جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

األستؼاء

َ5106/2/52

لشآْ وشيُ

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

6302/5/03م

ػشتي

اٌثالثاء

6302/5/00م

إعالِيح

األستؼاء

6302/2/0م

سياضياخ

اٌخّيظ

6302/2/6م

ػٍىَ

املقرر

مالحظات

اٌغىس اٌّمشسج ( اٌهّضج – اٌماسػح – لشيش – اٌؼظش –
اٌؼادياخ – اٌرىاثش – اٌّاػىْ – اٌضٌضٌح )  +حفظ تٕذ أٔا اذؼٍُ
األسلاَ 10  1:
اٌحشوفZz  Aa:
وراب اٌحظح  ِٓ :طــ 01إًٌ طــ60
وراب اٌىاجة  ِٓ :طــ 93إًٌ طــ23
اٌىراب واِالً  :تاعرثٕاء األٔاشيذ طـــ + 075طــــ 027
اٌىراب  ِٓ :طــ 2إًٌ طــ ِٓ ، 05طــ 06إًٌ طــِٓ ، 02
طــ 59إًٌ طــ ِٓ، 57طــ 96إًٌ طــ ِٓ ، 09طــ 07إًٌ
طــ ِٓ، 20طــ 62إًٌ طــ ِٓ ،63طــ 77إًٌ طــِٓ ،27
طــ 012إًٌ طــ012

اٌذفرش  +أوساق
اٌّشاجؼح
+أوساق اٌّشاجؼح
األٔاشيذ غيش
داخٍح في
االِرحاْ

اٌىراب واِالً  ِٓ :طـــ 2إًٌ طــ000
اٌىراب  ِٓ :طــ 7إًٌ طــ  ِٓ ، 25طــ  70إًٌ طــ010

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

املقرر

األستؼاء

َ5106/2/52

لشآْ وشيُ

اٌغىس اٌّمشسج( اٌهّضج – اٌماسػح – لشيش – اٌؼظش – اٌؼادياخ
– اٌرىاثش – اٌّاػىْ – اٌضٌضٌح )  +حفظ تٕذ أٔا اذؼٍُ

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

6302/5/03م

ػشتي

اٌثالثاء

6302/5/00م

إعالِيح

األستؼاء

6302/2/0م

سياضياخ

اٌخّيظ

6302/2/6م

ػٍىَ

األسلاَ 10  1:
اٌحشوفZz  Aa:
وراب اٌحظح  ِٓ :طــ 01إًٌ طــ60
وراب اٌىاجة  ِٓ :طــ 93إًٌ طــ23

مالحظات

اٌذفرش  +أوساق
اٌّشاجؼح

اٌىراب واِالً  :تاعرثٕاء األٔاشيذ طـــ + 075طــــ 027

+أوساق
اٌّشاجؼح

اٌىراب  ِٓ :طــ 2إًٌ طــ ِٓ ، 05طــ 06إًٌ طــِٓ ، 02
طــ 59إًٌ طــ ِٓ، 57طــ 96إًٌ طــ ِٓ ، 09طــ 07إًٌ
طــ ِٓ، 20طــ 62إًٌ طــ ِٓ ،63طــ 77إًٌ طــِٓ ،27
طــ 012إًٌ طــ012

األٔاشيذ غيش
داخٍح في
االِرحاْ

اٌىراب واِالً  ِٓ :طـــ 2إًٌ طــ000
اٌىراب  ِٓ :طــ 7إًٌ طــ  ِٓ ، 25طــ  70إًٌ طــ010

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

املقرر

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

َ5106/2/91

ػشتي

الثالثاء

َ5106/2/90

اعالِيح

األربعاء

َ5106/6/0

لشآْ

جّيغ اٌغىس اٌّمشسج  +حفظ تٕذ أٔا أذؼٍُ ِغ إٌشاط
اٌّظاحة ٌٍغىس  +اٌٍّضِح

الخمٍس

َ5106/6/5

ػٍىَ

اٌىراب واِالً  ِٓ :طــ  70إًٌ طـ 052
اٌٍّضِح  ِٓ :طــ  0إًٌ طــ 07

السبج

َ5106/6/0

سياضياخ

األسلاَ  0 ِٓ :إًٌ  01وراتح
وراب اٌحظح  ِٓ :طــ 01إًٌ طــ 71
وراب اٌىاجة  ِٓ :طــ  93إًٌ طــ62

