
مدة االمتحانالشرعيمدة االمتحاناألدبيمدة االمتحانالعلميالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٧ال�الثاء

٢٠٢٢/١٢/٢٨األر�عاء

ساع�اناللغة الع���ةساع�اناللغة الع���ةساع�اناللغة الع���ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٩ال"!� 

٢٠٢٢/١٢/٣٠ال'!عة

ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي / ورقة ١ساع�ان ون�فال�/اض�ات/ ورقة ١ساع�ان ون�فال�/اض�ات/ ورقة ١ األولى٢٠٢٢/١٢/٣١ال+*(

٢٠٢٣/٠١/٠١األح3

ساعة ون�فتار/خ األردنساعة ون�فتار/خ األردنساعة ون�فتار/خ األردن األولى٢٠٢٣/٠١/٠٢االث567

٢٠٢٣/٠١/٠٣ال�الثاء

ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي / ورقة ٢ساع�ان ون�فال�/اض�ات/ ورقة ٢ساع�ان ون�فال�/اض�ات / ورقة ٢ األولى٢٠٢٣/٠١/٠٤األر�عاء

٢٠٢٣/٠١/٠٥ال"!� 

٢٠٢٣/٠١/٠٦ال'!عة

ساعة ون�ف الFG7 اإلسالم�ة وفقه ال3عAة وفقه ال!عامالتساعة ون�فالعلAم اإلسالم�ةساع�ان ون�فالف6</اءاألولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فال�قافة ال!ال�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/٠٨األح3

ساع�اناللغة االن'ل6</ةساع�اناللغة االن'ل6</ةساع�اناللغة االن'ل6</ة األولى٢٠٢٣/٠١/٠٩االث567

٢٠٢٣/٠١/١٠ال�الثاء

ساعة ون�فال'غ�ا�Jاساع�انال�I!�اء األولى
             ال�ف+�6 وعلAم الق�آن              

وال3OیM وال+�6ة الA*7/ة ال�L/فة
ساعة ون�ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فتار/خ الع�ب والعالFــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فعلAم الOاسAبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فاللغة الف�ن+�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/١٣ال'!عة

ساع�اناللغة الع���ة (ت"�R) / ورقة ١ساع�اناللغة الع���ة (ت"�R) / ورقة ١ساع�انالعلAم ال�Oات�ة األولى٢٠٢٣/٠١/١٤ال+*(

٢٠٢٣/٠١/١٥األح3

ساع�اناللغة الع���ة (ت"�R) / ورقة ٢ساع�اناللغة الع���ة (ت"�R) / ورقة ٢ساع�انعلAم األرض وال*T6ة األولى٢٠٢٣/٠١/١٦االث567

*

يتقدم الطلبة وفق محتوى المناهج والكتب المدرسية للعام الدراسي٢٠٢٢/٢٠٢١ ويعمل بالتعاميم الصادرة عن إدارة المناهج والكتب المدرسية لهذا العام.*
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تبدأ الجلسة األولى الساعة (١١:٠٠) صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (٢:٠٠) ظهًرا.

٢٠٢٣/٠١/٠٧ال+*(

٢٠٢٣/٠١/١١األر�عاء

٢٠٢٣/٠١/١٢ال"!� 
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م�ة االم
�اناالق
�اد ال ��ليم�ة االم
�انالف��قي وال��احيم�ة االم
�انال�راعيم�ة االم
�انال��اعيال�ل�ةال
ار�خال��م

�ة اإلسالم�ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٧ال%الثاء/0
�ة اإلسالم�ةساعة ون�فال/0
�ة اإلسالم�ةساعة ون�فال/0
�ة اإلسالم�ةساعة ون�فال/0
ساعة ون�فال

٢٠٢٢/١٢/٢٨األر/عاء

5�ساع
ان  اللغة الع0/�ةساع
ان  اللغة الع0/�ةساع
اناللغة الع0/�ةساع
ان اللغة الع0/�ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٩ال6 

٢٠٢٢/١٢/٣٠ال� عة

ساعة ون�فالعل�م ال ه��ة ال6اصة / ورقة ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فاإلن
اج ال�<اتي / ورقة ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولى٢٠٢٢/١٢/٣١ال�;:

٢٠٢٣/٠١/٠١األح�

Bساعة ون�فتار�خ األردنساعة ون�فتار�خ األردنساعة ون�فتار�خ األردنساعة ون�فتار�خ األردن األولى٢٠٢٣/٠١/٠٢االث��

