
الصناعيالصناعي

غير المستكملين والمستتنفدين 

(2016-2010)لألعوام 
(2018 ، 2017)طلبة 

األدبي/2ف/(جامعة)رياضيات2:00العلمي/(4م/ ، رياضيات2ف/(جامعة)رياضيات)
األدبي /(كليات مجتمع)رياضيات

2م/الرسم والتصميمالرياضيات اإلضافية
ــــــــــــــــــــــــــــ21:30م/جغرافيا أساسية31:30م/ ، إنتاج حيواني1ف/إنتاج حيوانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية

األحد2018/07/01
اإلدارة والسالمة المهنيةاألدبي/1ف/(جامعة)رياضيات2ف/الصناعات الزراعيةالعلمي/1ف/(جامعة)رياضيات

العلمي/3م/ رياضيات
21:30م/رياضيات أساسية

ــــــــــــــــــــــــــــ41:30م/ ، دوائر وتدبير2ف/الدوائر والتدبير31:30م/ ، صناعات زراعية1ف/الصناعات الزراعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية
2:00التربية اإلسالمية2:00التربية اإلسالمية2:00التربية اإلسالمية2:00التربية اإلسالمية
21:30م/الثقافة اإلسالمية21:30م/الثقافة اإلسالمية21:30م/الثقافة اإلسالمية21:30م/الثقافة اإلسالمية

األربعاء2018/07/04

1:30، الكيمياء اإلضافية(كليات المجتمع)الكيمياء(كليات مجتمع)األدبي /الجغرافيا1:30، الكيمياء اإلضافية(كليات المجتمع)الكيمياء3م/رسم صناعي
1ف/(جامعة)األدبي /الجغرافيا11:30ف/علوم صناعية خاصة
جغرافيا إضافية31:30م/علوم صناعية خاصة

الجمعة2018/07/06
2ف/علوم مهنية خاصة2ف/انتاج طعام وخدمته2:00العلمي (3م/، الفيزياء (جامعة)الفيزياء)

4م/علوم مهنية خاصة4م/انتاج طعام وخدمته21:30م/، الفيزياء األساسية (كليات مجتمع)الفيزياء
1ف/علوم مهنية خاصة1ف/انتاج طعام وخدمته

3م/علوم مهنية خاصة3م/ انتاج طعام وخدمته
األحد2018/07/08

2م/(مهارات) ، عربي2ف/(جامعة)عربي2م/(مهارات) ، عربي2ف/(جامعة)عربي2م/(مهارات) ، عربي2ف/(جامعة)عربي2م/(مهارات) ، عربي2ف/(جامعة)عربي
2ف/(كليات مجتمع)عربي2ف/(كليات مجتمع)عربي2ف/(كليات مجتمع)عربي2ف/(كليات مجتمع)عربي

1ف/(جامعة)عربي1ف/(جامعة)عربي1ف/(جامعة)عربي1ف/(جامعة)عربي
1ف/(كليات مجتمع)عربي1ف/(كليات مجتمع)عربي1ف/(كليات مجتمع)عربي1ف/(كليات مجتمع)عربي

21:30م/علوم الحاسوب ، الحاسوب21:30م/علوم الحاسوب ، الحاسوب21:30م/علوم الحاسوب ، الحاسوب21:30م/علوم الحاسوب ، الحاسوب21:30م/الحاسوبأولىالثالثاء2018/07/10
األربعاء2018/07/11

2:00(جامعة)العلمي /العلوم الحياتية2:00(جامعة)العلمي /العلوم الحياتية2ف/علوم صناعية خاصة
(كليات المجتمع)العلوم الحياتية(كليات المجتمع)العلوم الحياتية

العلوم الحياتية اإلضافيةالعلوم الحياتية اإلضافية
ــــــــــــــــــــــــــــ31:15م/ ، سياحة وسفر1ف/سياحة وسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية

الجمعة2018/07/13
2م/ ، إنجليزي2ف/(جامعة)إنجليزي2م/ ، إنجليزي2ف/(جامعة)إنجليزي2م/ ، إنجليزي2ف/(جامعة)إنجليزي2م/ ، إنجليزي2ف/(جامعة)إنجليزي

