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الجداول الزمنية المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول
(12إىل 3) للصفوف 

بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج الوزارة 
2023/2022للعام الدراسي 

Term 1 Exams Schedules for Grades 3-12

Public Schools and Private Schools Following MoE Curriculum

Academic Year 2022/2023



األولامتحانات نهاية الفصل الدراسي ومواعيد بيان إجراءات 
ة التعويضية 2023/2022للعام الدراسي 12-1للصفوف والفتر

بية)موادماعدا ،الحكوميةمدارسالبامتحاناتهمجميعالخاصالتعليمطلبة،يطبق12للصف• ي تطبق(الصحيةوالعلوماالجتماعيةوالدراساتاإلسالميةالتر
افمدارسهمف  كوتنسيقبإشر المدرسية،الفروعمعمشتر

.العامالتعليمبمدارسامتحاناتهمجميعفيؤّدونالتسامحبمدارسالملتحقي   12الصفطلبةأما •
ي األولللصفي   •

ي التقييمإجراءاتوتطبق،مركزيامتحانيوجدال والثان  ي والختامي التكوين 
.المعلمقبلمنAالمجموعةمواد جميعف 

بيانات وإجراءات تطبيق االمتحان

المواد الّدراسّيةالصفوف
Aمواد المجموعة 

المسار

مسؤولية إعداد 
نموذج االمتحان
ودليل تقدير 
الدرجات

لغة المقرر
يطبق االمتحاناالمتحان

يح مسؤولية التصح
ي النظا

م والرصد ف 
ي 
ون  اإللكتر

المستخدم

انيطبق االمتح
اعتماد درجة 
التقييم 
ي  التكوين 

ة االمتحانات فتر

بيان االجراء
ي نهاية الفصل األول 

التعويض 

ي 
معلمعام Aجميع مواد المجموعة األول والثان 

الفصل 
الدراسي 
األول 

حسب 
الخطة 
الدراسية 

ضمن التقييم 
ي  الّتكوين 

المعلم

حضور 
ي 
ّ ف  واقعي

المدرسة  

09/12/2022--

جداول امتحانات نهاية •
الفصل الدراسي األول 

.ومرفقاته 
استعداد المدارسدليل•

المتحانات نهاية الفصل
2022األول 

سياسة تقييم أداء •
يق الطلبة  وضوابط تطب
االمتحانات 

ية، الرياالثالث والرابع ضيات، المنهج المتكامل ، اللغة اإلنجلت  
عام. العلوم

مركزي

ي 
ورفر

سليم  والتَّ
ي 
ون  الكتر

المعلم

24/11/2022

5-8/12/2022

من 
12/12/2022

اىل 
16/12/2022

من الخامس 
إىل الثامن 

بية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية التر

عام ونخبة 

ا على نظام إلكترونيًّ
مركزيسويفت

28-29/11/2022

ية، الرياض يات، اللغة العربية، اللغة اإلنجلت  
8/12/2022-5العلوم،

من التاسع
إىل الحادي عشر 

العلوم , التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية
أحياء نخبة-الصحية

جميع 
المسارات

مركزي

25-29/11/2022

ية، الرياض يات، اللغة العربية، اللغة اإلنجلت  
ي اء، الكيمياء، الرياضيات التطبيقية، العلوم، الفت  
.  األحياء، العلوم التطبيقية

5-9/12/2022

ي 
الصف الثان 
عشر 

بية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية، العلوم التر
مركزي،االحياء نخبةالصحية

25-29/11/2022

A5-9/12/2022بقية مواد المجموع 



Procedures & dates of End of term 1 exams, Grades 1-12, 2022-2023

For G 12, private school students  are to take all their exams in public schools except for Islamic studies, Social studies, and Health sciences; as exams for these subjects are to be taken in their schools under joint 

supervision and coordination of school branches, and Schools of Tolerance students are to take all their exams in public schools.

For Grades 1 and 2, there are no centralized exams; teachers are responsible for designing and applying all formative and summative assessment tools in all Group A subjects.

