
   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  ولنهاية الفصل الدراسي األامتحان 

 للصف األول
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 

 
 
 
 
 
  ساعة ونصف الفترة الكلية لالمتحان. 

   بقراءة االمتحان للطلبةسمح للمعلم ي. 

  على اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية

   . غالف  كتيب االمتحان

 
 

 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 للصف الثاني
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 
 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

 .ي سمح للمعلم بقراءة االمتحان للطلبة 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي. 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 للصف الثالث
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 
 
 
 

 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

 .ي سمح للمعلم بقراءة االمتحان للطلبة 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية

 على غالف  كتيب االمتحان .  

  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 للصف الرابع 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 
 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

    على أجبت اذا                  العلوم تم تميزهم بعالمة مادتي الرياضيات وامتحان في فقرة أو يوجد سؤال

 درجات 5نح درجة اضافية مقدارها مت  السؤال أو الفقرة بشكل صحيح 

   اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على غالف

 كتيب االمتحان .  

 

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 للصف الخامس
 

    

 االمتحانأيام 
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 
 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

    الرياضيات والعلوم تم تميزهم بعالمة                  اذا أجبت على يوجد سؤال أو فقرة في امتحان مادتي

 درجات 5السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان 

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

العام /  للصف السادس  
  

    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 
 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   من بدء االمتحان )إن أردت ذلك( ة االمتحان بعد ساعة واحدةبالخروج من قاع لكسمح ي . 

  يوجد سؤال أو فقرة في امتحان مادتي الرياضيات والعلوم تم تميزهم بعالمة                  اذا أجبت على

 درجات. 5السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 نخبةالللصف السادس / 

 

    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 
 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي. 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 العام  /للصف السابع  
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 

 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  أجبت على يوجد سؤال أو فقرة في امتحان مادتي الرياضيات والعلوم تم تميزهم بعالمة                  اذا

 درجات 5منح درجة اضافية مقدارها السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت  

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 نخبةال/ للصف السابع  
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
 

 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 
 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 العام/ للصف الثامن  

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
    

 

 
 
 
 
 

 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  أجبت على يوجد سؤال أو فقرة امتحان في مادتي الرياضيات والعلوم تم تميزهم بعالمة                  اذا

 درجات. 5السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 نخبةال/ للصف الثامن 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

  سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء
 

 

 

 (11:00إلى    09:30)من 

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 جتماعيةالدراسات اال 12/12/2018 األربعاء

 
    

 
    

 

 
 
 
 
 
 . الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 
 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

   العام / التاسع للصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم المتكاملة   09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 
    

 

 
 
 
 
 
  ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

              اذا أجبت على      يوجد سؤال أو فقرة في امتحان مادتي الرياضيات والعلوم تم تميزهم بعالمة

 درجات. 5السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 متقدمال /التاسع للصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 حياءاأل 12/12/2018 األربعاء
    

 

 
 
 
 
 

 

 ( ساعتانالفترة الكلية لالمتحان)فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك ،. 

   االمتحان )إن أردت ذلك(ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء بالخروج من قاع لكسمح ي . 

 تم تميزهم بعالمة                  اذا أجبت واألحياء الرياضيات ، الفيزياء اتيوجد سؤال أو فقرة في امتحان

 درجات. 5على السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  .. بكتابة المهنة  المستقبلية على اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 نخبة/ الللصف التاسع 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةاالدراسات ال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 حياءاأل 12/12/2018 األربعاء

 كيمياءال 13/12/2018 الخميس
 

 

 
 
 
 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 تخصصي  / الللصف التاسع 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم  09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 

 
 
 
 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

 يوجد سؤال أو فقرة في امتحان مادتي الرياضيات والعلوم تم تميزهم بعالمة                  اذا أجبت على 

 درجات. 5السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 
 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 عام الللصف العاشر/ 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 حياءاأل 12/12/2018 األربعاء

 

 
 
 
 
 

 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ذلك(ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت بالخروج من قاع لكسمح ي . 

