
مدة االمتحاناإلقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالتاريخاليوم

الرياضيات/األدبي/جامعات الورقة األولى (ف١)الرياضيات/العلمي/جامعات الورقة األولى (ف١)

الرياضيات/ األدبي/ كلياتالرياضيات/ األدبي/ كليات

ـــــــــــــــــــساعتانالجغرافيا (كليات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٢الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٠٣الجمعة

ساعتانالعلوم المهنية الخاصة الورقة الثانية (ف٢)ساعتانالرياضيات/األدبي/جامعات الورقة الثانية (ف٢)ساعتانالرياضيات/العلمي/جامعات الورقة الثانية (ف٢)ساعتاناإلنتاج النباتي  الورقة الثانية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٤السبت

ـــــــــــــــــــساعتانإنتاج الطعام وخدمته الورقة األولى (ف١)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٥األحد

ساعتانالرسم والتصميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتاناإلنتاج الحيواني٢٠٢٠/٠٧/٠٦اإلثنين

ـــــــــــــــــــساعتانإنتاج الطعام وخدمته الورقة الثانية (ف٢)ساعتانإدارة المشروعات الصناعيةـــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٧الثالثاء

٢٠٢٠/٠٧/١٠الجمعة

ساعتانالكيمياء ( كليات )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانالكيمياء ( كليات )٢٠٢٠/٠٧/١٢األحد

ساعتاناللغة اإلنجليزية  (جامعات/كليات)ساعتاناللغة اإلنجليزية  (جامعات/كليات)ساعتاناللغة اإلنجليزية  (جامعات/كليات)ساعتاناللغة اإلنجليزية  (جامعات/كليات)٢٠٢٠/٠٧/١٣اإلثنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٤الثالثاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٦الخميس

٢٠٢٠/٠٧/١٧الجمعة

ساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردن٢٠٢٠/٠٧/١٨السبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٩األحد

ساعتانالعلوم الحياتية (جامعات)ساعتانالجغرافيا (جامعات)ساعتانالرسم الصناعيساعتانالعلوم الحياتية (جامعات)٢٠٢٠/٠٧/٢٠االثنين

ساعتانالعلوم الحياتية (كليات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانالعلوم الحياتية (كليات)٢٠٢٠/٠٧/٢١الثالثاء

ـــــــــــــــــــساعتان     اللغة الفرنسية (جامعات/ كليات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٢األربعاء

ساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/٠٧/٢٣الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٢٤الجمعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٥السبت

*

ة م عام (٢٠٠٥ – ٢٠٢٠).* راس افة ال ال ها ل ة هي نف ات العة ال عات ال ض ن م ي عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وت ع ة ل ع اهج  ال ة وف ال وال ه ة وال وع األكاد ة في الف ل ع ال م ج ق ي

ساعتان  اللغة العربية (جامعات/كليات)

الكيمياء ( جامعات )الكيمياء ( جامعات )

ساعتانساعتانساعتان٢٠٢٠/٠٧/١٥األربعاء  اللغة العربية (جامعات/كليات) اللغة العربية (جامعات/كليات) اللغة العربية (جامعات/كليات)

ساعتانالدوائر األمامية والتدبير الفندقي

ـــــــــــــــــــساعتانالسياحة والسفر

ساعتانساعتانالعلوم الصناعية الخاصة الورقة الثانية (ف٢)ساعتان٢٠٢٠/٠٧/١١السبت

ساعتان

الفيزياء(جامعات/ كليات)ساعتانالصناعات الزراعية٢٠٢٠/٠٧/٠٨األربعاء

العلوم الصناعية الخاصة الورقة األولى (ف١)ـــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٩الخميس

احًا . اعة ( ١٠:٠٠ ) ص ان العام  ال ة االم أ  جل  ت

االمتحان العام                                          برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام٢٠٢٠ / 
( خاص بطلبة ٢٠١٩)

ساعتانالعلوم المهنية الخاصة الورقة األولى (ف١)ساعتانساعتانساعتاناإلنتاج النباتي  الورقة األولى (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠١األربعاء

ساعتاناإلدارة والسالمة المهنيةـــــــــــــــــــ ساعتان

٢٠١٩الفروع المهنية      )١(مقترح 
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مدة االمتحاناإلقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالتاريخاليوم

الرياضيات / أدبيالرياضيات / علمي

(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٢الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٠٣الجمعة

ساعتانالعلوم المهنية الخاصة الورقة الثانية (ف٢)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتاناإلنتاج النباتي الورقة الثانية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٤السبت