٢٠٢٣/٠١/٠٣ال%الثاء

ساعة ون�فالعل�م ال ه��ة ال6اصة / ورقة ٢ثالث ساعاتال�0اض�ات / األدبي(ال ه�ي الFامل)ساعة ون�فاإلن
اج ال�<اتي / ورقة٢ ثالث ساعات ال�0اض�ات / العل ي  (ال ه�ي الFامل) األولى٢٠٢٣/٠١/٠٤األر/عاء

5�٢٠٢٣/٠١/٠٥ال6 

٢٠٢٣/٠١/٠٦ال� عة

�ةساع
ان ون�فالف���اءاالولى٢٠٢٣/٠١/٠٧ال�;:Nب�0 الف��قيساعة ون�فال��اعات ال�را�
ساعة ون�فاإلدارة وال�المة ال ه��ةساعة ون�فال�وائ0 األمام�ة وال

٢٠٢٣/٠١/٠٨األح�

Bاناللغة االن�ل���ةاألولى٢٠٢٣/٠١/٠٩االث��
ساع
اناللغة االن�ل���ةساع
اناللغة االن�ل���ةساع
اناللغة االن�ل���ةساع

٢٠٢٣/٠١/١٠ال%الثاء

�اءساع
انال0سP ال��اعياألولى �Qانال
�اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساع �Qانال
ساع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فال��احة وال�ف0ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال%ان�ة

�ة األولىN0وعات ال��اF ساعة ون�فإدارة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فاللغة الف0ن��ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال%ان�ة

٢٠٢٣/٠١/١٣ال� عة

�ة ال6اصة / ورقة ١ األولى٢٠٢٣/٠١/١٤ال�;:Nةساعة ون�فالعل�م ال��ا�ساع
انالعل�م ال��ات�ةساعة ون�فإن
اج الUعام وخ�م
ه / ورقة ١ساع
انالعل�م ال��ات

٢٠٢٣/٠١/١٥األح�

Bة ال6اصة / ورقة ٢ األولى٢٠٢٣/٠١/١٦االث���Nاج ال���انيساعة ون�فالعل�م ال��ا
�Pساعة ون�فإن
اج الUعام وخ�م
ه / ورقة ٢ساعة ون�فاإلن �
ساعة ون�فال0سP وال

*

يتقدم الطلبة وفق محتوى المناهج والكتب المدرسية للعام الدراسي٢٠٢٢/٢٠٢١ ويعمل بالتعاميم الصادرة عن إدارة المناهج والكتب المدرسية لهذا العام.*
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تبدأ الجلسة األولى الساعة (١١:٠٠) صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (٢:٠٠) ظهًرا.

٢٠٢٣/٠١/١١األر/عاء

5�٢٠٢٣/٠١/١٢ال6 
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مدة االمتحانالصحيمدة االمتحانالمعلوماتيةمدة االمتحانالشرعيمدة االمتحاناألدبيمدة االمتحانالعلميالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٧ال�الثاء

٢٠٢٢/١٢/٢٨األر�عاء

ساع�اناللغة الع���ة ساع�اناللغة الع���ةساع�اناللغة الع���ةساع�اناللغة الع���ةساع�اناللغة الع���ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٩ال"!� 

٢٠٢٢/١٢/٣٠ال'!عة

ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي / ورقة ١ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي / ورقة ١ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي / ورقة ١ساع�ان ون�فال�/اض�ات/ ورقة ١ساع�ان ون�فال�/اض�ات/ ورقة ١ األولى٢٠٢٢/١٢/٣١ال+*(

٢٠٢٣/٠١/٠١األح3

ساعة ون�ف    تار/خ األردن ساعة ون�ف    تار/خ األردن ساعة ون�فتار/خ األردنساعة ون�فتار/خ األردنساعة ون�فتار/خ األردن األولى٢٠٢٣/٠١/٠٢االث567

٢٠٢٣/٠١/٠٣ال�الثاء

ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي/ ورقة ٢ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي/ ورقة ٢ساع�ان ون�فال�/اض�ات األدبي / ورقة ٢ساع�ان ون�فال�/اض�ات/ ورقة ٢ساع�ان ون�فال�/اض�ات / ورقة ٢ األولى٢٠٢٣/٠١/٠٤األر�عاء

٢٠٢٣/٠١/٠٥ال"!� 

٢٠٢٣/٠١/٠٦ال'!عة

ساعة ون�فالعلAم اإلسالم�ةساع�ان ون�فالف6</اءاألولى
الFG7 اإلسالم�ة وفقه ال3عAة وفقه 

