
مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالجلسةالتاريخاليوم

ساعتان1ف/علوم مهنية خاصةساعة ونصفاألدبي/1ف/(جامعة)رياضياتساعتانالعلمي/1ف/(جامعة)رياضيات
ساعتانالعلمي/3م/ رياضيات

ساعة ونصف2م/رياضيات أساسية
ساعة ونصفاألدبي /(كليات مجتمع)رياضياتساعة ونصفاألدبي /(كليات مجتمع)رياضيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2019/06/12األربعاء
ساعتان2ف/علوم مهنية خاصةساعة ونصفاألدبي/(2ف/(جامعة)رياضيات)ساعتانالعلمي/(4م/ ، رياضيات2ف/(جامعة)رياضيات)

ساعتان4م/علوم مهنية خاصةساعة ونصفرياضيات إضافيةساعة ونصفرياضيات إضافية
2019/06/14الجمعة

ساعة ونصفاإلدارة والسالمة المهنيةساعة ونصف1ف/إنتاج طعام وخدمته
ساعة ونصف2م/اإلدارة والسالمة المهنيةساعة ونصف3م/إنتاج طعام وخدمته
ساعة ونصف2ف/إنتاج طعام وخدمته
ساعة ونصف4م/إنتاج طعام وخدمته

ساعتان(جامعة)العلمي /العلوم الحياتيةساعة ونصف1ف/الدوائر والتدبيرساعة ونصف1ف/علوم صناعية خاصةساعتان(جامعة)العلمي /العلوم الحياتية
ساعة ونصف(كليات المجتمع)العلوم الحياتيةساعة ونصف(كليات المجتمع)العلوم الحياتية

ساعة ونصفالعلوم الحياتية اإلضافيةساعة ونصفالعلوم الحياتية اإلضافية
ساعة ونصف 2ف/الدوائر والتدبيرساعتان1ف/رسم صناعيساعة ونصف1ف/الصناعات الزراعية
ساعة ونصف4م/دوائر وتدبيرساعتان3م/رسم صناعيساعة ونصف3م/الصناعات الزراعية

ساعتان(الجامعة)العلمي /الكيمياءساعة ونصف (كليات المجتمع)، اللغة الفرنسية (جامعة)اللغة الفرنسية ساعة ونصف2ف/علوم صناعية خاصةساعتان(الجامعة)العلمي /الكيمياء
ساعة ونصف، الكيمياء اإلضافية(كليات المجتمع)الكيمياءساعة ونصف3م/اللغة الفرنسية الوظيفيةساعة ونصف4م/علوم صناعية خاصةساعة ونصف، الكيمياء اإلضافية(كليات المجتمع)الكيمياء

ساعة ونصف1ف/(جامعة)األدبي /الجغرافياساعتان2ف/رسم صناعي
ساعة ونصفجغرافيا إضافيةساعتان4م/رسم صناعي

ساعة ونصف2ف/(جامعة)األدبي /الجغرافيا
ساعة ونصف2م/جغرافيا أساسية

ساعة ونصف(كليات)األدبي /الجغرافيا
2019/06/21الجمعة

ساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزي
ساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزيساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزيساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزيساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزي
ساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزي

ساعة ونصف2م/علوم حياتية أساسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصففيزياء إضافيةساعة ونصف2م/علوم حياتية أساسية
ساعة ونصفالرسم والتصميمساعة ونصف  2ف/الصناعات الزراعية

ساعة ونصف2م/الرسم والتصميمساعة ونصف4م/الصناعات الزراعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة وربع4م/ ، سياحة وسفر2ف/سياحة وسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

ساعة ونصف1ف/تاريخ األردنساعة ونصف1ف/تاريخ األردنساعة ونصف1ف/تاريخ األردنساعة ونصف1ف/تاريخ األردناألولى2019/06/25الثالثاء
ساعة ونصف2ف/تاريخ األردنساعة ونصف2ف/تاريخ األردنساعة ونصف2ف/تاريخ األردنساعة ونصف2ف/تاريخ األردناألولى2019/06/26األربعاء
ساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوبساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوبساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوبساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوباألولى2019/06/27الخميس
2019/06/28الجمعة

ساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربي
ساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربي

ساعة ونصف2ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2ف/(جامعة)عربي
ساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2019/06/30األحد
ساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالمية
ساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالميةساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالميةساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالميةساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالمية

.ظهرًا (12:30)صباحًا وللجلسة الثانية الساعة  ( 10:00 )يبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للجلسة األولى الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف3م/دوائر وتدبيرساعة ونصف3م/علوم صناعية خاصة

ساعة ونصف2م/، الفيزياء األساسية (كليات مجتمع)الفيزياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف2م/كيمياء أساسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعتانالعلمي (3م/، الفيزياء (جامعة)الفيزياء) ساعة ونصف

2019/06/24االثنين

األولى2019/06/18الثالثاء

األولى2019/06/17 االثنين

ساعة ونصف4م/ ، إنتاج حيواني2ف/إنتاج حيوانياألولى2019/06/16األحد

ساعة وربع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3م/ ، سياحة وسفر1ف/سياحة وسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2م/كيمياء أساسية

األولى2019/06/15

2019/06/29السبت

األولى2019/06/23األحد

األولى

األولى

الثانية

2019/06/22السبت

2019/06/19 األربعاء

األولى

الثانية

الفــــــروع املهنيــــــــــــــــة  /  2019برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  

ساعة ونصف2م/رياضيات أساسية ساعة ونصف3م/ ، إنتاج نباتي1ف/إنتاج نباتياألولى2019/06/11الثالثاء

األولى2019/07/01االثنين

ساعتان3م/علوم مهنية خاصة

2019/06/20

األولى

األولى

3م/ ، إنتاج حيواني1ف/إنتاج حيواني

4م/ ، إنتاج نباتي2ف/إنتاج نباتياألولى2019/06/13الخميس

الخميس

ساعة ونصف

السبت

فما قبل2018خطة 

 ً .
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