برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانىية العامة لعام  / 2018الدورة الشتىية
الفـــــــــــروع األكاديميـــــــــــة
التاريخ

2018/01/07

اليوم

جلسة

األحد أولى

 2018/01/08االثنين أولى
 2018/01/09الثالثاء أولى

العلمــي

مدة
االمتحان
بالساعة

رياضيات/ف ، 1رياضيات/م3
رياضيات/ف ، 2رياضيات/م2:00 4
2:00

تربية إسالمية  ،ثقافة إسالمية/م3

2:00

األدبــي
رياضيات/ف ، 1رياضيات/م3
رياضيات/ف ، 2رياضيات/م4
تربية إسالمية  ،ثقافة إسالمية/م3

مدة
االمتحان
بالساعة

الشرعــي

مدة
االمتحان
بالساعة

اإلدارة المعلوماتية

مدة
االمتحان
بالساعة

التعليم الصحي

مدة
االمتحان
بالساعة

( 1:30رياضيات/ف ، 1رياضيات/م/)3األدبي  1:30رياضيات/م(3أدبي)  1:30رياضيات/م(3أدبي) 1:30
( 1:30رياضيات/ف ، 2رياضيات/م/)4األدبي  1:30رياضيات/م(4أدبي)  1:30رياضيات/م(4أدبي) 1:30

 2:00تربية إسالمية  ،ثقافة إسالمية/م 2:00 3ثقافة إسالمية/م 2:00 3ثقافة إسالمية/م3

2:00

 2018/01/10األربعاء
 2018/01/11الخميس

أولى

الكيمياء  ،الكيمياء/م3

2:00

جغرافيا/ف ، 1جغرافيا/م3

1:30

ثانية

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

جغرافيا/ف ، 2جغرافيا/م4

1:30

تفسير وعموم القرآن
عموم شرعية/1-م3
ــــــــــــــــــــــ

 1:30أساسيات إدارة/م 1:30 3ثقافة صحية/م3

1:30

أساسيات إدارة/م 1:30 4ثقافة صحية/م4

1:30

ــــــ

 2018/01/12الجمعة
 2018/01/13السبت

أولى
ثانية

الفيزياء  ،الفيزياء/م3
ــــــــــــــــــــــ

 2:00عربي تخصص/ف ، 1عربي تخصص/م 2:00 3عربي تخصص/ف ، 1عربي تخصص/م 2:00 3محاسبة محوسبة/م2:00 3

ــــــ

عربي تخصص/ف ، 2عربي تخصص/م 2:00 4عربي تخصص/ف ، 2عربي تخصص/م2:00 4

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

فيزياء/م2
كيمياء/م2

1:30
1:30

 2018/01/14األحد
 2018/01/15االثنين

أولى
ثانية

 2018/01/16الثالثاء أولى

عربي/ف ، 1عربي(مهارات)/م3
عربي/ف ، 2عربي(مهارات)/م1:30 4
عموم الحاسوب  ،حاسوب/م2:00 3
1:30

عربي/ف ، 1عربي(مهارات)/م3
عربي/ف ، 2عربي(مهارات)/م4
عموم الحاسوب  ،حاسوب/م3

1:30
1:30
2:00

عربي/ف ، 1عربي(مهارات)/م3
عربي/ف ، 2عربي(مهارات)/م4
عموم الحاسوب  ،حاسوب/م3

 1:30عربي(مهارات)/م 1:30 3عربي(مهارات)/م3
 1:30عربي(مهارات)/م 1:30 4عربي(مهارات)/م1:30 4
2:00
2:00
2:00
حاسوب/م3
حاسوب/م3
1:30

 2018/01/17األربعاء

أولى العموم الحياتية  ،العموم الحياتية/م2:00 3

تاريخ العرب والعالم/ف ، 1تاريخ/م3

1:30

 2018/01/18الخميس
ثانية

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

 2018/01/19الجمعة

 2018/01/20السبت أولى المغة اإلنجميزية /ف ، 1إنجميزي/م1:30 3
 2018/01/21األحد أولى المغة اإلنجميزية /ف ، 2إنجميزي/م1:30 4
 2018/01/22االثنين

أولى تاريخ األردن/ف ،1ثقافة عامة/م1:30 1

ثانية تاريخ األردن/ف ،2ثقافة عامة/م1:30 2
أولى عموم األرض  ،عموم األرض/م2:00 3

 2018/01/23الثالثاء
ثانية

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

تاريخ العرب والعالم/ف ، 2تاريخ/م4

المغة اإلنجميزية /ف ، 1إنجميزي/م3
المغة اإلنجميزية /ف ، 2إنجميزي/م4
تاريخ األردن/ف ،1ثقافة عامة/م1
تاريخ األردن/ف ،2ثقافة عامة/م2

عموم إسالمية/م ،3فرنسي/م ،3أساسيات إدارة/ف1
عموم إسالمية/ف ،1فرنسي/ف،1الثقافة المالية/ف1

عموم إسالمية/م ،4فرنسي/م ،4أساسيات إدارة/ف2
عموم إسالمية/ف ،2فرنسي/ف،2الثقافة المالية/ف2

1:30

فقه المعامالت
عموم شرعية/2-م3
النظم اإلسالمية وفقه الدعوة
عموم شرعية/2-م4

1:30

المغة اإلنجميزية /ف ، 1إنجميزي/م3
المغة اإلنجميزية /ف ، 2إنجميزي/م4
تاريخ األردن/ف ،1ثقافة عامة/م1
تاريخ األردن/ف ،2ثقافة عامة/م2
الحديث النبوي الشريف
عموم شرعية/1-م4

1:30

ــــــــــــــــــــــ

1:30
1:30
1:30
1:30

* يبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لمجمسة األولى الساعة (  ) 11:00صباحاً ولمجمسة الثانية الساعة ( )1:30ظه ارً.

 1:30نظم معمومات إدارية/م3

1:30

ــــــــــــــــــــــ

 2:00عموم حياتية/م3
تشريح/م2

ــــــ

2:00
1:15

1:30

1:30

إنجميزي/م3
1:30
إنجميزي/م4
ثقافة عامة/م1:30 1
ثقافة عامة/م1:30 2

إنجميزي/م3
إنجميزي/م4
ثقافة عامة/م1
ثقافة عامة/م2

1:30

1:30

1:30

تغذية/م2

1:30

1:30
1:30
1:30

ــــــ

فرنسي/م ،3تجارة/م3
إحصاء/م ،3برمجة/م3

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

فسيولوجيا/م2

1:30
1:30
1:30

1:15
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