ال!عامالت
ساع�ان ون�فالف6</اء ال!ه7ي (٢٠٢٠)ساعة ون�فنFG ال!علAمات اإلدار/ةساعة ون�ف

ساعة ون�فتغMNةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فال�قافة ال!ال�ة / أساس�ات اإلدارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/٠٨األح3

ساع�ان  اللغة االن'ل6</ة ساع�ان  اللغة االن'ل6</ة ساع�اناللغة االن'ل6</ةساع�اناللغة االن'ل6</ةساع�اناللغة االن'ل6</ةاألولى٢٠٢٣/٠١/٠٩االث567

٢٠٢٣/٠١/١٠ال�الثاء

ساعة ون�فال'غ�ا�Pاساع�انال�O!�اء األولى
ال�ف+�6 وعلAم الق�آن  وال3SیQ وال+�6ة 

الA*7/ة ال�U/فة
ساع�انال�O!�اء ال!ه7ي (٢٠٢٠)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فتار/خ الع�ب والعالFــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة

ساعة ون�فعلAم الSاسAبساعة ون�فعلAم الSاسAبساعة ون�فعلAم الSاسAبساعة ون�فعلAم الSاسAبساعة ون�فعلAم الSاسAب األولى

ساعة ون�فف+A6لAج�ا األم�اضساعة ون�ف أساس�ات اإلدارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فاللغة الف�ن+�ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/١٣ال'!عة

ساع�اناللغة الع���ة (ت"�Y) / ورقة ١ساع�اناللغة الع���ة (ت"�Y) / ورقة ١ساع�انالعلAم ال�Sات�ة األولى

    ال�'ارة االل��Oون�ة     

   ب�م'ة الSاسAب     

إح�اء األع!ال

ساع�انالعلAم ال�Sات�ة (العل!ي)ساعة ون�ف

ائف األع\اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ان�ة ساعة ون�فال��U/ح و̂و

٢٠٢٣/٠١/١٥األح3

ساعة ون�فال�قافة ال��Sة ساعة ون�فأنG!ة ال!Sاسaة ال!ASسaةساع�اناللغة الع���ة (ت"�Y) / ورقة ٢ساع�اناللغة الع���ة (ت"�Y) / ورقة ٢ساع�انعلAم األرض وال*6`ة األولى٢٠٢٣/٠١/١٦االث567

ت*3أ ال'ل+ة األولى ال+اعة (١١:٠٠) صaاًحا، وت*3أ ال'ل+ة ال�ان�ة ال+اعة  (٢:٠٠) ^هً�ا.*

ی�ق3م الnلaة وفm مlA�S ال!7اهج والg�O ال!3رس�ة للعام ال3راسي٢٠٢٢/٢٠٢١ و/ع!ل jال�عام�F ال�ادرة ع5 إدارة ال!7اهج والg�O ال!3رس�ة لهNا العام.*

 االtالع على ال3ل6ل االرشادq لالم�Sان العام لعام ٢٠٢٠ ( ال"اص jالnلaة ال!+�7ف3ی5 حقهF في االعAام م5 ٢٠٠٥ - ٢٠١٧) ل!ع�فة ال!aاحQ ال*3یلة.*

٢٠٢٣/٠١/١٤ال+*(

٢٠٢٣/٠١/٠٧ال+*(
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٢٠٢٣/٠١/١٢ال"!� 

٢٠٢٣/٠١/١١األر�عاء
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مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالزراعيمدة االمتحانالصناعيالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ةساعة ون�فال����ة اإلسالم�ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٧ال�الثاء

٢٠٢٢/١٢/٢٨األر�عاء

ساع�ان  اللغة الع���ةساع�ان  اللغة الع���ةساع�اناللغة الع���ةساع�ان اللغة الع���ة األولى٢٠٢٢/١٢/٢٩ال"!� 

٢٠٢٢/١٢/٣٠ال'!عة

ساع�ان ون�فال�.اض�ات /األدبي/ورقة١/ جامعاتساع�ان ون�فال�.اض�ات /العل!ي/ورقة١/جامعات

ثالث ساعاتر.اض�ات /كل�اتثالث ساعاتر.اض�ات /(كل�ات)

٢٠٢٣/٠١/٠١األح5

ساعة ون�فتار.خ األردنساعة ون�فتار.خ األردنساعة ون�فتار.خ األردنساعة ون�فتار.خ األردن األولى٢٠٢٣/٠١/٠٢االث789

