
(2)مقترح 

مدة االمتحانالشرعيمدة االمتحاناألدبيمدة االمتحانالعلميالجلسةالتاريخاليوم

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربية األولى2٠2١/٠٦/2٤الخميس

2٠2١/٠٦/2٥الجمعة

ساعة ونصفالجغرافياساعتانعلوم األرض والبيئة األولى
النظم اإلسالمية وفقه الدعوة وفقه 

المعامالت
ساعة ونصف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفتاريخ العرب والعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية

2٠2١/٠٦/2٧االحد

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالمية األولى2٠2١/٠٦/2٨االثنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفعلوم الحاسوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولى2٠2١/٠٦/2٩الثالثاء

2٠2١/٠٦/٣٠االربعاء

ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتان ونصفالفيزياء األولى2٠2١/٠٧/٠١الخميس

2٠2١/٠٧/٠2الجمعة

ساعة وربع2ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع2ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتانالكيمياء األولى2٠2١/٠٧/٠٣السبت

2٠2١/٠٧/٠٤األحد

ساعة وربع١ورقة / الرياضياتساعة وربع١ورقة / الرياضياتساعة وربع١ورقة / الرياضيات األولى2٠2١/٠٧/٠٥اإلثنين

2٠2١/٠٧/٠٦الثالثاء

ساعة وربع2ورقة / الرياضيات ساعة وربع2ورقة / الرياضيات ساعة وربع2ورقة / الرياضيات األولى2٠2١/٠٧/٠٧األربعاء

2٠2١/٠٧/٠٨الخميس

2٠2١/٠٧/٠٩الجمعة

ساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزية األولى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

2٠2١/٠٧/١١األحد

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى2٠2١/٠٧/١2اإلثنين

2٠2١/٠٧/١٣الثالثاء

2٠2١/٠٧/١٤األربعاء

ساعة ونصفالعلوم اإلسالميةساعتانالعلوم الحياتية األولى
التفسير وعلوم القرآن والحديث 

والسيرة النبوية الشريفة
ساعة ونصف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالثقافة الماليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

ظهًرا (١.٠٠)صباًحا، والجلسة الثانية تبدأ الساعة  (١٠.٠٠)تبدأ الجلسة األولى الساعة * 

2٠2١/٠٧/١٠السبت

االمتحان العام                      / 2021              برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 

2٠2١/٠٦/2٦السبت

2٠2١/٠٧/١٥الخميس

 االكادميية  الفروع                      2020 ,2019     للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد وطلبة 



(2)مقترح 

مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالجلسةالتاريخاليوم

ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربية األولى2٠2١/٠٦/2٤الخميس

2٠2١/٠٦/2٥الجمعة

ساعة ونصفالرسم والتصميمســـــاعة١ورقة / العلوم الصناعية الخاصة ساعة ونصفاإلنتاج الحيواني األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالسياحة والسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

2٠2١/٠٦/2٧األحد

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالمية األولى2٠2١/٠٦/2٨االثنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفإدارة المشروعات الصناعيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولى2٠2١/٠٦/2٩الثالثاء

2٠2١/٠٦/٣٠األربعاء

ساعة ونصفاإلدارة والسالمة المهنيةســـــاعة١ورقة / إنتاج الطعام وخدمته ساعتان ونصفالفيزياءساعة ونصفالصناعات الزراعية األولى2٠2١/٠٧/٠١الخميس

2٠2١/٠٧/٠2الجمعة

ساعتانالكيمياءســـــاعة2ورقة / إنتاج الطعام وخدمته ســـــاعة2ورقة / العلوم الصناعية الخاصة ساعتانالكيمياء األولى2٠2١/٠٧/٠٣السبت

2٠2١/٠٧/٠٤األحد

ســـــاعة١ورقة / العلوم المهنية الخاصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــاعة١ورقة / اإلنتاج النباتي  األولى2٠2١/٠٧/٠٥اإلثنين

2٠2١/٠٧/٠٦الثالثاء

ســـــاعة2ورقة / اإلنتاج النباتي األولى2٠2١/٠٧/٠٧األربعاء
العلمي        /         الرياضيات 

(المهني الشامل)
ساعتان ونصف

األدبي       /       الرياضيات 

(المهني الشامل)
ســـــاعة2ورقة / العلوم المهنية الخاصة ساعتان ونصف

2٠2١/٠٧/٠٨الخميس

2٠2١/٠٧/٠٩الجمعة

ساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزية األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

2٠2١/٠٧/١١األحد

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى2٠2١/٠٧/١2اإلثنين

2٠2١/٠٧/١٣الثالثاء

2٠2١/٠٧/١٤األربعاء

ساعتانالعلوم الحياتيةساعة ونصفالدوائر األمامية والتدبير الفندقيساعتانالرسم الصناعيساعتانالعلوم الحياتيةاألولى2٠2١/٠٧/١٥الخميس

