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ي عشر كة للصف الثا  كتب الثقافة العامة املش

 الرقم  عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

بية اإلسالمية  م-2022م 2018األو   1 ال

ية  م-2022م 2017األو   2  اللغة العر

اسوب  م-2022م 2017األو   3  علوم ا

خ األردن  م-2022م 2017الثانية   4  تار

 Action Pack12: Student’s Book / Twelfth Grade 5 م2022 -م 2015األو 

 Action Pack12: Activity Book / Twelfth Grade  6 م2022 -م 2015األو 
  

ي عشر / الفرع العل   الصف الثا

 الرقم  عنوان الكتاب   الطبعة املعتمدة 

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر  1 الفصل الدرا األول   /الطالبكتاب /الر

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر  2 الفصل الدرا األول  /كتاب التمار

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ي   /كتاب الطالب/الر  3 الفصل الدرا الثا

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر ي  /كتاب التمار  4 الفصل الدرا الثا

ية  ئة م) 2022(األو التجر  5  الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب /علوم األرض والب

ية  شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا األول   م) 2022(األو التجر ئة/ كتاب األ  6  علوم األرض والب

ية  ئة م) 2022(األو التجر ي  /كتاب الطالب /علوم األرض والب  7 الفصل الدرا الثا

ية  ي   م) 2022(األو التجر شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا الثا ئة/ كتاب األ  8  علوم األرض والب

ية   9 الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب /الكيمياء  م) 2022(األو التجر

ية  شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا األول الكيمياء/ كتاب   م) 2022(األو التجر  10  األ

ية  ي  /كتاب الطالب /الكيمياء  م) 2022(األو التجر  11 الفصل الدرا الثا

ية  ي   م) 2022(األو التجر شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا الثا  12  الكيمياء/ كتاب األ

ية  ياء  م) 2022(األو التجر  13 الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب /الف

ية  شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا األول   م) 2022(األو التجر ياء/ كتاب األ  14  الف

ية  ياء  م) 2022(األو التجر ي  /كتاب الطالب /الف  15 الفصل الدرا الثا

ية  ياء/ كتاب   م) 2022(األو التجر ي الف شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا الثا  16  األ

ية  ياتية م) 2022(األو التجر  17 الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب /العلوم ا

ية  شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا األول   م) 2022(األو التجر ياتية/ كتاب األ  18  العلوم ا

ية  ياتية  م) 2022(األو التجر ي  /كتاب الطالب /العلوم ا  19 الفصل الدرا الثا

ية  ي   م) 2022(األو التجر شطة والتجارب العملية/ الفصل الدرا الثا ياتية/ كتاب األ  20  العلوم ا
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ي ي عشر / الفرع األد  الصف الثا

 الرقم  عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

بية األخالقية /اإلسالميةالعلوم  م2022 -م 2018األو   1 ال

 2 النحو والصرف  م2022 -م 2017األو 

ي البالغة م2022 -م 2017األو  ية والنقد األد  3  العر

 4  قضايا أدبية  م2022 -م 2017األو 

غرافيا  م2022 -م 2018األو   5  ا

خ العرب والعالم  م2022 -م 2017األو   6 تار

ية (األو  اضيات  م) 2022التجر  7 الفصل الدرا األول    /كتاب الطالب/الر

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر  8 الفصل الدرا األول  /كتاب التمار

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ي   /كتاب الطالب/الر  9 الفصل الدرا الثا

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر ي  /كتاب التمار  10 الفصل الدرا الثا

 م2018 -م 2013األو 
Tandem (4) Methode de Francais 

سية (الطبعة األردنية)   اللغة الفر
11 

 م2018 -م 2013األو 
Tandem (4) Cahier d’exercices 

سية (الطبعة األردنية)   اللغة الفر
12 

 13 1ج/الثقافة املالية  م2022 -م 2020الثانية 

 14 2ج /الثقافة املالية م2022 -م 2020الثانية 

 

ي عشر / الفرع الزرا  الصف الثا

 الرقم   عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

ية   1 الفصل الدرا األول /العل /كتاب الطالب /الكيمياء  م) 2022(األو التجر

ية  / الفصل الدرا األول   م) 2022(األو التجر شطة والتجارب العملية/العل  2  الكيمياء/ كتاب األ

ية  ي /العل /كتاب الطالب /الكيمياء  م) 2022(األو التجر  3 الفصل الدرا الثا

ية  ي   م) 2022(األو التجر / الفصل الدرا الثا شطة والتجارب العملية/العل  4  الكيمياء/ كتاب األ

ية  ياتية  م) 2022(األو التجر  5 الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب /العل  /العلوم ا

ية    م) 2022(األو التجر
/ الفصل الدرا  شطة والتجارب العملية/العل ياتية / كتاب األ العلوم ا