مالحظات
تإضافح إًٌ اٌذفرش  +وٍّاخ
اإلِالء اٌراٌيح :
– Tv. - Lamp –bed
a pear – tea -sofa

اٌىراب واِالً ِٓ :طــ  2إًٌ طــ  + 096اٌٍّضِح
تجّغ اٌفشوع ِاػذا اٌرؼثيش  +اإلِالء طــ 0إًٌ طــ2
ٍِضِح اٌؼشتي  ِٓ :طــ  0إًٌ طــ 59

 +إثشاءاخ اٌذفرش

اٌىراب واِالً  ِٓ :طــ  02إًٌ طــ 019
اٌٍّضِح  ِٓ :طــ  0إًٌ طــ 2

اٌىراب واِالً  ِٓ :طــ 2إًٌ طــ37
اٌٍّضِح  ِٓ :طـ  0إًٌ طــ 3

 +اإلثشاءاخ

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

6302/5/03م

ػشتي

الثالثاء

6302/5/00م

اعالِيح

األربعاء

6302/2/0م

لشآْ

جّيغ اٌغىس اٌّمشسج  +حفظ تٕذ أٔا أذؼٍُ ِغ إٌشاط
اٌّظاحة ٌٍغىس  +اٌٍّضِح

الخمٍس

6302/2/6م

ػٍىَ

اٌىراب واِالً  ِٓ :طــ  70إًٌ طـ 052
اٌٍّضِح  ِٓ :طــ  0إًٌ طــ 07

السبج

َ5106/6/0

سياضياخ

األسلاَ  0 ِٓ :إًٌ  01وراتح
وراب اٌحظح  ِٓ :طــ 01إًٌ طــ 71
وراب اٌىاجة  ِٓ :طــ  93إًٌ طــ62
اٌىراب واِالً ِٓ :طــ  2إًٌ طــ  + 096اٌٍّضِح تجّغ
اٌفشوع ِاػذا اٌرؼثيش  +اإلِالء طــ 0إًٌ طــ2
ٍِضِح اٌؼشتي  ِٓ :طــ  0إًٌ طــ 59

مالحظات
تإضافح إًٌ اٌذفرش +
وٍّاخ اإلِالء اٌراٌيح :
– Tv. - Lamp –bed
a pear – tea -sofa
 +إثشاءاخ اٌذفرش

اٌىراب واِالً  ِٓ :طــ  02إًٌ طــ 019
اٌٍّضِح  ِٓ :طــ  0إًٌ طــ 2

اٌىراب واِالً  ِٓ :طــ 2إًٌ طــ37
اٌٍّضِح  ِٓ :طـ  0إًٌ طــ 3

 +اإلثشاءاخ

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،
املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

َ5106/2/91

ػشتي

الثالثاء

َ5106/2/90

اعالِيح

األربعاء

َ5106/6/0

لشآْ

جّيغ اٌغىس اٌّمشسج  +حفظ تٕذ أٔا أذؼٍُ ِغ إٌشاط اٌّظاحة +
اٌٍّضِح

الخمٍس

َ5106/6/5

ػٍىَ

اٌىراب واِالً  :ػذا اٌىحذج األخيشج طــ 001إًٌ طـ021
اٌٍّضِح واٍِح ػذا طـ51إًٌ طـ 52

السبج

َ5106/6/0

سياضياخ

اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح

األحذ

َ5106/6/2

اجرّاػياخ

اٌجضء اٌثأي  :اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح

وراب اٌحظح  ِٓ :طـ  01إًٌ طــ 70
وراب اٌىاجة  ِٓ :طــ  92إًٌ طـ 63
ِاػذا طــ 67-64-63-62

مالحظات
اٌذفرش  +أوساق
اٌّشاجؼح
واإلثشاءاخ

اٌمشاءج  :اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح  +إثشاءاخ اٌذفرش
اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح – ػذا اٌذسوط اٌراٌيح :
( لظح ػثذهللا تٓ أَ ِىرىَ طــ  52إًٌ طـ57
(و ذحىيّه طًٍ هللا ػٍيه وعٍُ في وضغ اٌحجش األعىد ِٓ
طــ  69إًٌ طـ66
(و اإليّاْ تاٌشعً ػٍيهُ اٌغالَ ِٓ طـ001إًٌ طـ009

