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 إدارة االمتحـانات واالخـتبارات
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 للعام الدراسي  

 م 2022 - 2021

 أيام الدوام واالختبارات التحصيلية والـعـطـل 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 ةػدمػقػادل                             
 

إن حتديد اإلطار الزمين للعام الدراسي القادم مسبقًا أمر ضروري تتوقف 
التعليمية التعلمية، وتتضح وفقو زلطات تنفيذ اخلطط  عليو الفعاليات

الدراسية واإلدارية للعاملٌن يف احلقل التعليمي، كي يتم تنفيذ ادلنهاج 
 التعلمية يف ادلدارس بشكل فاعل وبكفاءة عالية. وتتحقق النتاجات

واجلدير ابلذكر أن بنية العام الدراسي تستند إىل عدد من ادلرتكزات أمهها: 
لقومية والعادلية، عدد أايم الدراسة الفعلية، وادلناسبات الدينية والوطنية وا

وموعد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. وأتيت ىذه ادلرتكزات 
منسجمة مع قانون الرتبية والتعليم من جهة، والتوجهات العادلية من جهة 

 أخرى.
وأييت إصدار الوزارة ذلذا التقومي عواًن للقطاع الرتبوي عند وضع خططو 

شاملة يف سلرجات التعليم، وىي إذ تقدمو وبرارلو سعيًا للوصول إىل اجلودة ال
لألسرة الرتبوية لتتمىن ذلا النجاح يف ظل قائد الوطن وادلسًنة صاحب 

 .-حفظو هللا ورعاه-اجلاللة اذلامشية ادللك عبدهللا الثاين ابن احلسٌن

 وهللا ويل التوفيق
 

 مدير إدارة االمتحاانت واالختبارات
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 تدتند بنية العام الدراسي إلى جملة من المرتكزات التي يبنى عليها التقهيم المدرسي وهي:  
 
 بداية العام الدراسي ونهايته  (1

  إن تحديد مهعد لبداية العام الدراسي ومهعد لنهايته أمر ضروري لهضع الخطط الدراسية   
 سير عملية التعلم والتعليم، لذا سيكهن:   لتنظيم   
 هه بداية العام الدراسي. م2021أيلول من  األول  

 هه نهاية العام الدراسي. م2022حزيرانمن  عشر السادس
 

 الفصول الدراسية  (2
يتكهن العام الدراسي من فرلين دراسيين ينتهي كل منهما باختبارات تحريلية تليها عطلةة   

 م:2021/2022مبين في التقهيم المدرسي للعام الدراسي مدرسية، كما هه 
 ينتهي الفرل الدراسي األول باختبارات تحريلية مدتها أربعة عذر يهًما تبدأ يهم  -أ
 تليها  م17/1/2022المهافق  االثنينم وتدتمر إلى يهم 2/1/2022المهافق  األحد   

 عطلة الذتاء.   
 ينتهي الفرل الدراسي الثاني باختبارات تحريلية مدتها أربعة عذر يهًما تبدأ يهم  -ب

 م16/6/2022المهافةق  الخميسم وتدتمر إلى يهم 1/6/2022المهافق  األربعاء    
 تليها عطلة الريف.    

 

 

 

 الدراسي العام أواًل: بنية 
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 عدد أيام الدراسة (3
 تعتمد الهزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في الدنة على ما ورد في المادة     
 وتعديالته التي تنص على أن تتراوح 1994( لدنة3( من قانهن التربية والتعليم رقم )40)   
 ( يهمًا حدًا أدنى للمدارس 200-195أيام الدراسة الفعلية خالل الدنة الدراسية ما بين )   
 التي تعطل يهمين في األسبهع.   
 م 2022/ 2021وقةد أقةرت الهزارة أن يكةةهن عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسةي    
 ( يهم للفرلين الدراسيين.200)   
 

 المناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية (4
 حرصت الهزارة على التهفيق بين المناسبات الدينية والهطنية والقهمية والعالمية وعدد أيام    
 الدراسة الفعلية، آخذة بالحدبان إمكانية أن تعطل المدارس في األعياد الدينية الخاصة    
 لية بها، أو تقهم برحالت مدرسية بعد مهافقة الهزارة، شريطة أال يقل عدد أيام الدراسة الفع   
 ( يهًما.195عن )   
 

 الثانوية العامة (5
 ترتبط نتائج امتحان الثانهية العامة بإجراءات االلتحاق بالتعليم الجامعي داخل المملكة    
 وخارجها. وعليه فإن الهزارة تأخذ في الحدبان عند إعداد التقهيم المدرسي استخراج نتائج    
 امتحان شهادة الدراسة الثانهية العامة في االمتحان العام واالمتحان التكميلي وإعالنها في    
 الهقت المناسب إلعطاء الفرصة للطلبة الناجحين االلتحاق بالجامعات.   
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 والتاريخاليوم  الفعالية ملحوظات

تنظم ادلدرسة فرقاً طالبية 
وكشفية تطوعية للمساعدة يف 
تسليم الكتب ادلدرسية وإرشاد 

 الطلبة اجلدد.

