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والمعمول بها بدًءا    امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  أرجو االطالع على تعليماتًً-أًً:أولًا
مع   2017  لسنة  (8رقم )والناتجة عن دمج تعليمات    2018/2019من العام الدراسي  
( رقم  لسنة  6التعليمات  لتعليمات  )تعليمات    2019(  شهادةمعدلة  الدراسة   امتحان 
 . وااللتزام بتطبيقها الثانوية العامة( 

الموافقة على احتساب العالمة األحدث    27/3/2022بتاريخ  مجلس التربية والتعليم  قـّرر    -ب     
من   أكثر  أو  مبحث  العامة إلعادة  الثانوية  الدراسة  شهادة  المتحان  تقدم  مشترك  لكل 
العام  من  بدًءا  وذلك  بالجامعات(،  االلتحاق  لهم  يحق  )الذين  المعدل  رفع  مشتركي 

 .2022/2023الدراسي 
النجاح،   يستكملوا متطلبات  لم  الذين  المشتركين  ينطبق على  القرار ال  فإن هذا  وعليه 

، حيث ستحتسب  2022وكذلك ال ينطبق على المشتركين في االمتحان التكميلي لعام  
 لهاتين الفئتين العالمة األعلى. 

جميع الخطط توحيد الورقة االمتحانية ل   2/2022/ 20بتاريخ    قرر مجلس االمتحان العام  -ج     
الدراسية، بحيث يتقدم المشتركون في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على الكتب  

 .التي تدرس للطلبة النظاميين في المدارس
للعام   التكميلي  االمتحان  في  المشتركين  جميع  يتقدم  الطلبة    2022وعليه  كتب  على 

الدراسي   للعام  بينما2004)جيل    2021/2022النظاميين  المشتركين    (،  جميع  يتقدم 
لعام   العام  االمتحان  الحالي   2023في  الدراسي  للعام  النظاميين  الطلبة  كتب  على 

 (.2005)جيل  2022/2023

ًالمقررة:المناهجًوالكتبًً:ًثانياا
والمهنية  يتقدم   األكاديمية  الفروع  في  الطلبة  الطبعجميع  محتوى  وفق  الخطط  ات  ولجميع 

 . 2021/2022من المناهج والكتب المقررة للعام الدراسي   المعتمدة
ًًًً

ًالشتراكً:رسومً:ًثالثاا
( لســـنة 49( مـــن نظـــام رســوم امتحـــان الثانويـــة العامـــة رقـــم )5اســتنادًا ألحمـــام المـــادة ) -أ

تـــــاريخ  1/11345شــــارة لكتــــاب دولــــة ررــــيس الــــو راء رقــــم ت رإو  وتعديالتــــه 1989
 االشـــتراك فـــي امتحـــان شـــهادة الدراســـة الثانويـــة العامـــةل رســـوم حصـــ  ت  ، 10/3/2019

ــانير 10مبلـــ  )رســـم اشـــتراك و ( دينـــارًا 20يســـتوفى مبلـــ  ) :تـــيوفـــق اآ عـــن كـــل ( دنـ
أو  /ورقــة ( دنــانير عــن كــل مســتوى 5مبلــ  )و واحــد أو فصــل /ورقــة  مســتوى  /مبحــث

كــل مــن تقــدم ، وذلــك لأو فصــلين ورقتين/فصــل مــن المبحــث الــذم يتيــمن مســتويين
 .2022التكميلي لعام بطلب اشتراك لالمتحان  
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يمــون الــدفع رلكترونيــًا فقــط عــن طريــق ام فــواتيركم مــن لــالل التطبيــق أو الـــوكالء  -ب
 المعتمدين.

 بعد استيفارها بأم حال من األحوال. االشتراك رسومال ت سترد    -ج

ًًرابعاا لها المسموحً الفئاتً ًًا:ً لمتحان ًًلتقدمً الدراسة لعامًشهادةً العامةً الثانويةً
ً:المتحانًالتكميليً/2202

ً

فاايًالفااروكًايكاد ميااةًوالفااروك2022ًًكلًمنًتقدمًبطلبًاشتراكًلالمتحانًالعااامًلعااامًً -
 المهنية.

