســي الفصــل ينتهــي •

 تليهــا ٩/١/٢٠١٣ الموافــق األربعــاء ليــوم وتســتمر ٢٩/١٢/٢٠١٢ الموافــق الســبت

  .الشتاء عطلة

 يــوم تبــدأ أيــام ةعشــر  مــدتها تحصــيلية باختبــارات الثــاني الدراســي الفصــل ينتهــي •

 تليهــــا ١٦/٦/٢٠١٣ الموافـــــق األحــــد ليــــوم وتســــتمر ٥/٦/٢٠١٣ فــــقالموا األربعــــاء

 .الصيف عطلة

  
  

 ١ لمجيدا الميالد عيد أيام وثاني أول  ٢٦/١٢/٢٠١٢،  ٢٥/١٢/٢٠١٢

 ٢ الغطاس عيد  ٦/١/٢٠١٣

 ٣ الشعانين عيد  ٢٨/٤/٢٠١٣

 ٤ المجيد الفصح عيد من واالثنين األحد  ٦/٥/٢٠١٣، ٥/٥/٢٠١٣

 ٥ الصعود خميس  ١٣/٦/٢٠١٣

الدراسي العام بنية: أوالً   
 

المسيحيين للطلبة الدينية األعيــاد:  عاً راب  
 

)مبدئي(٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي للعام األول الدراسي الفصل:  خامساً   

٧ ٢ 



                                                                                                 
                             

 

  الدراسة أيام عدد )٣

 ورد مـا علـى السـنة فـي الفعليـة الدراسـة أيـام عـدد تحديـدها فـي الـوزارة تعتمد

 وتعديالتــه ١٩٩٤ لســنة) ٣( رقــم والتعلــيم التربيــة قــانون مــن) ٤٠( المــادة فــي

 مـــا تــراوحت الدراسـية السـنة خـالل الفعلية راسةالد أيام تكون أن على تنص التي

. األسـبوع فـي يـومين تعطـل التـي للمـدارس أدنـى كحد يوماً ) ٢٠٠-١٩٥( بيــن

 يـــــــــــالدراس للعــــام الفعليــــة الدراســــة أيــــام عــــدد ونـــــــــــــــــــيك أن الــــوزارة أقــــرت وقــــد

  .الدراسيين للفصلين يوماً ) ١٩٥( ٢٠١٣/ ٢٠١٢
  

  والعالمية والقومية والوطنية نيةالدي المناسبات )٤

 والقوميـــة والوطنيـــة الدينيـــة المناســـبات بـــين التوفيـــق علـــى الـــوزارة حرصـــت

 تعطـــــل أن إمكانيــــة باالعتبــــار آخــــذة ، الفعليــــة الدراســــة أيــــام وعــــدد والعالميــــة

 بعـــد مدرســـية بـــرحالت تقـــوم أو ، بهـــا الخاصـــة الدينيـــة األعيـــاد فـــي المـــدارس

  . يوماً  )١٩٥( عن الفعلية الدراسة أيام عدد يقل ال نأ شريطة ، الوزارة موافقة
  

  

  العامة الثانوية )٥

 فـي الجـامعي بـالتعليم االلتحـاق بـإجراءات العامة الثانوية امتحان نتائج ترتبط

 التقـويم إعـداد عنـد االعتبار في تأخذ الوزارة فإن وعليه.  وخارجها المملكة داخل

 الـــدورتين فـــي العامـــة الثانويـــةشـــهادة الدراســـة  امتحـــان نتـــائج اســـتخراج المدرســـي

ـــــي وٕاعالنهـــــا الصـــــيفيةو  الشـــــتوية ـــــت ف  للطلبـــــة الفرصـــــة إلعطـــــاء المناســـــب الوق

  .بالجامعات االلتحاق الناجحين

  

  

  

 
 

  

 
  .  يوماً ) ١٩٥( والثاني األول الفصلين في الفعلية الدراسة أيام عدد •
  :يأتي كما  موزعة يوماً )  ٩٨( األول الدراسي الفصل في الفعلية الدراسة أيام عدد •

  

  
  
  
  
 
 

  

  

  

 :يأتي كما موزعة يوماً )   ٩٧(  الثاني الدراسي الفصل في الفعلية الدراسة أيام عدد •

  
  
  
  
  

  
  

  

 الشــامل الثـانوي التعلــيم فـروع فــي الثانويـة المرحلــة لطلبـة الفعليــة الدراسـة أيــام عـدد يكـون •

 .  يوماً ) ٢١٩( الثالث المستوى في المهني

  
  

