
مدة االمتحانالشـــــــــــــــــرعيمدة االمتحاناألدبــــــــــــــــــيمدة االمتحانالعلمــــــــــــــــــــيالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةاألولى٢٠٢٠/١٢/٣١الخميس

٢٠٢١/٠١/٠١الجمعة

ساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةاألولى

ــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــالثانية 

٢٠٢١/٠١/٠٣األحد 

ساعة ونصفتفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبويةساعة ونصفالعلوم اإلسالميةساعتانالكيمياءاألولى

ــــــــــــــــــــساعة ونصفتاريخ العربساعتانعلوم األرض والبيئةالثانية

٢٠٢١/٠١/٠٥الثالثاء

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى٢٠٢١/٠١/٠٦االربعاء

٢٠٢١/٠١/٠٧الخميس

٢٠٢١/٠١/٠٨الجمعة 

ساعة ونصفالنظم اإلسالمية وفقه الدعوة وفقه المعامالتساعة ونصفالجغرافياساعتانالعلوم الحياتيةاألولى

ــــــــــــــــــــساعة ونصفالثقافة الماليةــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/١٠االحد

ساعتان ونصفاللغة العربية تخصصساعتان ونصفاللغة العربية تخصصساعتان ونصفالفيزياءاألولى٢٠٢١/٠١/١١االثنين

٢٠٢١/٠١/١٢الثالثاء

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةاألولى

ــــــــــــــــــــساعة ونصفعلوم الحاسوبــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/١٤الخميس

٢٠٢١/٠١/١٥الجمعة 

ساعتان ونصفالرياضياتساعتان ونصفالرياضياتساعتان ونصفالرياضياتاألولى٢٠٢١/٠١/١٦السبت 

*

٢٠٢١/٠١/٠٢السبت

االمتحان التكميلي / 2020برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام
الفروع األكادميية  / 2020-2019للطلبة النظاميني للعام الدراسي 

.ظهًرا (1:00)صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (10:00) تبدأ الجلسة األولى الساعة 

٢٠٢١/٠١/٠٤ االثنين

٢٠٢١/٠١/١٣االربعاء

٢٠٢١/٠١/٠٩السبت 



مدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالزراعيمدة االمتحانالصناعيالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةاألولى٢٠٢٠/١٢/٣١الخميس

٢٠٢١/٠١/٠١الجمعة 

ساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةاألولى

ساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية 

٢٠٢١/٠١/٠٣االحد

ساعتانالكيمياءساعتانالكيمياءساعتانالعلوم الصناعية الخاصةاألولى٢٠٢١/٠١/٠٤االثنين
الدوائر األمامية 

والتدبير الفندقي
ساعة ونصف

٢٠٢١/٠١/٠٥الثالثاء

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى

الثانية
إدارة المشروعات 

 الصناعية
ساعة ونصفالسياحة والسفرساعة ونصفالرسم والتصميمساعة ونصفالصناعات الزراعيةساعة ونصف

٢٠٢١/٠١/٠٧الخميس

٢٠٢١/٠١/٠٨الجمعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانالعلوم الحياتيةساعتانالعلوم الحياتيةساعتانالرسم الصناعياألولى٢٠٢١/٠١/٠٩السبت 

٢٠٢١/٠١/١٠االحد

ساعتانإنتاج الطعام وخدمتهساعتانالعلوم المهنية الخاصةساعة ونصفاإلنتاج الحيوانيساعتان ونصفالفيزياءاألولى٢٠٢١/٠١/١١االثنين

٢٠٢١/٠١/١٢الثالثاء

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةاألولى٢٠٢١/٠١/١٣االربعاء

٢٠٢١/٠١/١٤الخميس

٢٠٢١/٠١/١٥الجمعة 

ساعتان ونصفالرياضياتساعة ونصفاإلدارة والسالمة المهنيةساعتاناإلنتاج النباتيساعتان ونصفالرياضياتاألولى٢٠٢١/٠١/١٦السبت

*

االمتحان التكميلي / 2020برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام

.ظهًرا (1:00)صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (10:00) تبدأ الجلسة األولى الساعة 

الفروع املهنية / 2020-2019للطلبة النظاميني للعام الدراسي 

٢٠٢١/٠١/٠٢السبت

٢٠٢١/٠١/٠٦االربعاء



مدة االمتحانالصحيمدة االمتحانالمعلوماتيةمدة االمتحانالشـــــــــــــــــرعيمدة االمتحاناألدبــــــــــــــــــيمدة االمتحانالعلمــــــــــــــــــــيالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةاألولى٢٠٢٠/١٢/٣١الخميس

٢٠٢١/٠١/٠١الجمعة 

ساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةاألولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/٠٣االحد

ساعة ونصفالعلوم اإلسالميةساعتانالكيمياءاألولى
تفسير وعلوم القرآن والحديث 

والسيرة النبوية
ساعة ونصف

برمجة الحاسوب، إحصاء 

األعمال، تجارة إلكترونية
ساعتان(٢٠٢٠)الكيمياء المهني ساعة ونصف

ساعة ونصفالتغذيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفتاريخ العربساعتانعلوم األرض والبيئةالثانية

٢٠٢١/٠١/٠٥الثالثاء

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى

ساعة ونصفالتشريح ووظائف األعضاءساعة ونصفأساسيات اإلدارةــــــــــــــــــــساعة ونصفأساسيات اإلدارةــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/٠٧الخميس

