
أجندة األهل
٢٠٢٠-٢٠٢١

األهلية والمطران



كلمة من  
المديرة العامة 

 هيفاء نجار

“

مــدارســنا ليســت مســتودعــًا لــألجــوبــة، إنــها فــضاٌء لــتولــيد األســئلة، فــضاٌء يحــرر ”

الــمخيلة والــذوق والحــدس. فــالــذيــن يــنطلقون مــن الــواقــع يــعيشون كــنباتــات 

تـعّرش عـلى الجـدران، أمـا الـذيـن يـنطلقون مـن الـمخّيلة فـيعيشون كـما لـو أّنـهم 

نذروا حياتهم لكي يبتكروا للواقع جسمًا آخر، وصورة جديدة.






الرموز:

المطران

األهلية

مالحضات 
جميع األنشطة مرهونة بقرار وزارة التربية والتعليم. 

األيام المظللة عطل. 
 العطل الرسمية والدينية مرهونة بقرار رئاسة الوزراء.

 برنامج السنوات االبتدائية

 برنامج السنوات المتوسطة

 برنامج الدبلوما



آب
لنخدم بعضنا البعض، ألّن في الخدمة معنى الوجود



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
٢ ١

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠

٢٣  ٢٢
اجتماع األهل عبر االنترنت  
ألهالي طلبة الصفوف ١-٥ 

١٢:٠٠ - ١٣:٣٠

٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧

٣٠ ٢٩ 
اجتماع المديرة العامة مع 

األهل  
 ١١:٠٠ - ١٢:٣٠

لقاء تعريفي ببرنامج السنوات 
المتوسطة  

ألهالي طلبة الصف السادس 
وأهالي الطلبة الجدد 

 ١٣:٠٠ - ١٤:٣٠

٢٨ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ 

 ٣١
لقاء تعريفي عبر اإلنترنت 

 Edunation & COGx
١٨:٠٠-٢٢:٠٠

دفع األقساط المدرسية وتسجيل األنشطة والباصات 
٥-KG لصفوف

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

عيد األضحى

عيد األضحى

دفع األقساط المدرسية وتسجيل األنشطة والباصات 
٥-KG لصفوف

دفع األقساط المدرسية وتسجيل 
األنشطة والباصات 
٥-KG لصفوف

دفع األقساط المدرسية وتسجيل األنشطة والباصات 
٥-KG لصفوف

دفع األقساط المدرسية وتسجيل 
األنشطة والباصات 
٥-KG لصفوف

رأس السنة الهجرية



أيلول
 نخطو الخطوة األولى معًا، وكّلنا إيمان، وعيوننا ال تبصر

سوى شروق تلو شروق



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين

٥ ٦ 

لقاء تعريفي ألهالي الصف السادس 
بمعلمي الصف السادس 

١٨:٠٠ - ١٩:٣٠

٣ ٤ 
  

١ ٢ 

دوام طلبة الصف ٦ والطلبة الجدد ٧-١٠  
 ٩:٠٠ - ١٢:٠٠

١٣  ١٢
بدء الحملة الدعائية لمجلس الطلبة 

لصفوف ١ - ١٢ 

ورشة برنامج السنوات االبتدائية 
 ٥ - KG ألهالي صفوف

قاعة المطران 
بدء الدوام الرسمي ألطفال الروضة  

٨:١٥-١٣:٠٠

١١ ١٠ 
دوام قصير ألطفال الروضة 

٨:١٥-١٢:٠٠

٩ 
دوام قصير ألطفال الروضة 

٨:١٥-١٢:٠٠

٨ 
دوام أطفال الروضة KG1 الشعبة ج، د 

المجموعة األولى ٨:٣٠ - ٩:٣٠ 
المجموعة الثانية ١٠:٠٠ - ١١:٠٠ 

المجموعة الثالثة ١١:٣٠ - ١٢:٣٠  

دوام أطفال KG2 الجدد 
١٠:٠٠-١١:٠٠

٧ 
 دوام أطفال الروضة KG1 الشعبة 

أ، ب 
المجموعة األولى ٨:٣٠ - ٩:٣٠ 
 المجموعة الثانية ١٠:٠٠ - ١١:٠٠ 
المجموعة الثالثة ١١:٣٠ - ١٢:٣٠