 الشهر الفعلية الدراسة أيام عدد

  آب  ٨  ٦

  أيلول ٩  ٢١

 األول تشرين ١٠ ٢٠

 الثاني تشرين ١١ ٢٠

 األول كانون ١٢ ٢٤

  الثاني كانون  ١  ٧

 الشهر الفعلية الدراسة أيام عدد

 شباط ٢   ١٨

 آذار ٣ ٢١

 نيسان ٤  ٢٢

 أيار ٥  ٢٣

 حزيران ٦ ١٣

 ً ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي للعام المدارس في الفعلية الدراسة أيام عدد:ثالثا  
  

٦ 
 

٣ 
 



                                                                                                 
                             

 

  

  
  
  

  

 والتاريخ اليوم الفعالية  ملحوظات

 شفيةوك طالبية فرقاً  المدرسة تنظم
 الكتب تسليم في للمساعدة تطوعية

 . الجدد الطلبة وٕارشاد المدرسية

 نتائج واعتماد التدريسية الهيئات دوام بدء
 الدراسي للعام لإلكمال التحصيلية االختبارات
 المدرسية الكتب وتسليم، ٢٠١١/٢٠١٢

 . منهم المنقولين وتسجيل، للطلبة

 -٢٣/٨/٢٠١٢ الخميس

 ٣٠/٨/٢٠١٢ الخميس

 ٢/٩/٢٠١٢ األحد األول الدراسي الفصل في التدريس بدء 

 المبارك األضحى عيد الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة

  الحجة ذو ٩ الخميس

)٢٥/١٠/٢٠١٢-  

 )٢٩/١٠/٢٠١٢ االثنين   

 الهجرية السنة رأس الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة
  محرم ١ الخميس

)١٥/١١/٢٠١٢( 

  
 لنهاية يةالمدرس التحصيلية االختبارات

 المرحلة لطلبة األول الدراسي الفصل
  الثانية السنة/ الثانوية

  -٦/١٢/٢٠١٢ الخميس

  ١٧/١٢/٢٠١٢ االثنين  

 ٢٥/١٢/٢٠١٢ الثالثاء .المجيد الميالد عيد 

 األساسية الصفوف لطلبة خاص ترتيب وضع

 في  دوامهم مواصلة يضمن األولى الثالثة

 الفصل لنهاية التحصيلية االختبارات فترة

 يوم ويكون  .كالمعتاد دراستهم واستمرار

 التدريسية للهيئات رسمياً  دواماً  السبت

 .اليوم هذا في اختبارهم سيتم الذين والطلبة

 الدراسي الفصل لنهاية التحصيلية االختبارات
 وطلبة األساسي التعليم مرحلة لطلبة األول

 .األولى السنة/الثانوية المرحلة

  -٢٩/١٢/٢٠١٢ السبت

 ٩/١/٢٠١٣ األربعاء  

  ١/١/٢٠١٣ الثالثاء  الميالدية السنة رأس 

  الشتاء عطلة 
  -١٠/١/٢٠١٣ الخميس

  ٤/٢/٢٠١٣ االثنين  

 األول ربيع ١٢ الخميس  الشريف النبوي المولد ذكرى الوزراء رئيس دولة بالغ مراعاة

)٢٤/١/٢٠١٣(  

  والتاريخ اليوم الفعالية ملحوظات

 
 الدراسي الفصل يف الطلبة دوام  بدء

 . الثاني
  ٥/٢/٢٠١٣ الثالثاء

 ١/٥/٢٠١٣ األربعاء العالمي العمال يوم 

 

 لنهاية المدرسية التحصيلية االختبارات
 المرحلة لطلبة الثاني الدراسي الفصل

 . الثانية السنة/الثانوية

  - ١١/٥/٢٠١٣ السبت   
  ٢١/٥/٢٠١٣ الثالثاء  

 
 األردنية المملكة استقالل عيد

 .اشميةاله
 ٢٥/٥/٢٠١٣ السبت

 األساسية الصفوف لطلبة خاص ترتيب وضع
 في  دوامهم مواصلة يضمن األولى الثالثة
 الفصل لنهاية التحصيلية االختبارات فترة

 يوم ويكون .كالمعتاد دراستهم واستمرار
 التدريسية للهيئات رسمياً  اً دوام السبت
  .اليوم هذا في اختبارهم سيتم الذين والطلبة

 الفصل لنهاية التحصيلية ختباراتاال
 التعليم مرحلة لطلبة الثاني الدراسي

 المرحلة وطلبة األساسي
  .األولى السنة/الثانوية

  -٥/٦/٢٠١٣ األربعاء
  ١٦/٦/٢٠١٣ األحد

 ١٧/٦/٢٠١٣ االثنين للطلبة الصيفية العطلة بدء 

 
  والشهادات النتائج إعداد من االنتهاء

 .المدرسية
  ٢٣/٦/٢٠١٣ األحد

الثاني الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختبارات الدوام مواعيد  
 

٤ 

األول الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختبارات الدوام مواعيد:ثانياً   
 

 ٥ 
 