Grades 
Subjects

Category A Subjects
Stream 

Responsibility of 

composing exam 

form and grading 

guide

Term
Exam 

language
Exam method

Responsibility of 

marking & 

uploading on Al 

Manhal

Exam 

delivery

Approval of 

formative 

exam 

scores

Dates 

Support guides
End of 

term 1 Make up

1& 2 All subjects in category A General Teacher

Term 1 

According 

to the 

study plan 

As per 

formative 

assessment

Teacher 

Attending  

in person 

at school

9-12-2022  
-

* The timetable for the 

end of term one exams

* Guides to assist with 

exam preparation

*Assessment Policy 

Guide and Exams 

Academic Year 2022-

2023

3 & 4
Integrated curriculum, English, Math, 

science.
General Central

Paper-based 

and centrally 

delivered to 

almanhal

Teacher 

24-11-2022

5-8/12/2022

5-8

Islamic, social studies. 

General & 

elite 
Central

Electronically 

by SWIFT 
Central 

28-29/11/2022

Arabic, English, math, science
5-8/12/2022

9-11

Islamic, social studies, health sciences, 

elite biology.   

All streams 

Central 

25-29/11/2022

5-9/12/2022
Arabic, English, math, Applied 

Mathematics, science, physics, 

chemistry, biology,, applied sciences

G12

Islamic, social studies, health 

sciences, elite biology

Central

25-29/11/2022

5-9/12/2022
The rest of category A 

subjects

12/12/2022
to

16/12/2022



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي  م 2023/2022للعام الدراسي األولالجدول الزمن 

ي -الرابع/ للصفي   الثالث )
(  امتحان ورقر

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 (Grades 3 / 4 – Paper-based Exam)

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects

21 – 24 Nov 

2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

amص am–10:30ص 8:30من  .2hrs/ ساعتان 

العلوم
Science

05/12/2022
االثني   

Monday 

المنهج المتكامل
Integrated 

Curriculum

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي المسارين العام والنخبة( الثامن/السابع/السادس/ للصفوف الخامس)
ق 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 (Grades 5/6/7/8) General and Elite Streams

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects

21 – 24 Nov 

2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

amص am–10:30ص 8:30من  .2hrs/ ساعتان 

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

العلوم
Science

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

المسار العام–للصف التاسع 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 9 – General Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

.2hrs/ ساعتان amصam –11:00ص9:00من 

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

العلوم
Science

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

المسار المتقدم-للصف التاسع 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 9 – Advanced Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
/ مدة االمتحان 

Exam Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 

.2hrs/ ساعتان

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

األحياء
Biology

09/12/2022
الجمعة
Friday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

مسار النخبة –للصف التاسع 

Term 3 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 9 – Elite Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration

/ المواد الدراسية
Subjects

Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 
.2hrs/ ساعتان

األحياء
Biology

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

Chemistryالكيمياء  09/12/2022 Fridayالجمعة 



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي –للصف التاسع 
المسار التطبيقر

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 9 – Applied Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

.2hrs/ ساعتان amصam –11:00ص9:00من 

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

العلوم التطبيقية
Applied Science

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات التطبيقية
Applied Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

المسار العام–للصف العاشر 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 10 – General Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 

.2hrs/ ساعتان

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

Biologyاألحياء  09/12/2022 Fridayالجمعة 



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

المسار المتقدم–للصف العاشر 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 10 – Advanced Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من  .2hrs/ ساعتان

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

الكيمياء
Chemistry

09/12/2022
الجمعة
Friday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

لنخبةمسار ا-للصف العاشر 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 10 – Elite Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
/ مدة االمتحان 

Exam Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 
.2hrs/ ساعتان

األحياء
Biology

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

Chemistryالكيمياء  09/12/2022 Fridayالجمعة 



Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

.2hrs/ ساعتان amصam –11:00ص9:00من 

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

العلوم التطبيقية
Applied Science

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

يةالرياضيات التطبيق
Applied 

Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي –للصف العاشر 
المسار التطبيقر

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 10 – Applied Stream



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

المسار العام –للصف الحادي عشر 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for  Grade 11 – General Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
/ مدة االمتحان 

Exam Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 

.2hrs/ ساعتان

العلوم الصحية
Health Sciences

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

Chemistryالكيمياء  09/12/2022 Fridayالجمعة



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

المسار المتقدم–للصف الحادي عشر 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for  Grade 11 – Advanced Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 

.2hrs/ ساعتان

العلوم الصحية
Health Sciences

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

األحياء
Biology

09/12/2022
الجمعة
Friday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

خبةمسار الن–للصف الحادي عشر 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 11 – Elite Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان

/ مدة االمتحان 
Exam 

Duration

Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B 

subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 

.2hrs/ ساعتان

األحياء
Biology

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

Mathematicsالرياضيات  08/12/2022 Thursdayالخميس  

Chemistryالكيمياء  09/12/2022 Fridayالجمعة 



Exam Timing/ زمن االمتحان
/ مدة االمتحان 

Exam Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 amصam –11:00ص9:00من 

.2hrs/ ساعتان

تربية إسالمية
Islamic

28/11/2022
االثني   

Monday 

دراسات اجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

العلوم التطبيقية
Applied Sciences

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

ةالرياضيات التطبيقي
Applied 

Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي –للصف الحادي عشر 
المسار التطبيقر

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 11 – Applied Stream



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي عشر 
المسار العام –للصف الثان 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 12 – General Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
/  مدة االمتحان 

Exam Duration
Subjects/ المواد الدراسية Date/ التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects

21 – 24 Nov 

2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 pmظpm –02:00ظ12:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 
.2hrs/ ساعتان

العلوم الصحية
Health Sciences

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية

Islamic
28/11/2022

االثني   
Monday 

الدراسات االجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

األحياء/الكيمياء
Chemistry / Biology

09/12/2022 Fridayالجمعة



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي عشر 
المتقدمالمسار–للصف الثان 

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 12 – Advanced Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
 Exam/ مدة االمتحان 

Duration

المواد الدراسية
/Subjects

Date/التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects

21 – 24 Nov 

2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 pmظpm –02:00ظ12:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من  .2hrs/ ساعتان

العلوم الصحية
Health Sciences

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية

Islamic
28/11/2022

االثني   
Monday 

الدراسات االجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

الكيمياء
Chemistry

09/12/2022
الجمعة
Friday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي عشر 
خبةمسار الن–للصف الثان 

Term 3 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 12 – Elite Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
/  مدة االمتحان 

Exam Duration

المواد الدراسية
/Subjects

Date/التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

 pmظpm –02:00ظ12:00من 

Friday/ الجمعة )

(   amصam –10:30ص08:30من 

.2hrs/ ساعتان

األحياء
Biology

25/11/2022
الجمعة
Friday

تربية إسالمية

Islamic
28/11/2022

االثني   
Monday 

الدراسات االجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

ياء الفت  
Physics

05/12/2022
االثني   

Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

الرياضيات
Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday

Chemistryالكيمياء  09/12/2022 Fridayالجمعة 



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  م2023/2022الجدول الزمن 

ي عشر 
ي –للصف الثان 

المسار التطبيقر

Term 1 Exam Schedule for the Academic Year 2022/2023 for Grade 12 – Applied Stream

Exam Timing/ زمن االمتحان
/  مدة االمتحان 

Exam Duration

المواد الدراسية
/Subjects

Date/التاري    خ Day/ اليوم

Bتسليم المهام والمشاري    ع النهائية لمواد المجموعة 

Submission of assignments and final projects for Group B subjects

Bمواد المجموعة 

Group B Subjects
21 – 24 Nov 2022

الخميس–االثني   
Monday - Thursday

.2hrs/ ساعتان pmظpm –02:00ظ12:00من 

تربية إسالمية

Islamic
28/11/2022

االثني   
Monday 

الدراسات االجتماعية
Social Studies

29/11/2022
الثالثاء

Tuesday

العلوم التطبيقية
Applied Sciences 05/12/2022

االثني   
Monday 

اللغة العربية
Arabic

06/12/2022
الثالثاء

Tuesday

ية اللغة االنجلت  
English

07/12/2022
األربعاء

Wednesday

ةالرياضيات التطبيقي
Applied 

Mathematics

08/12/2022
الخميس

Thursday



ي المتحان نهاية الفصل الدراسي  م2023/2022للعام الدراسي األولالجدول الزمن 

(  موجهات عامة )
ي المدرسةتطبق االمتحانات ورقيا للصفي   الثالث والرابع ✓

ي عىل نظام المنهلمن خالل الحضور الواقعي ف 
ون  .والتسليم الكتر

ي عشر ✓
ونيا عىل نظام سويفت للصفوف من الخامس وحنر الثان  طلبة بمدارس التعليم من خالل الحضور الواقعي للمدرسة لجميع التطبق االمتحانات إلكتر

.العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة
ي جميعيتقدم ✓

ي عشر المسجلي   بمدارس التعليم الخاص والتسامح ف 
م                                                      واد     امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومية ، ماعدا طلبة الصف الثان 

بية اإلسالمية والدراسات االجتماعية والعلوم الصحية) ي الفروع المدرسي( التر
ك مع منسقر اف وتنسيق مشتر .ةتطبق بمدارسهم بإشر