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،
املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

َ5106/2/91

ػشتي

الثالثاء

َ5106/2/90

اعالِيح

األربعاء

َ5106/6/0

لشآْ

جّيغ اٌغىس اٌّمشسج  +حفظ تٕذ أٔا أذؼٍُ ِغ إٌشاط اٌّظاحة
 +اٌٍّضِح

الخمٍس

َ5106/6/5

ػٍىَ

اٌىراب واِالً  :ػذا اٌىحذج األخيشج طــ 001إًٌ طـ021
اٌٍّضِح واٍِح ػذا طـ51إًٌ طـ 52

السبج

َ5106/6/0

سياضياخ

اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح

األحذ

َ5106/6/2

اجرّاػياخ

اٌجضء اٌثأي  :اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح

وراب اٌحظح  ِٓ :طـ  01إًٌ طــ 70
وراب اٌىاجة  ِٓ :طــ  92إًٌ طـ 63
ِاػذا طــ 67-64-63-62

مالحظات
اٌذفرش  +أوساق
اٌّشاجؼح
وإلثشاءاخ

اٌمشاءج  :اٌىراب واِالً
اٌٍّضِح واٍِح  +إثشاءاخ اٌذفرش
اٌىراب واِ ً
ال
اٌٍّضِح واٍِح – ػذا اٌذسوط اٌراٌيح :
( لظح ػثذهللا تٓ أَ ِىرىَ طــ  52إًٌ طـ57
(و ذحىيّه طًٍ هللا ػٍيه وعٍُ في وضغ اٌحجش األعىد ِٓ
طــ  69إًٌ طـ66
(و اإليّاْ تاٌشعً ػٍيهُ اٌغالَ ِٓ طـ001إًٌ طـ009

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

َ5106/2/91

ػشتي

ِا ذُ دساعره إًٌ طـ  +053اٌذفرش
واإلثشاءاخ

الثالثاء

َ5106/2/90

لشآْ

اٌىراب ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
اٌٍّضِح واٍِح  +اٌذفرش

األربعاء

َ5106/6/0

اعالِيح

اٌىراب ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
ػذا األٔاشيذ

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ

الخمٍس

َ5106/6/5

اجرّاػياخ

اٌىحذج اٌثاٌثح  +اٌىحذج اٌشاتؼح  +اٌٍّضِح

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ

السبج

َ5106/6/0

سياضياخ

األحذ

َ5106/6/2

ػٍىَ

وراب اٌحظح  ِٓ :طـ  01إًٌ طـ 63
وراب اٌىاجة  ِٓ :طـ  92إًٌ طـ 67

مالحظات
تاإلضافح إًٌ اٌذفرش  +وٍّاخ
اإلِالء اٌٍّظمح في اٌذفرش

اٌىراب  ِٓ :طـ  0إًٌ طـ 053
اٌٍّضِح  ِٓ :طـ  0إًٌ طـ 67

أوساق اٌّشاجؼح

اٌّمشس واًِ ػذا اٌىحذج األخيشج  +اٌٍّضِح

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

6302/5/03م

ػشتي

الثالثاء

6302/5/00م

لشآْ

األربعاء

6302/2/0م

اعالِيح

الخمٍس

6302/2/6م

اجرّاػياخ

السبج

َ5106/6/0

سياضياخ

األحذ

6302/2/5م

ػٍىَ

املقرر
وراب اٌحظح  ِٓ :طـ  01إًٌ طـ 63
وراب اٌىاجة  ِٓ :طـ  92إًٌ طـ 67

مالحظات
تاإلضافح إًٌ اٌذفرش
 +وٍّاخ اإلِالء
اٌٍّظمح في اٌذفرش

ِا ذُ دساعره إًٌ طـ  +053اٌذفرش واإلثشاءاخ
اٌىراب ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
اٌٍّضِح واٍِح  +اٌذفرش
اٌىراب ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ ػذا
األٔاشيذ