 تم تميزهم بعالمة                   (األحياء ،لفيزياء، اأو فقرة في امتحان المواد )الرياضيات   يوجد سؤال    

 درجات. 5اذا أجبت على السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

 ة المهنة  المستقبلية على اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتاب

 غالف  كتيب االمتحان .  

 

 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 متقدمال/  العاشرللصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 الكيمياء 12/12/2018 األربعاء

 
 

 
 
 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

 تم تميزهم بعالمة                       ، الكيمياء ( الفيزياءقرة في امتحان المواد )الرياضيات، يوجد سؤال  أو ف

 درجات. 5الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها اذا أجبت على السؤال أو 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 نخبةالللصف العاشر / 
    

 االمتحانأيام 
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اإلنجليزيةاللغة  10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 حياءاأل 12/12/2018 األربعاء

 كيمياءال 13/12/2018 الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   االمتحان )إن أردت ذلك(ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 تخصصي  الللصف العاشر /  
    

 أيام االمتحان
 االمتحانفترة  المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 العلوم           09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات       11/12/2018 الثالثاء

 
 
 
 
 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  اذا أجبت على السؤال يزهم بعالمة                تم تم  والعلوميوجد سؤال  أو فقرة في امتحان الرياضيات

 درجات. 5أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  الدراسي األولنهاية الفصل امتحان 

 عام الللصف الحادي عشر  / 
    

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان المواد الدراسية

 التاريخ اليوم

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 كيمياءال 12/12/2018 األربعاء

 صحيةالعلوم ال 13/12/2018 الخميس

 
 

 
 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

 تم تميزهم بعالمة                       الكيمياء(، الفيزياء، يوجد سؤال  أو فقرة في امتحان المواد )الرياضيات

 درجات. 5اذا أجبت على السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 متقدم الللصف الحادي عشر  / 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 حياءاأل 12/12/2018 األربعاء

 صحيةالعلوم ال 13/12/2018 الخميس

 
 

 
 
 
 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  تم تميزهم بعالمة                      (يوجد سؤال  أو فقرة في امتحان المواد )الرياضيات والفيزياء واألحياء

 درجات. 5اذا أجبت على السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

 دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 عام  ال للصف الثاني عشر /
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةالدراسات اال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 كيمياءال / حياءاأل 12/12/2018 األربعاء

 صحيةالعلوم ال 13/12/2018 الخميس

 
 

 
 
 

 

 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

  تم تميزهم بعالمة                       ، الكيمياء(األحياء، الفيزياء ، يوجد سؤال  أو فقرة في امتحان المواد )الرياضيات

 درجات. 5اذا أجبت على السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

 كتابة المهنة  المستقبلية على اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. ب

 غالف  كتيب االمتحان .  

 
 

 
 

 الطالب عزيزي



   

 

 2018
 19

  دولــــجـــ

  نهاية الفصل الدراسي األولامتحان 

 متقدم الللصف الثاني عشر  / 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 التاريخ اليوم 

  جتماعيةاالدراسات ال 04/12/2018 الثالثاء
 
 
 
 

 (11:30إلى    09:30)من 

 سالميةاإلتربية ال 05/12/2018 األربعاء

 اللغة العربية 06/12/2018 الخميس

 فيزياءال 09/12/2018 األحد

 اللغة اإلنجليزية 10/12/2018 االثنين

 الرياضيات 11/12/2018 الثالثاء

 كيمياءال 12/12/2018 األربعاء

 صحيةالعلوم ال 13/12/2018 الخميس

 
 

 

 
 
 

 
 

 ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ، ) 

   ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن أردت ذلك(بالخروج من قاع لكسمح ي . 

 تم تميزهم بعالمة                       ، الكيمياء(الفيزياء، يوجد سؤال  أو فقرة في امتحان المواد )الرياضيات

 درجات. 5اذا أجبت على السؤال أو الفقرة بشكل صحيح ت منح درجة اضافية مقدارها 

  اعطنا الفرصة لنوفر لك مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتك وطموحك .. بكتابة المهنة  المستقبلية على

 غالف  كتيب االمتحان .  

 

 الطالب عزيزي


