
 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج( 
  ) الدور األول ( -األول االبتدائى للصف 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )

 

 إىل من زمن االجابة املــــــــــــــادة اليوم

 السبت

31/3/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف سالميةإلالتربية ا

 7.30 6.00 ونصفساعة  التربية الفنية

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان اللغة العربية

  حاسب آلى

 (نموذجى وخاص)
 8.00 6.30 ساعة ونصف

 اإلثنين

2/4/2018 
 6.00 4.00 ساعتان الرياضيات

 الثالثاء

3/4/2018 

 نجليزيةاإلاللغة 

 )للجميع(
 6.00 4.00 ساعتان

 

 :مالحظات
   لالختبار  ويحدد موعد)فقط(  شفويا   (القرآن الكريم) فىدائى االبت متحن تالميذ الصف األولي

به يذ وينالشفوى أثناء أيام االمتحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع التالم

 عليهم فى لجان االمتحان.

 الخاصة والنموذجية فقط. مخصص للمعاهد)الحاسب اآللي(  امتحان مادة 

 سئلة لجميع المواد.اإلجابة في نفس ورقة األ 

 

 

 

 

 

 
 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج(
  ) الدور األول ( -)الثانى( من املرحلة االبتدائية للصف 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )

 

 إىل من زمن االجابة املــــــــــــــادة اليوم

 السبت

31/3/2018 

 5.30 4.00 اعة ونصفس سالميةالتربية اإل

 7.30 6.00 ساعة ونصف التربية الفنية

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان اللغة العربية

 7.30 6.30 ساعة الخط العربى

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الرياضيات

 حاسب آلى

 (نموذجى وخاص)
 8.00 6.30 ساعة ونصف

 الثالثاء

3/4/2018 

 ةنجليزياإلاللغة 

 )للجميع(
 6.00 4.00 ساعتان

 

 :مالحظات   
   موعد  ويحددفقط( شفويا  ) (القرآن الكريم)فى  يةاالبتدائ ةلمرحلمن االثانى متحن تالميذ الصف ي

ميع جلالختبار الشفوى أثناء أيام االمتحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه 

 التالميذ وينبه عليهم فى لجان االمتحان.

 .امتحان مادة )الحاسب اآللي( مخصص للمعاهد الخاصة والنموذجية فقط 

 .اإلجابة في نفس ورقة األسئلة لجميع المواد 

 

 

 

 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج(
  ) الدور األول ( -)الثالث( من املرحلة االبتدائية للصف 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )

 

 إىل من زمن االجابة املــــــــــــــادة اليوم

 السبت

31/3/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف سالميةالتربية اإل

 8.00 6.00 ساعتان القرآن الكريم

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان اللغة العربية

 7.30 6.30 ساعة الخط العربى

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الرياضيات

 8.00 6.30 ساعة ونصف التربية الفنية

 الثالثاء

3/4/2018 

 نجليزيةاإلاللغة 

 )للجميع(
 6.00 4.00 ساعتان

 حاسب آلى

 (نموذجى وخاص)
 8.00 6.30 ساعة ونصف

 

 مالحظات:   
  ويحدد  ا  وتحريري شفويا  القرآن الكريم لثالث من المرحلة االبتدائية فى مادة اي متحن تالميذ الصف

يع ليه جمعلالختبار الشفوى أثناء أيام االمتحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع موعد 

 التالميذ وينبه عليهم فى لجان االمتحان.

 .امتحان مادة )الحاسب اآللي( مخصص للمعاهد الخاصة والنموذجية فقط 

 .اإلجابة في نفس ورقة األسئلة لجميع المواد 

 
 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 اؤنا فى اخلارج( جـدول مواعيد امتحان ) أبن
  ) الدور األول ( -)الرابع و اخلامس( من املرحلة االبتدائية  نيللصف

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )

 

 إىل من زمن االجابة املــــــــــــــادة اليوم
 السبت

31/3/2018 
 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم

 األحد

1/4/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف الميةسالتربية اإل

 7.30 6.00 ساعة ونصف الدراسات االجتماعية

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.30 4.00 ساعتان ونصف واإلمالء اللغة العربية

 8.00 7.00 ساعة الخط العربى

 الثالثاء

3/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الرياضيات

 8.00 6.30 ونصف ساعة التربية الفنية

 األربعاء

4/4/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف العلوم

 حاسب آلى

 (نموذجى وخاص)
 7.30 6.00 ساعة ونصف

 الخميس

5/4/2018 

 نجليزيةاإلاللغة 

 )للجميع(
 6.00 4.00 ساعتان

 :مالحظات
   بار لالختوعد مويحدد باإلضافة إلى االمتحان التحريرى ( القرآن الكريم)متحن التالميذ شفويا  فى ي

يهم ينبه علوبخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع التالميذ  عنهويعلن  ام االمتحانالشفوى أثناء أي

 فى لجان االمتحان.

