
  امي نظ – العلميّ راسّي لطلبة التوجيهي جدول د

 مساء  بمغر عصرا   ظهرا   صباحا   اليوم 

 تاريخ األردن  -------- دين  ة جمعة  ةصال األحياء الجمعة 

 تاريخ األردن -------- دين  ءفيزيا األحياء السبت 

  األحد
 

 دوام مدرسي

  كيمياء انجليزي رياضيات 

 عربي  يزياء ف رياضيات  ثنين اال

 كيمياء انجليزي رياضيات  الثالثاء

  عربي فيزياء ضيات ريا األربعاء

 كيمياء انجليزي  رياضيات  الخميس 

 

 تياطاح تاريخ دين عربي األحياء كيمياء انجليزي يزياءف ضياتريا
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 ساعة .جلسة الدراسية الواحدة ال تزيد على ال -
 : ه يلتغيير فليجب أن تملك المرونة ؛ هذا الجدول لالسترشاد  -
 قبل االمتحان بيوم مثال  ة وجود امتحان مدرسّي فله االولوية للدراس لةحافي  .

 يمكنك دراسة تلك المادة بنفس اليوم ( فحالة وجود درس تقوية )خاص،مركز. في 
 الخميس بدال  من الرياضيات ة تلك المادة يوموضعف بمادة أخرى فيمكنك دراست تأسيس قوي بالرياضيا ة وجود. في حال

 ْس على ذلك في باقي المواد ..ق، و
 تى لو لم تلتزم بشكل كبير بالجدولدراسّي أفضل من أن تدرس بشكل عشوائّي ؛ حجدول الدراسة حسب ب. أن تلتزم 

 وامتحانات : ه من دوسياتتحتاج ، وحمل مااونالين( مجاناً نا المصورة )دوراتتابع وائل التعليمي وسجل بموقع األ. 
  WWW.AWA2EL.NET  ّموقع األوائل التعليمي  

 حسام عواد أ. إعداد 
 

 

  نظامي -األدبي راسّي لطلبة التوجيهي جدول د

 مساء  بمغر عصرا   ظهرا   صباحا   اليوم 

 تاريخ األردن  -------- دين  ة جمعة  ةصال 1اختياري الجمعة 

 تاريخ األردن -------- دين  عربي تخصص  1اختياري السبت 

  األحد
 

 دوام مدرسي

 كةترعربي مش انجليزي رياضيات 

 2 اختياري  عربي تخصص رياضيات  ثنين اال
  كةتربي مشعر انجليزي رياضيات  الثالثاء

  2 اختياري خصص عربي ت ضيات ريا األربعاء
 1اختياري انجليزي  رياضيات  الخميس 

 
عربي  انجليزي رياضيات

 تخصص
تاريخ  دين  ختياري 1اختياري

 األردن
عربي 

 كةترمش
 تياطاح
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 ساعة .جلسة الدراسية الواحدة ال تزيد على ال -
 : ه يلتغيير فليجب أن تملك المرونة ؛ هذا الجدول لالسترشاد  -
 قبل االمتحان بيوم مثال  ة وجود امتحان مدرسّي فله االولوية للدراس لةحافي  .

 يمكنك دراسة تلك المادة بنفس اليوم ( فحالة وجود درس تقوية )خاص،مركز. في 
الخميس بدال  من  ة تلك المادة يوموضعف بمادة أخرى فيمكنك دراست تأسيس قوي بالرياضيا ة وجود. في حال

 ْس على ذلك في باقي المواد ..ق، و الرياضيات
 تى لو لم تلتزم بشكل كبير بالجدولدراسّي أفضل من أن تدرس بشكل عشوائّي ؛ حجدول الدراسة حسب ب. أن تلتزم 

 وامتحانات : ه من دوسياتتحتاج ، وحمل مااونالين( مجاناً نا المصورة )دوراتتابع وائل التعليمي وسجل بموقع األ. 
  WWW.AWA2EL.NET  ّموقع األوائل التعليمي  

 حسام عوادأ. إعداد 
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