
مدة االمتحانالشـــــــــــــــــرعيمدة االمتحانالعلمــــــــــــــــــــيمدة االمتحاناألدبــــــــــــــــــيالتاريخاليوم

ساعتان١رياضيات ف ساعتان١رياضيات ف ساعتان١رياضيات ف ٢٠١٩/٠٦/١١الثالثاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/١٢األربعاء

ساعتان٢رياضيات ف ساعتان٢رياضيات ف ساعتان٢رياضيات ف٢٠١٩/٠٦/١٣الخميس

٢٠١٩/٠٦/١٤الجمعة

ساعتان١عربي تخصص ف ساعتانالفيزياءساعتان١عربي تخصص ف ٢٠١٩/٠٦/١٥السبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/١٦األحد

ساعتان٢عربي  تخصص ف ساعتانالعلوم الحياتيةساعتان٢عربي  تخصص ف ٢٠١٩/٠٦/١٧اإلثنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانفرنسي/علوم إسالمية٢٠١٩/٠٦/١٨الثالثاء

ساعتانالكيمياءساعتانثقافة مالية٢٠١٩/٠٦/١٩األربعاء
النظم اإلسالمية وفقه الدعوة /العلوم الشرعية

و فقه المعامالت
ساعتان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانجغرافيا٢٠١٩/٠٦/٢٠الخميس

٢٠١٩/٠٦/٢١الجمعة

ساعتانلغة إنجليزيةساعتانلغة إنجليزيةساعتانلغة إنجليزية٢٠١٩/٠٦/٢٢السبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/٢٣األحد

ساعتانعلوم أرضساعتانتاريخ العرب٢٠١٩/٠٦/٢٤اإلثنين
تفسير وعلوم القران / العلوم الشرعية

والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية
ساعتان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/٢٥الثالثاء

ساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردن٢٠١٩/٠٦/٢٦األربعاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتانعلوم الحاسوب٢٠١٩/٠٦/٢٧الخميس

٢٠١٩/٠٦/٢٨الجمعة

ساعتانلغة عربيةساعتانلغة عربيةساعتانلغة عربية٢٠١٩/٠٦/٢٩السبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/٣٠األحد

ساعتانتربية إسالميةساعتانتربية إسالميةساعتانتربية إسالمية٢٠١٩/٠٧/٠١االثنين

صباًحا (١٠:٠٠)تبدأ جلسة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الساعة 

الفروع األكادميية/2019برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 
للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد

2019خطة 



مدة االمتحانالصحيمدة االمتحانالمعلوماتيةمدة االمتحانالشـــــــــــــــــرعيمدة االمتحانالعلمــــــــــــــــــــيمدة االمتحاناألدبــــــــــــــــــيالجلسةالتاريخاليوم

ساعة ونصف(األدبي) 3رياضيات  م ساعة ونصف(األدبي) 3رياضيات  م ساعة ونصفاألدبي/( 3 ، رياضيات م ١رياضيات ف )ساعتان3 ، رياضيات م ١رياضيات ف ساعة ونصف3 ، رياضيات م ١رياضيات ف األولى٢٠١٩/٠٦/١١الثالثاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/١٢األربعاء

ساعة ونصف(األدبي) 4رياضيات م ساعة ونصف(األدبي) 4رياضيات م ساعة ونصفاألدبي /(4 ، رياضيات م ٢رياضيات ف )ساعتان4 ، رياضيات م ٢رياضيات ف ساعة ونصف4 ، رياضيات م ٢رياضيات ف األولى٢٠١٩/٠٦/١3الخميس

٢٠١٩/٠٦/١4الجمعة

ساعة ونصف٢الفيزياء م ساعتان3نظم معلومات إدارية م ساعتان3 ، عربي تخصص م ١عربي تخصص ف ساعتان3الفيزياء، الفيزياء م ساعتان3 ، عربي تخصص م ١عربي تخصص ف األولى٢٠١٩/٠٦/١٥السبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألولى٢٠١٩/٠٦/١٦األحد