.ظهًرا (١.٠٠)صباًحا، وتبدأ الجلسة الثانية  الساعة  (١٠.٠٠)تبدأ الجلسة األولى الساعة  * 

2٠2١/٠٧/١٠السبت

االمتحان العام                      / 2021              برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 
                    مسار التعليم الثانوي املهين الشامل 2020                                                                    للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد وطلبة 

2٠2١/٠٦/2٦السبت



مدة االمتحانالصحيمدة االمتحانالمعلوماتيةمدة االمتحانالشرعيمدة االمتحاناألدبيمدة االمتحانالعلميالجلسةالتاريخاليوم

ساعتاناللغة العربية ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربية ساعتاناللغة العربية ساعتاناللغة العربية األولى٢٠٢١/٠٦/٢٤الخميس

٢٠٢١/٠٦/٢٥الجمعة

ساعة ونصف   الجغرافياساعتانعلوم األرض والبيئةاألولى
النظم اإلسالمية وفقه الدعوة وفقه 

المعامالت
ساعة ونصففسيولوجيا األمراضساعة ونصفأنظمة المحاسبة المحوسبةساعة ونصف

ساعة ونصفالتشريح ووظائف األعضاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفتاريخ العرب والعالمــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠٦/٢٧االحد

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةاألولى٢٠٢١/٠٦/٢٨اإلثنين

ساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوباألولى٢٠٢١/٠٦/٢٩الثالثاء

٢٠٢١/٠٦/٣٠األربعاء

ساعتان ونصف(٢٠٢٠)الفيزياء مهني ساعة ونصفنظم المعلومات اإلداريةساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتان ونصفالفيزياءاألولى٢٠٢١/٠٧/٠١الخميس

٢٠٢١/٠٧/٠٢الجمعة

ساعة وربع٢ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع٢ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتانالكيمياءاألولى٢٠٢١/٠٧/٠٣السبت
/ إحصاء / برمجة الحاسوب 

التجارة االلكترونية
ساعتان(٢٠٢٠)الكيمياء المهني ساعة ونصف

٢٠٢١/٠٧/٠٤األحد

ساعة وربع١ورقة / الرياضيات األدبي ساعة وربع١ورقة / الرياضيات األدبي ساعة وربع١ورقة / الرياضيات األدبي ساعة وربع١ورقة / الرياضيات  ساعة وربع١ورقة / الرياضيات  األولى٢٠٢١/٠٧/٠٥اإلثنين

٢٠٢١/٠٧/٠٦الثالثاء

ساعة وربع٢ورقة / الرياضيات األدبيساعة وربع٢ورقة / الرياضيات األدبيساعة وربع٢ورقة / الرياضيات األدبيساعة وربع٢ورقة / الرياضيات ساعة وربع٢ورقة / الرياضيات  األولى٢٠٢١/٠٧/٠٧األربعاء

٢٠٢١/٠٧/٠٨الخميس

٢٠٢١/٠٧/٠٩الجمعة

ساعتان  اللغة االنجليزية ساعتان  اللغة االنجليزية ساعتان  اللغة االنجليزية ساعتان  اللغة االنجليزية ساعتان  اللغة االنجليزية األولى

ساعة ونصفالثقافة الصحية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠٧/١١األحد

ساعة ونصف    تاريخ األردن ساعة ونصف    تاريخ األردن ساعة ونصف    تاريخ األردن ساعة ونصف    تاريخ األردن ساعة ونصف    تاريخ األردن األولى٢٠٢١/٠٧/١٢اإلثنين

٢٠٢١/٠٧/١٣الثالثاء

٢٠٢١/٠٧/١٤األربعاء

ساعتانالعلوم الحياتيةاألولى
         العلوم اإلسالمية        

أساسيات اإلدارة
ساعة ونصف

التفسير وعلوم القرآن والحديث 

والسيرة النبوية الشريفة
ساعتانالعلمي/ العلوم الحياتية ساعة ونصف أساسيات اإلدارة ساعة ونصف

ساعة ونصفالتغذيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالثقافة الماليةــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

لمعرفة المباحث البديلة (٢٠١٧ - ٢٠٠٥الخاص بالطلبة المستنفذين حقهم في االعوام من  )٢٠٢٠لالطالع على الدليل االرشادي لالمتحان العام لعام        * 

ظهًرا (١.٠٠)صباًحا، والجلسة الثانية تبدأ الساعة  (١٠.٠٠)تبدأ الجلسة األولى الساعة         * 

٢٠٢١/٠٧/١٥الخميس

٢٠٢١/٠٧/١٠السبت

(٢)مقترح 
االمتحان العام                      / 2021                            برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 

