
الصناعيالصناعي

غیر المستكملین والمستتنفدین 
لألعوام (٢٠١٤-٢٠١٦)

طلبة (٢٠١٧ ، ٢٠١٨)

ر�اضات(جامعة)/ف١/األدبي٢:٠٠(ر�اضات(جامعة)/ف١ ، ر�اضات/م٣)/العلمي
ر�اضات أساسة/م١:٣٠٢ر�اضات أساسة/م٢

ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠جغرافا أساسة/م١:١٥٢إإنتاج حیواني/ف٢ ، إنتاج حیواني/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانیة
اإلدارة والسالمة المهنةر�اضات(جامعة)/ف٢/األدبي

اإلدارة والسالمة المهنة/م٢الر�اضات اإلضافة (األدبي)
ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠الدوائر والتدبیر/ف١ ، دوائر وتدبیر/م١:١٥٣الصناعات الزراعة/ف٢ ، صناعات زراعة/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانیة

٢:٠٠التر4ة اإلسالمة٢:٠٠التر4ة اإلسالمة٢:٠٠التر4ة اإلسالمة٢:٠٠التر4ة اإلسالمة
١:٣٠الثقافة اإلسالمة/م١:٣٠٢الثقافة اإلسالمة/م١:٣٠٢الثقافة اإلسالمة/م١:٣٠٢الثقافة اإلسالمة/م٢

الجمعة٢٠١٨/٠١/١٢
علوم مهنة خاصة/ف٢:٠٠١(الفیز�اء(جامعة) ، الفیز�اء/م٣) العلمي
علوم مهنة خاصة/م١:٣٠٣الفیز�اء(;لات مجتمع) ، الفیز�اء األساسة/م٢

علوم مهنة خاصة/ف٢
علوم مهنة خاصة/م٤

٢:٠٠الكماء/العلمي (الجامعة)الجغرافا/األدبي (جامعة)/ف٢:٠٠١الكماء/العلمي (الجامعة)
١:٣٠الكماء(;لات المجتمع)، الكماء اإلضافةجغرافا إضافة١:٣٠الكماء(;لات المجتمع)، الكماء اإلضافة

١:٣٠علوم صناعة خاصة/ف٢
١:٣٠علوم صناعة خاصة/م٤

عر4ي(جامعة)/ف١ ، عر4ي(مهارات)/م٢عر4ي(جامعة)/ف١ ، عر4ي(مهارات)/م٢عر4ي(جامعة)/ف١ ، عر4ي(مهارات)/م٢عر4ي(جامعة)/ف١ ، عر4ي(مهارات)/م٢
عر4ي(;لات مجتمع)/ف١عر4ي(;لات مجتمع)/ف١عر4ي(;لات مجتمع)/ف١عر4ي(;لات مجتمع)/ف١

عر4ي(جامعة)/ف٢عر4ي(جامعة)/ف٢عر4ي(جامعة)/ف٢عر4ي(جامعة)/ف٢
عر4ي(;لات مجتمع)/ف٢عر4ي(;لات مجتمع)/ف٢عر4ي(;لات مجتمع)/ف٢عر4ي(;لات مجتمع)/ف٢
٢:٠٠علوم الحاسوب(جامعة)٢:٠٠علوم الحاسوب(جامعة)٢:٠٠علوم الحاسوب(جامعة)٢:٠٠علوم الحاسوب(جامعة)

١:٣٠علوم الحاسوب/;لات المجتمع ، الحاسوب/م١:٣٠٢علوم الحاسوب/;لات المجتمع ، الحاسوب/م١:٣٠٢علوم الحاسوب/;لات المجتمع ، الحاسوب/م١:٣٠٢علوم الحاسوب/;لات المجتمع ، الحاسوب/م٢
األربعاء٢٠١٨/٠١/١٧

٢:٠٠العلوم الحاتة/العلمي (جامعة)٢:٠٠العلوم الحاتة/العلمي (جامعة)علوم صناعة خاصة/ف١
١:٣٠العلوم الحاتة(;لات المجتمع ، اإلضافة)١:٣٠العلوم الحاتة(;لات المجتمع ، اإلضافة)علوم صناعة خاصة/م٣

ــــــــــــــــــــــــــــ١:١٥ساحة وسفر/ف٢ ، ساحة وسفر/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانیة
الجمعة٢٠١٨/٠١/١٩

١:٣٠إنجلیز< (جامعة)/ف١ ، إنجلیز< /م١:٣٠٢إنجلیز< (جامعة)/ف١ ، إنجلیز< /م١:٣٠٢إنجلیز< (جامعة)/ف١ ، إنجلیز< /م١:٣٠٢إنجلیز< (جامعة)/ف١ ، إنجلیز< /م١:٣٠٢إنجلیز< /م٢أولىالسبت٢٠١٨/٠١/٢٠
إنجلیز< (جامعة)/ف٢إنجلیز< (جامعة)/ف٢

