
 انثاوي انفصم اندراسي مىتصفجدول امتحان 

 2019  –2018انعاو اندراسي 

 

 ب -الخامس األساسً أ الصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 اندراسات االجتماعية 27/03/2019 األربعاء

 انتكىونوجيا 28/03/2019 انخميس

 اإلوجهيزيةانهغة  29/03/2019 انجمعة

 األسبوع الثانً

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انتربية اإلسالمية 03/04/2019 األربعاء

 انعهوو انعامة 04/04/2019 انخميس

 انفىون وانحرف انهغة انروماوية 05/04/2019 انجمعة

 

 

 

 

 السادس األساسً أالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 اندراسات االجتماعية 27/03/2019 األربعاء

 انتربية اإلسالمية 28/03/2019 انخميس

 انهغة اإلوجهيزية 29/03/2019 انجمعة

 األسبوع الثانً

 الثانٍتالمادة  المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انتكىونوجيا 03/04/2019 األربعاء

 انعهوو انعامة 04/04/2019 انخميس

 انفىون وانحرف انهغة انروماوية 05/04/2019 انجمعة

 

 

 



 ب -السابع األساسً أالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت األولىالمادة  التارٌخ الٍوم

 انهغة اإلوجهيزية 27/03/2019 األربعاء

 انهغة انروماوية 28/03/2019 انخميس

 انتكىونوجيا 29/03/2019 انجمعة

 األسبوع الثانً

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انعهوو انعامة 03/04/2019 األربعاء

 اندراسات االجتماعية 04/04/2019 انخميس

 انفىون وانحرف انتربية اإلسالمية 05/04/2019 انجمعة

 

 

 

 األساسً  الثامنالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 اندراسات االجتماعية 27/03/2019 األربعاء

 انهغة اإلوجهيزية 28/03/2019 انخميس

 انهغة انروماوية 29/03/2019 انجمعة

 األسبوع الثانً

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انعهوو انعامة 03/04/2019 األربعاء

 انتكىونوجيا 04/04/2019 انخميس

 انفىون وانحرف انتربية اإلسالمية 05/04/2019 انجمعة

 

 

 



 األساسً  التاسعالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 اندراسات االجتماعية 27/03/2019 األربعاء

 انهغة انروماوية 28/03/2019 انخميس

 انهغة اإلوجهيزية 29/03/2019 انجمعة

 الثانًاألسبوع 

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انعهوو انعامة 03/04/2019 األربعاء

 انتربية اإلسالمية 04/04/2019 انخميس

 انفىون وانحرف انتكىونوجيا 05/04/2019 انجمعة

 

 

 

 األساسً  العاشرالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انفيزياء 26/03/2019 انثالثاء

 انعهوو انحياتية 27/03/2019 األربعاء

 انكيمياء 28/03/2019 انخميس

 اندراسات االجتماعية 29/03/2019 انجمعة

 األسبوع الثانً

 الثانٍتالمادة  المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انتربية اإلسالمية 03/04/2019 األربعاء

 انهغة اإلوجهيزية 04/04/2019 انخميس

 انتكىونوجيا انهغة انروماوية 05/04/2019 انجمعة

 

 



 

 األساسً  الحادي عشرالصف 

 األسبوع األول

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انرياضيات 26/03/2019 انثالثاء

 انهغة انروماوية 27/03/2019 األربعاء

 انعهوو انحياتية 28/03/2019 انخميس

 انفيزياء 29/03/2019 انجمعة

 األسبوع الثانً

 المادة الثانٍت المادة األولى التارٌخ الٍوم

 انكيمياء 01/04/2019 االثىيه

 انهغة انعربية 02/04/2019 انثالثاء

 انهغة اإلوجهيزية 03/04/2019 األربعاء

 انتربية اإلسالمية 04/04/2019 انخميس

 انتكىونوجيا 05/04/2019 انجمعة

 

 


