
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/34exam                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة االمتحانات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/34exam1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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الحلقات الدراسية
الصف
Grade

الخميس 
Thursday

28 / 11 /2019

األربعاء 
WEDNESDAY

4 / 12 /2019

الخميس 
THURSDAY

5/ 12 / 2019

األحد 
SUNDAY

8 / 12 /2019

االثنين
MONDAY

9 / 12/ 2019

الثالثاء
TUESDAY

10 / 12/ 2019

األربعاء 
WEDNESDAY

11 /12 / 2019

الخميس 
THURSDAY

12 / 12 / 2019

مالحظات مواعيد االمتحانات

10:30  ـــــــــــ 9:00من الغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات 1

ساعة ونصفالغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات 2

 لكل مادة دراسية الغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات 3

الغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات 4

التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربيةالدراسات االجتماعية العلوم 5

التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربيةالدراسات االجتماعية العلوم  عام 6

11:00 ـــــــــــ 9:00من التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربيةالدراسات االجتماعية العلوم  نخبة 6

ســــــــــــــــــــــاعتـــــــــانالتربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربيةالدراسات االجتماعية العلوم  عام 7
 لكل مادة دراسية التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربيةالدراسات االجتماعية العلوم  نخبة 7

التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربية الدراسات االجتماعية العلوم  عام 8

التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الرياضياتاللغة العربيةالدراسات االجتماعية العلوم  نخبة 8

اللغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التطبيقية التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات عام 9

األحياء اللغة العربية اللغة اإلنجليزية الفيزياء التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات متقدم 9

األحياءالكيمياءاللغة العربية اللغة اإلنجليزية الفيزياء التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات  نخبة 9

اللغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التطبيقية التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات تطبيقي 9

األحياء التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الفيزياء اللغة العربية الدراسات االجتماعية الرياضيات عام 10

الكيمياءالتربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الفيزياء اللغة العربيةالدراسات االجتماعية الرياضيات متقدم 10

األحياء الكيمياءالتربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية الفيزياء اللغة العربية الدراسات االجتماعية الرياضيات  نخبة 10

التربية اإلسالمية اللغة اإلنجليزية العلوم التطبيقية اللغة العربيةالدراسات االجتماعية الرياضيات  تطبيقي 10

العلوم الصحية الكيماءاللغة العربية اللغة اإلنجليزية الفيزياء التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات  عام 11

العلوم الصحية األحياء اللغة العربية اللغة اإلنجليزية الفيزياء التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات  متقدم 11

األحياءالكيمياءاللغة العربية اللغة اإلنجليزية الفيزياء التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات  نخبة 11

اللغة العربية اللغة اإلنجليزية العلوم التطبيقية التربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الرياضيات تطبيقي 11

الكيمياء / األحياء العلوم الصحية اللغة العربية اللغة اإلنجليزية الرياضياتالتربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الفيزياء  عام 12

الكيمياء العلوم الصحية اللغة العربية اللغة اإلنجليزية الرياضياتالتربية اإلسالمية الدراسات االجتماعية الفيزياء  متقدم 12

 قطاع العمليات املدرسية 

تكون الفترة الزمنية ملادة 
 نخبة11الرياضيات للصف 

 11:30 ـــــــ 9:00من 
ساعتان ونصف

11:00 ـــــــــ 9:00من 

ســــــاعتــــــان 
لكل مادة دراسية

11:00 ـــــــــ 9:00من 

ســــــاعتــــــان 
لكل مادة دراسية

الحلقة األولى 

الحلقة الثانية 

الحلقة الثالثة 
(التعليم الثانوي)

28/11/2019تبدأ االمتحانات لجميع املراحل الدراسية وفق الحلقات و املسارات   يوم الخميس 

وتنتهي وفق عدد املواد الدراسية املقررة والحلقات و املسارات

11:00 ـــــــــ 9:00من 

ســــــاعتــــــان 
لكل مادة دراسية

11:00 ـــــــــ 9:00من 

ســــــاعتــــــان 
لكل مادة دراسية


