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  ٢٠٢٠) لسنة ٣تعليمات رقم (

  تعليمات معدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

  

ادة ( حان شهادة الدراسة الثانوية العامة تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات امت ):١ال

) ٨) وتقرأ مع تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (٢٠٢٠لسنة 
 المشار إليها فيما بعد التعليمات األصلية، ويعمل بها من تاريخ نشرها ٢٠١٧لسنة 

  .في الجريدة الرسمية

ادة (   ة على النحو اآلتي:تعدل (المادة العاشرة) من التعليمات األصلي ):٢ال

  يلغى نص الفقرتين (ب) و(ج). أوالً:

  ) من الفقرة (د) واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:١إلغاء البند ( ثانيًا:

أن يكون التقدم لالمتحان في أي مبحث أو مستوى مطروح في برنامج االمتحان  -د
طبعات  العام وألي فرع من فروع التعليم وفق المناهج والكتب المدرسية وتعتمد

الصادرة  ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨الكتب المدرسية المعتمدة لألعوام الدراسية 
واالمتحان  ٢٠٢٠عن إدارة المناهج والكتب المدرسية لالمتحان العام لعام 

ً بأن إدارة المناهج والكتب المدرسية نشرت الطبعات المعتمدة  التكميلي (علما
موقعها الرسمي)، وأما بخصوص المذكورة أعاله المتحان الثانوية العامة على 

المباحث التخصصية اإلجبارية واالختيارية لفرعي اإلدارة المعلوماتية 
والصحي، فيتقدم الطلبة على المناهج التي درسوها سابقًا، باستثناء المباحث 
اآلتية: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية حسب ما ورد بالدليل 

ولغاية  ٢٠٠٥لبة المستنفدين حقهم في األعوام من اإلرشادي الخاص بالط
٢٠١٧( 

  ) من الفقرة (د).٢إلغاء البند ( ثالثًا:

  إعادة ترقيم الفقرة (د) لتصبح (ب). رابعًا:

ادة (   تعدل الفقرة (ج) من(المادة الحادية عشرة) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ) :٣ال

  ).٢) و(١إلغاء البندين ( أوالً:

  ).٢) و (١) لتصبح على التوالي (٤-١إعادة ترقيم البنود من( انيًا:ث
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ادة (   تعدل المادة الثانية عشرة من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ):٤ال

  إلغاء الفقرتين (أ) و (ب). أوالً:

  إعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) لتصبح على التوالي (أ ) و (ب). ثانيًا:

ادة ( ) من (المادة الثالثة عشرة) من التعليمات األصلية بحذف ١الفقرة (ب) من البند ( تعدل ):٥ال

عبارة (الطالب النظامي الجديد والدارس الجديد الملتحق ببرنامج الدارسين غير 
   النظاميين "دراسات منزلية") من الفرع العلمي والفرع األدبي والفرع الشرعي.

  

ادة (   لمادة الرابعة عشرة) على النحو اآلتي:تعدل الفقرة (ب) من (ا ):٦ال

  ).٣) و(٢إلغاء البنود ( أوالً:

  ) على التوالي.٢) ليصبح (٤إعادة ترقيم البند ( ثانيًا:

ادة (   تعدل (المادة الخامسة عشرة) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ):٧ال

  إلغاء الفقرة (أ) واالستعاضة عنها بالنص اآلتي:  أوالً:

للمشترك أن يعيد مبحثًا أو أكثر لغاية رفع المجموع العام وتحسب يسمح   - أ
له العالمة األعلى في أي مبحث أعاده، وفي حال إعادته يصدر له كشف 
عالمات بالمجموع الجديد، وحصول المشترك على كشف العالمات الجديد 

  ال يلغي كشف العالمات السابق أيًا كانت النتيجة.

   ).إلغاء الفقرة (ج ثانيًا:

ادة (   يعدّل مطلع (المادة السادسة عشرة) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ):٨ال

  إلغاء عبارة (على العام) واالستعاضة عنها بعبارة (ما قبل العام). أوالً:

تعدل الفقرة (أ) بإضافة عبارة (مع األخذ بعين االعتبار ما ورد في الدليل  ثانيًا:
لة للمباحث الموجودة في الجداول المذكورة أعاله) بعد اإلرشادي من مباحث بدي

 كلمة (منها).