 .امتحان مادة )الحاسب اآللي( مخصص للمعاهد الخاصة والنموذجية فقط 

 

 

 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج(
  ) الدور األول ( -االبتدائية الشهادة 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143ى )للعام الدراس

 

 إىل من زمن االجابة املــــــــــــــادة اليوم
 السبت

31/3/2018 
 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم

 األحد

1/4/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف سالميةالتربية اإل

 7.30 6.00 ساعة ونصف الدراسات االجتماعية

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.30 4.00 ساعتان ونصف واإلمالء ربيةاللغة الع

 8.00 7.00 ساعة الخط العربى

 الثالثاء

3/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان )للجميع( نجليزيةاإلاللغة 

 8.00 6.30 ساعة ونصف التربية الفنية

 األربعاء

4/4/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف العلوم

 7.30 6.00 ساعة ونصف (نموذجى وخاص) حاسب آلى

 الخميس

5/4/2018 
 6.00 4.00 ساعتان الرياضيات

 

 :مالحظات
 

   تبار وعد لالخويحدد مباإلضافة إلى االمتحان التحريرى )القرآن الكريم( متحن التالميذ شفويا  فى ي

ليهم ينبه عوالشفوى أثناء أيام االمتحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع التالميذ 

 تحان.فى لجان االم

 .امتحان مادة )الحاسب اآللي( مخصص للمعاهد الخاصة والنموذجية فقط 

 

 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 ) أبناؤنا فى اخلارج( مواعيد امتحان  دولـج
 ) الدور األول ( -  اإلعدادىلصف األول ل

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة أيام االمتحان

 السبت

31/3/2018 

ورقة أولى  أصول الدين

 )تفسير وحديث(
 6.00 4.00 ساعتان

 8.30 6.30 ساعتان الفقه

 األحد

1/4/2018 

ورقة ثانية  أصول الدين

 )توحيد وسيرة(
 6.00 4.00 ساعتان

 8.30 6.30 ساعتان الدراسات االجتماعية

 اإلثنين

2/4/2018 

اللغة العربية ورقة أولى 

 )نحو(
 6.00 4.00 ساعتان

 8.30 6.30 ساعتان العلوم

 الثالثاء

3/4/2018 

 اللغة العربية ورقة ثانية

 )المطالعة وفنون الكتابة(
 6.30 4.00 ساعتان ونصف

 9.00 7.00 ساعتان الهندسة

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان حفظ القرآن الكريم وتجويده

 8.30 6.30 ساعتان الجبر

 الخميس

5/4/2018 

 6.30 4.00 ونصف ساعتان جنبيةاللغة األ

 8.30 7.00 ساعة ونصف التربية الفنية

 السبت

7/4/2018 

 الحاسب اآللي 

 )نموذجى وخاص(
 6.00 4.00 ساعتان

 :مالحظات
   تبار عد لالخويحدد مو والنصوص ( المطالعة /وتجويدهلقرآن الكريم )حفظ ا مادتى فى متحن الطالب شفويا  ي

ليهم نبه عحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع الطالب ويالشفوى أثناء أيام االمت

 فى لجان االمتحان.

 لمعاهد النموذجية والخاصة فقطمخصص ل( اآللى )الحاسب ةامتحان ماد. 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج( 
 ) الدور األول ( -للصف الثانى اإلعدادى  

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ـ ـ 8143للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة أيام االمتحان

 السبت

31/3/2018 

 أصول الدين ورقة أولى 

 )تفسير وحديث(
 6.00 4.00 ساعتان

 8.30 6.30 ساعتان الفقه

 األحد

1/4/2018 

 أصول الدين ورقة ثانية 

 )توحيد وسيرة(
 6.00 4.00 ساعتان

 8.30 6.30 ساعتان الدراسات االجتماعية

 اإلثنين

2/4/2018 

 ورقة أولى  اللغة العربية

 )نحو وصرف(
 6.00 4.00 ساعتان

 8.30 6.30 ساعتان العلوم

 الثالثاء

3/4/2018 

 اللغة العربية ورقة ثانية

 )المطالعة وفنون الكتابة(
 6.30 4.00 ساعتان ونصف

 9.00 7.00 ساعتان الهندسة

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم وتجويدهحفظ 

 8.30 6.30 ساعتان الجبر

 الخميس

5/4/2018 

 6.30 4.00 ونصف ساعتان اللغة األجنبية

 8.30 7.00 ساعة ونصف التربية الفنية

 السبت

7/4/2018 

 الحاسب اآللي 

 )نموذجى وخاص(
 6.00 4.00 ساعتان

 : مالحظات   

   تبار وعد لالخالمطالعة والنصوص ( ويحدد م /وتجويدهالقرآن الكريم حفظ دتى )متحن الطالب شفويا  فى ماي

ليهم نبه عالشفوى أثناء أيام االمتحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع الطالب وي

 فى لجان االمتحان.

