
 
 

 
 جـــدول

  السادسامتحان اإلعادة للصف 
 2014/2015للعام الدراسي   

 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية الفترة 

 

 االمتحان  زمن 
 التاريخ اليوم 

 اللغة العربية وحيدة 25/8/2015 الثالثاء

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 
 

 اللغة االنجليزية وحيدة 26/8/2015 األربعاء

 العلوم وحيدة 27/8/2015 الخميس

 30/8/2015 األحد
 الرياضيات األولى

 الدراسات االجتماعية  الثانية

 التربية اإلسالمية وحيدة 31/8/2015 االثنين

 
 :  عزيزي الطالب

 المتحانية والتعرف على محتواها .فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة ا 

  ( 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 

 دمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .فترة المراجعة استخ 

  المدرسةمواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 جـــدول
 السابعامتحان اإلعادة للصف 

 2014/2015للعام الدراسي   
 

    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية الفترة 

 

 االمتحان  زمن 
 تاريخال اليوم 

 اللغة العربية وحيدة 25/8/2015 الثالثاء

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 

 26/8/2015 األربعاء
 اللغة االنجليزية األولى

 التربية الوطنية  الثانية

 العلوم وحيدة 27/8/2015 الخميس

 30/8/2015 األحد
 الرياضيات األولى

 الدراسات االجتماعية  الثانية

 التربية اإلسالمية وحيدة 31/8/2015 االثنين

 
 :  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 

  مدرسة العلى مستوى موحد مواد دراسية لها امتحان  
 

 

 

 

 

 
 



 
 

                                                                                

 جـــدول
  الثامن امتحان اإلعادة للصف

 2014/2015للعام الدراسي   
    

 

 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية الفترة 

 

 االمتحان  زمن
 التاريخ اليوم 

 اللغة العربية وحيدة 25/8/2015 الثالثاء

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 
 

 26/8/2015 األربعاء
 اللغة االنجليزية األولى

   تاريخ الثانية

 27/8/2015 الخميس
 العلوم األولى

   تربية وطنية الثانية

 30/8/2015 األحد
 ياتالرياض األولى

   الجغرافيا الثانية

 التربية اإلسالمية وحيدة 31/8/2015 االثنين

 
 :  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 ) من قاعبالخروج  لكيسمح . 

 . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية 

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

 

  المدرسة مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى  
 
 
 
 
 
 



 
 

 جـــدول
 امتحان اإلعادة للصف التاسع 

 2014/2015للعام الدراسي   
    

 

 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية الفترة 

 

 االمتحان  زمن
 التاريخ اليوم 

 اللغة العربية وحيدة 25/8/2015 الثالثاء

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 
 

 26/8/2015 األربعاء
 اللغة االنجليزية األولى

   تاريخ الثانية

 27/8/2015 الخميس
 العلوم األولى

   تربية وطنية الثانية

 30/8/2015 األحد
 الرياضيات األولى

   الجغرافيا الثانية

 التربية اإلسالمية وحيدة 31/8/2015 االثنين

 
 :  عزيزي الطالب

 ترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .ف 

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

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

 أسئلة الورقة االمتحانية . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على 

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

 

  المدرسة مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 جـــدول
 للصف العاشر  امتحان اإلعادة

 2014/2015للعام الدراسي   
    

 أيام االمتحان
 مواد الدراسيةال الفترة

 

 االمتحان  زمن

 التاريخ اليوم 

 25/8/2015 الثالثاء
 اللغة االنجليزية  األولى

 

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 
 
 
 

 اللغة العربية  الثانية

 26/8/2015 األربعاء
 الكيمياء  األولى

   خالتاري الثانية

 27/8/2015 الخميس
 التربية االسالمية  األولى

    الجيولوجيا الثانية

 30/8/2015 األحد
 الرياضيات  األولى

   الجغرافيا الثانية

 31/8/2015 االثنين
 الفيزياء  األولى

 األحياء  الثانية

 
 :  عزيزي الطالب

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

  ( 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 

 اجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .فترة المر 

  مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى المنطقة التعليمية 

  مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى المدرسة 
 
 
 



 
 