  األول 
6 

ية  ياتية  م) 2022(األو التجر ي /كتاب الطالب /العل  /العلوم ا  7  الفصل الدرا الثا

ية    م) 2022(األو التجر
/ الفصل الدرا  شطة والتجارب العملية/العل ياتية / كتاب األ العلوم ا

ي    الثا
8 
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 الرقم   عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

ي  م2022 -م 2011األو   9 1ف /اإلنتاج النبا

ي  م2022 -م 2011األو   10 2ف /اإلنتاج النبا

ي  م2022 -م 2011األو  يوا  11 1ف /اإلنتاج ا

ي  م2022 -م 2011األو  يوا  12 2ف /اإلنتاج ا

 13 1ف /الصناعات الزراعية  م2022 -م 2011األو 

 14 2ف /الصناعات الزراعية  م2022 -م 2011األو 

 

ي عشر / الفرع الفند والسيا  الصف الثا

 الرقم  عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

 م2022 -م 2004األو 
سية الوظيفية    L’Hotellerie de  Fonctionnelاللغة الفر

Francais Le  
1 

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ي / الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب/الر  2 األد

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر ي/ الفصل لدرا األول  /كتاب التمار  3 األد

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ي  /كتاب الطالب/الر ي/ الفصل الدرا الثا  4 األد

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر ي /كتاب التمار ي/ الفصل الدرا الثا  5 األد

 6 1ف /السياحة والسفر  م2022 -م 2011األو 

 7  2ف /السياحة والسفر  م2022 -م 2011األو 

 8 1ف /إنتاج الطعام  م2022 -م 2011األو 

 9 2ف /إنتاج الطعام  م2022 -م 2011األو 

 10 1ف/خدمة الطعام  م2022 -م 2011األو 

 11 2ف /خدمة الطعام  م-2022م 2011األو 

 12 1ف /الدوائر األمامية  م2022 -م 2011األو 

 13 2ف /الدوائر األمامية  م2022 -م 2011األو 

 14 1ف /الفند  التدب م2021 -م 2011األو 

 15 2ف /الفند التدب  م2022 -م 2011األو 
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ي عشر / فرع االقتصاد امل   الصف الثا

 الرقم  عنوان الكتاب   الطبعة املعتمدة 

ية  ياتية  م) 2022(األو التجر  1 الفصل الدرا األول  /كتاب الطالب /العل  /العلوم ا

ية   م) 2022(األو التجر
ياتية شطة والتجارب العملية/العل/ العلوم ا الفصل الدرا   /كتاب اال

 األول 
2 

ية  ياتية  م) 2022(األو التجر ي /كتاب الطالب /العل  /العلوم ا  3 الفصل الدرا الثا

ية   م) 2022(األو التجر
ياتية شطة والتجارب العملية/العل/ العلوم ا الفصل الدرا   /كتاب اال

ي   الثا
4 

ية   5 الفصل الدرا األول  /العل /كتاب الطالب /الكيمياء  م) 2022(األو التجر

ية  شطة والتجارب العملية /الكيمياء م) 2022(األو التجر /  /كتاب اال  6 الفصل الدرا األول العل

ية  ي /كتاب الطالب /العل  /الكيمياء  م) 2022(األو التجر  7 الفصل الدرا الثا

ية  شطة والتجارب العملية /الكيمياء م) 2022(األو التجر / /كتاب اال ي  العل  8  الفصل الدرا الثا

س م2022 -م 2011األو   9 1ف /إنتاج املال

س م-2022م 2011األو   10 2ف  / إنتاج املال

 11 1ف /التجميل م2021 -م 2011األو 

 12 2ف / التجميل م2021 -م 2011األو 

ي امل م2022 -م 2011األو  يع الغذا  13 1ف /التص

ي امل م2022 -م 2011األو  يع الغذا  14 2ف / التص

نية و اإلدارة  م2022 -م 2010األو   15  السالمة امل

 16  الرسم والتصميم  م-2022م 2010األو 

 

ي عشر / الفرع الصنا  الصف الثا

 الرقم   عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر  1  الفصل الدرا األول  /العل  /كتاب الطالب/الر

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر  2 الفصل الدرا األول  /العل /كتاب التمار

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ي  /العل  /كتاب الطالب/الر  3 الفصل الدرا الثا

ية  اضيات  م) 2022(األو التجر ن/الر ي  /العل /كتاب التمار  4 الفصل الدرا الثا

ية  ياء  م) 2022(األو التجر /  /كتاب الطالب /الف  5 الفصل الدرا األول العل

ية  ياء  م) 2022(األو التجر شطة والتجارب العملية/الف /  /كتاب األ  6  الفصل الدرا األول العل

ية (األو  ياء  م) 2022التجر ي /العل/ كتاب الطالب  /الف  7 الفصل الدرا الثا

ية  ياء  م) 2022(األو التجر شطة والتجارب العملية /الف / /  كتاب األ ي  العل  8 الفصل الدرا الثا
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 الرقم   عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

