
   

2019 
 دولــــجـــ 18

 الفترة التعويضيةامتحان 

 للصف الرابع 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات 1/07/2019 االثنين

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

 الفترة التعويضيةامتحان 

 للصف الخامس 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات 1/07/2019 االثنين

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  التعويضيةالفترة امتحان 

 (خبةلنمسار ا /العام ) للصف السادس

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات 1/07/2019 االثنين

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 
    

 
 
 
 
 
 
 
 نجاحك .( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 (خبةالنمسار /العام )للصف السابع 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات 1/07/2019 االثنين

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 
    

 
 
 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
18  

 

 دولــــجـــ

  التعويضيةالفترة امتحان 

 (خبةالنمسار /العام )للصف الثامن  

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات 1/07/2019 االثنين

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 
    

 
 
 
 
 

 

 
 نجاحك .( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 

 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

   العام المسارالتاسع للصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم المتكاملة

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 (11:30إلى    09:30)من  اإلنجليزيةاللغة  4/07/2019 الخميس

 
    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 

 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 متقدمال المسارالتاسع للصف 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 
 

 فترة االمتحان
 التاريخ اليوم 

 1/07/2019 األثنين 
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 األربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  األحياء

   

    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 نخبةال مسارللصف التاسع 

 
 

  

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 االمتحانفترة 

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 األثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 2/07/2019 الثالثاء

 

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية

 (02:00إلى    12:00)من  الكيمياء 

 3/07/2019 األربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  األحياء

  

    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 (التخصصيالتطبيقي ) مسارالللصف التاسع 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 األثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 األربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 (11:30إلى    09:30)من  اإلنجليزيةاللغة  4/07/2019 الخميس 
   

    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 العام    رالعاشر المساللصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  األحياء

 
    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 

 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 متقدم   ال رالعاشر المساللصف 
    

 أيام االمتحان
 الدراسيةالمواد 

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 2/07/2019 الثالثاء

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية

 (02:00إلى    12:00)من  الكيمياء 

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية 4/07/2019 الخميس

 
    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .فترة المراجعة  ▪

 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 النخبة مسارللصف العاشر 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 2/07/2019 الثالثاء

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية

 (02:00إلى    12:00)من  الكيمياء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  األحياء

   

    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 (التخصصيالتطبيقي ) رالعاشر المساللصف 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية 2/07/2019 الثالثاء

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  العلوم

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية 

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية 4/07/2019 الخميس
   

    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة . ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 العام    المسارللصف الحادي عشر
    

 أيام االمتحان
 الدراسيةالمواد 

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية

 2/07/2019 الثالثاء
  اللغة العربية

 (02:00إلى    12:00)من  العلوم الصحية 

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية 

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  الكيمياء

 
    

 
 
 

 

 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع األسئلة المطلوبة .فترة  ▪

 
 

 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

2019 
 دولــــجـــ 18

  الفترة التعويضيةامتحان 

 متقدم   ال المسارللصف الحادي عشر 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 1/07/2019 االثنين
 (11:30إلى    09:30)من  الرياضيات

 (02:00إلى    12:00)من  التربية اإلسالمية

 2/07/2019 الثالثاء
 (11:30إلى    09:30)من  اللغة العربية

 (02:00إلى    12:00)من  العلوم الصحية 

 3/07/2019 االربعاء
 (11:30إلى    09:30)من  الفيزياء

 (02:00إلى    12:00)من  الدراسات اإلجتماعية 

 4/07/2019 الخميس

 (11:30إلى    09:30)من  اللغة اإلنجليزية

 (02:00إلى    12:00)من  األحياء

 
    

 
 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 األسئلة المطلوبة .فترة المراجعة استخدمها لمراجعة اجابتك والتأكد من حل جميع  ▪

 
 

 
 

 الطالب عزيزي 