الفيزياء 

(موضوعات مختارة)

ساعتانالرسم والتصميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتاناإلنتاج الحيواني٢٠٢٠/٠٧/٠٦اإلثنين

ـــــــــــــــــــساعتانإنتاج الطعام وخدمته الورقة الثانية (ف٢)ساعتانإدارة المشروعات الصناعيةـــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٧الثالثاء

٢٠٢٠/٠٧/١٠الجمعة

الكيمياءالكيمياء

(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٢األحد

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية
(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٤الثالثاء

اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية

(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٦الخميس

٢٠٢٠/٠٧/١٧الجمعة

ساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردن٢٠٢٠/٠٧/١٨السبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٩األحد

العلوم الحياتيةالعلوم الحياتية

(موضوعات مختارة)(موضوعات مختارة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢١الثالثاء

اللغة الفرنسية 

(موضوعات مختارة)

ساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/٠٧/٢٣الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٢٤الجمعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٥السبت

احًا .* اعة ( ١٠:٠٠ ) ص ان العام  ال ة االم أ  جل  ت
ة م عام (٢٠٠٥ – ٢٠٢٠).* راس افة ال ال ها ل ة هي نف ات العة ال عات ال ض ن م ي عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وت ع ة ل ع اهج  ال ة وف ال وال ه ة وال وع األكاد ة في الف ل ع ال م ج ق ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٢األربعاء

ساعتان

ساعتان

ساعتان

ساعتان

ساعتانساعتان

ـــــــــــــــــــساعتان

ساعتانالدوائر األمامية والتدبير الفندقي

ساعتان ساعتان

العلوم الصناعية الخاصة الورقة الثانية (ف٢)

ساعتان٢٠٢٠/٠٧/١٥األربعاء

الرسم الصناعيساعتان

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

ساعتاناإلدارة والسالمة المهنية

إنتاج الطعام وخدمته الورقة األولى (ف١)

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ساعتانساعتان

٢٠٢٠/٠٧/٠١األربعاء

ساعتان٢٠٢٠/٠٧/١١

ساعتاناإلنتاج النباتي الورقة األولى (ف١) 

ـــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٥األحد

األربعاء

ـــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٩الخميس

الصناعات الزراعية٢٠٢٠/٠٧/٠٨

ساعتانالسياحة والسفر

    ملحوظات هامة:

ساعتان

ساعتان

ساعتان

ساعتان

السبت

العلوم الصناعية الخاصة الورقة األولى (ف١)

اإلثنين

ساعتان

٢٠٢٠/٠٧/١٣

٢٠٢٠/٠٧/٢٠االثنين

االمتحان العام                                          برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام٢٠٢٠ / 
       للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد                                               

ساعتانالعلوم المهنية الخاصة الورقة األولى (ف١)ساعتان ساعتان

٢٠٢٠المسار الثانوي الشامل المهني  )١(مقترح 
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مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالتاريخاليوم

الرياضيات (الجامعات)/الورقة األولى (ف١)/األدبيالرياضيات(جامعات)/ورقة أولى (ف١)/العلمي

الرياضيات(كليات)/األدبي الرياضيات(كليات)/األدبي 

ساعة ونصفالجغرافيا/األدبي (جامعات)/(ف١)

ساعتانالجغرافيا/األدبي (كليات)

٢٠٢٠/٠٧/٠٣الجمعة

الرياضيات (جامعات)/الورقة الثانية (ف٢) /العلمي

الرياضيات (جامعات)/الورقة الثانية (ف٢) /األدبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانإنتاج طعام وخدمته الورقة األولى (ف١)ساعتانالفيزياء المهني (٢٠٢٠)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٥األحد

ساعتانالرسم والتصميمساعة وربعالسياحة والسفر/(ف١) ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاإلنتاج الحيواني (ف١) ٢٠٢٠/٠٧/٠٦االثنين

ساعة ونصفالجغرافيا/األدبي (جامعات)/(ف٢)ساعتانالعلوم الصناعية الخاصة الورقة األولى/ (ف١)ساعة ونصفالصناعات الزراعية/(ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٩الخميس

٢٠٢٠/٠٧/١٠الجمعة

الكيمياء المهني (٢٠٢٠)الكيمياء المهني (٢٠٢٠)

الكيمياء ( جامعات )الكيمياء ( جامعات )

ساعتانالكيمياء(كليات)ساعة وربعالسياحة والسفر /(ف٢)ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانالكيمياء(كليات)٢٠٢٠/٠٧/١٢األحد

ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف١)ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف١)ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف١)ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف١)

ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية/ كليات ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية/ كليات ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية/ كليات ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية/ كليات 

ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية(جامعات)/(ف٢) ٢٠٢٠/٠٧/١٤الثالثاء

ساعة ونصفعربي(جامعات)/(ف١)،عربي(كليات)/(ف١)ساعة ونصفعربي(جامعات)/(ف١)،عربي(كليات)/(ف١)ساعة ونصفعربي(جامعات)/(ف١)،عربي(كليات)/(ف١)ساعة ونصفعربي(جامعات)/(ف١)،عربي(كليات)/(ف١)

ساعتاناللغة العربية كلياتساعتاناللغة العربية كلياتساعتاناللغة العربية كلياتساعتاناللغة العربية كليات

اللغة العريبة(جامعات)/(ف٢)اللغة العريبة(جامعات)/(ف٢)اللغة العريبة(جامعات)/(ف٢)اللغة العريبة(جامعات)/(ف٢)

اللغة العربية (كليات)/(ف٢)اللغة العربية (كليات)/(ف٢)اللغة العربية (كليات)/(ف٢)اللغة العربية (كليات)/(ف٢)

٢٠٢٠/٠٧/١٧الجمعة

ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف١)٢٠٢٠/٠٧/١٨السبت

ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن/(ف٢)٢٠٢٠/٠٧/١٩األحد

العلوم الحياتية المهني (٢٠٢٠)العلوم الحياتية المهني (٢٠٢٠)

 العلوم الحياتية (جامعات)     العلوم الحياتية (جامعات)

ساعتانالعلوم الحياتية / كلياتساعة ونصفالدوائر االمامية والتدبير الفندقي (ف٢)ساعتانالرسم الصناعي (ف٢)ساعتانالعلوم الحياتية / كليات٢٠٢٠/٠٧/٢١الثالثاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتاناللغة الفرنسية (جامعات، كليات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٢األربعاء

ساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/٠٧/٢٣الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٢٤الجمعة

ساعة ونصفعلوم الحاسوب ساعة ونصفعلوم الحاسوب ساعة ونصفعلوم الحاسوب ساعة ونصفعلوم الحاسوب ٢٠٢٠/٠٧/٢٥السبت

*
*
*

                  ( خاص بطلبة  ٢٠١٨واملستنفدين حقهم )                     

    ملحوظات هامة:

ساعة ونصفاإلنتاج الحيواني (ف٢) الثالثاء

الفيزياء (جامعات/ كليات)٢٠٢٠/٠٧/٠٨األربعاء الصناعات الزراعية/(ف١)

اإلنتاج النباتي/ ورقة ثانية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٤السبت

احًا . اعة ( ١٠:٠٠ ) ص ان العام  ال ة االم أ  جل  ت
يلة  اح ال فة ال ع ٢٠٠٥- ٢٠١٧ ) ل ام م ي حقه في األع ف ة ال ل ال اص  ان العام لعام ٢٠٢٠ ( ال ل اإلرشاد لالم ل الع على ال اإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعتانالعلوم المهنية الخاصة الورقة الثانية (ف٢)ساعتانالرياضيات (جامعات)/الورقة الثانية (ف٢) /األدبي ساعتان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف

٢٠٢٠/٠٧/٠٧

ة م عام (٢٠٠٥ – ٢٠٢٠). راس افة ال ال ها ل ة هي نف ات العة ال عات ال ض ن م ي عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وت ع ة ل ع اهج  ال ة وف ال وال ه ة وال وع األكاد ة في الف ل ع ال م ج ق ي

االمتحان العام برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام٢٠٢٠ / 

ساعتانالعلوم المهنية الخاصة الورقة األولى (ف١)ساعتانساعتانساعتاناإلنتاج النباتي/ ورقة أولى (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠١األربعاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٢الخميس

ساعتان

ساعتان ساعتان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتاج طعام وخدمته الورقة الثانية (ف٢)

ساعتاناإلدارة والسالمة المهنيةساعتان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف

ساعتانساعة ونصفالدوائر االمامية والتدبير الفندقي (ف١)ساعتان

ساعة ونصف ٢٠٢٠/٠٧/١٦ الخميس

ساعتان الرسم الصناعي (ف١)