 فما قبل                    2018                                                   طلبة الدراسة اخلاصة  

٢٠٢١/٠٦/٢٦السبت

 االكادميية  الفروع



مدة االمتحاناالقتصاد المنزليمدة االمتحانالفندقي والسياحيمدة االمتحانالصناعيمدة االمتحانالزراعيالجلسةالتاريخاليوم

ساعتان  اللغة العربيةساعتان  اللغة العربيةساعتان اللغة العربيةساعتاناللغة العربيةاألولى٢٠٢١/٠٦/٢٤الخميس

٢٠٢١/٠٦/٢٥الجمعة

ساعة ونصفالرسم والتصميمساعة ونصف            (جامعات)             الجغرافيا  ســـاعة١ورقة / العلوم الصناعية الخاصة ساعة ونصفاإلنتاج الحيواني األولى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالسياحة والسفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠٦/٢٧االحد

ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةاألولى٢٠٢١/٠٦/٢٨االثنين

ساعة ونصفعلوم الحاسوباألولى٢٠٢١/٠٦/٢٩الثالثاء
      إدارة المشروعات الصناعية ،    

      علوم الحاسوب
ساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصفعلوم الحاسوبساعة ونصف

٢٠٢١/٠٦/٣٠االربعاء

األولى
       الصناعات الزراعية         

ساعة ونصف
           ٢٠٢٠                الفيزياء 

(جامعات)العلمي /  الفيزياء 
ساعة ونصفاإلدارة والسالمة المهنيةســـاعة١ورقة / اإلنتاج الطعام وخدمته ساعتان ونصف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصف(كليات) الجغرافيا  ساعتان ونصف(كليات)/ الفيزياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠٧/٠٢الجمعة

األولى
 ٢٠٢٠الكيمياء 

(جامعات)الكيمياء
ســـاعة٢ورقة / اإلنتاج الطعام وخدمته ســـاعة٢ورقة / العلوم الصناعية الخاصة ساعتان

 ٢٠٢٠الكيمياء 

(جامعات)الكيمياء
ساعتان

ساعتان(كليات)/ الكيمياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتان(كليات)/ الكيمياء الثانية

٢٠٢١/٠٧/٠٤األحد

ســـاعة١ورقة / العلوم المهنية الخاصة ساعة وربعجامعات/ ١ورقة/األدبي/الرياضيات ساعة وربعجامعات/١ورقة/العلمي/ الرياضيات ســـاعة١ورقة / اإلنتاج النباتي األولى٢٠٢١/٠٧/٠٥اإلثنين

٢٠٢١/٠٧/٠٦الثالثاء

ســـاعة ٢ورقة/ اإلنتاج النباتي األولى
 جامعات ٢ورقة/ العلمي /  الرياضيات 

جامعات٢ورقة / األدبي / الرياضيات 
ســـاعة٢ورقة / العلوم المهنية الخاصة ساعة وربعجامعات/٢ورقة/األدبي /الرياضيات ساعة وربع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتان ونصف(كليات)/رياضيات ساعتان ونصف(كليات)/رياضيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠٧/٠٨الخميس

٢٠٢١/٠٧/٠٩الجمعة

ساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةاألولى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

٢٠٢١/٠٧/١١األحد

ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى٢٠٢١/٠٧/١٢اإلثنين

٢٠٢١/٠٧/١٣الثالثاء

٢٠٢١/٠٧/١٤االربعاء

األولى
  ٢٠٢٠  العلوم الحياتية 

(جامعات)/العلوم الحياتية
ساعة ونصفالدوائر األمامية والتدبير الفندقي ساعتانالرسم الصناعي ساعتان

  العلوم ٢٠٢٠  العلوم الحياتية 

(جامعات)/الحياتية
ساعتان

ساعتان(كليات)/ العلوم الحياتية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعتان(كليات)/ العلوم الحياتية الثانية

ظهًرا (١.٠٠)صباًحا، والجلسة الثانية تبدأ الساعة  (١٠.٠٠)تبدأ الجلسة األولى الساعة         * 

لمعرفة المباحث البديلة (٢٠١٧ - ٢٠٠٥الخاص بالطلبة المستنفذين حقهم في االعوام من  )٢٠٢٠لالطالع على الدليل االرشادي لالمتحان العام لعام         * 

٢٠٢١/٠٧/٠١الخميس

٢٠٢١/٠٧/٠٧األربعاء

٢٠٢١/٠٧/١٥الخميس

(٢)مقترح 

٢٠٢١/٠٧/١٠السبت

٢٠٢١/٠٧/٠٣السبت

االمتحان العام                      / 2021        برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 
 فما قبل                2019طلبة الدراسة اخلاصة 

٢٠٢١/٠٦/٢٦السبت

 مسار التعليم الثانوي املهين الشامل 