ادة (   تعدل (المادة الثامنة عشرة) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ):٩ال

  إلغاء الفقرة (ب). أوالً:

  إلغاء الفقرة (ج) واالستعاضة عنها بالنص اآلتي: ثانيًا:
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ن العام: إذا ُحِرَم المشترك في االمتحان محروم بسبب مخالفة تعليمات االمتحا -ج
  العام بسبب مخالفته تعليمات االمتحان العام.

  إلغاء الفقرة (د) واالستعاضة عنها بالنص اآلتي: ثالثًا:

غائب ثانوية عامة: إذا غاب المشترك عن االمتحان العام في جميع المباحث -د
  التي سجلها في االمتحان العام.

 الفقرات (ج) و(د) لتصبح (ب) و(ج). إعادة ترقيم رابعًا:

ادة (   تعدل (المادة التاسعة عشرة) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ):١٠ال

  ) من الفقرة (ب) واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:٢إلغاء البند ( أوالً:

: يتكون مجموع عالماته من: ٢٠١٥/٢٠١٦الفرع العلمي/ للعام الدراسي  - ٢
مباحث الثقافة العامة الخمسة المشتركة (الثقافة مجموع عالمات 

اإلسالمية، اللغة العربية/مهارات االتصال، اللغة اإلنجليزية، الثقافة العامة، 
الحاسوب) + عالمة المبحث التخصصي اإلجباري (الرياضيات) + مجموع 
أعلى عالمتين من عالمات المباحث التخصصية األربعة اإلجبارية 

  ياء، العلوم الحياتية، علوم األرض والبيئة).(الفيزياء، الكيم

  ) من الفقرة (ب) واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:٤إلغاء البند ( ثانيًا:

: يتكون مجموع عالماته من ٢٠١٥/٢٠١٦الفرع األدبي/ للعام الدراسي  - ٤
  مجموع عالمات مباحث الثقافة العامة الخمسة المشتركة

ية/مهارات االتصال، اللغة اإلنجليزية، (الثقافة اإلسالمية، اللغة العرب 
الثقافة العامة، الحاسوب) + عالمة المبحث التخصصي اإلجباري (اللغة 
العربية) + مجموع أعلى عالمتين من عالمات مبحث الرياضيات 

   والمبحثين االختياريين.

 

ادة (   تعدل (المادة العشرون) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي: ):١١ال

  إلغاء الفقرة (ب) واالستعاضة عنها بالنص اآلتي: الً:أو

يمنح المشترك الذي استنفد حقه في التقدم كشفًا يتضمن المباحث التي تقدم  -ب
بها والعالمة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث مبينًا فيه 

  مستويات المبحث الذي لم ينجح فيه.

  االستعاضة عنه بالنص اآلتي:) من الفقرة (ج) و١إلغاء البند ( ثانيًا:

  إذا غاب عن جميع المباحث التي سجلها في االمتحان العام - ١
  (غياب ثانوية عامة). 
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ادة ( تلغى (المادة الحادية والعشرون) من التعليمات األصلية ويستعاض عنها بالنص  ):١٢ال

  اآلتي:

زراعي، يسمح للحاصل على الشهادة في أي من الفروع المهنية (الصناعي ال
فما قبل، (سوق  ٢٠١٥/٢٠١٦الفندقي والسياحي، االقتصاد المنزلي) للعام الدراسي 

العمل) بالتقّدم لالمتحان العام بوصفه دارًسا ملتحقًا ببرنامج الدارسين غير النظاميين 
 (دراسات منزلية) في المبحثين اإلضافيين لغاية االلتحاق في الجامعات.

ادة (   الرابعة والعشرون) من التعليمات األصلية على النحو اآلتي:تعدل (المادة  ):١٣ال

  ) واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:١إلغاء البند ( أوالً:

اإلجراءات اإلدارية المعالجة لمخالفة تعليمات االمتحان العام واالمتحان  - ١
  التكميلي.

  ) واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:٣إلغاء البند ( ثانيًا:

  م العمل في قاعات االمتحان العام واالمتحان التكميلي.إرشادات تنظي - ٣

  ) واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:٤إلغاء البند ( ثالثًا:

إرشادات رؤساء لجان تصحيح دفاتر إجابات المشتركين في االمتحان العام  - ٤
  واالمتحان التكميلي.

  إضافة بند جديد تحت تسلسل البند الخامس على النحو اآلتي: رابًعا:

(خاص بالطلبة المستنفدين  ٢٠٢٠الدليل اإلرشادي لالمتحان العام لعام   - ٥
 )٢٠١٧ – ٢٠٠٥حقهم من 

ادة ( تعدل (المادة الخامسة والعشرون) من التعليمات األصلية بحذف الفقرة (أ)  ):١٤ال

  واالستعاضة عنها بالنص اآلتي:

ج) ١١-ج١لجداول من (يتقدم المشترك في االمتحان العام في مباحث المسار وفق ا -أ
ج) لخطة الفرع ١٥ –ج ١٢والجداول من ( ٢٠١٨/٢٠١٩لخطة العام الدراسي 

الملحقة بهذه التعليمات والتي تعد  ٢٠١٩/٢٠٢٠المهني الشامل للعام الدراسي 
 جزًءا ال يتجزأ منها.

ادة ( نص تلغى (المادة السادسة والعشرون) من التعليمات األصلية ويستعاض عنها بال ):١٥ال

  اآلتي:

) ٢٠١٩/٢٠٢٠و ٢٠١٨/٢٠١٩يمنح المشترك في الفروع األكاديمية (خطتي  - ١
  كشف عالمات يثبت فيه ما يأتي:



٢٠٥٥ 

 ٢٠٥٥

  العالمة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث.  - أ

  ) عالمة على النحو اآلتي:١٤٠٠يحتسب المجموع العام للعالمات من (  - ب

عالمات مباحث الثقافة يتكون مجموع عالماته من: مجموع  -الفرع العلمي
العامة المشتركة (التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة 
اإلنجليزية، تاريخ األردن) + عالمة المبحث اإلجباري 
(الرياضيات) + أعلى عالمتي مبحثين من مباحث المتطلبات 
التخصصية االختيارية الثالثة التي اختارها الطالب من: (الفيزياء، 

لوم الحياتية، علوم األرض والبيئة). ويشترط النجاح الكيمياء، الع
المدرسي في مبحث علوم الحاسوب للحصول على الشهادة 
المدرسية، وال يتقدم الطالب فيه المتحان الثانوية العامة وال 

   تحتسب عالمته في المجموع العام.

  

عامة يتكون مجموع عالماته من: مجموع عالمات مباحث الثقافة ال -الفرع األدبي
المشتركة (التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، تاريخ 
األردن) + عالمة المبحث اإلجباري (الرياضيات/ األدبي) + أعلى 
عالمتي مبحثين من مباحث المتطلبات التخصصية االختيارية الثالثة 
التي اختارها الطالب من: (اللغة العربية/ تخصص، تاريخ العرب 

لم، الجغرافيا، علوم الحاسوب، العلوم اإلسالمية، الثقافة والعا
   المالية، اللغة الفرنسية).

  

يتكون مجموع عالماته من: مجموع عالمات مباحث الثقافة العامة  -الفرع الشرعي
المشتركة (التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، تاريخ 

من المتطلبات التخصصية  األردن) + أعلى عالمات ثالثة مباحث
اإلجبارية: (اللغة العربية/ تخصص، الرياضيات/ األدبي، العلوم 
الشرعيّة/ التفسير وعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والّسيرة النبويّة، العلوم الشرعيّة/ النظم اإلسالميّة وفقه الّدعوة 

الحاسوب، وفقه المعامالت)، أما المتطلبان اإلجباريان (علوم 
والتالوة والتجويد)، فيشترط نجاح الطالب المدرسي فيهما للحصول 
على الشهادة المدرسية، وال يتقدم الطالب فيهما المتحان الثانوية 

  العامة وال تحتسب عالماتهما في المجموع العام. 