  )النموذجية والخاصة فقط. مخصص للمعاهدامتحان مادة )الحاسب اآللى 

 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج(
 ) الدور األول ( -اإلعدادية   الشهادة

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة اليوم والتاريخ

 السبت

31/3/2018 

 6.00 4.00 ساعتان اللغة العربية ورقة أولى )نحو وصرف(

 8.30 6.30 ساعتان الفقه

 األحد

1/4/2018 

 6.30 4.00 ساعتان ونصف (كتابة)مطالعة وفنون اللغة العربية ورقة ثانية 

 9.00 7.00 ساعتان الهندسة

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان أصول الدين ورقة أولى )تفسير وحديث(

 8.30 6.30 ساعتان العلوم

 الثالثاء

3/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان )توحيد وسيرة(أصول الدين ورقة ثانية 

 8.30 6.30 ساعتان الدراسات االجتماعية

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان حفظ القرآن الكريم وتجويده

 8.30 6.30 ساعتان الثقافة اإلسالمية

 الخميس

5/4/2018 

 6.30 4.00 ونصفساعتان  اللغة األجنبية

 8.30 7.00 ساعة ونصف التربية الفنية

 السبت

7/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الجبر

 8.30 6.30 ساعتان الحاسب اآللي )نموذجى وخاص(

 :مالحظات   
 ( ويحدد موعد ل /وتجويدهالقرآن الكريم حفظ يمتحن الطالب شفويا  فى مادتى ) الختبار المطالعة والنصوص

 المتحان.الجان  ز يطلع عليه الطالب وينبه عليهم فىالشفوى أثناء أيام االمتحان ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بار

  فقط.لمعاهد النموذجية والخاصة مخصص لاآللى(  )الحاسبامتحان مادة 

  مجموع(.وتضاف لل )مادة نجاح ورسوب الثالث اإلعدادىمادة )الثقافة اإلسالمية( من المواد الشرعية المقررة على الصف 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 خلارج( جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى ا
  ) الدور األول ( - األدبىاألول الثانوى للصف 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة أيام االمتحان

 السبت

31/3/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الفقه

 8.30 6.30 تانساع التاريخ

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 نساعتا األدب والنصوص والمطالعة

 8.30 6.30 ساعتان علم النفس

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم

 8.30 6.30 ساعتان الحديث وعلومه

 الثالثاء

3/4/2018 

 7.00 4.00 ثالث ساعات اللغة االجنبية )األولى(

 9.00 7.30 ساعة ونصف التربية الفنية

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الصرف

 8.30 6.30 ساعتان اإلنشاء

 الخميس

5/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التفسير وعلومه

 8.30 6.30 ساعتان اللغة األجنبية )الثانية(

 السبت

7/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان البالغة

 8.30 6.30 ساعتان الجغرافيا 

 األحد

8/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التوحيد

 8.30 6.30 نساعتا المنطق

 اإلثنين

9/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان النحو

 8.30 6.30 ساعتان الثقافة اإلسالمية

 الثالثاء

10/4/2018 
 6.00 4.00 ساعتان الحاسب اآللي )نموذجي وخاص(

 :مالحظات   
  المتحان ء أيام ااويحدد موعد لالختبار الشفوى أثن(  الحديثفى )القرآن الكريم /  شفويا   المبصرونيمتحن الطالب

 ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع الطالب وينبه عليهم فى لجان االمتحان.

 لمعاهد النموذجية والخاصة فقط .مخصص ل) الحاسب اآللى( ة امتحان ماد 

  لمجموع(.وتضاف ل وب)مادة نجاح ورس الصف األول الثانوىمادة )الثقافة اإلسالمية( من المواد الشرعية المقررة على 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج(
  ) الدور األول ( - العلمىاألول الثانوى للصف 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة أيام االمتحان

 السبت

31/3/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الفقه

 8.30 6.30 ساعتان األحياء

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان األدب والنصوص والمطالعة

 8.30 6.30 ساعتان الهندسة

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم

 8.30 6.30 ساعتان الحديث وعلومه

 الثالثاء

3/4/2018 

 7.00 4.00 ثالث ساعات اللغة االجنبية والترجمة

 9.00 7.30 ة ونصفساع التربية الفنية

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الكيمياء

 8.30 6.30 ساعتان اإلنشاء

 الخميس

5/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التفسير وعلومه

 8.30 6.30 ساعتان الجبر وحساب المثلثات

 السبت

7/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان البالغة

 8.30 6.30 ساعتان الفيزياء

 األحد

8/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التوحيد

 8.30 6.30 ساعتان الصرف

 اإلثنين

9/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان النحو

 8.30 6.30 ساعتان الثقافة اإلسالمية

 الثالثاء

10/4/2018 
 6.00 4.00 ساعتان الحاسب اآللي )نموذجي وخاص(

 :مالحظات  
   م االمتحانناء أيايم / الحديث ( ويحدد موعد لالختبار الشفوى أثفى )القرآن الكر ا  شفوي المبصرونمتحن الطالب ي 

 ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع الطالب وينبه عليهم فى لجان االمتحان.