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ

اٌىحذج اٌثاٌثح  +اٌىحذج اٌشاتؼح  +اٌٍّضِح

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ

اٌىراب  ِٓ :طـ  0إًٌ طـ 053
اٌٍّضِح  ِٓ :طـ  0إًٌ طـ 67

أوساق اٌّشاجؼح

اٌّمشس واًِ ػذا اٌىحذج األخيشج  +اٌٍّضِح

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

َ5106/2/91

سياضياخ

ِٓ اٌىحذج األوًٌ إًٌ اٌىحذج اٌغاتؼح

اٌثالثاء

َ5106/2/90

اعالِيح

اٌىراب :اٌّمشس واِالً ػذا األٔاشيذ

األستؼاء

َ5106/6/0

ػٍىَ

اٌخّيظ

َ5106/6/5

ػشتي

اٌغثد

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

َ5106/6/2

لشآْ

مالحظات

وراب اٌحظح  ِٓ :طـ  01إًٌ طـ 70
ِاػذا طـ 66 -62-60 -69-27
وراب اٌىاجة  :طـ  92إًٌ طـ 62
ِاػذا طـ 60 - 69 -65- 60 - 22
اٌذفرش +أوساق اٌّشاجؼح  +اإلثشاءاخ
أوساق اٌّشاجؼح
اٌذفرش  +األثشاءاخ

اٌىراب :وً ِا ذُ دساعره  +اٌذفرش  +أوساق اٌّشاجؼح
وً ِا ذُ دساعره  +دسط اٌرىويذ اٌٍفظي  +اإلثشاءاخ +
أوساق اٌّشاجؼح
اٌراسيخ ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
اٌجغشافياِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
اٌىطٕيح  :اٌىحذج اٌثاٌثح فمظ

اٌذفرش  +اٌثشاءاخ

اٌّمشس واِالً  +اإلثشاءاخ  +اٌذفرش

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

َ5106/2/91

سياضياخ

ِٓ اٌىحذج األوًٌ إًٌ اٌىحذج اٌغاتؼح

اٌثالثاء

َ5106/2/90

اعالِيح

اٌىراب :اٌّمشس واِالً ػذا األٔاشيذ

األستؼاء

َ5106/6/0

ػٍىَ

اٌخّيظ

َ5106/6/5

ػشتي

اٌغثد

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

َ5106/6/2

لشآْ

مالحظات

وراب اٌحظح  ِٓ :طـ  01إًٌ طـ 70
ِاػذا طـ 66 -62-60 -69-27
وراب اٌىاجة  :طـ  92إًٌ طـ 62
ِاػذا طـ 60 - 69 -65- 60 - 22
اٌذفرش +أوساق اٌّشاجؼح  +اإلثشاءاخ
أوساق اٌّشاجؼح
اٌذفرش  +األثشاءاخ

اٌىراب :وً ِا ذُ دساعره  +اٌذفرش  +أوساق اٌّشاجؼح
وً ِا ذُ دساعره  +دسط اٌرىويذ اٌٍفظي  +اإلثشاءاخ +
أوساق اٌّشاجؼح
اٌراسيخ ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
اٌجغشافياِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واًِ
اٌىطٕيح  :اٌىحذج اٌثاٌثح فمظ

اٌذفرش  +اٌثشاءاخ

اٌّمشس واِالً  +اإلثشاءاخ  +اٌذفرش

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

6302/5/03م

سياضياخ

اٌىراب  ِٓ :طــ 2إًٌ طــ +009اٌذفرش

الثالثاء

6302/5/00م

اعالِيح

اٌىرابِ :مشس اٌرشَ اٌثأي واِالً  +اإلثشاءاخ  +اٌذفرش

األربعاء

6302/2/0م

لشآْ

اٌحفظ واٌرفغيش واِالً
اٌرجىيذ :واِالً ِغ ِا اخز عاتما ً

الخمٍس

6302/2/6م

ػٍىَ

اٌىراب واِالً  +اٌذفرش

السبج

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

6302/2/5م

ػشتي

وراب اٌحظح ِٓ طـ 01إًٌ طـ  67تاإلضافح إًٌ
لطؼح  ko koطـ75
وراب اٌىاجة ِٓ طـ  92إًٌ طـ  62تاإلضافح إًٌ
لطؼح  ko koطـ + 71طـــ 70