ساعتان3العلوم الحياتية م ساعتان3محاسبة محوسبة مساعتان4 ، عربي تخصص م ٢عربي تخصص ف ساعتان3العلوم الحياتية ، العلوم الحياتية م ساعتان4 ، عربي تخصص م ٢عربي تخصص ف األولى٢٠١٩/٠٦/١٧اإلثنين

ساعة ونصف3 ، علوم إسالمية م ١علوم إسالمية ف 

ساعة ونصف ١ ، ثقافة مالية ف ١أساسيات إدارة ف

ساعة ونصف3 ، فرنسي م١  فرنسي  ف 

فقه المعامالتساعة ونصف4 ، علوم إسالمية م ٢علوم إسالمية ف 

ساعة ونصف ٢ ، ثقافة مالية ف ٢أساسيات إدارة ف

ساعة ونصف4 ، فرنسي م٢  فرنسي  ف 

النظم اإلسالمية وفقه الدعوة

4م/٢-علوم شرعية

ساعة وربع٢فسيولوجيا االمراض مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصف4 ، جغرافيا م ٢جغرافيا ف الثانية

٢٠١٩/٠٦/٢١الجمعة

ساعة ونصف3اللغة اإلنجليزية م ساعة ونصف3اللغة اإلنجليزية  م ساعة ونصف3 ، إنجليزي م ١اللغة اإلنجليزية ف ساعة ونصف3 ، إنجليزي م ١اللغة اإلنجليزية ف ساعة ونصف3 ، إنجليزي م ١اللغة اإلنجليزية ف األولى٢٠١٩/٠٦/٢٢السبت

ساعة ونصف4اللغة اإلنجليزية  م ساعة ونصف4اللغة اإلنجليزية  م ساعة ونصف4 ، إنجليزي م ٢اللغة اإلنجليزية ف ساعة ونصف4 ، إنجليزي م ٢اللغة اإلنجليزية ف ساعة ونصف4 ، إنجليزي م ٢اللغة اإلنجليزية ف األولى٢٠١٩/٠٦/٢3األحد

ساعة ونصف4م/١-الحديث النبوي الشريف ، علوم شرعيةساعتان3علوم األرض ، علوم األرض م ساعة ونصف3 ، تاريخ م ١تاريخ العرب والعالم ف األولى
، 3، إحصاء م 3، فرنسي م3تجارة م 

3برمجة م 
ساعة ونصف3ثقافة صحية م ساعة ونصف

ساعة ونصف4ثقافة صحية م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصف4 ، تاريخ م ٢تاريخ العرب والعالم ف الثانية

ساعة ونصف١تاريخ األردن ف ساعة ونصف١تاريخ األردن ف ساعة ونصف١تاريخ األردن ف ساعة ونصف١تاريخ األردن ف ساعة ونصف١تاريخ األردن ف األولى٢٠١٩/٠٦/٢٥الثالثاء

ساعة ونصف٢تاريخ األردن ف ساعة ونصف٢تاريخ األردن ف ساعة ونصف٢تاريخ األردن ف ساعة ونصف٢تاريخ األردن ف ساعة ونصف٢تاريخ األردن ف األولى٢٠١٩/٠٦/٢٦األربعاء

ساعتان3حاسوب مساعتان3حاسوب مساعتان3علوم الحاسوب ، حاسوب مساعتان3علوم الحاسوب ، حاسوب مساعتان3علوم الحاسوب ، حاسوب ماألولى٢٠١٩/٠٦/٢٧الخميس

٢٠١٩/٠٦/٢٨الجمعة

ساعة ونصف3م  (مهارات)عربي ساعة ونصف3م  (مهارات)عربي ساعة ونصف3م  (مهارات) ، عربي ١عربي ف ساعة ونصف3م  (مهارات) ، عربي ١عربي ف ساعة ونصف3م  (مهارات) ، عربي ١عربي ف األولى

ساعة ونصف4م   (مهارات)عربي ساعة ونصف4م   (مهارات)عربي ساعة ونصف4م  (مهارات) ، عربي ٢عربي ف ساعة ونصف4م  (مهارات) ، عربي ٢عربي ف ساعة ونصف4م  (مهارات) ، عربي ٢عربي ف الثانية

ساعتانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩/٠٦/3٠األحد

ساعتان3الثقافة اإلسالمية م ساعتان3الثقافة اإلسالمية م ساعتان3الثقافة اإلسالمية م+ التربية اإلسالمية ساعتان3الثقافة اإلسالمية م+ التربية اإلسالمية ساعتان3الثقافة اإلسالمية م+ التربية اإلسالمية األولى٢٠١٩/٠٧/٠١االثنين

.ظهرًا (12:30)صباحًا وللجلسة الثانية الساعة  ( 10:00 ) يبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للجلسة األولى الساعة 

ساعة وربع

ساعة ونصف٢الكيمياء م ساعة ونصف3اساسيات اإلدارة م ساعة ونصفساعتان3الكيمياء ، الكيمياء م

٢٠١٩/٠٦/٢٩ السبت

٢٠١٩/٠٦/٢٠الخميس

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــساعة ونصف3 ، جغرافيا م ١جغرافيا ف األولى

٢٠١٩/٠٦/٢4اإلثنين

األولى

األولى ٢٠١٩/٠٦/١٩ األربعاء

ساعة ونصف٢تغذية م ساعة ونصف4اساسيات اإلدارة م 

ثانوية العامة لعام  الفروع األكادميية/2019برنامج امتحان شهادة الدراسة ال

ــــــــــــــــــــــــــساعة ونصف3م/١-تفسير وعلوم القرآن ، علوم شرعية٢٠١٩/٠٦/١٨الثالثاء

3م/٢-علوم شرعية

ساعة ونصف

٢تشريح م 

فما قبل2018خطة 



مدة االمتحاناإلقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالتاريخاليوم

جامعات الورقة /علمي/رياضيات

(1ف)األولى 

جامعات الورقة /أدبي/رياضيات

(1ف)األولى 

(أدبي)كليات /رياضيات(أدبي)كليات /رياضيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/1٢األربعاء

ساعتان(٢ف)إنتاج نباتي الورقة الثانية ٢٠1٩/٠٦/1٣الخميس
جامعات الورقة /علمي/رياضيات

(٢ف)الثانية 
ساعتان

جامعات الورقة /أدبي/رياضيات

(٢ف)الثانية 
ساعتان

علوم مهنية خاصة الورقة 

(٢ف)الثانية 
ساعتان

٢٠1٩/٠٦/1٤الجمعة

ساعتانجامعات/علمي/الفيزياء

ساعتانكليات/الفيزياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/1٦األحد
إنتاج الطعام وخدمته  الورقة 

(٢ف)الثانية 
ـــــــــــــــــــساعتان

ساعتانجامعات/العلوم الحياتيةساعتانجامعات/العلوم الحياتية

ساعتانكليات/العلوم الحياتيةساعتانكليات/العلوم الحياتية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/1٨الثالثاء

ساعتانجامعات/علمي/الكيمياءساعتانجامعات/فرنسيساعتانجامعات/علمي/الكيمياء

ساعتانكليات/الكيمياءساعتانكليات/فرنسيساعتانكليات/الكيمياء

ساعتانجامعات/جغرافيا

ساعتانكليات/جغرافيا

٢٠1٩/٠٦/٢1الجمعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/٢٣األحد

ساعتانالرسم والتصميمساعتانالسياحة والسفرساعتانإدارة المشروعات الصناعيةساعتانصناعات زراعية٢٠1٩/٠٦/٢٤اإلثنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/٢٥الثالثاء

ساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردنساعتانتاريخ األردن٢٠1٩/٠٦/٢٦األربعاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/٢٧الخميس

٢٠1٩/٠٦/٢٨الجمعة

ساعتانجامعات/لغة عربيةساعتانجامعات/لغة عربيةساعتانجامعات/لغة عربيةساعتانجامعات/لغة عربية

ساعتانكليات/لغة عربيةساعتانكليات/لغة عربيةساعتانكليات/لغة عربيةساعتانكليات/لغة عربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/٣٠األحد

