
 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 3102/ 3102للعام الدراسي  

 

الســـــــادس: الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 زمـن اإلجـابـة

 المــــــواد

 عدد الساعات إلى من

األحد 

01/10/3102 

 ساعة و نصف 01:11 0:21
 –اللغة االنجليزية 

 قراءة

 خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01
 –اللغة االنجليزية 

 كتابة

االثنين 

00/10/3102 
 الرياضيات ساعة و نصف 01:11 0:21

الثالثاء 

01/10/3102 

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة العربية  ربعون دقيقةخمس و أ 00:11 01:01

االربعاء 

00/10/3102 
 العلوم ساعة و نصف 01:11 0:21

 

 

 

 مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق

 
  



 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 3102/ 3102للعام الدراسي  
 
 

الســـــــابع: الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 اإلجـابـة زمـن

 المـــــــــــواد

 عدد الساعات إلى من

األحد 

 م01/10/3102

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة العربية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

االثنين 

 م00/10/3102
 الرياضيات ساعة و نصف 01:11 0:21

الثالثاء 

 م01/10/3102

 قراءة –اللغة االنجليزية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة االنجليزية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

األربعاء 

 م00/10/3102
 الدراسات االجتماعية  ساعة و نصف 01:11 0:21

الخميس 

 م01/10/3102
 العلوم ساعة و نصف 01:11 0:21

األحد 

 م33/10/3102
 االسالمية التربية ساعة و نصف 01:11 0:21

 
 

 مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق
 

  



 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 3102/ 3102للعام الدراسي  
 

 

الثــــــــامن: الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 زمـن اإلجـابـة

 المـــــــــــواد

 عدد الساعات إلى من

األحد 

 م01/10/3102

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة العربية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

االثنين 

 م00/10/3102
 الجغرافيا ساعة و نصف 01:11 0:21

الثالثاء 

 م01/10/3102

 قراءة –اللغة االنجليزية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة االنجليزية  أربعون دقيقةخمس و  00:11 01:01

األربعاء 

 م00/10/3102
 العلوم ساعة و نصف 01:11 0:21

الخميس 

 م01/10/3102
 التربية االسالمية ساعة و نصف 01:11 0:21

األحد 

 م33/10/3102
 الرياضيات ساعة و نصف 01:11 0:21

 
 

  

 مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق
        

 
  



 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

3102/ 3102للعام الدراسي    

 

التــــــاسـع: الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 زمـن اإلجـابـة

 المـــــــــــواد

 عدد الساعات إلى من

األحد 

 م01/10/3102

 قراءة –اللغة االنجليزية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة االنجليزية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

االثنين 

 م00/10/3102
 التاريخ ساعة و نصف 01:11 0:21

الثالثاء 

 م01/10/3102

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة -اللغة العربية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

األربعاء 

 م00/10/3102
 الرياضيات ساعة و نصف 01:11 0:21

الخميس 

 م01/10/3102
 التربية االسالمية ساعة و نصف 01:11 0:21

األحد 

 م33/10/3102
 العلوم ساعة و نصف 01:11 0:21

 
 
 

 مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق
  



 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 3102/ 3102الدراسي للعام  
 

 

العاشر: الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 زمـن اإلجـابـة

 المـــــــــــواد

 عدد الساعات إلى من

 األحد 

 م01/10/3102
 األحياء ساعة و نصف 01:11 0:21

االثنين 

 م00/10/3102

 قراءة –اللغة االنجليزية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة االنجليزية  دقيقةخمس و اربعون  00:11 01:01

الثالثاء 

 م01/10/3102
 الكيمياء ساعة و نصف 01:11 0:21

األربعاء 

 م00/10/3102

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة العربية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

الخميس 

 م01/10/3102
 االكاديمية الرياضيات ساعة و نصف 01:11 0:21

 األحد

 

 م33/10/3102

 الفيزياء ساعة و نصف 01:11 0:21

االثنين 

 م32/10/3102
 التربية االسالمية ساعة و نصف 01:11 0:21

 
 

 

 مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق
    



 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 3102/ 3102للعام الدراسي  

 

األدبي/ الحادي عشر : الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 زمـن اإلجـابـة

 المـــــــــــواد

 عدد الساعات إلى من

 األحد 

 م01/10/3102
 الجغرافيا ساعة و نصف 01:11 0:21

االثنين 

 م00/10/3102

 قراءة –اللغة االنجليزية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة االنجليزية  دقيقةخمس و اربعون  00:11 01:01

الثالثاء 

 م01/10/3102
 التاريخ ساعة و نصف 01:11 0:21

األربعاء 

 م00/10/3102

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة العربية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

الخميس 

 م01/10/3102
 االقتصاد ساعة و نصف 01:11 0:21

األحد 

 م33/10/3102
 الرياضيات التطبيقية ساعة و نصف 01:11 0:21

االثنين 

 م32/10/3102
 التربية االسالمية ساعة و نصف 01:11 0:21

 
 
 

 مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق

  



 

 
 
 

 

 للتعليم العام الثالثجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 3102/ 3102للعام الدراسي  
 

 

العلمي/ الحادي عشر: الصف  

 الـيـوم

 التـاريـخ

 زمـن اإلجـابـة

 المـــــــــــواد

 عدد الساعات إلى من

 األحد 

 م01/10/3102
 األحياء ساعة و نصف 01:11 0:21

االثنين 

 م00/10/3102

 قراءة –اللغة االنجليزية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة االنجليزية  خمس و اربعون دقيقة 00:11 01:01

الثالثاء 

 م01/10/3102
 الكيمياء ساعة و نصف 01:11 0:21

األربعاء 

 م00/10/3102

 قراءة –اللغة العربية  ساعة و نصف 01:11 0:21

 كتابة –اللغة العربية  خمس و أربعون دقيقة 00:11 01:01

الخميس 

 م01/10/3102
 الفيزياء ساعة و نصف 01:11 0:21

 األحد

 

 م33/10/3102

 الرياضيات األكاديمية ساعة و نصف 01:11 0:21

االثنين 

 م32/10/3102
 التربية االسالمية ساعة و نصف 01:11 0:21

 
مع أطيـــب التمنيــــات بالنجــــاح والتوفيــــق

 