كليات مجتمع/ إنجليزيكليات مجتمع/ إنجليزيكليات مجتمع/ إنجليزيكليات مجتمع/ إنجليزي
1ف/(جامعة)إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزي

2م/علوم حياتية أساسية2م/علوم حياتية أساسية
21:30م/، ثقافة عامة2ف/تاريخ األردن21:30م/، ثقافة عامة2ف/تاريخ األردن21:30م/، ثقافة عامة2ف/تاريخ األردن1:30 2ف/تاريخ األردن21:30م/ثقافة عامةأولى
11:30م/، ثقافة عامة1ف/تاريخ األردن11:30م/، ثقافة عامة1ف/تاريخ األردن11:30م/، ثقافة عامة1ف/تاريخ األردن11:30ف/تاريخ األردن11:30م/ثقافة عامةثانية

 (كليات المجتمع)، اللغة الفرنسية (جامعة)اللغة الفرنسية 2ف/رسم صناعي
3م/اللغة الفرنسية الوظيفية4م/رسم صناعي

ــــــــــــــــــــــــــــ31:30م/ ، دوائر وتدبير1ف/الدوائر والتدبيرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية
.ظهرًا (12:30)صباحًا وللجلسة الثانية الساعة  ( 10:00 )يبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للجلسة األولى الساعة - 1

21:30م/اإلدارة والسالمة المهنية21:30م/رياضيات أساسية أولى

21:30م/كيمياء أساسية 42:002:00م/رسم صناعي

11:30ف/(جامعة)إنجليزي 1:30

الثالثاء2018/07/17
1:30أولى

1ف/(جامعة)إنجليزي1:30فيزياء إضافية

21:30م/كيمياء أساسية

1:30

4م/علوم صناعية خاصةالخميس2018/07/12

2:00

1:30

االثنين2018/07/16

أولىاألحد2018/07/15

1:301:301:30

1:301:301:301:30ــــــــــــــــــــــــــــثانية
االثنين2018/07/09

21:301:30م/ (مهارات)عربي أولى

2:00

31:301:302:00م/ ، إنتاج نباتي1ف/إنتاج نباتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية

ــــــــــــــــــــــــــــ

السبت2018/07/07

41:301:30م/ ، إنتاج نباتي2ف/إنتاج نباتي21:30م/فيزياء أساسيةأولى

1:30ــــــــــــــــــــــــــــ31:30م/علوم صناعية خاصة

2:00(الجامعة)العلمي /الكيمياء

21:30م/الثقافة اإلسالميةأولىالثالثاء2018/07/03

41:30م/صناعات زراعية21:30م/رياضيات أساسية

1:30

االثنين2018/07/02

2:00

األدبي /(كليات مجتمع)رياضيات

االقتصاد المنزلي

مدة 

االمتحان

بالساعة

السبت2018/06/30
41:301:30م/ ، إنتاج حيواني2ف/إنتاج حيواني1:30الرياضيات إضافيةأولى

الفـــــــــــروع املهنيــــــــــــــــــــــــــــــــة/ الدورة  الصيفية / 2018برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  
جلسةاليومالتاريخ

مدة 

االمتحان

بالساعة

مدة 

االمتحان

بالساعة

الزراعي

مدة 

االمتحان

بالساعة

الفندقي والسياحي

مدة 

االمتحان

بالساعة

21:30م/إنجليزيأولىالسبت2018/07/14

الخميس2018/07/05

32:00م/رسم صناعيأولى

ثانية

1:301:301:301:30

1:301:30 41:15م/ ، سياحة وسفر2ف/سياحة وسفر1:30

2ف/(جامعة)األدبي /الجغرافيا

41:30م/علوم صناعية خاصة أولى

الرسم والتصميم

(الجامعة)العلمي /الكيمياء1ف/رسم صناعي

1:30

2:001:30

 1مقترح 
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موقع األوائل 


