
الصناعيالصناعي

غير المستكملين والمستتنفدين 
ل�عوام (٢٠٠٥-٢٠١٦)

طلبة (٢٠١٧ ، ٢٠١٨)

رياضيات(جامعة)/ف١/العلمي
 رياضيات/م٣/العلمي
اإلدارة والسالمة المهنية/م٢رياضيات أساسية/م٢صناعات زراعية/م١:٣٠٣رياضيات أساسية/م٢

ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠الدوائر والتدبير/ف٢ ، دوائر وتدبير/م١:٣٠٤الصناعات الزراعية/ف٢ ، صناعات زراعية/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية
ا&حد٢٠١٩/٠١/٠٦

رياضيات(جامعة)/ف٢/األدبي٢:٠٠(رياضيات(جامعة)/ف٢ ، رياضيات/م٤)/العلمي
رياضيات(كليات مجتمع)/األدبي 

الرسم والتصميم/م٢الرياضيات اإلضافية
ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠جغرافيا أساسية/م١:٣٠٢إنتاج حيواني/ف٢ ، إنتاج حيواني/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية

٢:٠٠التربية اإلسالمية٢:٠٠التربية اإلسالمية٢:٠٠التربية اإلسالمية٢:٠٠التربية اإلسالمية
١:٣٠الثقافة اإلسالمية/م١:٣٠٢الثقافة اإلسالمية/م١:٣٠٢الثقافة اإلسالمية/م١:٣٠٢الثقافة اإلسالمية/م٢
٢:٠٠الكيمياء/العلمي (الجامعة)الجغرافيا/األدبي (جامعة)/ف٢:٠٠١الكيمياء/العلمي (الجامعة)رسم صناعي/ف١
١:٣٠الكيمياء(كليات المجتمع)، الكيمياء اإلضافيةجغرافيا إضافية١:٣٠الكيمياء(كليات المجتمع)، الكيمياء اإلضافيةرسم صناعي/م٣

الجغرافيا/األدبي (جامعة)/ف١:٣٠٢علوم صناعية خاصة/ف١
الجغرافيا/األدبي (كليات مجتمع)١:٣٠علوم صناعية خاصة/م٣

عربي(جامعة)/ف١ ، عربي(مهارات)/م٢عربي(جامعة)/ف١ ، عربي(مهارات)/م٢عربي(جامعة)/ف١ ، عربي(مهارات)/م٢عربي(جامعة)/ف١ ، عربي(مهارات)/م٢

عربي(كليات مجتمع)/ف١عربي(كليات مجتمع)/ف١عربي(كليات مجتمع)/ف١عربي(كليات مجتمع)/ف١
عربي(جامعة)/ف٢عربي(جامعة)/ف٢عربي(جامعة)/ف٢عربي(جامعة)/ف٢

عربي(كليات مجتمع)/ف٢عربي(كليات مجتمع)/ف٢عربي(كليات مجتمع)/ف٢عربي(كليات مجتمع)/ف٢
الجمعة٢٠١٩/٠١/١١

إنجليزي(جامعة)/ف١إنجليزي(جامعة)/ف١
علوم حياتية أساسية/م٢علوم حياتية أساسية/م٢

إنجليزي(جامعة)/ف٢ ، إنجليزي/م٢إنجليزي(جامعة)/ف٢ ، إنجليزي/م٢إنجليزي(جامعة)/ف٢ ، إنجليزي/م٢إنجليزي(جامعة)/ف٢ ، إنجليزي/م٢
إنجليزي/ كليات مجتمعإنجليزي/ كليات مجتمعإنجليزي/ كليات مجتمعإنجليزي/ كليات مجتمع

١:٣٠علوم الحاسوب ، الحاسوب/م١:٣٠٢علوم الحاسوب ، الحاسوب/م١:٣٠٢علوم الحاسوب ، الحاسوب/م١:٣٠٢علوم الحاسوب ، الحاسوب/م١:٣٠٢الحاسوب/م٢أولىا*ثنين٢٠١٩/٠١/١٤
٢:٠٠العلوم الحياتية/العلمي (جامعة)٢:٠٠العلوم الحياتية/العلمي (جامعة)علوم صناعية خاصة/ف٢

العلوم الحياتية(كليات المجتمع)العلوم الحياتية(كليات المجتمع)
العلوم الحياتية اإلضافيةالعلوم الحياتية اإلضافية

