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التاريخ

اليوم

 ٢٠١٩/٠١/٠٥السبت

جلسة

أولى رﻴﺎﻀﻴﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢
ثانية

ــــــــــــــــــــــ

أولى

اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ

 ٢٠١٩/٠١/٠٦األحد
 ٢٠١٩/٠١/٠٧االثنين

 ٢٠١٩/٠١/٠٨الثالثاء

الصناعي
غير المستكملين والمستتنفدين
لألعوام )(٢٠١٦-٢٠٠٥

ــــــــــــــــــــــ
ثانية
أولى اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ/م٢

مدة
االمتحان
بالساعة

طلبة )(٢٠١٨ ، ٢٠١٧

١:٣٠

رﻴﺎﻀﻴﺎت)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف/١اﻝﻌﻠﻤﻲ
رﻴﺎﻀﻴﺎت/م/٣اﻝﻌﻠﻤﻲ

ــــــ
١:٣٠
ــــــ
١:٣٠

الصناعي

رﻴﺎﻀﻴﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢
ــــــــــــــــــــــ

مدة
االمتحان
بالساعة

الزراعي

٢:٠٠

اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ/ف١

١:٣٠
ــــــ

ﺼﻨﺎﻋﺎت زراﻋﻴﺔ/م٣

)رﻴﺎﻀﻴﺎت)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ٢رﻴﺎﻀﻴﺎت/م/(٤اﻝﻌﻠﻤﻲ ٢:٠٠

رﻴﺎﻀﻴﺎت)ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ(/اﻷدﺒﻲ

١:٣٠

اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ/ف ، ٢ﺼﻨﺎﻋﺎت زراﻋﻴﺔ/م٤

مدة
االمتحان
بالساعة

١:٣٠

ــــــــــــــــ
الفندقي والسياحي

رﻴﺎﻀﻴﺎت)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف/١اﻷدﺒﻲ

مدة
االمتحان
بالساعة

١:٣٠

االقتصاد المنزلي

اﻹدارة واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻹدارة واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ/م٢
رﻴﺎﻀﻴﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢
 ١:٣٠اﻝدواﺌر واﻝﺘدﺒﻴر/ف ، ٢دواﺌر وﺘدﺒﻴر/م١:٣٠ ٤
ــــــــــــــــــــــ

إﻨﺘﺎج ﺤﻴواﻨﻲ/ف ، ١إﻨﺘﺎج ﺤﻴواﻨﻲ/م١:٣٠ ٣

ــــــــــــــــــــــ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ/م٢
رﺴم ﺼﻨﺎﻋﻲ/ف١
رﺴم ﺼﻨﺎﻋﻲ/م٣
ﻋﻠوم ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/ف١
ﻋﻠوم ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/م٣

ــــــ إﻨﺘﺎج ﺤﻴواﻨﻲ/ف ، ٢إﻨﺘﺎج ﺤﻴواﻨﻲ/م١:٣٠ ٤
٢:٠٠
٢:٠٠
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
١:٣٠
١:٣٠
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ/م٢
٢:٠٠
 ٢:٠٠اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء/اﻝﻌﻠﻤﻲ )اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ(
اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء)ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ( ،اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ١:٣٠
١:٣٠
ــــــ
ــــــــــــــــــــــ
١:٣٠

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

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

رﻴﺎﻀﻴﺎت)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف/٢اﻷدﺒﻲ
رﻴﺎﻀﻴﺎت)ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ(/اﻷدﺒﻲ

اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
ﺠﻐراﻓﻴﺎ أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ/م٢

١:٣٠
١:٣٠
٢:٠٠
١:٣٠

اﻝرﺴم واﻝﺘﺼﻤﻴم
اﻝرﺴم واﻝﺘﺼﻤﻴم/م٢

ــــــــــــــــــــــ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ/م٢

 ١:٣٠اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء/اﻝﻌﻠﻤﻲ )اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ(