٢٠٢٣/٠١/٠٣ال�الثاء

ال�.اض�ات / العل!ي / ورقة٢ جامعات

ال�.اض�ات / األدبي / ورقة٢ جامعات

٢٠٢٣/٠١/٠٥ال"!� 

٢٠٢٣/٠١/٠٦ال'!عة

الف8?.اء ٢٠٢٠

الف8?.اء / العل!ي (جامعات)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�ف ال'غ�ا�Aا  (كل�ات)ساع�ان ون�فالف8?.اء / (كل�ات) ال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/٠٨األح5

ساع�اناللغة االن'ل8?.ةساع�اناللغة االن'ل8?.ةساع�اناللغة االن'ل8?.ةساع�اناللغة االن'ل8?.ة األولى٢٠٢٣/٠١/٠٩االث789

٢٠٢٣/٠١/١٠ال�الثاء

 ال�C!�اء ٢٠٢٠ال�C!�اء ٢٠٢٠

 ال�C!�اء(جامعات)ال�C!�اء(جامعات)

ساع�انال�C!�اء / (كل�ات)ساعة ون�فال�Dاحة والDف�ساع�انال�C!�اء / (كل�ات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال�ان�ة

علFم الGاسFب

 إدارة ال!�Jوعات ال�9ا�Iة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ون�فاللغة الف�ن�Dةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/١٣ال'!عة

العلFم ال�Gات�ة ٢٠٢٠العلFم ال�Gات�ة ٢٠٢٠

العلFم ال�Gات�ة/(جامعات)العلFم ال�Gات�ة/(جامعات)

ساع�انالعلFم ال�Gات�ة / (كل�ات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساع�انالعلFم ال�Gات�ة / (كل�ات)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال�ان�ة

٢٠٢٣/٠١/١٥األح5

ساعة ون�فال�سR وال��!�Rساعة ون�فإن�اج الQعام وخ5م�ه / ورقة ٢ساعة ون�فاإلن�اج الF8Gاني ساعة ون�فالعلFم ال�9ا�Iة ال"اصة / ورقة ٢ األولى٢٠٢٣/٠١/١٦االث789

*

يتقدم الطلبة وفق محتوى المناهج والكتب المدرسية للعام الدراسي٢٠٢٢/٢٠٢١ ويعمل بالتعاميم الصادرة عن إدارة المناهج والكتب المدرسية لهذا العام.*
االطالع على الدليل االرشادي لالمتحان العام لعام ٢٠٢٠ ( الخاص بالطلبة المستنفدين حقهم في االعوام من ٢٠٠٥ - ٢٠١٧) لمعرفة المباحث البديلة.*

ساع�انساعة ون�ف

ساعة ون�فعلFم الGاسFبساعة ون�فعلFم الGاسFبساعة ون�فعلFم الGاسFبساعة ون�ف األولى

ساعة ون�فاإلدارة والDالمة ال!ه�9ة

ساع�انساعة ون�ف             ال'غ�ا�Aا/ أدبي  (جامعات)            ساع�انساع�انال�سR ال�9اعي  األولى
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                #$% ��&                 #$% ��&                 #$% ��&                 #$% ��& (� )�٠١)�٠١)�٠١)�٠١�*	 ��	���	(� +�$� �*	 ��	���	(� +�$� �*	 ��	���	(� +�$� �*	 ��	���	 �$�+

ساعة ون�ف

ساعة ون�فالعلFم ال!ه�9ة ال"اصة / ورقة ٢ساع�ان ون�فال�.اض�ات /األدبي /ورقة٢/جامعاتساعة ون�فاإلن�اج الV9اتي / ورقة٢ ساع�ان ون�ف األولى٢٠٢٣/٠١/٠٤األر�عاء

تبدأ الجلسة األولى الساعة (١١:٠٠) صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (٢:٠٠) ظهًرا.

٢٠٢٣/٠١/١١األر�عاء

WXD٢٠٢٣/٠١/١٤ال
إن�اج الQعام وخ5م�ه / ورقة ١ساع�انساعة ون�فالعلFم ال�9ا�Iة ال"اصة / ورقة ١ األولى

WXD٢٠٢٣/٠١/٠٧ال

ال"!� 

العلFم ال!ه�9ة ال"اصة / ورقة ١ساعة ون�ف

٢٠٢٣/٠١/١٢

WXDاتي / ورقة ١ األولى٢٠٢٢/١٢/٣١الV9اإلن�اج ال

ساعة ون�فال5وائ� األمام�ة وال�5ب�8 الف59قي ساعة ون�ف ال�9اعات ال?را�Iةساع�ان ون�ف األولى
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