٢٠ ١٩ 
ورشة عمل توعوية ألهالي الروضة حول أسلوب 

القراءة 
انتخابات مجلس الطلبة وإعالن النتائج 

ورشة برنامج السنوات المتوسطة لألهالي لصفوف 
٦-١٠ الساعة ٩:٠٠-١١:٠٠ 

قصة ما قبل النوم للصف األول الساعة ١٧:٠٠-٢٠:٠٠ 
األهلية في قاعة االبتدائي  
المطران في مكتبة الثانوي 

ألغاز وأحاٍج لصفوف ٢-٣ 
الساعة ١٧:٣٠-١٩:٠٠ األهلية في القاعة الرئيسية 

تيلي ماتش للصف الرابع 
الساعة ١٨:٠٠-١٩:٣٠ في ملعب المطران 

أسئلة وأجوبة للصف الخامس 
الساعة ٢٠:٠٠-٢١:٣٠ في قاعة الروضة

١٨ ١٥ ١٦ ١٧ ١٤

٢٧ التطوير المهني للمعلمين ٢٦ 
عطلة للطلبة  

  ٥-KG لصفوف

٢٥  ٢٤
تصوير صفوف الكتاب السنوي 

المطران الصفوف ١-٥ 
يوم المرح في الروضة

 ٢٣
تصوير صفوف الكتاب السنوي 

المطران الصفوف ١-٥
 ٢٢

تصوير صفوف الكتاب السنوي األهلية 
الصف ١-٥

بدء تسجيل الروضة  ٢١
تصوير صفوف الكتاب السنوي 

األهلية الصف ١-٥

الصورة الجماعية ألطفال الروضة ٣٠ 
تصوير الصف ١٢ 

٢٩ ٢٨

دوام طلبة الصف األول 
المجموعة األولى ٨:٣٠-٩:٣٠ 
المجموعة الثانية ١٠:٠٠-١١:٠٠ 
المجموعة الثالثة ١١:٣٠-١٢:٣٠ 

دوام الطلبة الجدد 
 الصف ٢ ،٤ الساعة ١٠:٠٠-١١:٠٠ 
الصف ٣، ٥ الساعة ١١:٣٠-١٢:٣٠

بدء الدوام الرسمي لصفوف ٦-١٠  
٩:٠٠-١٥:٤٠

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

دوام الطالب صفوف ٤،٢ 
داوم الطالب صفوف ١، ٣، ٥  ٨:١٥ - ١٤:٠٠

٨:١٥ - ١٤:٠٠

بدء الدوام الرسمي لصفوف ١ - ٥  
٨:١٥ - ١٣:٠٠



تشرين األول
لنجعل من أنفسنا جسورًا نحو كل ما هو جميل



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين

 ٤
مخيم داخلي 

 للصف الخامس 
الساعة ٨:٠٠-٢٠:٠٠ 

 ٣
ورشة لألهالي الروضة عن برنامج 

اللغة والنطق 
الساعة ٩:٠٠-١٠:٠٠ 
قاعة الروضة 

ورشة أهالي الصف الخامس 
المتحان الفرنسي الديلف   

 الساعة ١١:٣٠-١٢:٣٠

 ٢
دوري الصغار ١

 ١
تصوير الصف ١٢ 

 ١١  ١٠
ورشة الكاشف لألهل 

 ١٢ - KG لصفوف
الساعة ٨:٣٠-١٠:٣٠ 

قاعة الثانوي األهلية

 ٩
دوري الصغار ٢

 ٨
يوم رياضي للصف الثاني 

 ٧  ٦
يوم رياضي للصف األول 

 ٥

 ١٨  ١٧
التطوير المهني للمعلمين 

عطلة لطلبة  
   ٥-KG الصفوف

  IBDP و IBCP لقاء تعريفي ببرامج
ألهالي طلبة الصف العاشر

 ١٦  ١٥
  IBDP و IBCP لقاء تعريفي ببرامج

لطلبة الصف العاشر 
٩:٠٠ - ١٥:٠٠

١٤ ١٣ ١٢

 ٢٥
مخيم داخلي 
 للصف الرابع 

الساعة ٨:٠٠-٢٠:٠٠ 

 ٢٤
ورشة إرشاد ألهالي الروضة 

قاعة الروضة 

العرض الصفي للصف الرابع 
العرض األول ٩:٠٠-١٠:٠٠ 
العرض الثاني ١١:٠٠-١٢:٠٠ 
العرض الثالث ١٢:٣٠-١٣:٣٠

