
 2023 –2022عام الدراسي لل األولالفصل  نهايةامتحان   برنامج

 

 .( 8:30الساعة الثامنة والنصف صباحاً ) في تماممالحظة/ تبدأ االمتحانات 

ساعة االنصراف في تمام الواحدة   ، (06/01/2023 – 04/01/2023) في األسبوع األول من االمتحانات 

 (   12.20الثانية عشرة والثلث )  الساعة ( باستثناء يوم الجمعة فإن ساعة االنصراف 13.20والثلث ) 

ساعة االنصراف في تمام الحادية  ،  ( 13/01/2023  – 09/01/2023)  في األسبوع الثاني من االمتحانات 

 ( . 11.30عشرة والنصف ) 

 

 ب(  –)أ األساسي  الخامسالصف 

 األسبوع األول 

 العلوم العامة  01/2023/ 04 األربعاء 

 التربية اإلسالمية   01/2023/ 05 الخميس 

 الدراسات االجتماعية  01/2023/ 06 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات  01/2023/ 09 االثنين 

 التكنولوجيا   01/2023/ 10 الثالثاء 

 العربية اللغة  01/2023/ 11 األربعاء 

   اللغة اإلنجليزية 01/2023/ 12 الخميس 

 اللغة الرومانية  01/2023/ 13 الجمعة

 

 

 

 ب ( –) أ األساسي   السادسالصف 

 األسبوع األول 

 العلوم العامة  01/2023/ 04 األربعاء 

 التربية اإلسالمية  01/2023/ 05 الخميس 

 الدراسات االجتماعية  01/2023/ 06 الجمعة

 الثاني األسبوع 

 الرياضيات  01/2023/ 09 االثنين 

 التكنولوجيا   01/2023/ 10 الثالثاء 

 اللغة العربية  01/2023/ 11 األربعاء 

   اللغة اإلنجليزية 01/2023/ 12 الخميس 

 اللغة الرومانية  01/2023/ 13 الجمعة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ب(  –السابع األساسي )أ  الصف 

 األسبوع األول 

 التربية اإلسالمية   01/2023/ 04 األربعاء 

 الدراسات االجتماعية  01/2023/ 05 الخميس 

 التكنولوجيا  01/2023/ 06 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات  01/2023/ 09 االثنين 

 اللغة اإلنجليزية  01/2023/ 10 الثالثاء 

  اللغة العربية 01/2023/ 11 األربعاء 

 العامة العلوم  01/2023/ 12 الخميس 

 اللغة الرومانية  01/2023/ 13 الجمعة

 

 

 

 

 

 ب (  –الثامن األساسي ) أ  الصف 

 األسبوع األول 

 التربية اإلسالمية   01/2023/ 04 األربعاء 

 اللغة اإلنجليزية  01/2023/ 05 الخميس 

 التكنولوجيا   01/2023/ 06 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات   01/2023/ 09 االثنين 

 الدراسات االجتماعية  01/2023/ 10 الثالثاء 

 اللغة العربية  01/2023/ 11 األربعاء 

 العلوم العامة  01/2023/ 12 الخميس 

 اللغة الرومانية  01/2023/ 13 الجمعة

 

 

 

 



 التاسع األساسي  الصف 

 األسبوع األول 

   التربية اإلسالمية 01/2023/ 04 األربعاء 

 الرومانية اللغة  01/2023/ 05 الخميس 

 اللغة اإلنجليزية   01/2023/ 06 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات   01/2023/ 09 االثنين 

 الدراسات االجتماعية  01/2023/ 10 الثالثاء 

  اللغة العربية 01/2023/ 11 األربعاء 

 العلوم العامة  01/2023/ 12 الخميس 

 التكنولوجيا  01/2023/ 13 الجمعة

 

 

 ب(  –)أ  العاشر األساسي الصف 

 األسبوع األول 

 الفيزياء  01/2023/ 03 الثالثاء 

 الكيمياء  01/2023/ 04 األربعاء 

 التربية اإلسالمية  01/2023/ 05 الخميس 

 التكنولوجيا  -اللغة الرومانية  01/2023/ 06 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات   01/2023/ 09 االثنين 

 اللغة اإلنجليزية  01/2023/ 10 الثالثاء 

  اللغة العربية 01/2023/ 11 األربعاء 

 العلوم الحياتية   01/2023/ 12 الخميس 

 الدراسات االجتماعية  01/2023/ 13 الجمعة

 

 الحادي عشرالصف 

 

 األسبوع األول 

 الفيزياء  01/2023/ 03 الثالثاء 

  اللغة العربية 01/2023/ 04 األربعاء 

 الكيمياء  01/2023/ 05 الخميس 

 التكنولوجيا  01/2023/ 06 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات   01/2023/ 09 االثنين 

 التربية اإلسالمية   01/2023/ 10 الثالثاء 

 اللغة اإلنجليزية   01/2023/ 11 األربعاء 

 العلوم الحياتية  01/2023/ 12 الخميس 

 اللغة الرومانية  01/2023/ 13 الجمعة

 