اٌىطٕيح  ِٓ :طـ 67إًٌ طــ010
اٌجغشافيا ِٓ :طــ  26إًٌ طــ31
ذاسيخ  :طــ  66إًٌ طــ005

مالحظات
اٌذفرش  +وٍّاخ
اإلِالء اٌٍّظمح في
اٌذفرش

اٌىراب واٌذفرش

اٌذفرش  +األثشاء

وً ِا ذُ دساعره ِٓ اٌىحذج االوًٌ حرً اٌىحذج
اٌراعؼح  +دسوط إٌحى واإلِالء في اٌىحذاخ  01و
 00و05

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

السبج

َ5106/2/52

E

االثنٍن

6302/5/03م

سياضياخ

اٌىراب  ِٓ :طــ 2إًٌ طــ +009اٌذفرش

الثالثاء

6302/5/00م

اعالِيح

اٌىرابِ :مشس اٌرشَ اٌثأي واِالً  +اإلثشاءاخ  +اٌذفرش

األربعاء

6302/2/0م

لشآْ

اٌحفظ واٌرفغيش واِالً
اٌرجىيذ :واِالً ِغ ِا اخز عاتما ً

الخمٍس

6302/2/6م

ػٍىَ

اٌىراب واِالً  +اٌذفرش

السبج

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

6302/2/5م

ػشتي

وراب اٌحظح ِٓ طـ 01إًٌ طـ  67تاإلضافح إًٌ
لطؼح  ko koطـ75
وراب اٌىاجة ِٓ طـ  92إًٌ طـ  62تاإلضافح إًٌ
لطؼح  ko koطـ + 71طـــ 70

اٌىطٕيح  ِٓ :طـ 67إًٌ طــ010
اٌجغشافيا ِٓ :طــ  26إًٌ طــ31
ذاسيخ  :طــ  66إًٌ طــ005

مالحظات
اٌذفرش  +وٍّاخ
اإلِالء اٌٍّظمح في
اٌذفرش

اٌىراب واٌذفرش

اٌذفرش  +األثشاء

وً ِا ذُ دساعره ِٓ اٌىحذج االوًٌ حرً اٌىحذج
اٌراعؼح  +دسوط إٌحى واإلِالء في اٌىحذاخ  01و
 00و05

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

َ5106/2/91

ػشتي

ِٓ اٌىحذج األوًٌ إًٌ اٌىحذج اٌراعؼح واِالً  +دسوط
إٌحى واإلِالء ِٓ اٌىحذج اٌحاديح ػشش و اٌثأيح ػشش+
اٌذفرش  +أوساق اٌّشاجؼح

اٌثالثاء

َ5106/2/90

ػٍىَ

اٌىراب واِالً

األستؼاء

َ5106/6/0

سياضياخ

اٌخّيظ

َ5106/6/5

اعالِيح

اٌغثد

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

َ5106/6/2

لشآْ

وراب اٌحظح اٌخاص  ِٓ :طــ 95إًٌ طــ 93
وراب اٌىاجة اٌخاص  ِٓ :طــ  05إًٌ طـ00
وراب اٌحظح اٌحىىِي  :طـــ 53إًٌ طـــ 65
وراب اٌىاجة اٌحىىِي  ِٓ :طــــ 92إًٌ طــــ 20

اٌىراب  :اٌىحذج اٌخاِغح  +اٌغادعح  +اٌغاتؼح
ِٓ طــ 021إًٌ طــ571

مالحظات

اٌذفرش  +أوساق
اٌّشاجؼح

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ
اٌذفرش

اٌىراب ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واِالً ِاػذا
طــٔ 52شيذ اإليّاْ تاٌىرة  +طــٔ 06شيذ األٔثياء +
طــ 070إًٌ طــ 029أػالَ اٌهذي .

 +اٌذفرش واٌّشاجؼح

وطٕيح ِٓ :طــ 70إًٌ طــ 006
اٌراسيخ ِٓ :طــ 3إًٌ طــ72
اٌجغشافيا  :طــ  21إًٌ طــ 052

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ

اٌحفظ واٌرفغيش  :عىسج اٌّّرحٕح واٌظف واِالً
اٌرجىيذ  :واِالً ِغ ِا أخز عاتما ً .