جميعًالطلبةًغيرًالمسااتكملينًلمتطلباااتًالنواااحًوفلبااةًرفااعًالمعااداًلل طاا ًالدراساايةً -
الطلبااةًليا اااتًالسااتكمااًهااءل ًًيكونًتسويلًًًو،ًًفماًبعد2017/2018ًًللعامًالدراسيًً

 .علىًمحاولتهمًالسابقةًفق ًوليسًكمشتركينًجدد

مًالتقاااادً فاااايًالااااراغ ينH.S.Dًًعلااااىًشااااهادةًالثانويااااةًايمريكيااااةًًوًنالطلبااااةًالحا اااال -
لمتحاناااتًالثانويااةًالعامااةًفاايًأبًماانًالمباةااإل:ًالتر يااةًا سااالمية،ًوالليااةًالعر يااة،ً

 .وتاريخًايردن
 

ً

اخا  ًمراكزًالمتحان::ًمسا

 :اآلتيةالمبادئ   يتراع  مراكز امتحان مركزيةتعتمد المديرية   –أ 

في موقع يساعد  و وباب لارجي  في المدارس التي تحتوم على أسوار  القاعة    أن تختار  -1
 عن اليوضاء.  االطلبة على تقديم االمتحان في جو هادئ ومريح وبعيدً 

فما   2018/2019  خطة والمهنية ل   في الفروع األكاديمية   الدراسة الخاصة  أن ي جّمع طلبة  -2
الذكور واإلناث في    بعد قبل   2017/2018  طخط القاعات منفصلة عن طلبة  من  فما 

 في تو يع األسئلة. قد يحصل لتالفي أم لطأ 

االمتحان،  ستيعاب أكبر عدد من المشتركين في  في امن المدارس المركزية    أن يستفاد  -3
 وتوظيفها ألكثر من قاعة امتحان. 

منها أو    ضرورة تجهيز نوافذ وأبواب القاعات بمواصفات عالية ال تسمح بدلول أية ورقة  -4
 .كانت صغيرةمهما  لروجها
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االبتعـــــ مراع  -5 عــــــــ اة  استخـــــ اد  الصغي ـــ ن  الغرف  ذات  المدارس  ج ـــ دام  وجود    ومراعاةدًا  ــــ رة 
 . المسافة الكافية لتحرك المراقبين

الذين صدرت كشوف عالماتهم من نفس    ركينت المشتسجيل    مديرية التربية والتعليم  بلتق  -6
 المديرية فقط. 

 
 

 
 
 
 

ً
ً

ًًً:هامةًًاتحوظمل
- ًً المشترك أخرًىعلىً مديريةً منً الوثائًقًًالمنقواً العالقةًًًًتقد مً ذاتً الوهاتً منً

،ًويتمًدفعًًق لًدفعًالرسومًًأعالهًًالحالتأبًمنًًللمديريةًالمنقواًإليهاًوالتيًتث تًً
المديرية فيً الصرفً معتمدً فريقً عنً ويقًًالرسومً إليها،ً قسمًًًً لالمنقواً رئيسً

المديري تلكً فيً والختباراتً ًوالمتحاناتً الشتراكً فلبً منًًيةً الو لً رقمً دخلً
 هً.ةساب

 ً.انتها ًفترةًتقد مًفلباتًالشتراكبعدًلًينظرًبطلبًنقلًقاعةًأبًمشتركً -

لجنة   -ب القاعات    المحليةاالمتحانات  تتولى  تحديد  المديرية  مع  في  التنسيق  وضرورة 
تكون   بحيث  ذلك  على  الخطية  الموافقة  وألذ  القاعات  هذه  اعتماد  في  األمنية  الجهات 

أمنيًا   المذكورةو القاعات محصنة  المبادئ  القاعات  وتبلّ   ،آنفاً   وفق  هذه  بأسماء  الو ارة    
 في الوقت المحدد.وعناوينها 

 :2022التكميلي لعام لالمتحان طلبات االشتراك  -ج
االشتراك    ت ستقبل   ورقي(رلطلبات  طلب  يوجد  )ال  الموقع  كترونًيا  طريق  اإللكتروني    عن 

 .http://exams.moe.gov.joاآتي مباشرة: 

ًعلااىًكتااا ً لً وااوتًتسااويلًأبًفالاابًماانًخااار ًالمديريااةًتحااتًأبًظاارفً نااا ا
والاا بًياان 26/9/2013ًًً تاريخ53/86/5008ًًًًمعاليًوتيرًالتر يةًوالتعليمًرقمًً

ُ منااعًتسااويلًأبًمشااتركًفاايًالدراسااةًال ا ااةًفاايًمديريااةًغياارًالمديريااةً"ًًعلااى:
ة،ًأوًرةياالًايساارةًإلااىًالتاايًيتبااعًلهاااًالمشااتركًباسااتثنا ًةااالتًالولااوةًالعشااائري

منطقةًأخرى،ًأوًتوا ًاينثااىًوالتحاقهاااً زوجهاااًعلااىًأنًيااتمًتقااد مًالوثااائقًالتاايً
تث ااتًهاا هًالحااالتًماانًالوهاااتًذاتًالعالقااةًوسااتت  ًا جاارا اتًبحااقًالم ااالفينً