٢٠٢١/٠١/٠٨الجمعة 

ساعة ونصفالجغرافياساعتانالعلوم الحياتيةاألولى
النظم اإلسالمية وفقه الدعوة 

وفقه المعامالت
ساعتان(العلمي)العلوم الحياتية ساعة ونصفنظم المعلومات اإلداريةساعة ونصف

ساعة ونصفالثقافة الصحيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالثقافة الماليةــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/١٠االحد

ساعتان ونصف(٢٠٢٠)الفيزياء المهني ساعة ونصفالمحاسبة المحوسبةساعتان ونصفاللغة العربية تخصصساعتان ونصفاللغة العربية تخصصساعتان ونصفالفيزياءاألولى

ساعة ونصففسيولوجيا أمراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/١٢الثالثاء

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةاألولى

ساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبالثانية

٢٠٢١/٠١/١٤الخميس

٢٠٢١/٠١/١٥الجمعة 

ساعتان ونصف(األدبي)الرياضيات ساعتان ونصف(األدبي)الرياضيات ساعتان ونصف(األدبي)الرياضيات ساعتان ونصفالرياضياتساعتان ونصفالرياضياتاألولى٢٠٢١/٠١/١٦السبت 

*
.لمعرفة المباحث البديلة (2017- 2005الخاص بالطلبة المستنفدين حقهم في األعوام من ) 2020االطالع على الدليل اإلرشادي لالمتحان العام لعام *

٢٠٢١/٠١/٠٦

٢٠٢١/٠١/٠٩

٢٠٢١/٠١/١٣

٢٠٢١/٠١/١١االثنين

االربعاء

٢٠٢١/٠١/٠٢السبت

االمتحان التكميلي/ 2020برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 

الفروع األكادميية/ لطلبة الدراسة اخلاصة 

.ظهًرا (1:00)صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (10:00) تبدأ الجلسة األولى الساعة 

االثنين

االربعاء

السبت

٢٠٢١/٠١/٠٤



مدة االمتحانالفندقي والسياحي مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالزراعيمدة االمتحانالصناعيالجلسةالتاريخاليوم

٢٠٢١/٠١/٠١الجمعة 

ساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةساعتاناللغة اإلنجليزيةاألولى

ساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/٠٣االحد

ساعتانالعلوم الصناعية الخاصةاألولى
، (٢٠٢٠)الكيمياء المهني 

جامعات/الكيمياء
ساعتان

، (٢٠٢٠)الكيمياء المهني 

جامعات/الكيمياء
ساعة ونصفالدوائر األمامية والتدبير الفندقيساعتان

ــــــــــــــــــــساعتانكليات/الكيمياءساعتانكليات/الكيمياءــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/٠٥الثالثاء

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى

الثانية
إدارة المشروعات 

 الصناعية
ساعة ونصفالسياحة والسفرساعة ونصفالرسم والتصميمساعة ونصفالصناعات الزراعيةساعة ونصف

٢٠٢١/٠١/٠٧الخميس

٢٠٢١/٠١/٠٨الجمعة 

ساعتانالرسم الصناعياألولى
، (٢٠٢٠)علوم حياتية مهني 

جامعات/علوم حياتية
ساعتان

، (٢٠٢٠)علوم حياتية مهني 

جامعات/علوم حياتية
ساعة ونصفجامعات/أدبي/جغرافياساعتان

ساعة ونصفكليات/جغرافياساعتانكليات/علوم حياتيةساعتانكليات/علوم حياتيةــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠١/١٠االحد

األولى
/ ، فيزياء(٢٠٢٠)الفيزياء المهني 

جامعات
ساعتانإنتاج الطعام وخدمتهساعتانالعلوم المهنية الخاصةساعة ونصفاإلنتاج الحيوانيساعتان ونصف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتان ونصفكليات/ فيزياءالثانية

٢٠٢١/٠١/١٢الثالثاء

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةاألولى

ساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبالثانية

٢٠٢١/٠١/١٤الخميس

٢٠٢١/٠١/١٥الجمعة 

ساعتان ونصف(٢٠٢٠)الرياضيات المهني ساعتان ونصف(٢٠٢٠)الرياضيات المهني 

ساعتان ونصفجامعات/علمي/ الرياضيات

ساعتان ونصفجامعات/األدبي/ الرياضيات

ساعتان ونصفكليات/األدبي/الرياضياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتان ونصفكليات/األدبي/الرياضياتالثانية

*
*

ساعة ونصفالتربية اإلسالمية ٢٠٢٠/١٢/٣١ الخميس

٢٠٢١/٠١/٠٤االثنين

٢٠٢١/٠١/٠٢السبت

األولى
٢٠٢١/٠١/١٦السبت

االمتحان التكميلي / 2020برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام

األولى

.ظهًرا (1:00)صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة  (10:00) تبدأ الجلسة األولى الساعة 
. لمعرفة المباحث البديلة ( 2017- 2005الخاص بالطلبة المستنفدين حقهم في األعوام من ) 2020اإلطالع على الدليل اإلرشادي لالمتحان العام لعام 

الفروع املهنية/ لطلبة الدراسة اخلاصة 

التربية اإلسالمية

جامعات/األدبي/ الرياضيات

٢٠٢١/٠١/٠٦االربعاء

٢٠٢١/٠١/١١االثنين

٢٠٢١/٠١/١٣االربعاء

٢٠٢١/٠١/٠٩السبت

ساعتان ونصف

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالمية

ساعة ونصفاإلدارة والسالمة المهنية ساعتاناالنتاح النباتي

ساعة ونصف

 ً .