ــــــــــــــــــــــــــــ١:١٥سياحة وسفر/ف٢ ، سياحة وسفر/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية
١:٣٠تاريخ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تاريخ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تاريخ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تاريخ األردن/ف١ ١:٣٠ثقافة عامة/م١أولى
١:٣٠تاريخ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تاريخ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تاريخ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تاريخ األردن/ف١:٣٠٢ثقافة عامة/م٢ثانية

اللغة الفرنسية (جامعة)، اللغة الفرنسية (كليات المجتمع) رسم صناعي/ف٢

اللغة الفرنسية الوظيفية/م٣رسم صناعي/م٤
ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠الدوائر والتدبير/ف١ ، دوائر وتدبير/م٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية

الجمعة٢٠١٩/٠١/١٨
علوم مهنية خاصة/ف١انتاج طعام وخدمته/ف٢:٠٠١(الفيزياء(جامعة) ، الفيزياء/م٣) العلمي
علوم مهنية خاصة/م٣انتاج طعام وخدمته/م١:٣٠٣الفيزياء(كليات مجتمع) ، الفيزياء األساسية/م٢

علوم مهنية خاصة/ف٢انتاج طعام وخدمته/ف٢
علوم مهنية خاصة/م٤ انتاج طعام وخدمته/م٤

١- يبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للجلسة األولى الساعة ( ١١:٠٠ ) صباحًا وللجلسة الثانية الساعة (١:٣٠) ظهراً .
٢- يبدأ امتحان التدريب العملي من صباح يوم السبت الموافق ٨ /  ١٢ / ٢٠١٨ ولغاية مساء يوم األربعاء الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨ ولمدة خمسة أيام .

�ــــــ�
	 �����ــــــــــــــــ�� /������  ��
�� / �٠١�  ��� ����� ������� � ���� �!��" #�$��� %����&

جلسةاليومالتاريخ
مدة 

ا*متحان
بالساعة

الزراعي
مدة 

ا*متحان
بالساعة

الفندقي والسياحي
مدة 

ا*متحان
بالساعة

مدة 
ا*متحان
بالساعة

إنتاج حيواني/ف١ ، إنتاج حيواني/م١:٣٠٣

مدة 
ا*متحان
بالساعة

١:٣٠

١:٣٠

اإلدارة والسالمة المهنية رياضيات(جامعة)/ف١/األدبيالصناعات الزراعية/ف١

الرسم والتصميم

ا*قتصاد المنزلي

٢:٠٠ ١:٣٠ ١:٣٠ إنتاج نباتي/ف٢ ، إنتاج نباتي/م٤

١:٣٠

١:٣٠

السبت ٢٠١٩/٠١/٠٥
١:٣٠

١:٣٠

١:٣٠رياضيات أساسية/م٢ أولى
٢:٠٠

١:٣٠
ا*ثنين٢٠١٩/٠١/٠٧

١:٣٠الرياضيات إضافية رياضيات(كليات مجتمع)/األدبي أولى

١:٣٠الثقافة اإلسالمية/م٢أولىالث3ثاء٢٠١٩/٠١/٠٨

٢:٠٠رسم صناعي/م٣أولى
ا&ربعاء٢٠١٩/٠١/٠٩

٢:٠٠

ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠علوم صناعية خاصة/م٣ثانية

الخميس٢٠١٩/٠١/١٠

١:٣٠عربي (مهارات)/ م٢أولى

ــــــــــــــــــــــــــــثانية

١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠

١:٣٠ ١:٣٠١:٣٠ ١:٣٠

١:٣٠١:٣٠إنجليزي(جامعة)/ف١:٣٠١:٣٠١إنجليزي(جامعة)/ف١:٣٠١فيزياء إضافيةأولىالسبت٢٠١٩/٠١/١٢

١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠إنجليزي/م٢أولىا&حد٢٠١٩/٠١/١٣

الث3ثاء٢٠١٩/٠١/١٥
١:٣٠علوم صناعية خاصة/م٤أولى

علوم صناعية خاصة/م٤
١:٣٠

١:٣٠
١:١٥سياحة وسفر/ف١ ، سياحة وسفر/م٣

١:٣٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانية

٢٠١٩/٠١/١٧

ا&ربعاء٢٠١٩/٠١/١٦

الخميس
١:٣٠كيمياء أساسية/م١:٣٠١:٣٠٢كيمياء أساسية/م٢:٠٠٢:٠٠٢رسم صناعي/م٤أولى

السبت٢٠١٩/٠١/١٩

١:٣٠١:٣٠٢:٠٠إنتاج نباتي/ف١ ، إنتاج نباتي/م١:٣٠٣فيزياء أساسية/م٢أولى

 ً◌.