 ".منًالمعنيينًفيًمديرياتًالتر ية

 هام جدا  

 وملزم

http://exams.moe.gov.jo/
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ًًي ًًراجع ًًًًايردنيًًغيرالمشترك ًًش صياا والختبارات المتحاناتً التر يةًًقسمً مديريةً فيً
 ورتينًش صيتينًًمعهًالوثيقةًالش صيةًساريةًالمفعواًًومصطحبااًًًًالتابعًلهاوالتعليمًً
ًً ً)ةديثتين قياسً الش صيةً للوثيقةً 4x6ًًًًمطابقتينً بعد التسويلًًإسم(ً عمليةً كمالهً
ًً.لكترونياً والدفعً

 ً:لطوات التسجيل على الموقع اإللكتروني -د

( لانات  10لموقع من لالل ردلال رقمه الوطني الممون من )رلى االمشترك    يدلل   -1
رقم   )اأو  من  والممون  العالمات  كشف  على  المدون  التاريخي  لانة  12لجلوس   )

 تاريخ ميالده.  باإلضافة رلى ردلال
 تظهر للمشترك البيانات الخاصة به كاملة، وكشف عالماته السابق.  -2
  .2022التكميلي لعام  لالمتحانعلى  ر التسجيل المشترك  ينقر  -3
وذلك المشترك    ي دلل  -4 السمن  وممان  الهاتف  رقم  مثل  به  الخاصة  االتصال   بيانات 

 تحديد قاعته وتسهيل عملية التواصل معه من قبل مديريته عند اليرورة.ل
المشترك    ي سّجل  -5 فيها  يحقق  لم  التي  المباحث  تلقارًيا جميع  % من عالمة  50النظام 

بعد ذلك حذف تسجيل أم من المباحث المسجلة    للمشترك  المبحث العظمى، ويممن 
 )لغايات الدمج( أو تسجيل ألرى رن رغب )لغايات رفع المعدل(. 

 مشاهدة طلب االشتراك وطباعته.  -6
وبشمل شخصي    غير األردني من قبل المشترك    لمديريةاقسم االمتحانات في  مراجعة    -7

 . مطابقتين للوثيقة الشخصية  صورتين حديثتينلتسليم 
 

 
ً

 

ً
ً

ا ًالشتراكًوالتسويل:ق واًفلباتًفترةً:ًسادسا
رلكترونًيا من صباح   التسجيل لالمتحان    ويستمر   5/10/2022  الموافق  األربعاءيوم  يبدأ 

 وال تمديد للتسجيل بعد هذا التاريخ. .20/10/2022 الموافق  يوم الخميسمساء حتى  
ًًسابعاا د: االمتحانات  ت زوِّ الجلوس   وااللتبارات  ردارة  أرقام  تشمل  بقوارم  والتعليم  التربية  مديريات 

ثانيًا   تدقيقًا  لتدقيقها  المشتركين  وتو يع  و وأسماء  القاعات    أرقامنهاريًا  على  في الجلوس 
 . 27/10/2022الموافق  الخميس موعد أقصاه يوم 

ًًثامناا د: االمتحانات    ت زوِّ ردارة  والتعليم  التربية  النموذج وااللتبارات  مديريات  حسب  بالتصويبات 
 . 06/11/2022الموافق  حد األيوم المعتمد في موعد أقصاه 

 هام جدا  
ًالتسويلًا لكترونيًلغ إذاًلمًُتستكَملًإجرا اتًالتسويلًودفعًالرسومًالمقررةًيااًُ عدُّ
 خالاًفترةًالتسويلًالمحددة.
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دًً:تاسعاا بأسماء القاعات وفئات أرقام وااللتبارات  مديريات التربية والتعليم ردارة االمتحانات    ت زوِّ
حسب النموذج المعتمد لذلك وفي موعد أقصاه   أقراص مدمجةالجلوس لكل قاعة وعلى  

االمتحانات    .11/2022/ 06  الموافق  حد األيوم   قسم  رريس    مراعاةوااللتبارات  وعلى 
على القاعات القريبة من مناطق سمنهم مباشرة مع  والطلبة الصم  ن  ي تو يع الطلبة الكفيف 

 . أرقام الجلوس فئات
د  :ًًعاشراا المشتركين من غير ت زوِّ بأسماء  االمتحانات وااللتبارات  ردارة  والتعليم  التربية  مديريات 

لمبحث   سيتقدمون  الذين  االمتحانات ] اإلسالمية    التربيةالمسلمين  قسم  رريس    وعلى 
المديرية  في  أنّ   وااللتبارات  من  بنفسه  لمبحث    التأكد  التقدم  في  فعلًيا  يرغب  الطالب 