مدة
االمتحان
بالساعة

١:٣٠
ــــــ
١:٣٠
ــــــ
٢:٠٠
١:٣٠
٢:٠٠
١:٣٠

اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ/اﻷدﺒﻲ )ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف١
٢:٠٠
أولى رﺴم ﺼﻨﺎﻋﻲ/م٣
ﺠﻐراﻓﻴﺎ إﻀﺎﻓﻴﺔ
 ٢٠١٩/٠١/٠٩األربعاء
اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ/اﻷدﺒﻲ )ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف٢
ــــــ
١:٣٠
ثانية ﻋﻠوم ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/م١:٣٠ ٣
ــــــــــــــــــــــ
اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ/اﻷدﺒﻲ )ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ(
ﻋرﺒﻲ)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٢
ﻋرﺒﻲ)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٢
ﻋرﺒﻲ)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٢
ﻋرﺒﻲ)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ١ﻋرﺒﻲ)ﻤﻬﺎرات(/م٢
١:٣٠
١:٣٠
١:٣٠
١:٣٠
أولى ﻋرﺒﻲ )ﻤﻬﺎرات( /م١:٣٠ ٢
 ٢٠١٩/٠١/١٠الخميس

ثانية

ــــــــــــــــــــــ

ــــــ

١:٣٠

 ٢٠١٩/٠١/١١الجمعة

 ٢٠١٩/٠١/١٢السبت أولى

ﻓﻴزﻴﺎء إﻀﺎﻓﻴﺔ

١:٣٠

 ٢٠١٩/٠١/١٣األحد أولى

إﻨﺠﻠﻴزي/م٢

١:٣٠

 ٢٠١٩/٠١/١٤االثنين أولى

اﻝﺤﺎﺴوب/م٢

 ٢٠١٩/٠١/١٥الثالثاء

ثانية
أولى
 ٢٠١٩/٠١/١٦األربعاء
ثانية
 ٢٠١٩/٠١/١٧الخميس

أولى
ثانية

 ٢٠١٩/٠١/١٨الجمعة

أولى

ﻓﻴزﻴﺎء أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢

ثانية

ــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٩/٠١/١٩السبت

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م٢

١:٣٠

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م٢

١:٣٠
١:٣٠

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

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف١
إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م٢

١:٣٠
١:٣٠

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف١
ﻋﻠوم ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف ، ٢إﻨﺠﻠﻴزي/م٢

ــــــ
١:٣٠
١:٣٠
٢:٠٠
ــــــ

ﻋﻠوم ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/ف٢
ﻋﻠوم ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/م٤

ــــــــــــــــــــــ
ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف١
ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف٢
رﺴم ﺼﻨﺎﻋﻲ/ف٢
رﺴم ﺼﻨﺎﻋﻲ/م٤
ــــــــــــــــــــــ

اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ/اﻝﻌﻠﻤﻲ )ﺠﺎﻤﻌﺔ(

٢:٠٠

١:٣٠
١:٣٠

ﺴﻴﺎﺤﺔ وﺴﻔر/ف ، ١ﺴﻴﺎﺤﺔ وﺴﻔر/م ١:١٥ ٣اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ)ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ(
 ١:٣٠اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ)ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ(
١:٣٠
١:٣٠
اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
ــــــ
ــــــ ﺴﻴﺎﺤﺔ وﺴﻔر/ف ، ٢ﺴﻴﺎﺤﺔ وﺴﻔر/م١:١٥ ٤
ــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
 ١:٣٠ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م ١:٣٠ ١ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م ١:٣٠ ١ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،١ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١:٣٠ ١
 ١:٣٠ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م ١:٣٠ ٢ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م ١:٣٠ ٢ﺘﺎرﻴﺦ اﻷردن/ف ،٢ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١:٣٠ ٢
٢:٠٠
ــــــ

ﻜﻴﻤﻴﺎء أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢
ــــــــــــــــــــــ