بدء دوام اذليئات التدريسية للعام الدراسي 
م ، وتسليم الكتب 0200/ 0202

 ادلدرسية للطلبة ، وتسجيل ادلنقولٌن منهم.

 م00/6/0202األحد 
 إىل

 م12/6/0202الثالاثء 

 م2/7/0202األربعاء  بدء دوام الطلبة  يف الفصل الدراسي األول 

 ذكرى ادلولد النبوي الشريف مراعاة بالغ دولة رئيس الوزراء
 ربيع األول  20 االثنٌن

 م( 0202/ 26/22)

 م03/20/0202السبت  عيد ادليالد اجمليد. 

 م2/2/0200السبت  رأس السنة ادليالدية 

يكون يوم السبت دواماً رمسياً 
للهيئات التدريسية والطلبة 

سيتم اختبارىم يف ىذا  الذين
 اليوم.

االختبارات التحصيلية النهائية للفصل 
الدراسي األول لطلبة مرحلة التعليم 

األساسي وطلبة ادلرحلة الثانوية للصفٌن 
 احلادي عشر والثاين عشر.

 م0/2/0200األحد 
 إىل

 م25/2/0200 االثنٌن

 عطلة الشتاء 
 م 26/2/0200الثالاثء 

 إىل
 م5/0/0200 االثنٌن

 األول الدراسي للفصل والعطل التحصيلية مواعيد الدوام واالختبارات اثنياً: 
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 اليوم والتاريخ الفعالية ملحوظات

 م6/0/0200 الثالاثء بدء  دوام الطلبة يف الفصل الدراسي الثاين. 

 م2/3/0200 األحد يوم العمال العادلي 

 عيد الفطر السعيد بالغ دولة رئيس الوزراء مراعاة
 م0/3/0200 االثنٌن

 إىل
 م3/3/0200 اخلميس

 م03/3/0200 األربعاء عيد استقالل ادلملكة األردنية اذلامشية. 

يكون يوم السبت دواماً رمسياً 
للهيئات التدريسية والطلبة الذين 

 سيتم اختبارىم يف ىذا اليوم.

فصل للية ئلنهاااالختبارات التحصيلية 
 الصفالدراسي الثاين لطلبة ادلرحلة الثانوية 

 .الثاين عشر

 م23/3/0200األحد 
 إىل

 م12/3/0200 الثالاثء

يكون يوم السبت دواماً رمسياً 
للهيئات التدريسية والطلبة الذين 

 سيتم اختبارىم يف ىذا اليوم.

النهائية للفصل االختبارات التحصيلية 
الدراسي الثاين لطلبة مرحلة التعليم األساسي 

 الصف احلادي عشر .وطلبة ادلرحلة الثانوية 

 م2/4/0200األربعاء 
 إىل

 م24/4/0200 اخلميس

 م27/4/0200األحد  بدء العطلة الصيفية للطلبة 

االنتهاء من إعداد النتائج والشهادات   
 ادلدرسية

 م04/4/0200 األحد

 الثاين الدراسي للفصل والعطل التحصيلية واالختبارات الدوام مواعيد اثلثًا:
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  اً يهم (200)عدد أيام الدراسة الفعلية في الفرلين األول والثاني  . 
  يهم مهزعة وفق اآلتي: (109)عدد أيام الدراسة الفعلية في الفرل الدراسي األول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  وفق اآلتييهمًا مهزعة (  91) عدد أيام الدراسة الفعلية في الفرل الدراسي الثاني: 
 

 

 

 

 

 

 

 الشهر عدد أايم الدراسة الفعلية
 آب 6 7

 أيلول 7 00

 تشرين األول 22 02

 تشرين الثاين 22 00

 كانون األول 20 00

 ثاينلاكانون  2 22

 الشهر عدد أايم الدراسة الفعلية
 شباط 0 23

 آذار 1 01

 نيسان 2 02

 أاير 3 27

 حزيران 4 22
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 2 عيد ادليالد اجمليد م04/20/0202  – 03/20/0202

 0 رأس السنة ادليالدية م2/2/0200

 1 عيد الغطاس م4/2/0200

 2 عيد الشعانٌن م25/2/0200

 3 عيد الفصح اجمليد م03/2/0200  - 02/2/0200

 4 عيد الصعود م0/4/0200

 5 عيد انتقال السيدة العذراء م23/6/0200

 والتاريخاليوم  الفعالية ملحوظات
تنظم ادلدرسة فرقاً طالبية 

وكشفية تطوعية للمساعدة يف 
تسليم الكتب ادلدرسية وإرشاد 

 الطلبة اجلدد.

بدء  دوام اذليئات التدريسية للعام الدراسي  
، وتسليم الكتب ادلدرسية 0200/0201

 للطلبة، وتسجيل ادلنقولٌن منهم.

 م03/6/0200اخلميس 
 إىل

 م12/6/0200األربعاء 

 م2/7/0200اخلميس  بدء دوام الطلبة يف الفصل الدراسي األول 

 األعيــاد الدينية للطلبة املسيحينيرابعاً:  

 (م )مبدئي0201/  0200األول للعام الدراسي  يالفصل الدراس



8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



9 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مطبعة 

 إدارة االمتحانات واالختبارات