 ٢٣
باريات دوري الصغار

 ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩

٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨  ٢٧
الحفل التنكري  

 ٥-KG لصفوف

٢٦

عطلة منتصف الفصل

المولد النبوي الشريف

MUN مؤتمر األهلية والمطران 
لصفوف ٩-١٢

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:



تشرين الثاني
معًا نستطيع



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
١

٨  ٧
اجتماع األهل  
لصفوف ٦-١٢

 ٦  ٥

رفع الشهادات على  
 Edunation
لصفوف ١١-١٢

٤ ٣ ٢

 ١٥
مخيم داخلي 

 للصف الثالث 
 ٨:٠٠-٢٠:٠٠

 ١٤  ١٣  ١٢ ١١  ١٠
 االنتخابات النيابية

 ٩

 ٢٢  ٢١
اجتماع األهل األول  
٥-KG لصفوف

٢٠ ١٩  ١٨  ١٧
  

١٦

٢٩  ٢٨
التطوير المهني للمعلمين 

عطلة للطلبة  
 ١٠-KG لصفوف

 ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣
يوم البيجاما 
الروضة

٣٠

تقرير عالمات منتصف الفصل األول 
حفل الختام لدوري الصغارلصفوف ٦-١٠

مسرحية القسم الثانوي

بداية إجازة دراسية لصف ١١ 

بداية االمتحان الشفوي الرسمي 
عطلةلصف ١٢ برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:



كانون األول
من القلب إلى القلب



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

١٣  ١٢
عرض الصف الثالث

١١ ١٠ ٩ ٨ ٧

٢٠  ١٩
 Dancing Classroom حفلة

قاعة المطران 
العرض األول ٩:٠٠-١٠:٠٠ 
العرض الثاني ١٠:٠٠-١١:٠٠

١٨  ١٧  ١٦
مسرحية عيد الميالد 
لألهل الساعة ١٢:٠٠-١٣:٠٠

١٥ ١٤

٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١

٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨

 إجازة دراسية لصف ١١
االمتحان الشفوي الرسمي لصف ١٢

امتحانات نهاية الفصل األول لصف ١١ 
االمتحان الشفوي الرسمي لصف ١٢

امتحانات نهاية الفصل األول لصف ١١ 
االمتحان الشفوي الرسمي لصف ١٢

امتحانات نهاية الفصل األول لصف ١١ 
االمتحان الشفوي الرسمي لصف ١٢

 عطلة عيد الميالد المجيد

 عطلة عيد الميالد المجيد

نهاية إجازة دراسية لصف ١١

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

بداية امتحانات نهاية الفصل األول 
لصف ١١



كانون الثاني
كل خطوة بداية جديدة، لنخطوها معا وكلنا أمل



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين

٣ ٢ ١

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤

١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣  ١٢  ١١

٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨

٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥

عطلة الشتاء

عطلة الشتاء

عيد الغطاس

بدء دوام الطلبة 

بداية حجز المقعد ودفع 
الرسوم المدرسية

تقرير عالمات منتصف الفصل 
األول 

لصفوف ١١-١٢

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:



