
 

 

 العام الدراس ي  -اإلعادة امتحان  جـــدول 

 مسار محو األمية/  السنة الرابعةللصف 

 الدراسة املنزلية  /     للصف السابع
   

 

 اإلعادةجدول 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان املواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 م4:30-م  3:00 الرياضيات 6/6/2018 األربعاء

 7/6/2018 الخميس
 م4:30-م  3:00 الفترة األولى : اللغة اإلنجليزية

 م 6:00-م 4:30 الفترة الثانية : الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية

 اللغة العربية 10/6/2018 األحد

 العلوم العامة 11/6/2018 االثنين م4:30-م  3:00

 التربية اإلسالمية  12/6/2018 الثالثاء

 

 ة و نصفمدة االمتحان الكلية ساع. 

  يتوجب حضور الطالب الى قاعة االمتحان قبل نصف ساعة من بدء االمتحان  للتمكن من استالم تذكرة االمتحان 

 لالستفسار و طلب املزيد من املعلومات، يرجى التواصل على األرقام التالية: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي الظفرة العين ابوظبي

0507717756 0554056161 0506434514 0557260636 
 راس الخيمة الفجيرة أم القيوين عجمان الشارقة

0506510519 0506320444 0506371113 0506298763 0504744424 



 

 
 

 

 العام الدراس ي  -اإلعادة امتحان  جـــدول 

 املسار األكاديمي  /     الثامن للصف 

 الدراسة املنزلية  / الثامن     للصف                                     
 

 اإلعادةجدول 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان املواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 م4:30-م  3:00 الرياضيات 6/6/2018 األربعاء

 7/6/2018 الخميس
 م4:30-م  3:00 الفترة األولى : اللغة اإلنجليزية

 م 6:00-م 4:30 الفترة الثانية : الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية

 اللغة العربية 10/6/2018 األحد

 العلوم العامة 11/6/2018 االثنين م4:30-م  3:00

 التربية اإلسالمية  12/6/2018 الثالثاء

 
 
 

 مدة االمتحان الكلية ساعة و نصف. 

  يتوجب حضور الطالب الى قاعة االمتحان قبل نصف ساعة من بدء االمتحان  للتمكن من استالم تذكرة االمتحان 

 لالستفسار و طلب املزيد من املعلومات، يرجى التواصل على األرقام التالية: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي الظفرة العين ابوظبي

0507717756 0554056161 0506434514 0557260636 
 راس الخيمة الفجيرة أم القيوين عجمان الشارقة

0506510519 0506320444 0506371113 0506298763 0504744424 



 

 

 العام الدراس ي  -اإلعادة امتحان  جـــدول 

 املسار األكاديمي/ التاسع للصف 

 املنزلية/ الدراسة التاسع للصف 
 

 اإلعادةجدول 

 أيام االمتحان
 فترة االمتحان املواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 م4:30-م  3:00 الرياضيات 6/6/2018 األربعاء

 7/6/2018 الخميس
 م4:30-م  3:00 الفترة األولى : اللغة اإلنجليزية

 م 6:00-م 4:30 الفترة الثانية : الدراسات االجتماعية و التربية الوطنية

 اللغة العربية 10/6/2018 األحد

 العلوم العامة 11/6/2018 االثنين م4:30-م  3:00

 التربية اإلسالمية  12/6/2018 الثالثاء

 

  ساعة و نصفمدة االمتحان الكلية. 

  يتوجب حضور الطالب الى قاعة االمتحان قبل نصف ساعة من بدء االمتحان  للتمكن من استالم تذكرة االمتحان 
 

 لالستفسار و طلب املزيد من املعلومات، يرجى التواصل على األرقام التالية: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي الظفرة العين ابوظبي

0507717756 0554056161 0506434514 0557260636 
 راس الخيمة الفجيرة أم القيوين عجمان الشارقة

0506510519 0506320444 0506371113 0506298763 0504744424 



 

 
 

 

  العام الدراس ي اإلعادة امتحان  جـــدول 

 املسار األكاديمي/  العاشرللصف 

 / الدراسة املنزلية العاشرللصف 
 

 االعادةجدول 

 أيام االمتحان
 االمتحانفترة  املواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 6/6/2018 األربعاء
م4:30-م  3:00  الفترة االولى: الفيزياء  

م 6:00 –م  4:30 الدراسات االجتماعية و التربية الوطنيةالفترة الثانية:   

 7/6/2018 الخميس
 م4:30-م  3:00 اللغة العربية الفترة األولى: 

 م 6:00 –م  4:30 التربية اإلسالميةالفترة الثانية: 

 اللغة اإلنجليزية 10/6/2018 األحد

 الرياضيات 11/6/2018 االثنين م4:30-م  3:00

 12/6/2018 الثالثاء
 الفترة األولى : األحياء

 م 6:00 –م  4:30 الفترة الثانية: العلوم الصحية

    

 ساعة و نصف مدة االمتحان الكلية. 

  يتوجب حضور الطالب الى قاعة االمتحان قبل نصف ساعة من بدء االمتحان  للتمكن من استالم تذكرة االمتحان 

 ى التواصل على األرقام التالية: لالستفسار و طلب املزيد من املعلومات، يرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دبي الظفرة العين ابوظبي
0507717756 0554056161 0506434514 0557260636 

 راس الخيمة الفجيرة أم القيوين عجمان الشارقة

0506510519 0506320444 0506371113 0506298763 0504744424 



 

  العام الدراس ي اإلعادةامتحان  جـــدول 

 املسار األكاديمي/  الحادي عشرللصف 

 / الدراسة املنزلية الحادي عشرللصف 
 

 االعادةجدول 

 أيام االمتحان
 االمتحان فترة املواد الدراسية

 التاريخ اليوم

 6/6/2018 األربعاء
م4:30-م  3:00  الفترة االولى: الفيزياء  

م 6:00 –م  4:30 الدراسات االجتماعية و التربية الوطنيةالفترة الثانية:   

 7/6/2018 الخميس
 م4:30-م  3:00 اللغة العربية الفترة األولى: 

 م 6:00 –م  4:30 التربية اإلسالميةالفترة الثانية: 

 م4:30-م  3:00 اللغة اإلنجليزية 10/6/2018 األحد

 م4:30-م  3:00 الرياضيات 11/6/2018 االثنين

 12/6/2018 الثالثاء
 م4:30-م  3:00 الفترة األولى : الكيمياء

 م 6:00 –م  4:30 الفترة الثانية : العلوم الصحية 

    

  ساعة و نصفمدة االمتحان الكلية. 

  يتوجب حضور الطالب الى قاعة االمتحان قبل نصف ساعة من بدء االمتحان  للتمكن من استالم تذكرة االمتحان 

 ى التواصل على األرقام التالية: لالستفسار و طلب املزيد من املعلومات، يرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي الظفرة العين ابوظبي
0507717756 0554056161 0506434514 0557260636 

 راس الخيمة الفجيرة أم القيوين عجمان الشارقة

0506510519 0506320444 0506371113 0506298763 0504744424 


