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أيام الدوام واالختبارات التحصيلية والـعـطـل
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املـقـدمـة
إن حتديد اإلطار الزمين للعام الدراسي القادم مسبقاً أمر ضروري تتوقف
عليه الفعاليات التعليمية التعلمية ،وتتضح وفقه حمطات تنفيذ اخلطط
الدراسية واإلدارية للعاملني يف احلقل التعليمي ،كي يتم تنفيذ املنهاج
وتتحقق النتاجات التعلمية يف املدارس بشكل فاعل وبكفاءة عالية.
واجلدير ابلذكر أن بنية العام الدراسي تستند إىل عدد من املرتكزات أمهها:
عدد أايم الدراسة الفعلية ،واملناسبات الدينية والوطنية والقومية والعاملية،
وموعد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .وأتيت هذه املرتكزات
منسجمة مع قانون الرتبية والتعليم من جهة ،والتوجهات العاملية من جهة
أخرى.
وأييت إصدار الوزارة هلذا التقومي عوانً للقطاع الرتبوي عند وضع خططه
وبراجمه سعياً للوصول إىل اجلودة الشاملة يف خمرجات التعليم ،وهي إذ تقدمه
لألسرة الرتبوية لتتمىن هلا النجاح يف ظل قائد الوطن واملسرية صاحب
اجلاللة اهلامشية امللك عبدهللا الثاين ابن احلسني حفظه هللا ورعاه.
وهللا ويل التوفيق
مدير إدارة االمتحاانت واالختبارات
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أوالً :بنية العام الدراسي
تستند بنية العام الدراسي إلى جملة من المرتكزات التي يبنى عليها التقويم المدرسي وهي:

 )بداية العام الدراسي ونهايته

إن تحديد موعد لبداية العام الدراسي وموعد لنهايته أمر ضروري لوضع الخطط الدراسية

لتنظيم سير عملية التعلم والتعليم ،لذا سيكون:
األول من أيلول 2021م هو بداية العام الدراسي.
السادس من تموز 2022م هو نهاية العام الدراسي.
 )الفصول الدراسية

يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين ينتهي كل منهما باختبارات تحصيلية تليها عطلة
مدرسية ،كما هو مبين في التقويم المدرسي للعام الدراسي 2022/2021م:

يوما تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأ يوم
أ -ينتهي الفصل الدراسي األول باختبارات تحصيلية مدتها أربعة عشر ً
األربعاء الموافق 2021/12/8م وتستمر إلى يوم الخميس الموافق 2021/12/23م تليها
عطلة الشتاء.
يوما تبدأ يوم
ب -ينتهي الفصل الدراسي الثاني باختبارات تحصيلية مدتها سبعة عشر ً
السبت الموافق 2022/6/18م وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتمر إلى يوم األربعاء الموافـق 2022/7/6م
تليها عطلة الصيف.
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 )عدد أيام الدراسة

تعتمد الو ازرة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة

( )40من قانون التربية والتعليم رقم ( )3لسنة1994وتعديالته التي تنص على أن تتراوح
أيام الدراسة الفعلية خالل السنة الدراسية ما بين ( )200-195يوم حداً أدنى لل ـ ـ ـمدارس
التي تعطل يومين في األسبوع.
وقـد أقـرت الو ازرة أن يكــون عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الد ارسـي 2022 /2021م
( )195يوماً للفصلين الدراسيين.
 )المناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية

حرصت الو ازرة على التوفيق بين المناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية وعدد أيام
الدراسة الفعلية ،آخذة بالحسبان إمكانية أن تعطل المدارس في األعياد الدينية الخ ـ ـ ـ ـاصة
بها ،أو تقوم برحالت مدرسية بعد موافقة الو ازرة ،شريطة أال يقل عدد أيام الدراسة الفعلية

يوما.
عن (ً )195
 )الثانوية العامة

ترتبط نتائج امتحان الثانوية العامة بإجراءات االلتحاق بالتعليم الجامعي داخل المـ ـ ـ ـ ـملكة

وخارجها .وعليه فإن الو ازرة تأخذ في الحسبان عند إعداد التقويم المدرسي استخراج نتائج
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في االمتحان العام واالمتحان التكميلي وإعالنها في
الوقت المناسب إلعطاء فرصة االلتحاق بالجامعات للطلبة الناجحين.
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اثنياً :مواعيد الدوام واالختبارات التحصيلية والعطل للفصل الدراسي األول
اليوم والتاريخ

الفعالية

األحد 2021/8/22م

بدء دوام اهليئات التدريسية للعام الدراسي

الثالاثء 2021/8/31م

للطلبة  ،وتسجيل املنقولني منهم.

األربعاء 2021/9/1م

بدء دوام الطلبة يف الفصل الدراسي األول

إىل

االثنني  12ربيع األول

( 2021 /10/18م)
السبت 2022/1/1م
األربعاء 2021/12/8م
إىل

اخلميس 2021/12/23م
السبت 2021/12/25م
األحد  2021/12/26م
إىل

االثنني 2022/1/31م

2022 /2021م  ،وتسليم الكتب املدرسية

ذكرى املولد النبوي الشريف

ملحوظات
تنظم املدرسة فرقاً طالبية

وكشفية تطوعية للمساعدة يف

تسليم الكتب املدرسية وإرشاد
الطلبة اجلدد.

مراعاة بالغ دولة رئيس الوزراء

رأس السنة امليالدية
االختبارات التحصيلية النهائية للفصل
الدراسي األول لطلبة مرحلة التعليم األساسي
وطلبة املرحلة الثانوية للصفني احلادي عشر
والثاين عشر.

عيد امليالد اجمليد.

عطلة الشتاء
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يكون يوم السبت دواماً رمسياً
للهيئات التدريسية والطلبة
الذين سيتم اختبارهم يف هذا
اليوم.

اثلثاً :مواعيد الدوام واالختبارات التحصيلية والعطل للفصل الدراسي الثاين
اليوم والتاريخ
الثالاثء 2022/2/1م
األحد 2022/2/20م

الفعالية

ملحوظات

بدء دوام طلبة الصف الثاين عشر
يف الفصل الدراسي الثاين.

بدء دوام طلبة مرحلة التعليم األساسي

وطلبة املرحلة الثانوية الصف احلادي عشر يف
الفصل الدراسي الثاين.

األحد 2022/5/1م
اإلثنني 2022/5/2م
إىل

األربعاء 2022/5/4م

يوم العمال العاملي
عيد الفطر السعيد

األربعاء 2022/5/25م

عيد استقالل اململكة األردنية اهلامشية.

السبت 2022/5/14م

االختبارات التحصيلية النهائية للفصل

الثالاثء 2022/5/31م

الثاين عشر.

إىل

السبت 2022/6/18م
إىل

الدراسي الثاين لطلبة املرحلة الثانوية الصف

تكون أايم السبت دواماً رمسياً
للهيئات التدريسية والطلبة.

االختبارات التحصيلية النهائية للفصل
تكون أايم السبت دواماً رمسياً
الدراسي الثاين لطلبة مرحلة التعليم األساسي للهيئات التدريسية والطلبة الذين

األربعاء 2022/7/6م

وطلبة املرحلة الثانوية الصف احلادي عشر.

اخلميس 2022/7/7م

بدء العطلة الصيفية للطلبة

اخلميس 2022/7/21م

مراعاة بالغ دولة رئيس الوزراء

االنتهاء من إعداد النتائج والشهادات
املدرسية
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سيجري اختبارهم يف هذا اليوم.

• عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين األول والثاني ( )195يوماً.
• عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي األول ( )92يوماً موزعة وفق اآلتي:

عدد أايم الدراسة الفعلية

الشهر
آب

8

9

أيلول

9

22

تشرين األول

10

20

تشرين الثاين

11

22

كانون األول

12

19

كانون الثاين

1

0

• عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني (  ) 103أيام موزعة وفق اآلتي:

عدد أايم الدراسة الفعلية

الشهر
شباط

2

7

آذار

3

23

نيسان

4

21

أاير

5

21

حزيران

6

26

متوز

7

5
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رابعاً :األعيــاد الدينية للطلبة املسيحيني
1

عيد امليالد اجمليد

2021/12/26 – 2021/12/25م

2

رأس السنة امليالدية

2022/1/1م

3

عيد الغطاس

2022/1/6م

4

عيد الشعانني

2022/4/17م

5

عيد الفصح اجمليد

6

عيد الصعود

2022/6/2م

7

عيد انتقال السيدة العذراء

2022/8/15م

2022/4/25 - 2022/4/24م

الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2023 / 2022م (مبدئي)
اليوم والتاريخ
اخلميس 2022/8/25م
إىل

الفعالية

ملحوظات

بدء دوام اهليئات التدريسية للعام الدراسي

تنظم املدرسة فرقاً طالبية

 ،2023/2022وتسليم الكتب املدرسية

األربعاء 2022/8/31م

للطلبة ،وتسجيل املنقولني منهم.

اخلميس 2022/9/1م

بدء دوام الطلبة يف الفصل الدراسي األول
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وكشفية تطوعية للمساعدة يف

تسليم الكتب املدرسية وإرشاد
الطلبة اجلدد.
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مطبعة
إدارة االمتحانات واالختبارات
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