ساعتانتربية إسالميةساعتانتربية إسالميةساعتانتربية إسالميةساعتانتربية إسالمية٢٠1٩/٠٧/٠1االثنين

صباًحا (1٠:٠٠)تبدأ جلسة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الساعة 

ـــــــــــــــــــ

الفروع املهنية/2019برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 
للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد

ساعتانساعتان(1ف)إنتاج نباتي الورقة األولى ٢٠1٩/٠٦/11الثالثاء
علوم مهنية خاصة الورقة 

(1ف)األولى 
ساعتان

ساعتاناإلدارة والسالمة المهنية

٢٠1٩/٠٦/1٧اإلثنين

ساعتان

ساعتانالدوائر األمامية والتدبير الفندقي

ساعتانإنتاج حيواني٢٠1٩/٠٦/1٥السبت
إنتاج الطعام وخدمته الورقة األولى 

(1ف)
ساعتان

ساعتان

٢٠1٩/٠٦/٢٩السبت

علوم صناعية الورقة األولى 

(1ف)
ساعتان

٢٠1٩/٠٦/٢٢السبت

٢٠1٩/٠٦/1٩األربعاء
علوم صناعية الورقة الثانية 

(٢ف)
ساعتان

رسم صناعيـــــــــــــــــــ٢٠1٩/٠٦/٢٠الخميس

ساعتان ساعتانساعتان ساعتان اللغة اإلنجليزية للفروع المهنيةاللغة اإلنجليزية للفروع المهنيةاللغة اإلنجليزية للفروع المهنية اللغة اإلنجليزية للفروع المهنية

2019خطة 



مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالجلسةالتاريخاليوم

ساعتان1ف/علوم مهنية خاصةساعة ونصفاألدبي/1ف/(جامعة)رياضياتساعتانالعلمي/1ف/(جامعة)رياضيات
ساعتانالعلمي/3م/ رياضيات

ساعة ونصف2م/رياضيات أساسية
ساعة ونصفاألدبي /(كليات مجتمع)رياضياتساعة ونصفاألدبي /(كليات مجتمع)رياضيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2019/06/12األربعاء
ساعتان2ف/علوم مهنية خاصةساعة ونصفاألدبي/(2ف/(جامعة)رياضيات)ساعتانالعلمي/(4م/ ، رياضيات2ف/(جامعة)رياضيات)

ساعتان4م/علوم مهنية خاصةساعة ونصفرياضيات إضافيةساعة ونصفرياضيات إضافية
2019/06/14الجمعة

ساعة ونصفاإلدارة والسالمة المهنيةساعة ونصف1ف/إنتاج طعام وخدمته
ساعة ونصف2م/اإلدارة والسالمة المهنيةساعة ونصف3م/إنتاج طعام وخدمته
ساعة ونصف2ف/إنتاج طعام وخدمته
ساعة ونصف4م/إنتاج طعام وخدمته

ساعتان(جامعة)العلمي /العلوم الحياتيةساعة ونصف1ف/الدوائر والتدبيرساعة ونصف1ف/علوم صناعية خاصةساعتان(جامعة)العلمي /العلوم الحياتية
ساعة ونصف(كليات المجتمع)العلوم الحياتيةساعة ونصف(كليات المجتمع)العلوم الحياتية

ساعة ونصفالعلوم الحياتية اإلضافيةساعة ونصفالعلوم الحياتية اإلضافية
ساعة ونصف 2ف/الدوائر والتدبيرساعتان1ف/رسم صناعيساعة ونصف1ف/الصناعات الزراعية
ساعة ونصف4م/دوائر وتدبيرساعتان3م/رسم صناعيساعة ونصف3م/الصناعات الزراعية

ساعتان(الجامعة)العلمي /الكيمياءساعة ونصف (كليات المجتمع)، اللغة الفرنسية (جامعة)اللغة الفرنسية ساعة ونصف2ف/علوم صناعية خاصةساعتان(الجامعة)العلمي /الكيمياء
ساعة ونصف، الكيمياء اإلضافية(كليات المجتمع)الكيمياءساعة ونصف3م/اللغة الفرنسية الوظيفيةساعة ونصف4م/علوم صناعية خاصةساعة ونصف، الكيمياء اإلضافية(كليات المجتمع)الكيمياء