اٌذفرش

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

املقرر

اليوم

التاريخ

املادة

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

َ5106/2/91

ػشتي

ِٓ اٌىحذج األوًٌ إًٌ اٌىحذج اٌراعؼح واِالً  +دسوط
إٌحى واإلِالء ِٓ اٌىحذج اٌحاديح ػشش و اٌثأيح ػشش+
اٌذفرش  +أوساق اٌّشاجؼح

اٌثالثاء

َ5106/2/90

ػٍىَ

اٌىراب واِالً

األستؼاء

َ5106/6/0

سياضياخ

اٌخّيظ

َ5106/6/5

اعالِيح

اٌغثد

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

َ5106/6/2

لشآْ

وراب اٌحظح اٌخاص  ِٓ :طــ 95إًٌ طــ 93
وراب اٌىاجة اٌخاص  ِٓ :طــ  05إًٌ طـ00
وراب اٌحظح اٌحىىِي  :طـــ 53إًٌ طـــ 65
وراب اٌىاجة اٌحىىِي  ِٓ :طــــ 92إًٌ طــــ 20

اٌىراب  :اٌىحذج اٌخاِغح  +اٌغادعح  +اٌغاتؼح
ِٓ طــ 021إًٌ طــ571

مالحظات

اٌذفرش  +أوساق
اٌّشاجؼح

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ
اٌذفرش

اٌىراب ِ :مشس اٌفظً اٌذساعي اٌثأي واِالً ِاػذا
طــٔ 52شيذ اإليّاْ تاٌىرة  +طــٔ 06شيذ األٔثياء +
طــ 070إًٌ طــ 029أػالَ اٌهذي .

 +اٌذفرش واٌّشاجؼح

وطٕيح ِٓ :طــ 70إًٌ طــ 006
اٌراسيخ ِٓ :طــ 3إًٌ طــ72
اٌجغشافيا  :طــ  21إًٌ طــ 052

اٌذفرش  +اإلثشاءاخ

اٌحفظ واٌرفغيش  :عىسج اٌّّرحٕح واٌظف واِالً
اٌرجىيذ  :واِالً ِغ ِا أخز عاتما ً .

اٌذفرش

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

َ5106/2/91

ػشتي

اٌثالثاء

َ5106/2/90

ػٍىَ

املقرر

وراب اٌحىىِي :اٌىحذج اٌخاِغح +اٌغادعح  +اٌغاتؼح
اٌىراب اٌخاطح  :اٌىحذج اٌثاٌثح  +اٌشاتؼح

مالحظات

اٌذفرش

اٌىراب  ِٓ :اٌىحذج األوًٌ إًٌ اٌىحذج اٌؼاششج  +دسوط
إٌحى واإلِالء ِٓ اٌىحذج اٌحاديح ػشش واٌثأيح ػشش +اٌذفرش
وأوساق اٌّشاجؼح
اٌىراب  :اٌىحذج اٌحاديح ػشش  +اٌثأيح ػشش  +اٌثاٌثح ػشش
 +اٌذفرش واألوساق اٌخاطح تها
اٌىحذج اٌشاتؼح ػشش  +اٌخاِغح ػشش ِٓ ٍِخض األحياء

األستؼاء

َ5106/6/0

سياضياخ

اٌىراب  ِٓ :طــ  7إًٌ طــ 092
اٌىحذج اٌغادعح واٌغاتؼح واٌثإِح واٌراعؼح

اٌذفرش

اٌخّيظ

َ5106/6/5

اعالِيح

اٌىراب ِ :مشس اٌرشَ اٌثأي واِالً ِا ػذا شخظياخ
( ِٓ أػالَ اٌهذي )

اٌذفرش

اٌغثد

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

َ5106/6/2

لشآْ

اٌراسيخ  :طـ  3إًٌ طــ 72
اٌجغشافيا :طــ  21إًٌ طــ052
اٌىطٕيح  ِٓ :طــ  70إًٌ طــ 006

