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التاريخ

اليوم

جلسة

 ٢٠١٩/٠١/٠٥السبت أولى

 ٢٠١٩/٠١/٠٦األحد

العلمــي

مدة
االمتحان
بالساعة

األدبــي

رﻴﺎﻀﻴﺎت/ف ، ١رﻴﺎﻀﻴﺎت/م٣

٢:٠٠

رﻴﺎﻀﻴﺎت/ف ، ١رﻴﺎﻀﻴﺎت/م٣

مدة
االمتحان
بالساعة

 ٢٠١٩/٠١/٠٧االثنين أولى

رﻴﺎﻀﻴﺎت/ف ، ٢رﻴﺎﻀﻴﺎت/م٤

 ٢٠١٩/٠١/٠٨الثالثاء أولى

ﺘرﺒﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ/م٣

٢:٠٠
٢:٠٠

اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء  ،اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء/م٣

٢:٠٠

ﺠﻐراﻓﻴﺎ/ف ، ١ﺠﻐراﻓﻴﺎ/م٣

١:٣٠

ــــــــــــــــــــــ
ﻋرﺒﻲ/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٣
ﻋرﺒﻲ/ف ، ٢ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٤

ــــــ
١:٣٠
١:٣٠

ﺠﻐراﻓﻴﺎ/ف ، ٢ﺠﻐراﻓﻴﺎ/م٤
ﻋرﺒﻲ/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٣
ﻋرﺒﻲ/ف ، ٢ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٤

١:٣٠
١:٣٠
١:٣٠

 ٢٠١٩/٠١/٠٩األربعاء

ثانية

 ٢٠١٩/٠١/١٠الخميس

أولى
ثانية

الشرعــي

مدة
االمتحان
بالساعة

اإلدارة المعلوماتية

مدة
االمتحان
بالساعة

التعليم الصحي

مدة
االمتحان
بالساعة

) ١:٣٠رﻴﺎﻀﻴﺎت/ف ، ١رﻴﺎﻀﻴﺎت/م/(٣اﻷدﺒﻲ  ١:٣٠رﻴﺎﻀﻴﺎت/م)٣أدﺒﻲ(  ١:٣٠رﻴﺎﻀﻴﺎت/م)٣أدﺒﻲ( ١:٣٠

رﻴﺎﻀﻴﺎت/ف ، ٢رﻴﺎﻀﻴﺎت/م٤
ﺘرﺒﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ/م٣

أولى

ــــ

) ١:٣٠رﻴﺎﻀﻴﺎت/ف ، ٢رﻴﺎﻀﻴﺎت/م/(٤اﻷدﺒﻲ  ١:٣٠رﻴﺎﻀﻴﺎت/م)٤أدﺒﻲ(  ١:٣٠رﻴﺎﻀﻴﺎت/م)٤أدﺒﻲ( ١:٣٠
 ٢:٠٠ﺘرﺒﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ/م ٢:٠٠ ٣ﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ/م ٢:٠٠ ٣ﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ/م٢:٠٠ ٣

ﺘﻔﺴﻴر وﻋﻠوم اﻝﻘرآن
ﻋﻠوم ﺸرﻋﻴﺔ/١-م٣
ــــــــــــــــــــــ
ﻋرﺒﻲ/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٣
ﻋرﺒﻲ/ف ، ٢ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٤

 ١:٣٠أﺴﺎﺴﻴﺎت إدارة/م ١:٣٠ ٣ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ/م٣
ــــــ أﺴﺎﺴﻴﺎت إدارة/م٤
 ١:٣٠ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٣
 ١:٣٠ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٤

١:٣٠

 ١:٣٠ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺼﺤﻴﺔ/م١:٣٠ ٤
 ١:٣٠ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م١:٣٠ ٣
 ١:٣٠ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م١:٣٠ ٤

 ٢٠١٩/٠١/١١الجمعة

 ٢٠١٩/٠١/١٢السبت أولى اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ /ف ، ١إﻨﺠﻠﻴزي/م١:٣٠ ٣
 ٢٠١٩/٠١/١٣األحد أولى اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ /ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م١:٣٠ ٤
 ٢٠١٩/٠١/١٤االثنين أولى ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،ﺤﺎﺴوب/م٢:٠٠ ٣
أولى اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ  ،اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ/م٢:٠٠ ٣
 ٢٠١٩/٠١/١٥الثالثاء
ثانية

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

أولى ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١:٣٠ ١
 ٢٠١٩/٠١/١٦األربعاء
ثانية ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١:٣٠ ٢
أولى ﻋﻠوم اﻷرض  ،ﻋﻠوم اﻷرض/م٢:٠٠ ٣
 ٢٠١٩/٠١/١٧الخميس
ثانية

