
 

 جـــدول
لطلبة تعليم الكبار  ( 9 – 8 – 7 (للصفوف  الثالثالفصل الدراسي  امتحان نهاية

 و مراكز التنمية األسرية  ةوالجمعيات النسائي
 2015/2016للعام الدراسي   

    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 

  مسائية  فترة االمتحان

 ( 6:20إلى  4:30) من 
 

 المراجعة زمن االمتحان التهيئة  التاريخ اليوم

 اللغة العربية  22/05/2016 األحد

 (5 ) 
 دقائق

 (90 ) 
 دقيقة

 (15 ) 
 دقيقة

 اللغة االنجليزية 23/05/2016 االثنين

 التربية اإلسالمية 24/05/2016 الثالثاء

 الرياضيات  25/05/2016 األربعاء

  العلوم 26/05/2016 الخميس

 
 :  عزيزي الطالب

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

  ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . 110الفترة الكلية لالمتحان ، ) دقيقة 

  ن اردت ذلك(إة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان ) بالخروج من قاع لكيسمح . 

 على أسئلة الورقة االمتحانية . زمن االمتحان مخصص إلجابتك 

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

 

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 



 

 جـــدول
  المسار العام  (11-10للصفين )  ثالثالالفصل الدراسي  امتحان نهاية

 و مراكز التنمية األسرية  ةلطلبة تعليم الكبار و الجمعيات النسائي 
 2015/2016للعام الدراسي   

    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 

 فترة االمتحان مسائية  

 ( 6:20إلى  4:30) من 
 

 المراجعة زمن االمتحان التهيئة  التاريخ اليوم

 اللغة العربية 22/05/2016 ألحدا

 (5 ) 
 دقائق

 (90 ) 
 دقيقة

 (15 ) 
 دقيقة

 اللغة االنجليزية 23/05/2016 االثنين

 التربية اإلسالمية 24/05/2016 الثالثاء

 الرياضيات 25/05/2016 األربعاء

 العلوم 26/05/2016 الخميس

 
 :  عزيزي الطالب

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

  ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . 110الفترة الكلية لالمتحان ، ) دقيقة 

  ن اردت ذلك(إة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )بالخروج من قاع لكيسمح . 

  زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية. 

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

 
 
 
 

  
 
 



 

 
 جـــدول

 (  9 – 8 (للصفوف  الثالثالفصل الدراسي  امتحان نهاية
 لطلبة الدراسة المنزلية  

 2015/2016للعام الدراسي   

 االمتحان أيام
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان مسائية  

 ( 6:20إلى  4:30 ) من

 المراجعة زمن االمتحان التهيئة  التاريخ اليوم

 اللغة العربية 22/05/2016 األحد

 (5 ) 
 دقائق

 (90 ) 
 دقيقة

 (15 ) 
 دقيقة

 اللغة االنجليزية 23/05/2016 االثنين

 التربية اإلسالمية 24/05/2016 الثالثاء

 الرياضيات 25/05/2016 األربعاء

 العلوم 26/05/2016 سالخمي

 التاريخ  29/05/2016 األحد

 الجغرافيا   30/05/2016 االثنين

 التربية الوطنية  31/05/2016 الثالثاء

 
 :  عزيزي الطالب

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

  ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . 110الفترة الكلية لالمتحان ، ) دقيقة 

  ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان ) إن اردت ذلك(بالخروج من قاع لكيسمح . 

 . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية 

 ل جميع األسئلة المطلوبة .فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من ح 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 جـــدول
 للصف السابع  الثالثالفصل الدراسي  امتحان نهاية

 لطلبة الدراسة المنزلية   
 2015/2016للعام الدراسي   

    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان مسائية  

 ( 6:20إلى  4:30) من 

 المراجعة نزمن االمتحا التهيئة  التاريخ اليوم

 اللغة العربية 22/05/2016 األحد

 (5 ) 
 دقائق

 (90 ) 
 دقيقة

 (15 ) 
 دقيقة

 اللغة االنجليزية 23/05/2016 االثنين

 التربية اإلسالمية 24/05/2016 الثالثاء

 الرياضيات 25/05/2016 األربعاء

 العلوم 26/05/2016 الخميس

  جتماعية الدراسات اال 29/05/2016 األحد

 
 :  عزيزي الطالب

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

  ( فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . 110الفترة الكلية لالمتحان ، ) دقيقة 

  ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان ) إن اردت ذلك(بالخروج من قاع لكيسمح . 

 . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 جـــدول

  مالمسار العا( 11-10للصفين )  الثالثالفصل الدراسي  امتحان نهاية
 لطلبة الدراسة المنزلية  

 2015/2016للعام الدراسي 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان مسائية  

 ( 6:20 إلى  4:30) من 

 المراجعة زمن االمتحان التهيئة  التاريخ اليوم

 اللغة العربية 22/05/2016 األحد

 (5 ) 
 دقائق

 (90 ) 
 دقيقة

 (15 ) 
 دقيقة

 اللغة االنجليزية 23/05/2016 االثنين

 التربية اإلسالمية 24/05/2016 الثالثاء

 الرياضيات 25/05/2016 األربعاء

 العلوم 26/05/2016 الخميس

  الدراسات االجتماعية  29/05/2016 األحد

 
 :  عزيزي الطالب

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

  دقيقة ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . 110) الفترة الكلية لالمتحان 

  ة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان )إن اردت ذلك(بالخروج من قاع لكيسمح . 

 . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية 

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

 
 
 

                                                                                   
 

 
 