تسجيل    التربية في  ألطأ  أنه  أو  االحتياجات  ،  المبحث[ اإلسالمية  ذوم  بأسماء  وقوارم 
وحاجة كل طالب من لدمة تقدم    وإقرارها من قبل لجنة االمتحانات في المديريةالخاصة  

فين والطلبة الصم )الطلبة الكفي الثانوية العامة  امتحان شهادة الدراسة  له حسب تعليمات  
البصر ضعاف  الدماغي  والطلبة  بالشلل  المصابين  الحركيةو ،  والطلبة  في  (  اإلعاقات 

أقصاه   أن    06/11/2022الموافق    حد األ يوم  موعد  وتصادقهابعد  لجنة    تعتمدها  من 
التقارير الطبية المعتمدة  صورة من  وت رفق  حسب األصول    ق دق  وت  االمتحانات في المديرية  

  مراجعة بياناتها السابقة لــــــ وعلى المديرية    . إلدارة االمتحانات وااللتبارات للعلم فقط  معها
الخاصة(    طلبة)ال االحتياجات  تقدموا  ذوم  األعوام  لمن  عليهم  ممن  السابقة  في  تنطبق 

في المديرية تفري  النماذج  وااللتبارات  وعلى رريس قسم االمتحانات    ،رحدى هذه الحاالت 
لها وأبدقة   المعتمد  النموذج  أكثر من    النموذجيمون في  اّل  بحيث ييع كل رعاقة على 

حالة مرضية مثال )رعاقة حركية وعدم قدرة على النطق( ففي مثل هذه الحالة يتم تصوير  
االمتحانات   قسم  رريس  وعلى  به.  الخاص  النموذج  على  رعاقة  كل  وتفري   التقرير 

واحدة وااللتبارات   قاعة  في  رضافي  وقت  رلى  تحتاج  التي  اإلعاقات  تجميع  محاولة 
 . ما أممن ذلك الفرع وحسب 

 

د   :عشرًًةادب بطاقات   ت زوِّ بألطاء  وااللتبارات  االمتحانات  ردارة  والتعليم  التربية  مديريات 
 . 10/11/2022االشتراك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 

اإلشعار   ت سلِّم  :عشرًًنيثا وبطاقة  الشخصية  تحقيق  بطاقات  وااللتبارات  االمتحانات  ردارة 
االمتحان  قاعات  فئات  استالمها  بعد  والتعليم  التربية  لمديريات  االمتحان  في    باالشتراك 

التصويبات  ذي وتنف  بعد    كافة  رال  للطالب  االشتراك  بطاقات  تسليم  عدم  على  التأكيد  مع 
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كافة وتطابق  من صحة  التام  المشترك    التأكد  توقيع  وألذ  المشترك  واقع  مع  معلوماتها 
والدته   وممان  الوطني  ورقمه  اسمه  صحة  من  تأكده  بعد  لذلك  المخصصة  بالخانة 

 والمباحث التي سيتقدم بها على بطاقة تحقيق الشخصية. 
 

على    :عشرًًثالإل االمتحانات  التأكيد  قسم  معلومات  وااللتبارات  موظفي  تدقيق  المديرية  في 
ً. وتحت طارلة المسؤوليةالمشترك الخاصة ب المباحث 

ً

التقيد التام بالمواعيد المحددة في هذه اإلرشادات بمل دقة، من أجل رنجا  العمل في :  عشرًًرابع
ًالوقت المناسب.

ً

ًًعشرًًخامس االمتحانات: قسم  رريس  المديرية    وااللتبارات  على  الذين   المشتركينمتابعة  في 
األحداث   مراكز  أو  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  في  اشتراكهم  بطلبات  الواقعة سيتقدمون 

مديريته   حدود  العام(  ضمن  األمن  مديرية  في  السجون  منسق  مع  متابعة  )التنسيق  مع 
ة رلى ردارة  على أن تصل القارمة النهاري تنقالتهم من مركز رلى مركز قبل بدء االمتحانات 

 . االمتحانات وااللتبارات قبل بدء االمتحانات بفترة ال تقل عن أسبوع 
  أنه ب   2022التكميلي لعام  لالمتحان  الذين تقدموا بطلبات اشتراك    المشتركين ربالغ    :عشرًًسادس

بعد انتهاء فترة   طلب االشتراك  رلكترونًيا في  مح لهم بالتقدم ألم مبحث لم يسجلوهلن يس
ً. التسجيل

الو ارةًً:عشرًًسابع رلى  اإلرشادات  هذه  تعالجها  لم  قيية  أية  االمتحانات    تحال  ردارة   /
 .وااللتبارات
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