 جـــدول
  الحادي عشر األدبيللصف امتحان اإلعادة 

 2014/2015للعام الدراسي   
 

    

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية الفترة 

 

 االمتحان  زمن 

 
 

 التاريخ اليوم

 25/8/2015 الثالثاء
 اللغة العربية األولى

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 
 

 األحياء  الثانية

 26/8/2015 األربعاء
 الرياضيات األولى

 علم االجتماع  الثانية

 27/8/2015 الخميس
 التربية اإلسالمية األولى

   االقتصاد الثانية

 30/8/2015 األحد
 اللغة االنجليزية األولى

   الجغرافيا الثانية

 31/8/2015 االثنين
 الفيزياء  األولى

 التاريخ  الثانية

 

 :  عزيزي الطالب

 تهدف تدوين بياناتك على الورقة االمتحانية والتعرف على محتواها .فترة التهيئة تس 

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

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

  االمتحانية .زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة 

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

  مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى المنطقة التعليمية 

  المدرسة مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى  

 
 



 
 
 

 
 جـــدول

  الحادي عشر العلميللصف امتحان اإلعادة 
 2014/2015م الدراسي للعا  

 
    

 أيام االمتحان

 المواد الدراسية الفترة

 

 االمتحان  زمن 

 التاريخ اليوم 

 اللغة العربية وحيدة 25/8/2015 الثالثاء

 

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 
 
 

 الكيمياء  وحيدة 26/8/2015 األربعاء

 27/8/2015 خميسال
 التربية االسالمية  األولى

   الجيولوجيا الثانية

 30/8/2015 األحد
 اللغة االنجليزية  األولى

 الفيزياء  الثانية

 31/8/2015 االثنين
 الرياضيات  األولى

 االحياء  الثانية

 
 :  عزيزي الطالب

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

  ( 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 

 تخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .فترة المراجعة اس 

  مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى المنطقة التعليمية 

  المدرسة مواد دراسية لها امتحان موحد على مستوى 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 جـــدول
  للصف الثاني عشر للقسم األدبي امتحان اإلعادة

 2014/2015للعام الدراسي 
 

   

 أيام االمتحان
 االمتحان زمن المواد الدراسية الفترة

 التاريخ اليوم

 25/8/2015 الثالثاء
 الجغرافيا األولى

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 

 اللغة االنجليزية الثانية

 26/8/2015 األربعاء
 التاريخ األولى

 التربية اإلسالمية يةالثان

 27/8/2015 الخميس
 الرياضيات األولى

 االقتصاد الثانية

 30/8/2015 األحد
 الفيزياء األولى

 علم النفس الثانية

 31/8/2015 االثنين
 اللغة العربية األولى

 األحياء الثانية

 

 عزيزي الطالب : 

 قة االمتحانية والتعرف على محتواها .فترة التهيئة تستهدف تدوين بياناتك على الور 

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

  ( إيسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان .)ن اردت ذلك 

 . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية 

  بة .استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوفترة المراجعة 

 

                                                                                                       

 



 

 
 

 جـــدول
  للصف الثاني عشر للقسم العلمي امتحان اإلعادة

 2014/2015للعام الدراسي 
 

    

 االمتحان أيام
 االمتحان  زمن المواد الدراسية الفترة 

 التاريخ اليوم

 25/8/2015 الثالثاء
 الرياضيات األولى

 فترة األولىال
 ( 10:20إلى   8:30) من 

 
 الفترة الثانية

 (12:20إلى   10:30) من 
 

 اللغة االنجليزية الثانية

 26/8/2015 األربعاء
 األحياء األولى

 التربية اإلسالمية الثانية

 الكيمياء وحيدة 27/8/2015 الخميس

 30/8/2015 األحد
 الفيزياء األولى

 الجيولوجيا الثانية

 اللغة العربية وحيدة 31/8/2015 االثنين

 
 عزيزي الطالب : 

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

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

  ( إيسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان .)ن اردت ذلك 

 . زمن االمتحان مخصص إلجابتك على أسئلة الورقة االمتحانية 

 سئلة المطلوبة .فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األ 

 

                                                                                                       
 