شباط
هكذا يكون العطاء، عطاء كامل متكامل غير مشروط



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين

٦ ٧ 
ورشة برنامج التدخل المبكر 

لصفوف الروضة عبر اإلنترنت  

ورشة معرض الصف الخامس 
قاعة المطران 

١٢:٠٠-١٤:٠٠

٥ ٤ ٣ ٢ ١

 ١٤
مؤتمر األهلية والمطران 

وروضتهما السنوي

 ١٣
مؤتمر األهلية والمطران وروضتهما 

السنوي 
عطلة لطلبة  
١٢-KG الصفوف

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨

٢١ ٢٠ 
عرض الصف الثاني 

العرض األول ٩:٠٠-١٠:٠٠ 
العرض الثاني ١١:٠٠-١٢:٠٠ 
العرض الثالث ١٢:٣٠-١٣:٣٠

١٧ ١٨ ١٩ ١٦ ١٥

٢٨ ٢٧ 
ورشة اإلرشاد 
 ٥-KG لصفوف
٨:٣٠-١٠:٣٠

٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٢ ٢٣ 

إجازة دراسية لصف ١٢

إجازة دراسية لصف ١٢ تقرير عالمات منتصف الفصل 
األول صفوف ٦-١٠

 مسرحية المرحلة المتوسطة
الصفوف ٦-١٠

مؤتمر يال شباب

االمتحانات التجريبية لصف ١٢

نهاية حجز المقعد ودفع 
الرسوم المدرسية

االمتحانات التجريبية لصف ١٢

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

نهاية اإلجازة الدراسية لصف ١٢بداية اإلجازة الدراسية لصف ١٢

بداية االمتحانات التجريبية لصف ١٢



 معًا، يدًا بيد نبني مستقبًال يسوده االحترام والمساواة،
وينتصر فيه الحق

آذار



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
٧  ٦

عرض الصف األول 
العرض األول ٩:٠٠-١٠:٠٠ 
العرض الثاني ١١:٠٠-١٢:٠٠ 
العرض الثالث ١٢:٣٠-١٣:٣٠

