
 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالث امتحان

 للصف األول

  للعام الدراسي  
    

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الرياضيات 

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: دراسات اجتماعية

 11/07/2018 االربعاء
 العلوم الفترة األولى:

 : اللغة االنجليزية الفترة الثانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالث امتحان

 للصف الثاني

  للعام الدراسي  
    

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الرياضيات 

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى:  العلوم

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالث امتحان

 للصف الثالث

  للعام الدراسي  
    

 
 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الرياضيات 

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى:  العلوم

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 جـــدول

  الثالثالفصل الدراسي  مؤجلاإلعادة /  امتحان

 للصف الرابع

  للعام الدراسي  
    

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: العلوم

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الدراسات االجتماعيةالفترة الثانية: 

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 11/07/2018 االربعاء
 الرياضياتالفترة االولى: 

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 للصف الخامس

  للعام الدراسي  

 
 أيام االمتحان

 فترة االمتحان المواد الدراسية
 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: العلوم

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 االجتماعيةالفترة الثانية: الدراسات 

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 11/07/2018 االربعاء
 الرياضياتالفترة االولى: 

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 العام / النخبة -للصف السادس 

  للعام الدراسي  
    

 
 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الرياضيات

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 االسالميةالفترة الثانية: التربية 

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: العلوم

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 العام / النخبة -للصف السابع 

  للعام الدراسي  
    

 
 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: العلوم

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى :

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: الرياضيات

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 العام / النخبة -للصف الثامن 

  للعام الدراسي  
    

 
 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: العلوم

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 10/07/2018 الثالثاء
 اللغة العربيةالفترة األولى: 

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية

 11/07/2018 االربعاء
 الرياضيات: الفترة االولى 

 : اللغة اإلنجليزيةلثانيةالفترة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 /  التخصصي   التاسع العام للصف

  للعام الدراسي  
    

 
 أيام االمتحان

 فترة االمتحان المواد الدراسية
 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الرياضيات

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 10/07/2018 الثالثاء
 : الدراسات االجتماعيةاألولىالفترة 

 اللغة االنجليزيةالفترة الثانية :

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: العلوم

 اللغة العربيةالفترة الثانية :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 النخبة -للصف التاسع 

    للعام الدراسي 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الرياضيات

 الفترة االولى

إلى   8:30) 

10:00) 

 الفترة الثانية

الى  10:30)

12:00) 

 الفترة الثالثة 

الى  12:30)

02:00) 

 التربية االسالميةالفترة الثانية: 

 10/07/2018 الثالثاء

 الفترة االولى: الدراسات االجتماعية 

 الفترة الثانية : األحياء 

 اللغة اإلنجليزيةالفترة الثالثة: 

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: الفيزياء

 الفترة الثانية: اللغة العربية

 الكيمياءالفترة االولى:  12/07/2018 الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 للصف العاشر المسار العام

   للعام الدراسي  
    

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية

 

 

 فترة االمتحان
 
 

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الفيزياء

 االولىالفترة 

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

الفترة الثانية: الدراسات 
 االجتماعية 

 10/07/2018 الثالثاء
 الفترة االولى: اللغة اإلنجليزية

 الفترة الثانية: التربية االسالمية

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: الرياضيات

 الثانية : العلوم الصحيةالفترة 

 12/07/2018 الخميس
 الفترة االولى: اللغة العربية

 الفترة الثانية: األحياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 للصف العاشر المسار المتقدم

  للعام الدراسي  
    

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية

 

 

 االمتحان فترة
 

 

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الفيزياء

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية 

 10/07/2018 الثالثاء
 الفترة االولى: اللغة اإلنجليزية 

 التربية االسالميةالفترة الثانية: 

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: الرياضيات

 الفترة الثانية : العلوم الصحية

 12/07/2018 الخميس
 الفترة االولى: اللغة العربية

 الفترة الثانية : الكيمياء

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 الحادي عشر المسار العامللصف 

  للعام الدراسي  
    

 
 أيام االمتحان

 المواد الدراسية

 

 

 فترة االمتحان
 
 

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الفترة االولى: الفيزياء

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثانية: الدراسات االجتماعية 

 10/07/2018 الثالثاء
 التربية االسالمية الفترة االولى: 

 الفترة الثانية: اللغة االنجليزية 

 11/07/2018 االربعاء
 الرياضيات الفترة االولى: 

 اللغة العربية الفترة الثانية: 

 12/07/2018 الخميس
 الكيمياءالفترة االولى: 

 العلوم الصحيةالفترة الثانية: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 للصف الحادي عشر المسار المتقدم

  للعام الدراسي  
    

 
 
 

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية

 

 

 فترة االمتحان
 
 

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
االولى: الفترة 

 الرياضيات

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثالثة 

 (02:00الى  12:30)

 الفترة الثانية:
  الدراسات االجتماعية

 10/07/2018 الثالثاء

التربية الفترة االولى: 
  االسالمية

الفترة الثانية: اللغة 
 اإلنجليزية 

 األحياء   الفترة الثالثة:

 11/07/2018 االربعاء

الفترة االولى: 
 الفيزياء 

اللغة الفترة الثانية: 
 العربية

 12/07/2018 الخميس

الفترة االولى: 
 الكيمياء

العلوم  الفترة الثانية :
  الصحية

 
 
 



 

 

 

 جـــدول

  الثالثمؤجل الفصل الدراسي اإلعادة /  امتحان

 للصف الثاني عشر المسار العام

   للعام الدراسي  
    

 
 

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية

 

 

 فترة االمتحان
 
 

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
  الفترة االولى: الرياضيات

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الدراسات االجتماعية الفترة الثانية:

 10/07/2018 الثالثاء
 الفترة األولى :اللغة العربية 

 الفترة الثانية: العلوم الصحية

 11/07/2018 االربعاء
 الفترة االولى: الفيزياء

 الفترة الثانية : اللغة اإلنجليزية

 12/07/2018 الخميس
 الكيمياء/ االحياءالفترة االولى: 

  التربية اإلسالمية الفترة الثانية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 جـــدول

  مؤجل الفصل الدراسي الثالثاإلعادة /  امتحان

 للصف الثاني عشر المسار المتقدم

  للعام الدراسي  
    

 

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية

 

 

 فترة االمتحان
 
 

 التاريخ اليوم

 9/07/2018 االثنين
 الرياضيات:  الفترة االولى

 الفترة االولى

 (10:00إلى   8:30) 
 الفترة الثانية

 (12:00الى  10:30)

 الفترة الثالثة 

 (02:00الى  12:30)

: الدراسات  الفترة الثانية
 االجتماعية

 10/07/2018 الثالثاء

 : اللغة العربية  الفترة االولى

: العلوم  الفترة الثانية
 الصحية

 : األحياء الثالثةالفترة 

 11/07/2018 االربعاء
 الفيزياء الفترة االولى :

اللغة الفترة الثانية: 
 اإلنجليزية 

 12/07/2018 الخميس
 الكيمياءالفترة االولى: 

التربية الفترة الثانية : 
 االسالمية

 