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ /ف ، ١إﻨﺠﻠﻴزي/م٣
اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ /ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م٤
ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،ﺤﺎﺴوب/م٣

١:٣٠
١:٣٠
٢:٠٠

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب واﻝﻌﺎﻝم/ف ، ١ﺘﺎرﻴﺦ/م٣

١:٣٠

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب واﻝﻌﺎﻝم/ف ، ٢ﺘﺎرﻴﺦ/م٤

١:٣٠

ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١
ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م٢

١:٣٠
١:٣٠

ﻋﻠوم إﺴﻼﻤﻴﺔ/م ،٣ﻓرﻨﺴﻲ/م ،٣أﺴﺎﺴﻴﺎت إدارة/ف١
ﻋﻠوم إﺴﻼﻤﻴﺔ/ف ،١ﻓرﻨﺴﻲ/ف،١اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ/ف١

ﻋﻠوم إﺴﻼﻤﻴﺔ/م ،٤ﻓرﻨﺴﻲ/م ،٤أﺴﺎﺴﻴﺎت إدارة/ف٢
ﻋﻠوم إﺴﻼﻤﻴﺔ/ف ،٢ﻓرﻨﺴﻲ/ف،٢اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ/ف٢

١:٣٠

اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ /ف ، ١إﻨﺠﻠﻴزي/م٣
اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ /ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م٤
ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،ﺤﺎﺴوب/م٣
ﻓﻘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت
ﻋﻠوم ﺸرﻋﻴﺔ/٢-م٣
اﻝﻨظم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻓﻘﻪ اﻝدﻋوة
ﻋﻠوم ﺸرﻋﻴﺔ/٢-م٤
ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١
ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م٢
اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف
ﻋﻠوم ﺸرﻋﻴﺔ/١-م٤

١:٣٠

ــــــــــــــــــــــ

١:٣٠
١:٣٠
٢:٠٠

إﻨﺠﻠﻴزي/م٣
إﻨﺠﻠﻴزي/م٤
ﺤﺎﺴوب/م٣

 ١:٣٠ﻨظم ﻤﻌﻠوﻤﺎت إدارﻴﺔ/م٣

١:٣٠
١:٣٠
١:٣٠
١:٣٠
ــــــ

ــــــــــــــــــــــ

١:٣٠
١:٣٠
٢:٠٠

إﻨﺠﻠﻴزي/م٣
إﻨﺠﻠﻴزي/م٤
ﺤﺎﺴوب/م٣

 ٢:٠٠ﻋﻠوم ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ/م٣
ــــــ

ﺘﺸرﻴﺢ/م٢

ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م ١:٣٠ ١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م ١:٣٠ ٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م٢

ﺘﺠﺎرة/م ،٣ﻓرﻨﺴﻲ/م٣

إﺤﺼﺎء/م ،٣ﺒرﻤﺠﺔ/م٣

ــــــــــــــــــــــ

١:٣٠
١:٣٠
٢:٠٠
٢:٠٠
١:١٥
١:٣٠
١:٣٠

١:٣٠

ﺘﻐذﻴﺔ/م٢

١:٣٠

ــــــ

ﻓﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ/م٢

١:١٥

 ٢٠١٩/٠١/١٨الجمعة

 ٢٠١٩/٠١/١٩السبت

أولى
ثانية

اﻝﻔﻴزﻴﺎء  ،اﻝﻔﻴزﻴﺎء/م٣
ــــــــــــــــــــــ

 ٢:٠٠ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/ف ، ١ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/م ٢:٠٠ ٣ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/ف ، ١ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/م ٢:٠٠ ٣ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺤوﺴﺒﺔ/م٢:٠٠ ٣

ــــــ

ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/ف ، ٢ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/م ٢:٠٠ ٤ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/ف ، ٢ﻋرﺒﻲ ﺘﺨﺼص/م٢:٠٠ ٤

* ﻴﺒدأ اﻤﺘﺤﺎن ﺸﻬﺎدة اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ )  ( ١١:٠٠ﺼﺒﺎﺤﺎً وﻝﻠﺠﻠﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺔ ) (١:٣٠ظﻬ ارً.
* ﻴﺒدأ اﻤﺘﺤﺎن أﺤﻜﺎم اﻝﺘﻼوة واﻝﺘﺠوﻴد ﻝﻠﻔرع اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻜﻤﻠﻴن ﻝﻌﺎم  ٢٠١٨ﻤن ﻴوم اﻷﺤد  ٢٠١٨ / ١٢ / ٩وﻝﻤدة أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻘط.

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ﻓﻴزﻴﺎء/م٢
ﻜﻴﻤﻴﺎء/م٢

١:٣٠
١:٣٠

