
 الثاني الفصل  منتصفامتحان جدول 

 2023  –2022العام الدراسي 

 

 ب(  –)أ األساسي  الخامسالصف 

 األسبوع األول 

 الرياضيات  03/2023/ 20 االثنين 

 التكنولوجيا   03/2023/ 21 الثالثاء 

 اللغة العربية  03/2023/ 22 األربعاء 

   اللغة اإلنجليزية 03/2023/ 23 الخميس 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 العلوم العامة  03/2023/ 27 االثنين 

 التربية اإلسالمية  03/2023/ 28 الثالثاء 

 االجتماعية   الدراسات  03/2023/ 29 األربعاء 

 

 

 

 

 ب ( –) أ األساسي   السادسالصف 

 األسبوع األول 

 الرياضيات  03/2023/ 20 االثنين 

 التكنولوجيا   03/2023/ 21 الثالثاء 

 اللغة العربية  03/2023/ 22 األربعاء 

   اللغة اإلنجليزية 03/2023/ 23 الخميس 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 العلوم العامة  03/2023/ 27 االثنين 

 التربية اإلسالمية  03/2023/ 28 الثالثاء 

 االجتماعية   الدراسات  03/2023/ 29 األربعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ب(  –السابع األساسي )أ  الصف 

 األسبوع األول 

 الرياضيات  03/2023/ 20 االثنين 

 اللغة اإلنجليزية  03/2023/ 21 الثالثاء 

 اللغة العربية  03/2023/ 22 األربعاء 

 العلوم العامة  03/2023/ 23 الخميس 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 التربية اإلسالمية   03/2023/ 27 االثنين 

 الدراسات االجتماعية  03/2023/ 28 الثالثاء 

 التكنولوجيا  03/2023/ 29 األربعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 ب (  –الثامن األساسي ) أ  الصف 

 األسبوع األول 

 الرياضيات  03/2023/ 20 االثنين 

 االجتماعية الدراسات  03/2023/ 21 الثالثاء 

 اللغة العربية  03/2023/ 22 األربعاء 

 العلوم العامة  03/2023/ 23 الخميس 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 التربية اإلسالمية   03/2023/ 27 االثنين 

 اللغة اإلنجليزية  03/2023/ 28 الثالثاء 

 التكنولوجيا  03/2023/ 29 األربعاء 

 

 

 

 

 

 



 

 التاسع األساسي  الصف 

 األسبوع األول 

 الرياضيات  03/2023/ 20 االثنين 

 الدراسات االجتماعية  03/2023/ 21 الثالثاء 

 اللغة العربية  03/2023/ 22 األربعاء 

 العلوم العامة  03/2023/ 23 الخميس 

 التكنولوجيا  03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 التربية اإلسالمية   03/2023/ 27 االثنين 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 28 الثالثاء 

 اللغة اإلنجليزية  03/2023/ 29 األربعاء 

 

 

 

 

 

 

 ب(  –)أ  العاشر األساسي الصف 

 األسبوع األول 

 الرياضيات  03/2023/ 20 االثنين 

 اللغة اإلنجليزية  03/2023/ 21 الثالثاء 

  اللغة العربية 03/2023/ 22 األربعاء 

 العلوم الحياتية   03/2023/ 23 الخميس 

 الدراسات االجتماعية  03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الفيزياء  03/2023/ 27 االثنين 

 الكيمياء  03/2023/ 28 الثالثاء 

 التربية اإلسالمية   03/2023/ 29 األربعاء 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 30 الخميس 

 التكنولوجيا  03/2023/ 31 الجمعة

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحادي عشرالصف 

 األسبوع األول 

 الفيزياء   03/2023/ 20 االثنين 

 اللغة اإلنجليزية   03/2023/ 21 الثالثاء 

 الكيمياء  03/2023/ 22 األربعاء 

 التربية اإلسالمية   03/2023/ 23 الخميس 

 التكنولوجيا   03/2023/ 24 الجمعة

 األسبوع الثاني 

 الرياضيات  03/2023/ 27 االثنين 

  اللغة العربية 03/2023/ 28 الثالثاء 

 العلوم الحياتية  03/2023/ 29 األربعاء 

 اللغة الرومانية  03/2023/ 30 الخميس 

 

 

 