 9 إدارة املشروعات الصناعية  م-2022م2019األو 

ية  ب العم  م) 2022(األو التجر اصة والتدر ونيات/ العلوم الصناعية ا  10 1ف /االتصاالت وااللك

ية  ب العم  م) 2022(األو التجر اصة والتدر ونيات/ العلوم الصناعية ا  11 2ف /االتصاالت وااللك

ية  انيك اإلنتاج م) 2022(األو التجر ب العم  /مي اصة والتدر  12 1ف /العلوم الصناعية ا

ية  انيك اإلنتاج م) 2022(األو التجر ب العم  /مي اصة والتدر  13 2ف /العلوم الصناعية ا

ية  ونيات م) 2022(األو التجر  14 1ف /الرسم الصنا/ االتصاالت وااللك

ية  ونيات م) 2022(األو التجر  15 2ف /الرسم الصنا/ االتصاالت وااللك

ية (األو  انيك اإلنتاج م) 2022التجر  16 1ا الرسم الصنا / ف /مي

ية  انيك اإلنتاج م) 2022(األو التجر  17 2ف / الرسم الصنا /مي

اء  م2022األو  ر ب العم  /الك اصة والتدر  18 1ف /العلوم الصناعية ا

اء  م2022األو  ر ب العم / ف /الك اصة والتدر  19 2العلوم الصناعية ا

اء املركبات  م-2022م2021األو  ر ب العم  /ك اصة والتدر  20 1ف /العلوم الصناعية ا

اء املركبات  م-2022م2021األو  ر ب العم  /ك اصة والتدر  21 2ف /العلوم الصناعية ا

شكيل املعادن  م-2022م2021األو  ام و ب العم  /ال اصة والتدر  22 1ف/العلوم الصناعية ا

شكيل املعادن  م-2022م2021األو  ام و ب العم  /ال اصة والتدر  23 2ف/العلوم الصناعية ا

يد  م2022األو  ب العم  /التكييف والت اصة والتدر  24 1ف/العلوم الصناعية ا

يد  م2022األو  ب العم ف /التكييف والت اصة والتدر  25 2العلوم الصناعية ا

ية  ية  م) 2022(األو التجر ب العم  /التدفئة واألدوات ال اصة والتدر  26  1ف/العلوم الصناعية ا

ية  ية  التدفئة م) 2022(األو التجر ب العم  /واألدوات ال اصة والتدر  27 2ف/العلوم الصناعية ا

ور   م2022األو  ب العم  /النجارة والدي اصة والتدر  28  1ف/العلوم الصناعية ا

ور   م2022األو  ب العم  /النجارة والدي اصة والتدر  29  2ف/العلوم الصناعية ا

ية  ب العم    م) 2022(األو التجر اصة والتدر ية / العلوم الصناعية ا زة املكت  30  1ف/صيانة األج

ية  ية    م) 2022(األو التجر زة املكت ب العم  /صيانة األج اصة والتدر  31  2ف/العلوم الصناعية ا

انيك املركبات   م2022األو  ب العم  /مي اصة والتدر  32  1ف/العلوم الصناعية ا

انيك املركبات   م2022األو  ب العم ف /مي اصة والتدر  33  2العلوم الصناعية ا

اء   م2022األو  ر  34  1ف /ا الرسم الصنا   /الك

اء ا الرسم الصنا   م2022األو  ر  35  2ف  /الك

اء املركبات   م-2022م2021األو  ر  36  1ف /ا الرسم الصنا  /ك

اء املركبات   م-2022م2021األو  ر  37  2ف /ا الرسم الصنا  /ك

شكيل املعادن   م2022األو  ام و  38  1ف /ا الرسم الصنا  /ال

شكيل املعادن   م2022األو  ام و  39  2ف /ا الرسم الصنا  /ال
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 الرقم   عنوان الكتاب  الطبعة املعتمدة 

يد   م2022األو   40  1ف /ا الرسم الصنا  /التكييف والت

يد   م2022األو   41  2ف /ا الرسم الصنا  /التكييف والت

ية  ية   م) 2022(األو التجر  42  1ف /الرسم الصنا  /التدفئة واألدوات ال

ية  ية   م) 2022(األو التجر  43  2ف /الرسم الصنا /التدفئة واألدوات ال

ور   م2022األو   44  1ف /الرسم الصنا  /النجارة والدي

ور   م2022األو   45  2ف /الرسم الصنا  /النجارة والدي

ية  ية   م) 2022(األو التجر زة املكت  46  1ف /الرسم الصنا  /صيانة األج

ية  ية   م) 2022(األو التجر زة املكت  47  2ف /الرسم الصنا  /صيانة األج

انيك املركبات   م2022األو   48  1ف /الرسم الصنا  /مي

انيك املركبات   م2022األو   49  2ف /الرسم الصنا  /مي

 

  

 