٥ ٤ ٣ ٢ ١

 ١٤  ١٣ ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨

 ٢١  ٢٠

 Dancing“حفلة ال
 “Classroom

الصف ٥ 
قاعة المطران 

العرض األول ٩:٣٠-١٠:٠٠ 
العرض الثاني ١٠:٠٠-١٠:٣٠

 ١٩  ١٨
حفل عيد األسرة 

KG 2 

 ١٧
حفل عيد األسرة 

KG ١

 ١٦  ١٥

 ٢٨  ٢٧
اجتماع األهل - الطالبة - 
٥-KG المعلمة لصفوف

 ٢٦  ٢٥  ٢٤ ٢٣ ٢٢

٣١ ٣٠  ٢٩
لباس حر 

KG

االمتحانات التجريبية لصف ١٢

عطلة منتصف الفصل

حفل وداع وتصوير الصفوف 
الصف ١٢

 Edunation رفع الشهادات على
CP & DP لصفوف

تقرير عالمات منتصف الفصل 
الثاني لصفوف ٦-١٠

اجتماع األهل لصفوف ٦-١٠بدء الفصل الثالث

معرض الفن

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

بداية االختبارات التجريبية  
لصفوف ١-٥

نهاية االمتحانات التجريبية لصف ١٢

نهاية االختبارات التجريبية  
لصفوف ١-٥

االسبوع الثقافي

االختبارات التجريبية  
لصفوف ١-٥



نيسان
الطبيعة ملهمة، نمشي في خطاها وكّلنا تواضع أمام عظمة الكون



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين

 ٤
مخيم 
الصف ١

٣ 
التطوير المهني للمعلمين 

عطلة لطلبة  
 ١٢-KG الصفوف

معرض المشروع الشخصي 
 للصف ١٠  
١٨:٠٠-٢٠:٠٠

٢ ١ 
اليوم الرياضي 

الصف ٤  

١١ 
مخيم 
الصف ٢

١٠ 
لقاء تعريفي ألهالي الصف 9 

بالمشروع الشخصي 
٩:٠٠-١٠:٠٠

٩ ٨ 
اليوم الرياضي 

الصف ٥ 

٧ ٦ 
اليوم الرياضي 

الصف ٣

٥

١٨ ١٧ 
مسرحية الدراما 

لصفوف ١-٥ 
١٢:٠٠-١٣:٠٠

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢

٢٥ 
أحد الشعانين

٢٤ 
معرض الصف ٥

٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩

٣٠ ٢٩ ٢٨ 
اصطياد بيض عيد الفصح

٢٧ ٢٦
بداية امتحانات البكالوريا الرسمية 

للصف ١٢

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

بداية عطلة عيد الفصح



أيار
قدر اإلنسان فيما يقدمه لآلخرين



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
٢  ١

عيد العمال

٩  ٨  ٧ ٦ ٥ ٤ ٣

١٦  ١٥ ١٤  ١٣ ١٢ ١١ ١٠

٢٣  ٢٢ ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧

٣٠  ٢٩
التطوير المهني للمعلمين 

عطلة لطلبة  
 ٥-KG الصفوف
إجازة دراسية  
لصفوف ٩-١٠

٢٨ ٢٧  ٢٦  ٢٥
عيد االستقالل

 ٢٤

 ٣١
إجازة دراسية  
لصفوف ٩-١٠

امتحانات البكالوريا الرسمية 
للصف ١٢

امتحانات البكالوريا الرسمية 
للصف ١٢

امتحانات البكالوريا الرسمية 
للصف ١٢

 يوم التصميم
لصفوف ٧-١٢

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

نهاية عطلة عيد الفصح

عطلة عيد الفصح

عطلة عيد الفطر

نهاية امتحانات البكالوريا الرسمية 
للصف ١٢

إجازة دراسية للصف ١١

نهاية اإلجازة الدراسية 
للصف ١١

امتحانات للصف ١١

امتحانات للصف ١١

بداية امتحانات للصف ١١

بداية اإلجازة الدراسية 
للصف ١١



حزيران
الّسعادة فكر وعمل وإيمان



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
٦ ٥ 

عرض الجوقة والباند 
لصفوف ١-٥

٤ ٣ ٢ ١

١٣ ١١ ١٢ ١٠ ٩ ٨ ٧

٢٠ ١٩ 
رفع العالمات على 

 edunation
لصفوف ١١ - ١٢

١٨ ١٧ 

 KG2 تخريج
الدفعة األولى ١٠:٠٠-١١:٠٠ 

الدفعة الثانية  ١١:٣٠-١٢:٣٠ 

١٦ 
 KG2 تخريج

الدفعة األولى ١٠:٠٠-١١:٠٠ 
الدفعة الثانية ١١:٣٠-١٢:٣٠

١٤ ١٥

٢٦ ٢٧ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢١ ٢٢

٣٠ ٢٩ ٢٨

 إجازة دراسية  
لصفوف ٩-١٠

بداية االمتحانات 
لصفوف ٩-١٠

عيد الصعود

االمتحانات 
لصفوف ٦-١٠

نهاية االمتحانات 
لصفوف ٦-١٠

 إجازة دراسية  
لصفوف ٦-٨

Edunation رفع الشهادات على  
لصفوف ٦-١٠

آخر يوم دوام 
لصفوف ١-٥

آخر يوم دوام 
لصفوف ٦-١٠

آخر يوم دوام 
 KG

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:

بداية االمتحانات 
لصفوف ٦-٨

االمتحانات 
لصفوف ٩-١٠

نهاية امتحانات للصف ١١امتحانات للصف ١١



تموز
 أجنحة نحلق بها، لنكتشف آفاقًا جديدة في الّذات

وفي كل ما يلمسه الخيال



األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين

٣ ٤ ٢ ١

١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ 

نتائج البكالوريا الدولية

١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢

٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩

٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦

عيد األضحى

عطلة برنامج السنوات االبتدائية  المطران برنامج الدبلومابرنامج السنوات المتوسطة األهليةالرموز:



@ASGBSA @ASG.BSA @ASG_BSA

المملكة األردنية الهاشمية 
عمان / جبل عمان 

صندوق بريد: ٢٠٣٥ عمان ١١١٨١ األردن 
هاتف األهلية: ٤٦٢٤٨٧٢ (٩٦٢٦+) 
هاتف المطران: ٤٦٥٣٦٦٨ (٩٦٢٦+) 
www.ahliyyahmutran.edu.jo 

https://www.instagram.com/asg.bsa/?hl=en
https://twitter.com/asg_bsa?lang=en
https://twitter.com/asg_bsa?lang=en
https://web.facebook.com/ASGBSA
https://www.ahliyyahmutran.edu.jo/
https://www.instagram.com/asg.bsa/?hl=en
https://web.facebook.com/ASGBSA
https://www.ahliyyahmutran.edu.jo/