ة تأدية االمتحان✓ .عىل جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خالل فتر
ة الكلية لالمتحان ✓ (.ساعتان ) الفتر
. بالعودة للمراجعة قبل تسليم االمتحان للطالبفقرات األسئلة غت  مقيدة بزمن، ويسمح ✓
.بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحانللطالبيسمح ✓
، جميع المعلومات والبيانات المطلوبة لح✓ ي

ي المسار التطبيقر
ي امتحانات الكيمياء للمسارين المتقدم و العام وامتحانات العلوم ف 

ي فقرة ل السؤال ف 
متوفرة ف 

ي أو أية جداول أو عالقات أو قواني   
.   السؤال، وال داعي لطلب الجدول الدوري للعنارص أو سلسلة النشاط الكيميان 

ي اعتماد رصد درجة التقييم ✓ ي  Bلمواد المجموعة الختامي التقييم و 24/11/2022الموافق الخميسنهاية دوام يوم BوAوعتي   ملمواد المجالتكوين 
ف 

ي فآخر يوم العتماد التقييم نهاية دوام يوم الجمعه الموافق باستثناء 24/11/2022موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 
الصفي   األول والثان 

09/12/2022
ي دليل االستعداد المتحانات نهاية ا✓

ل الدارسي لفصتطبق كافة اإلجراءات الالزمة الستعداد المدارس المتحان نهاية الفصل الدراسي األول وفق ما ورد ف 
.األول



End of term 1 exams, the Academic year 2022/2023 

(General information and instructions)
✓Grade 3 and Grade 4 will have paper-based exams for Group A subjects and the exams will be centrally delivered to Almanhal .

✓Grades 5-12 exams will be held electronically by SwiftAssess system with physical attendance in schools for all students in the public 

schools and private schools that apply the ministry’s curriculum.  

✓Grade 12, private school students  are to take their exams in public schools except for Islamic studies, social studies, and health 

sciences, as exams of these subjects are to be taken in their schools under joint supervision and coordination of school branches, while 

students of the Schools of Tolerance are to take their exams in public schools. 

✓All students must bring their computers to school during the assessment/exam period.

✓The total duration for each subject in the exam is 2 hours. 

✓The Questions are not limited in time, and the students are allowed to backtrack to review their answers before submitting the exam.

✓Students are allowed to leave the examination hall one hour after the start of the exam.

✓ All the information and data required to solve the question are available in the question paragraph for the chemistry exams for the 

general and advanced streams, and the science exam for the applied stream, hence there is no need to request the periodic table of the 

elements, the series of chemical activity, or any tables or relationships or laws.

✓Approval of the formative assessment for grade 3-12 for the subjects of Groups A and B on Thursday November 24, 2022. The final 

assessment of the subjects of Group B is no later than Thursday November 24, 2022.(The approval of the grade 1&2 on 9th, Dec 2022)

✓All procedures enclosed in the Schools Readiness Guide for the end of term 1 exams are applied.



Calculator usage guidelines/ موجهات استخدام اآللة الحاسبة 

الصف
Grade

الرياضيات
Mathematics

ياء / العلوم :  المواد العلوم الصحية/ األحياء/ الكيمياء / الفت  
Science/ Physics/Chemistry/Biology/Health Sciences

العام
General

المتقدم
Advanced

النخبة
Elite

ي 
التطبيقر

Applied

العام
General

المتقدم
Advanced

النخبة
Elite

ي 
التطبيقر

Applied

ية يسمح الحاسبة العلم---NP-ال يسمح 3
P: SC

---

ية يسمح الحاسبة العلم---NP-ال يسمح 4
P: SC

---

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 5
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 6
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 7
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 8
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

9
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP-ال يسمح 
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

10
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP-ال يسمح 
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

11
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

12
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

مطلوب حاسبة الرسوم  البيانية
R: GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP
Not Permitted

ال يسمح P:SC
Permitted: Scientific Calculator

الحاسبة العلمية: يسمح P:SC/GC
Permitted: Scientific or Graphing Calculator

الحاسبة العلمية أو الرسوم البيانية: يسمح R: GC
Required: Graphing Calculator

حاسبة الرسوم البيانية: يسمح



Follow us

تابعونا

ese.ae ese_ae

https://www.instagram.com/ese.ae/?hl=en
https://twitter.com/ese_ae?s=09