١:٣٠
ــــــ

)اﻝﻔﻴزﻴﺎء)ﺠﺎﻤﻌﺔ(  ،اﻝﻔﻴزﻴﺎء/م (٣اﻝﻌﻠﻤﻲ ٢:٠٠
إﻨﺘﺎج ﻨﺒﺎﺘﻲ/ف ، ١إﻨﺘﺎج ﻨﺒﺎﺘﻲ/م١:٣٠ ٣
١:٣٠
اﻝﻔﻴزﻴﺎء)ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ(  ،اﻝﻔﻴزﻴﺎء اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ/م١:٣٠ ٢
ــــــ

ــــــــــــــــــــــ

إﻨﺠﻠﻴزي /ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ

١:٣٠

اﻝﻌﻠوم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ/اﻝﻌﻠﻤﻲ )ﺠﺎﻤﻌﺔ( ٢:٠٠

ــــــ

إﻨﺘﺎج ﻨﺒﺎﺘﻲ/ف ، ٢إﻨﺘﺎج ﻨﺒﺎﺘﻲ/م١:٣٠ ٤

اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ )ﺠﺎﻤﻌﺔ( ،اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ )ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ(

اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ/م٣

١:٣٠

اﻝدواﺌر واﻝﺘدﺒﻴر/ف ، ١دواﺌر وﺘدﺒﻴر/م١:٣٠ ٣

اﻨﺘﺎج طﻌﺎم وﺨدﻤﺘﻪ/ف١
اﻨﺘﺎج طﻌﺎم وﺨدﻤﺘﻪ/م٣
اﻨﺘﺎج طﻌﺎم وﺨدﻤﺘﻪ/ف٢
اﻨﺘﺎج طﻌﺎم وﺨدﻤﺘﻪ/م٤

 -١ﻴﺒدأ اﻤﺘﺤﺎن ﺸﻬﺎدة اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ )  ( ١١:٠٠ﺼﺒﺎﺤﺎً وﻝﻠﺠﻠﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺔ ) (١:٣٠ظﻬ ارً.
 -٢ﻴﺒدأ اﻤﺘﺤﺎن اﻝﺘدرﻴب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻤن ﺼﺒﺎح ﻴوم اﻝﺴﺒت اﻝﻤواﻓق  ٢٠١٨ / ١٢ / ٨وﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﺴﺎء ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﻤواﻓق  ٢٠١٨ / ١٢ / ١٢وﻝﻤدة ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم .
ً◌.

١:٣٠

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

إﻨﺠﻠﻴزي /ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ
إﻨﺠﻠﻴزي /ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ
إﻨﺠﻠﻴزي /ﻜﻠﻴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ
 ١:٣٠ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،اﻝﺤﺎﺴوب/م ١:٣٠ ٢ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،اﻝﺤﺎﺴوب/م ١:٣٠ ٢ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،اﻝﺤﺎﺴوب/م ١:٣٠ ٢ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب  ،اﻝﺤﺎﺴوب/م١:٣٠ ٢

أولى ﻋﻠوم ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/م١:٣٠ ٤

ــــــــــــــــــــــ
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م١
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ/م٢
رﺴم ﺼﻨﺎﻋﻲ/م٤
ــــــــــــــــــــــ

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف١

١:٣٠

إﻨﺠﻠﻴزي)ﺠﺎﻤﻌﺔ(/ف١
ﻋﻠوم ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢

١:٣٠

اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء)ﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ( ،اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ

١:٣٠
١:٣٠

ﻜﻴﻤﻴﺎء أﺴﺎﺴﻴﺔ/م٢
ــــــــــــــــــــــ
ﻋﻠوم ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/ف١
ﻋﻠوم ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/م٣
ﻋﻠوم ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/ف٢
ﻋﻠوم ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ/م٤

١:٣٠
ــــــ
٢:٠٠
٢:٠٠