ساعة ونصفساعة ونصف

٢٠٢٠/٠٧/٢٠االثنين

العلوم الصناعية الخاصة الورقة الثانية/(ف٢)ساعتان٢٠٢٠/٠٧/١١

٢٠٢٠/٠٧/١٥األربعاء

السبت

٢٠٢٠/٠٧/١٣االثنين

فما قبل ٢٠١٨الفروع المهنية  )١(مقترح 

 ً◌.
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مدة االمتحانالشـــــــــــــــــرعيمدة االمتحانالعلمــــــــــــــــــــيمدة االمتحاناألدبــــــــــــــــــيالتاريخاليوم

ساعتانالرياضيات /األدبي الورقة األولى (ف١)ساعتانالرياضيات الورقة األولى (ف١)ساعتانالرياضيات الورقة األولى (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠١األربعاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٢الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٠٣الجمعة

ساعتانالرياضيات/ األدبي الورقة الثانية (ف٢)ساعتانالرياضيات الورقة الثانية (ف٢)ساعتانالرياضيات الورقة الثانية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٤السبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٥األحد

ساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة األولى (ف١)ـــــــــــــــــــــساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة األولى (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠٦اإلثنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٧الثالثاء

ساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة الثانية (ف٢)ساعتانالفيزياءساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة الثانية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٨األربعاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٠٩الخميس

٢٠٢٠/٠٧/١٠الجمعة

ساعتانالكيمياءساعتانالعلوم اإلسالمية / اللغة الفرنسية٢٠٢٠/٠٧/١١السبت
العلوم الشرعية/تفسير وعلوم القران والحديث النبوي الشريف 

والسيرة النبوية
ساعتان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٢األحد

ساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزية٢٠٢٠/٠٧/١٣اإلثنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٤الثالثاء

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربية٢٠٢٠/٠٧/١٥األربعاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٦الخميس

٢٠٢٠/٠٧/١٧الجمعة

ساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردن٢٠٢٠/٠٧/١٨السبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/١٩األحد

ساعتانالعلوم الشرعية /النظم اإلسالمية وفقه الدعوة وفقه المعامالتساعتانالعلوم الحياتية ساعتانالجغرافيا٢٠٢٠/٠٧/٢٠اإلثنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانالثقافة المالية٢٠٢٠/٠٧/٢١الثالثاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٢األربعاء

ساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالمية٢٠٢٠/٠٧/٢٣الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٢٤الجمعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانعلوم الحاسوب ٢٠٢٠/٠٧/٢٥السبت

ـــــــــــــــــــــساعتانعلوم األرض والبيئةساعتانتاريخ العرب والعالم٢٠٢٠/٠٧/٢٦األحد

*
ة م عام (٢٠٠٥ – ٢٠٢٠).* راس افة ال ال ها ل ة هي نف ات العة ال عات ال ض ن م ي عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وت ع ة ل ع اهج  ال ة وف ال وال ه ة وال وع األكاد ة في الف ل ع ال م ج ق ي

 برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠/ االمتحان العام
                                         للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد  وطلبة ٢٠١٩                            

    ملحوظات هامة:

احًا . اعة ( ١٠:٠٠ ) ص ان العام  ال ة االم أ  جل  ت

٢٠٢٠-٢٠١٩الفروع األكاديمية  )١(مقترح 
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مدة االمتحانالصحيمدة االمتحانالمعلوماتيةمدة االمتحانالشـــــــــــــــــرعيمدة االمتحانالعلمــــــــــــــــــــيمدة االمتحاناألدبــــــــــــــــــيالتاريخاليوم

ساعتانالرياضيات الورقة األولى/األدبي (ف١) ساعتانالرياضيات الورقة األولى/األدبي (ف١) ساعتانالرياضيات الورقة األولى/األدبي (ف١)ساعتانالرياضيات الورقة األولى (ف١)ساعتانالرياضيات الورقة األولى (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠١األربعاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالجغرافيا (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠٢الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٠٣الجمعة

ة /األدبي (ف٢)ساعتانالرياضيات الورقة الثانية /األدبي (ف٢) ساعتانالرياضيات الورقة الثانية (ف٢) ساعتانالرياضيات الورقة الثانية  (ف٢) ٢٠٢٠/٠٧/٠٤السبت ان رقة ال ات ال اض ساعتانالرياضيات الورقة الثانية /األدبي (ف٢)ساعتانال

ساعتانالفيزياء المهني (٢٠٢٠)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفأساسيات اإلدارة (ف١)، ثقافة مالية (ف١)٢٠٢٠/٠٧/٠٥األحد

ساعة ونصفالثقافة الصحية م٣ساعتاننظم المعلومات اإلدارية م ٣ساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة األولى (ف١)ــــــــــــــــــــــــــساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة األولى  (ف١) ٢٠٢٠/٠٧/٠٦اإلثنين

