
 الثاني الفصل الدراسي نهايةجدول امتحان 

 2018 – 2017العام الدراسي 

( وتنتهي عند الساعة الحادية عشر 8:30مالحظة/ تبدأ االمتحانات عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً )

 م 14/05/2018، ابتداًء من يوم االثنين  (11:30والنصف )

 ب -أ األساسي  الخامسالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الدراسات االجتماعية 09/05/2018 األربعاء

 العلوم العامة 10/05/2018 الخميس

 الفنون والحرف اللغة اإلنجليزية 11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 14/05/2018 االثنين

 اللغة العربية 15/05/2018 الثالثاء

 التربية اإلسالمية 16/05/2018 األربعاء

 التكنولوجيا 17/05/2018 الخميس

 اللغة الرومانية 18/05/2018 الجمعة

 

 

 

 

 ب -أ األساسي  السادسالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 اإلنجليزية اللغة 09/05/2018 األربعاء

 التكنولوجيا 10/05/2018 الخميس

 الفنون والحرف الدراسات اإلجتماعية 11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 14/05/2018 االثنين

 اللغة العربية 15/05/2018 الثالثاء

 اإلسالميةالتربية  16/05/2018 األربعاء

 العلوم العامة 17/05/2018 الخميس

 اللغة الرومانية 18/05/2018 الجمعة

 

 



 

 األساسي  السابعالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 العلوم العامة 09/05/2018 األربعاء

 االجتماعيات 10/05/2018 الخميس

 الفنون والحرف االنجليزيةاللغة  11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 14/05/2018 االثنين

 اللغة العربية 15/05/2018 الثالثاء

 اللغة الرومانية 16/05/2018 األربعاء

 تكنولوجيا 17/05/2018 الخميس

 التربية اإلسالمية 18/05/2018 الجمعة

 

 

 

 األساسي  الثامنالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 التربية اإلسالمية 09/05/2018 األربعاء

 اللغة االنجليزية 10/05/2018 الخميس

 الفنون والحرف الدراسات االجتماعية 11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 14/05/2018 االثنين

 اللغة العربية 15/05/2018 الثالثاء

 العلوم العامة 16/05/2018 األربعاء

 تكنولوجيا 17/05/2018 الخميس

 اللغة الرومانية 18/05/2018 الجمعة

 

 

 



 األساسي  التاسعالصف 

 األسبوع األول

 الثانيةالمادة  المادة األولى التاريخ اليوم

 الدراسات االجتماعية 09/05/2018 األربعاء

 اللغة الرومانية 10/05/2018 الخميس

 الفنون والحرف اللغة اإلنجليزية 11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 14/05/2018 االثنين

 العربيةاللغة  15/05/2018 الثالثاء

 العلوم العامة 16/05/2018 األربعاء

 التربية اإلسالمية 17/05/2018 الخميس

 التكنولوجيا 18/05/2018 الجمعة

 

 

 

 

 األساسي  العاشرالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الفيزياء 08/05/2018 الثالثاء

 الحياتيةالعلوم  09/05/2018 األربعاء

 الكيمياء 10/05/2018 الخميس

 التكنولوجيا اللغة الرومانية 11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 14/05/2018 االثنين

 اللغة العربية 15/05/2018 الثالثاء

 التربية اإلسالمية 16/05/2018 األربعاء

 اللغة اإلنجليزية 17/05/2018 الخميس

 الدراسات االجتماعية 18/05/2018 الجمعة

 



 األساسي  الحادي عشرالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الرياضيات 08/05/2018 الثالثاء

 اللغة الرومانية 09/05/2018 األربعاء

 العلوم الحياتية 10/05/2018 الخميس

 الكيمياء 11/05/2018 الجمعة

 األسبوع الثاني

 المادة الثانية المادة األولى التاريخ اليوم

 الفيزياء 14/05/2018 االثنين

 اللغة العربية 15/05/2018 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 16/05/2018 األربعاء

 التربية اإلسالمية 17/05/2018 الخميس

 التكنولوجيا 18/05/2018 الجمعة

 