اٌذفرش +
اإلثشاءاخ

اٌحفظ واٌرفغيش  ِٓ :طـــ  016إًٌ طـ 003
اٌرجىيذ ِٓ :طــ  027إًٌ طــ ِ 075غ ِا أخز عاتماً

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

اٌغثد

َ5106/2/52

E

االثٕيٓ

َ5106/2/91

ػشتي

اٌثالثاء

َ5106/2/90

ػٍىَ

املقرر

وراب اٌحىىِي :اٌىحذج اٌخاِغح +اٌغادعح  +اٌغاتؼح
اٌىراب اٌخاطح  :اٌىحذج اٌثاٌثح  +اٌشاتؼح

مالحظات

اٌذفرش

اٌىراب  ِٓ :اٌىحذج األوًٌ إًٌ اٌىحذج اٌؼاششج  +دسوط
إٌحى واإلِالء ِٓ اٌىحذج اٌحاديح ػشش واٌثأيح ػشش +اٌذفرش
وأوساق اٌّشاجؼح
اٌىراب  :اٌىحذج اٌحاديح ػشش  +اٌثأيح ػشش  +اٌثاٌثح ػشش
 +اٌذفرش واألوساق اٌخاطح تها
اٌىحذج اٌشاتؼح ػشش  +اٌخاِغح ػشش ِٓ ٍِخض األحياء

األستؼاء

َ5106/6/0

سياضياخ

اٌىراب  ِٓ :طــ  7إًٌ طــ 092
اٌىحذج اٌغادعح واٌغاتؼح واٌثإِح واٌراعؼح

اٌذفرش

اٌخّيظ

َ5106/6/5

اعالِيح

اٌىراب ِ :مشس اٌرشَ اٌثأي واِالً ِا ػذا شخظياخ
( ِٓ أػالَ اٌهذي )

اٌذفرش

اٌغثد

َ5106/6/0

اجرّاػياخ

األحذ

َ5106/6/2

لشآْ

اٌراسيخ  :طـ  3إًٌ طــ 72
اٌجغشافيا :طــ  21إًٌ طــ052
اٌىطٕيح  ِٓ :طــ  70إًٌ طــ 006

اٌذفرش +
اإلثشاءاخ

اٌحفظ واٌرفغيش  ِٓ :طـــ  016إًٌ طـ 003
اٌرجىيذ ِٓ :طــ  027إًٌ طــ ِ 075غ ِا أخز عاتماً

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

املقرر

مالحظات

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
للعام 5102م 5102 -م

فرع  :حدة

عزيزي الطالب /
إْ اٌؼٍُ تاٌرؼٍُ  ،وإٌجاح تاٌّزاوشج واٌّثاتشج  ،واالعرؼذاد اٌجيذ ٌالِرحأاخ ِٓ أهُ ِا يغاػذن ػًٍ تٍىؽ رٌه .
فّٓ صسع اٌجذ واالجرهاد حظذ إٌجاح واٌرفىق ـ تإرْ هللا ـ
األكرم
األخ الفاضل  /ولي أمر الطالبـ  /ــة
تيٓ يذيىُ جذوي اِرحأاخ اٌفظً اٌذساعي اٌثأي ٌٍؼاَ  َ5106 / َ5102ساجيٓ ِٕىُ ذمذيُ اٌؼىْ ٌٕجٍىُ اٌىشيُ
وِغاػذذه ػًٍ اجرياص اٌفرشج وذحميك أفضً اٌّغرىياخ .
وتقبلوا خالص التحايا ،،،

اليوم

التاريخ

املادة

املقرر

مالحظات

ملحوظات :

ٌ بذأ االمتحاناث الساعت ( ) 03:8و ٌنتهً (  ) 083 :8فعلى أولٍاء أمىر المىاصالث الخاصت االلتزام بالىقج المحذد

 يرجى تسويد الطالب مبا حيتاجه من لوازم وأدوات مدرشية متكاملة .
 لن يدخل الطالب بدون رقم اجللوس لقاعة االمتحان
 االلتزام بالزي المذرسً أثناء فترة االمتحاناث
 ضرورة تصفية حساب الطالة للفصل الثاني كامل مامل سنضطر اسفني إيقاف الطالة عن االمتحان

إدارة املدرسة