) كشف عالمات يثبت ٢٠١٨/٢٠١٩يمنح المشترك في الفروع المهنية (خطة عام  - ٢
  تي:فيه ما يأ

  العالمة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث. -أ
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) عالمة للمشترك في مسار ١٤٠٠) يحتسب المجموع العام للعالمات من (١ -ب
  التعليم الثانوي الشامل المهني (الجامعات) على النحو اآلتي:

المجموع العام المكون من: مجموع عالمات مباحث الثقافة العامة المشتركة  -
اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، تاريخ األردن) + أعلى  (التربية

عالمتي مبحثين من المباحث الثالثة التخصصية اإلجبارية وحسب الجدول + 
أعلى عالمة مبحث من مبحثي العلوم اإلجبارية وحسب الجدول، وأما التدريب 

العامة في  العملي فيشترط النجاح المدرسي فيه للتقدم المتحان الثانوية
المتطلبات التخصصية اإلجبارية (انظر المرفق)، وال يتقدم الطالب فيه المتحان 

   الثانوية العامة، وال تحتسب عالمته في المجموع العام.

  

) عالمة للمشترك مسار التعليم ١٤٠٠) يحتسب المجموع العام للعالمات من (٢
  آلتي:الثانوي الشامل المهني (كليات المجتمع) على النحو ا

المجموع العام المكون من: مجموع عالمات مباحث الثقافة العامة المشتركة  -
(التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، تاريخ األردن) + أعلى 
عالمتي مبحثين من المباحث الثالثة التخصصية اإلجبارية وحسب الجدول + 

رية وحسب الجدول. وأما التدريب أعلى عالمة من عالمتي مبحثي العلوم اإلجبا
العملي فيشترط النجاح المدرسي فيه للتقدم المتحان الثانوية العامة في 
المتطلبات التخصصية اإلجبارية (انظر المرفق)، وال يتقدم الطالب فيه المتحان 

  الثانوية العامة، وال تحتسب عالمته في المجموع العام.

ثانوي الشامل للفروع المهنية للعام الدراسي يمنح المشترك في مسار التعليم ال - ٣
   كشف عالمات يثبت فيه ما يأتي: ٢٠١٩/٢٠٢٠

  

  العالمة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث. -أ

  ) عالمة على النحو اآلتي:١٤٠٠يحتسب المجموع العام للعالمات من ( -ب

ة المشتركة المجموع العام المكون من: مجموع عالمات مباحث الثقافة العام -
(التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، تاريخ األردن) + أعلى 
  عالمتي مبحثين من المباحث الثالثة التخصصية اإلجبارية وحسب الجدول 
+ أعلى عالمة مبحث من مبحثي العلوم اإلجبارية وحسب الجدول، وأما 

قدم المتحان الثانوية العامة التدريب العملي فيشترط النجاح المدرسي فيه للت
في المتطلبات التخصصية اإلجبارية (انظر المرفق)، وال يتقدم الطالب فيه 

   المتحان الثانوية العامة، وال تحتسب عالمته في المجموع العام.
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ادة (    إلغاء (المادة الثامنة والعشرون) من التعليمات األصلية. ):١٦ال

  

ادة (   الثون) ويستعاض عنها بالنص اآلتي:تلغى المادة (الث ):١٧ال

وع   - أ ع المجم رض رف ر بغ ث أو أكث تحتسب العالمة األعلى لكل من تقدم إلعادة مبح
 العام.

راه   - ب ا ت ق م ة وف ث المختلف ات المباح ي امتحان ة ف ن أداء الطلب ر ع وزارة التعبي لل
 مناسبًا من عالمات خام أو عالمات قياسية. 

نظيم الكتب أو المناهج يمات يحق للوزارة تعلى الرغم مما ورد في هذه التعل -ج
لغايات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في حاالت  امتحانيه ضمن أوراق

   خاصة يقررها مجلس االمتحان العام.

 

ادة (   ) على التوالي.٣٢- ٢٨) لتصبح من(٣٣-٢٩يعاد ترقيم المواد من ( ):١٨ال

  

  

  وزيـــر الرتبيـــــة والتعليـــــــم

  األستاذ الدكتور تيسري النعيمي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