ساعة ونصف1ف/(جامعة)األدبي /الجغرافياساعتان2ف/رسم صناعي
ساعة ونصفجغرافيا إضافيةساعتان4م/رسم صناعي

ساعة ونصف2ف/(جامعة)األدبي /الجغرافيا
ساعة ونصف2م/جغرافيا أساسية

ساعة ونصف(كليات)األدبي /الجغرافيا
2019/06/21الجمعة

ساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف2م/ ، إنجليزي1ف/(جامعة)إنجليزي
ساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزيساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزيساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزيساعة ونصفكليات مجتمع/ إنجليزي
ساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزيساعة ونصف 2ف/(جامعة)إنجليزي

ساعة ونصف2م/علوم حياتية أساسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصففيزياء إضافيةساعة ونصف2م/علوم حياتية أساسية
ساعة ونصفالرسم والتصميمساعة ونصف  2ف/الصناعات الزراعية

ساعة ونصف2م/الرسم والتصميمساعة ونصف4م/الصناعات الزراعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة وربع4م/ ، سياحة وسفر2ف/سياحة وسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

ساعة ونصف1ف/تاريخ األردنساعة ونصف1ف/تاريخ األردنساعة ونصف1ف/تاريخ األردنساعة ونصف1ف/تاريخ األردناألولى2019/06/25الثالثاء
ساعة ونصف2ف/تاريخ األردنساعة ونصف2ف/تاريخ األردنساعة ونصف2ف/تاريخ األردنساعة ونصف2ف/تاريخ األردناألولى2019/06/26األربعاء
ساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوبساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوبساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوبساعة ونصف2م/علوم الحاسوب ، الحاسوباألولى2019/06/27الخميس
2019/06/28الجمعة

ساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2م/(مهارات) ، عربي1ف/(جامعة)عربي
ساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف1ف/(كليات مجتمع)عربي

ساعة ونصف2ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2ف/(جامعة)عربيساعة ونصف2ف/(جامعة)عربي
ساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربيساعة ونصف2ف/(كليات مجتمع)عربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2019/06/30األحد
ساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالميةساعتانالتربية اإلسالمية
ساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالميةساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالميةساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالميةساعة ونصف2م/الثقافة اإلسالمية

.ظهرًا (12:30)صباحًا وللجلسة الثانية الساعة  ( 10:00 )يبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للجلسة األولى الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف3م/دوائر وتدبيرساعة ونصف3م/علوم صناعية خاصة

ساعة ونصف2م/، الفيزياء األساسية (كليات مجتمع)الفيزياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف2م/كيمياء أساسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعتانالعلمي (3م/، الفيزياء (جامعة)الفيزياء) ساعة ونصف

2019/06/24االثنين

األولى2019/06/18الثالثاء

األولى2019/06/17 االثنين

ساعة ونصف4م/ ، إنتاج حيواني2ف/إنتاج حيوانياألولى2019/06/16األحد

ساعة وربع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعة ونصف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3م/ ، سياحة وسفر1ف/سياحة وسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2م/كيمياء أساسية

األولى2019/06/15

2019/06/29السبت

األولى2019/06/23األحد

األولى

األولى

الثانية

2019/06/22السبت

2019/06/19 األربعاء

األولى

الثانية

الفــــــروع املهنيــــــــــــــــة  /  2019برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  

ساعة ونصف2م/رياضيات أساسية ساعة ونصف3م/ ، إنتاج نباتي1ف/إنتاج نباتياألولى2019/06/11الثالثاء

األولى2019/07/01االثنين

ساعتان3م/علوم مهنية خاصة

2019/06/20

األولى

األولى

3م/ ، إنتاج حيواني1ف/إنتاج حيواني

4م/ ، إنتاج نباتي2ف/إنتاج نباتياألولى2019/06/13الخميس

الخميس

ساعة ونصف

السبت

فما قبل2018خطة 

 ً .
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