ساعة ونصفالثقافة الصحية م٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفأساسيات اإلدارة (ف٢) ، ثقافة مالية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٧الثالثاء

ــــــــــــــــــــــــــساعتانأنظمة المحاسبة المحوسبة م٣ساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة الثانية  (ف٢)ساعتانالفيزياء ساعتاناللغة العربية (تخصص) الورقة الثانية  (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٨األربعاء

ساعة وربعالتشريح م ٢ساعة ونصفأساسيات اإلدارة م ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالجغرافيا (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٠٩الخميس

  ٢٠٢٠/٠٧/١٠الجمعة

ساعتانالكيمياء المهني (٢٠٢٠)ساعة ونصفأساسيات اإلدارة م ٤ساعة ونصف العلوم الشرعية / تفسير وعلوم القرآن ساعتانالكيمياء ساعة ونصفالعلوم اإلسالمية (ف١)/ اللغة الفرنسية (ف١)٢٠٢٠/٠٧/١١السبت

ساعة وربعفسيولوجيا االمراض م٢ــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالعلوم الشرعية / الحديث الشريف والسيرة النبويةــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالعلوم اإلسالمية (ف٢) /اللغة الفرنسية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/١٢األحد

ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف١) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف١) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف١) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف١) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف١) ٢٠٢٠/٠٧/١٣اإلثنين

ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف٢) ساعة ونصفاللغة اإلنجليزية (ف٢) ٢٠٢٠/٠٧/١٤الثالثاء

فاللغة العربية (ف١)ساعة ونصفاللغة العربية (ف١)ساعة ونصفاللغة العربية (ف١)٢٠٢٠/٠٧/١٥األربعاء ساعة ونصفاللغة العربية (ف١)ساعة ونصفاللغة العربية (ف١)ساعة ون

ساعة ونصفاللغة العربية (ف٢)ساعة ونصفاللغة العربية (ف٢)ساعة ونصفاللغة العربية (ف٢)ساعة ونصفاللغة العربية (ف٢)ساعة ونصفاللغة العربية (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/١٦الخميس

٢٠٢٠/٠٧/١٧الجمعة

ساعة ونصفتاريخ األردن (ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف١)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف١)٢٠٢٠/٠٧/١٨السبت

ساعة ونصفتاريخ األردن (ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف٢)ساعة ونصفتاريخ األردن (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/١٩األحد

ساعتانالعلوم الحياتية العلميساعة ونصفتجارة م٣، إحصاء م٣، برمجة م٣ساعة ونصفالعلوم الشرعية / فقه المعامالتساعتانالعلوم الحياتيةــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٠االثنين

ساعة ونصفالتغذية م ٢ــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالعلوم الشرعية/ النظم اإلسالمية وفقه الدعوةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢١الثالثاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٢٠/٠٧/٢٢األربعاء

ساعتانالتربية اإلسالمية ساعتانالتربية اإلسالمية ساعتانالتربية اإلسالمية ساعتانالتربية اإلسالمية ساعتانالتربية اإلسالمية ٢٠٢٠/٠٧/٢٣الخميس

٢٠٢٠/٠٧/٢٤الجمعة

ساعتانعلوم الحاسوب ساعتانعلوم الحاسوب ساعتانعلوم الحاسوب ساعتانعلوم الحاسوب ساعتانعلوم الحاسوب ٢٠٢٠/٠٧/٢٥السبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانعلوم األرض والبيئةساعة ونصفتاريخ العرب والعالم (ف١) / تاريخ العرب والعالم (ف٢)٢٠٢٠/٠٧/٢٦األحد

*
يلة * اح ال فة ال ع ٢٠٠٥- ٢٠١٧ ) ل ام م ي حقه في األع ف ة ال ل ال اص  ان العام لعام ٢٠٢٠ ( ال ل اإلرشاد لالم ل الع على ال اإل
ة م عام (٢٠٠٥ – ٢٠٢٠).* راس افة ال ال ها ل ة هي نف ات العة ال عات ال ض ن م ي عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ وت ع ة ل ع اهج  ال ة وف ال وال ه ة وال وع األكاد ة في الف ل ع ال م ج ق ي

برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام ٢٠٢٠/ االمتحان العام
(  خاص بطلبة ٢٠١٨ واملستنفدين حقهم  ) 

احًا . اعة ( ١٠:٠٠ ) ص ان العام  ال ة االم أ  جل  ت

الفروع األكاديمية     
فما قبل  ٢٠١٨خطة  

)١(مقترح 
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