علوم حاتة أساسة/م٢علوم حاتة أساسة/م٢
١:٣٠تار�خ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تار�خ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تار�خ األردن/ف١، ثقافة عامة/م١:٣٠١تار�خ األردن/ف١ ١:٣٠ثقافة عامة/م١أولى
١:٣٠تار�خ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تار�خ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تار�خ األردن/ف٢، ثقافة عامة/م١:٣٠٢تار�خ األردن/ف١:٣٠٢ثقافة عامة/م٢ثانیة
ماء أساسة/م١:٣٠٢اللغة الفرنسة ، اللغة الفرنسة الوظفة/م١:٣٠٣;ماء أساسة/م٢:٠٠٢رسم صناعي/ف١ ، رسم صناعي/م٢:٠٠٣رسم صناعي/م٣أولى;١:٣٠
ــــــــــــــــــــــــــــ١:٣٠الدوائر والتدبیر/ف٢ ، دوائر وتدبیر/م٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانیة

١- یبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوة العامة للجلسة األولى الساعة ( ١١:٠٠ ) صDاحًا وللجلسة الثانة الساعة (١:٣٠) ظهراً .
٢- یبدأ امتحان التدر�ب العملي من صDاح یوم السبت الموافJ ٢ / ١٢ / ٢٠١٧ ولغاة مساء یوم األر4عاء الموافJ ٦ / ١٢ / ٢٠١٧ ولمدة خمسة أام .

١:٣٠

١:٣٠فیز�اء إضافة

٢:٠٠ ١:١٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانیة

١:١٥

٢:٠٠

علوم صناعة خاصة/م٣

١:٣٠

٢:٠٠رسم صناعي/م٤

١:٣٠

١:٣٠

انتاج طعام وخدمته/ف٢ ، انتاج طعام وخدمته/م٤

١:٣٠انتاج طعام وخدمته/ف١ ، انتاج طعام وخدمته/م٣

١:٣٠

١:٣٠

١:١٥إنتاج نDاتي/ف١ ، إنتاج نDاتي/م٣أولى

١:٣٠

فیز�اء أساسة/م٢

إنتاج نDاتي/ف٢ ، إنتاج نDاتي/م٤

١:٣٠ ١:٣٠إنجلیز< (جامعة)/ف٢ ١:٣٠

٢٠١٨/٠١/١٠

السبت ٢٠١٨/٠١/١٣

٢:٠٠

أولى

١:٣٠
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الفـــــــــــروع المھنیــــــــــــــــــــــــــــــــة

مدة 

االمتحان

بالساعة

مدة 

االمتحان

بالساعة

جلسة الفندقي والسیاحيالتاریخ

مدة 

االمتحان

بالساعة

االقتصاد المنزلي

مدة 

االمتحان

بالساعة

الثالثاء٢٠١٨/٠١/٢٣

الخمیس٢٠١٨/٠١/١٨

األربعاء

١:٣٠

ر�اضات إضافة (األدبي) أولى

األحد ٢٠١٨/٠١/٢١

٢٠١٨/٠١/٠٩
١:٣٠ر�اضات أساسة/م٢أولى

الیوم

أولى

أولى

١:٣٠

الثالثاء٢٠١٨/٠١/١٦

االثنین٢٠١٨/٠١/٢٢

ــــــ

الزراعي

٢٠١٨/٠١/١١١:٣٠

١:٣٠الحاسوب/م٢

١:٣٠

ــــــــــــــــــــــ

مدة 

االمتحان

بالساعة

٢:٠٠(ر�اضات(جامعة)/ف٢ ، ر�اضات/م٤)/العلمي١:٣٠

الخمیس

١:١٥إنتاج حیواني/ف١ ، إنتاج حیواني/م٣
الثالثاء

١:١٥

الثقافة اإلسالمة/م٢

١:٣٠الرسم والتصمم ، الرسم والتصمم/م١:٣٠٢

١:٣٠ ١:٣٠ الصناعات الزراعة/ف١ ، صناعات زراعة/م٣

االثنین٢٠١٨/٠١/١٥
١:٣٠١:٣٠١:٣٠

أولى

ــــــــــــــــــــــ ثانیة

عر4ي (مهارات)/ م٢

ــــــ

إنجلیز< (جامعة)/ف٢

األحد٢٠١٨/٠١/١٤
رسم صناعي/ف٢ ، رسم صناعي/م٤أولى

علوم صناعة خاصة/م٤ثانیة

أولى

١:٣٠

الجغرافا/األدبي (جامعة)/ف٢ــــــ ١:٣٠

١:٣٠

ساحة وسفر/ف١ ، ساحة وسفر/م٣

ــــــــــــــــــــــ

١مقترح 
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