
العلمــيجلسةالیومالتاریخ
مدة 

االمتحان

بالساعة
األدبــي

مدة 

االمتحان

بالساعة
الشرعــي

مدة 

االمتحان

بالساعة
اإلدارة المعلوماتیة

مدة 

االمتحان

بالساعة
التعلیم الصحي

مدة 
االمتحان
بالساعة

١:٣٠ثقافة عامة/م١:٣٠١ثقافة عامة/م١:٣٠١تار�خ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تار�خ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تار�خ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١أولى
١:٣٠ثقافة عامة/م١:٣٠٢ثقافة عامة/م١:٣٠٢تار�خ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تار�خ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تار�خ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م٢ثانیة

١:٣٠إنجلیز� /م١:٣٠٤إنجلیز� /م١:٣٠٤اللغة اإلنجلیز�ة/ ف٢ ، إنجلیز� /م١:٣٠٤اللغة اإلنجلیز�ة/ ف٢ ، إنجلیز� /م١:٣٠٤اللغة اإلنجلیز�ة/ ف٢ ، إنجلیز� /م٤أولىاألربعاء٢٠١٨/٠١/١٠

١:٣٠إنجلیز� /م١:٣٠٣إنجلیز� /م١:٣٠٣اللغة اإلنجلیز�ة/ ف١ ، إنجلیز� /م١:٣٠٣اللغة اإلنجلیز�ة/ ف١ ، إنجلیز� /م١:٣٠٣اللغة اإلنجلیز�ة/ ف١ ، إنجلیز� /م٣أولىالخمیس٢٠١٨/٠١/١١

الجمعة٢٠١٨/٠١/١٢

١:٣٠فیز�اء/م٢:٠٠٢محاس,ة محوس,ة/م٢:٠٠٣عر+ي تخصص/ف١ ، عر+ي تخصص/م٢:٠٠٣عر+ي تخصص/ف١ ، عر+ي تخصص/م٢:٠٠٣الفیز�اء ، الفیز�اء/م٣أولى
12١:٣٠م1اء/م٢ــــــــــــــــــــــــــــ٢:٠٠عر+ي تخصص/ف٢ ، عر+ي تخصص/م٢:٠٠٤عر+ي تخصص/ف٢ ، عر+ي تخصص/م٤ــــــــــــــــــــــــــــثانیة

تفسیر وعلوم القرآن
علوم شرع1ة-١/م٣

١:٣٠ثقافة صح1ة/م١:٣٠٤أساس1ات إدارة/م٤ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠جغراف1ا/ف٢ ، جغراف1ا/م٤ــــــــــــــــــــــــــــثانیة
١:٣٠عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٣عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٣عر+ي/ف١ ، عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٣عر+ي/ف١ ، عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٣عر+ي/ف١ ، عر+ي(مهارات)/م٣أولى
١:٣٠عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٤عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٤عر+ي/ف٢ ، عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٤عر+ي/ف٢ ، عر+ي(مهارات)/م١:٣٠٤عر+ي/ف٢ ، عر+ي(مهارات)/م٤ثانیة

٢:٠٠حاسوب/م٢:٠٠٣حاسوب/م٢:٠٠٣علوم الحاسوب ، حاسوب/م٢:٠٠٣علوم الحاسوب ، حاسوب/م٢:٠٠٣علوم الحاسوب ، حاسوب/م٣أولىالثالثاء٢٠١٨/٠١/١٦

األربعاء٢٠١٨/٠١/١٧

فقه المعامالت
علوم شرع1ة-٢/م٣

النظم اإلسالم1ة وفقه الدعوة
علوم شرع1ة-٢/م٤

الجمعة٢٠١٨/٠١/١٩

١:٣٠ر�اض1ات/م٣(أدبي)١:٣٠ر�اض1ات/م٣(أدبي)١:٣٠(ر�اض1ات/ف١ ، ر�اض1ات/م٣)/األدبي١:٣٠ر�اض1ات/ف١ ، ر�اض1ات/م٢:٠٠٣ر�اض1ات/ف١ ، ر�اض1ات/م٣أولىالسبت٢٠١٨/٠١/٢٠

١:٣٠ر�اض1ات/م٤(أدبي)١:٣٠ر�اض1ات/م٤(أدبي)١:٣٠(ر�اض1ات/ف٢ ، ر�اض1ات/م٤)/األدبي١:٣٠ر�اض1ات/ف٢ ، ر�اض1ات/م٢:٠٠٤ر�اض1ات/ف٢ ، ر�اض1ات/م٤أولىاألحد٢٠١٨/٠١/٢١
فرنسي/م٣، تجارة/م٣الحدیث النبو� الشر�فعلوم إسالم1ة/م٣، فرنسي/م٣، أساس1ات إدارة/ف١
إحصاء/م٣، برمجة/م٣علوم شرع1ة-١/م٤علوم إسالم1ة/ف١، فرنسي/ف١،الثقافة المال1ة/ف١
علوم إسالم1ة/م٤، فرنسي/م٤، أساس1ات إدارة/ف٢

علوم إسالم1ة/ف٢، فرنسي/ف٢،الثقافة المال1ة/ف٢

٢:٠٠ثقافة إسالم1ة/م٢:٠٠٣ثقافة إسالم1ة/م٢:٠٠٣تر+1ة إسالم1ة ، ثقافة إسالم1ة/م٢:٠٠٣تر+1ة إسالم1ة ، ثقافة إسالم1ة/م٢:٠٠٣تر+1ة إسالم1ة ، ثقافة إسالم1ة/م٣أولىالثالثاء٢٠١٨/٠١/٢٣

* یبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانو1ة العامة للجلسة األولى الساعة ( ١١:٠٠ ) ص,احًا وللجلسة الثان1ة الساعة (١:٣٠) ظهراً .

٢:٠٠علوم األرض ، علوم األرض/م٣

ــــــــــــــــــــــــــــ

٢:٠٠الك1م1اء ، الك1م1اء/م٣

٢:٠٠العلوم الح1ات1ة ، العلوم الح1ات1ة/م٣

ــــــــــــــــــــــــــــ

١:٣٠ ١:٣٠

١:٣٠

٢:٠٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠

١:٣٠٢:٠٠

تشر�ح/م٢

ــــــــــــــــــــــ

ثقافة صح1ة/م٣ ١:٣٠

تغذ1ة/م٢

علوم ح1ات1ة/م٣

ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠

١:٣٠

١:١٥

نظم معلومات إدار�ة/م٣أولى

فسیولوج1ا/م٢

١:٣٠١:٣٠

١:١٥ تار�خ العرب والعالم/ف٢ ، تار�خ/م٤
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الفـــــــــــروع األكادیمیـــــــــــة

السبت٢٠١٨/٠١/١٣

أساس1ات إدارة/م١:٣٠٣جغراف1ا/ف١ ، جغراف1ا/م٣أولى

الثالثاء٢٠١٨/٠١/٠٩

١:٣٠

األحد٢٠١٨/٠١/١٤

الخمیس٢٠١٨/٠١/١٨

ثانیة

١:٣٠تار�خ العرب والعالم/ف١ ، تار�خ/م٣

أولى

االثنین ٢٠١٨/٠١/٢٢

ثانیة

االثنین ٢٠١٨/٠١/١٥

٢مقترح 
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