 لمعاهد النموذجية والخاصة فقطمخصص ل( اآللي) الحاسب  ةامتحان ماد. 

 لمجموع(.لوب وتضاف )مادة نجاح ورسقررة على الصف األول الثانوى مادة )الثقافة اإلسالمية( من المواد الشرعية الم 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج( 
  ) الدور األول ( - األدبىالثانى الثانوى للصف 

 م ( 8201ــ  7201هـ /  9143ــ  8143للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة أيام االمتحان

 السبت

31/3/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الفقه

 8.30 6.30 ساعتان العروض والقافية

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الحديث

 8.30 6.30 ساعتان التاريخ

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم

 8.30 6.30 ساعتان الفلسفة

 الثالثاء

3/4/2018 

 7.00 4.00 ثالث ساعات اللغة االجنبية )األولى(

 9.00 7.30 ساعة ونصف التربية الفنية

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الصرف

 8.30 6.30 ساعتان المنطق

 الخميس

5/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التفسير

 8.30 6.30 ساعتان اللغة األجنبية )الثانية(

 السبت

7/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان البالغة

 8.30 6.30 اعتانس الجغرافيا

 األحد

8/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التوحيد

 8.30 6.30 ساعتان النحو

 اإلثنين

9/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان األدب والنصوص والمطالعة

 8.30 6.30  تانساع اإلنشاء

 الثالثاء

10/4/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف المواطنة

 8.00 6.00 ساعتان الحاسب اآللي )نموذجي وخاص(

 :مالحظات   
   ن ام االمتحاناء أين شفويا  فى )القرآن الكريم / الحديث ( ويحدد موعد لالختبار الشفوى أثمتحن الطالب المبصروي

 ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع الطالب وينبه عليهم فى لجان االمتحان.

  )موذجية والخاصة فقط.الن مخصص للمعاهدامتحان مادة ) الحاسب اآللي 

 



 الشريف األزهر

 قطاع املعاهد االزهرية
 اإلدارة املركزية لالمتحانات
 امتحانات ابناؤنا فى اخلارج

--------------------------------- 

 باململكة العربية السعودية خاص
  ودولة الكويت

 

 جـدول مواعيد امتحان ) أبناؤنا فى اخلارج( 
  ) الدور األول ( - العلمىالثانى الثانوى للصف 

 م ( 2018ــ  2017هـ /  1439ــ  1438للعام الدراسى )
 

 إىل من زمن االجابة املادة أيام االمتحان

 السبت

31/3/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الفقه

 8.30 6.30 ساعتان المثلثات التفاضل وحساب

 األحد

1/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الحديث 

 8.30 6.30 ساعتان األحياء

 اإلثنين

2/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان القرآن الكريم

 8.30 6.30 ساعتان الجبر

 الثالثاء

3/4/2018 

 7.00 4.00 ثالث ساعات اللغة االجنبية والترجمة

 9.00 7.30 نصفساعة و التربية الفنية

 األربعاء

4/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان الصرف

 8.30 6.30 ساعتان الكيمياء

 الخميس

5/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التفسير

 8.30 6.30 ساعتان الفيزياء

 السبت

7/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان البالغة

 8.30 6.30 ساعتان تطبيقات الرياضيات

 األحد

8/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان التوحيد

 8.30 6.30 ساعتان النحو

 اإلثنين

9/4/2018 

 6.00 4.00 ساعتان األدب والنصوص والمطالعة

 8.30 6.30 تانساع اإلنشاء

 الثالثاء

10/4/2018 

 5.30 4.00 ساعة ونصف المواطنة

 8.00 6.00 ساعتان الحاسب اآللي )نموذجي وخاص(

 :مالحظات   
   ن ام االمتحاناء أين شفويا  فى )القرآن الكريم / الحديث ( ويحدد موعد لالختبار الشفوى أثومتحن الطالب المبصري

 ويعلن عنه بخط واضح وفى مكان بارز يطلع عليه جميع الطالب وينبه عليهم فى لجان االمتحان.

  )النموذجية والخاصة فقط. مخصص للمعاهدامتحان مادة ) الحاسب اآللي 


