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 2015/2016 الدراسي للعام االختبارات مواعيد تنظيم

 الوزارة لمنهاج ةالمطبق الخاصومدارس التعليم  العام التعليم مدارس في
 

، على مستوى  2015/2016توحد االمتحانات الفصلية واالختبارات القصيرة خالل العام الدراسي 

 وفق البرمجة الزمنية اآلتية  :  لمنهاج الوزارة،مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة 

 : الفصل الدراسي األول والا أ

 مالحظات التاريخ عدد المواد الصفوف نوع االختبار

   1اختبار قصير 

 

3-5 5 

 28/09/2015ابتداء من 

يطبق امتحان واحد في اليوم الدراسي 

وحسب عدد المواد المحددة لكل صف 

 مع استمرار اليوم الدراسي 

6-9 6 

 6 عام 10

 7 متقدم 10

 6 عام 11

 8 متقدم 11

 8 علمي 12

 10 أدبي 12

 2اختبار قصير 

3-5 5 
نوفمبر  01ابتداء من 

2015 

اليوم الدراسي يطبق امتحان واحد في 

وحسب عدد المواد المقررة على 

   الصف مع استمرار اليوم الدراسي

6-9 6 

 6 عام  10

 7 متقدم  10

نوفمبر  01ابتداء من 

2015 

يطبق امتحان واحد في اليوم الدراسي 

وحسب عدد المواد المقررة على 

   الصف مع استمرار اليوم الدراسي

 6 عام  11

 8 متقدم  11

 8 علمي 12

 10 أدبي  12

امتحان نهاية 

الفصل الدراسي 

 األول  

6-9 5 

ديسمبر  06ابتداء من 

2015 
 التطبيق وفق الجدول الموحد مركزياا  

 5 عام  10

 6 متقدم  10

 5 عام  11

 7 متقدم  11

 8 علمي 12

 10 أدبي  12
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 : الفصل الدراسي الثاني  ثانياا 

 مالحظات  التاريخ عدد المواد الصفوف نوع االختبار 

   1اختبار قصير 

3-5 5 

فبراير  07ابتداء من 

2016 

يطبق امتحان واحد في اليوم 

الدراسي وحسب عدد المواد المقررة 

على الصف مع استمرار اليوم 

 الدراسي  

6-9 6 

 6 عام  10

 7 متقدم  10

 6 عام  11

 8 متقدم  11

 8 علمي 12

 10 أدبي  12
 

 

 

 

 مالحظات   التاريخ عدد المواد الصفوف نوع االختبار 

 2اختبار قصير 

3-5 5 

مارس  13ابتداء من 

2016 

يطبق امتحان واحد في اليوم 

الدراسي وحسب عدد المواد المقررة 

 على الصف 

6-9 6 

 6 عام  10

 7 متقدم  10

 6 عام  11

 8 متقدم  11

 8 علمي 12

 10 أدبي  12
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 : الفصل الدراسي الثالث ثالثاا 

 مالحظات   التاريخ عدد المواد الصفوف نوع االختبار 

  1اختبار قصير 

3-5 5 

  2016 مايو 01ابتداء من 

يطبق امتحان واحد في اليوم 

الدراسي وحسب عدد المواد المقررة 

على الصف مع استمرار اليوم 

 الدراسي  

6-9 6 

 6 عام  10

 7 متقدم  10

 6 عام  11

 8 متقدم  11

 8 علمي 12

 10 أدبي  12

    

 مالحظات   التاريخ عدد المواد الصفوف نوع االختبار 

 2اختبار قصير 

3-5 5 

 يطبق امتحان واحد في اليوم  مايو 22ابتداء من 

6-9 6 

 6 عام  10

 7 متقدم  10

 6 عام  11

 8 متقدم  11
 

 

 إلى  التاريخ عدد المواد الصفوف نوع االختبار 

امتحان نهاية 

الفصل الدراسي 

 الثالث للصفوف

 3-11   

3-5 4 

15-23  /06  /2016 
التطبيق وفق الجدول الموحد 

 مركزياا  

6-9 5 

 5 عام  10

 6 متقدم  10

 5 عام  11

 7 متقدم  11
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 : تكون مواعيد اعالن النتائج وإصدار تقارير أداء الطلبة على النحو اآلتي  رابعاا 

 اعالن النتائج وإصدار التقارير االعتماد الفصل الصفوف

3-11 

 12/01/2016 11/01/2016-10 األول

 12/04/2016 11/04/2016-10 الثاني

 29/06/2016 28/06/2016-23 الثالث
 

 

:  تكون مواعيد امتحان مؤجل الفصل الدراسي الثالث وإعالن نتائجه وإصدار تقارير أداء   خامساا 

 الطلبة على النحو اآلتي 

 الصفوف
 األيام

 اعالن النتائج 
 إلى من

3-11 26/06/2016 30/06/2016 04/07/2016 

 

 

 على النحو اآلتي:  PIRLS:  يكون مواعيد تطبيق االختبارات الوطنية والدراسة الدولية  سادسا

 الصفوف المستهدفة  الفترة الزمنية  نوع االختبار 

 9-7-5-3 10/03/2016-06 االختبارات الوطنية

 4 2016مايو  19 -ابريل  PIRLS 18الدراسة الدولية 

 


