جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي االول
للصف األول
للعام الدراسي
أيام االمتحان

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

األربعاء

2017/11/22

اللغة العربية

الخميس

2017/11/23

الرياضيات

األحد

2017/11/26

العلوم

االثنين

2017/11/27

اللغة اإلنجليزية

الثالثاء

2017/11/28

التربية اإلسالمية

األربعاء

2017/11/29

الدراسات االجتماعية

فترة االمتحان

(من  09:00إلى )10:30

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الثاني
للعام الدراسي
أيام االمتحان

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

األربعاء

2017/11/22

الرياضيات

الخميس

2017/11/23

العلوم

األحد

2017/11/26

اللغة العربية

االثنين

2017/11/27

التربية اإلسالمية

الثالثاء

2017/11/28

الدراسات االجتماعية

األربعاء

2017/11/29

اللغة اإلنجليزية

فترة االمتحان

(من  09:00إلى )10:30

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الثالث
للعام الدراسي
أيام االمتحان

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

األربعاء

2017/11/22

العلوم

الخميس

2017/11/23

اللغة العربية

األحد

2017/11/26

الرياضيات

االثنين

2017/11/27

الدراسات االجتماعية

الثالثاء

2017/11/28

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/11/29

التربية اإلسالمية

فترة االمتحان

(من  09:00إلى )10:30

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الرابع
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

العلوم

الثالثاء

2017/12/05

اللغة العربية

األربعاء

2017/12/06

التربية اإلسالمية

الخميس

2017/12/07

اللغة اإلنجليزية

األحد

2017/12/10

الرياضيات

االثنين

2017/12/11

الدراسات االجتماعية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الخامس
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

العلوم

الثالثاء

2017/12/05

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/12/06

الرياضيات

الخميس

2017/12/07

الدراسات االجتماعية

األحد

2017/12/10

التربية اإلسالمية

االثنين

2017/12/11

اللغة العربية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف السادس  -العام  /النخبة
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الرياضيات

الثالثاء

2017/12/05

اللغة العربية

األربعاء

2017/12/06

الدراسات االجتماعية

الخميس

2017/12/07

اللغة اإلنجليزية

األحد

2017/12/10

العلوم

االثنين

2017/12/11

التربية اإلسالمية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف السابع  -العام  /النخبة
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

العلوم

الثالثاء

2017/12/05

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/12/06

اللغة العربية

الخميس

2017/12/07

التربية اإلسالمية

األحد

2017/12/10

الرياضيات

االثنين

2017/12/11

الدراسات االجتماعية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الثامن  -العام  /النخبة
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

العلوم

الثالثاء

2017/12/05

التربية اإلسالمية

األربعاء

2017/12/06

الدراسات االجتماعية

الخميس

2017/12/07

اللغة اإلنجليزية

األحد

2017/12/10

الرياضيات

االثنين

2017/12/11

اللغة العربية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف التاسع العام
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الرياضيات

الثالثاء

2017/12/05

الدراسات االجتماعية

األربعاء

2017/12/06

اللغة العربية

الخميس

2017/12/07

التربية اإلسالمية

األحد

2017/12/10

العلوم

االثنين

2017/12/11

اللغة اإلنجليزية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف التاسع  -النخبة
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الرياضيات

الثالثاء

2017/12/05

الدراسات االجتماعية

األربعاء

2017/12/06

اللغة العربية

الخميس

2017/12/07

التربية اإلسالمية

األحد

2017/12/10

الفيزياء

االثنين

2017/12/11

اللغة اإلنجليزية

الثالثاء

2017/12/12

الكيمياء

األربعاء

2017/12/13

األحياء

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف العاشر المسار العام
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الفيزياء

الثالثاء

2017/12/05

اللغة العربية

األربعاء

2017/12/06

اللغة اإلنجليزية

الخميس

2017/12/07

التربية اإلسالمية

األحد

2017/12/10

الرياضيات

االثنين

2017/12/11

الدراسات االجتماعية

الثالثاء

2017/12/12

األحياء

األربعاء

2017/12/13

العلوم الصحية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف العاشر المسار المتقدم
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الرياضيات

الثالثاء

2017/12/05

اللغة العربية

األربعاء

2017/12/06

اللغة اإلنجليزية

الخميس

2017/12/07

التربية اإلسالمية

األحد

2017/12/10

الفيزياء

االثنين

2017/12/11

الدراسات االجتماعية

الثالثاء

2017/12/12

الكيمياء

األربعاء

2017/12/13

العلوم الصحية

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الحادي عشر المسار العام
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الرياضيات

الثالثاء

2017/12/05

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/12/06

الدراسات االجتماعية

الخميس

2017/12/07

اللغة العربية

األحد

2017/12/10

الفيزياء

االثنين

2017/12/11

التربية اإلسالمية

الثالثاء

2017/12/12

العلوم الصحية

األربعاء

2017/12/13

الكيمياء

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الحادي عشر المسار المتقدم
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الرياضيات

الثالثاء

2017/12/05

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/12/06

الدراسات االجتماعية

الخميس

2017/12/07

اللغة العربية

األحد

2017/12/10

الفيزياء

االثنين

2017/12/11

التربية اإلسالمية

الثالثاء

2017/12/12

العلوم الصحية

األربعاء

2017/12/13

األحياء

الخميس

2017/12/14

الكيمياء

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الثاني عشر المسار العام
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الفيزياء

الثالثاء

2017/12/05

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/12/06

اللغة العربية

الخميس

2017/12/07

الدراسات االجتماعية

األحد

2017/12/10

الرياضيات

االثنين

2017/12/11

التربية اإلسالمية

الثالثاء

2017/12/12

األربعاء

2017/12/13

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

األحياء
الكيمياء
العلوم الصحية

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

جـــدول
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
للصف الثاني عشر المسار المتقدم
للعام الدراسي
أيام االمتحان

فترة االمتحان
(من  08:30إلى )10:30

المواد الدراسية

اليوم

التاريخ

االثنين

2017/12/04

الفيزياء

الثالثاء

2017/12/05

اللغة اإلنجليزية

األربعاء

2017/12/06

اللغة العربية

الخميس

2017/12/07

الدراسات االجتماعية

األحد

2017/12/10

الرياضيات

االثنين

2017/12/11

التربية اإلسالمية

الثالثاء

2017/12/12

الكيمياء

األربعاء

2017/12/13

العلوم الصحية

الخميس

2017/12/14

األحياء

التهيئة
()5
دقائق

زمن االمتحان المراجعة
( ) 15
( ) 100
دقيقة
دقيقة

عزيزي الطالب :


فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .



الفترة الكلية لالمتحان (  120دقيقة )  ،فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .



يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان (إن أردت ذلك).



زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية .



فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .

