
 

 
 

    املسار العام  –الصف الثاني عشر 

 

 أيام االمتحان
 املواد الدراسية

 فترة االمتحان

 إلى  من  التاريخ  اليوم 

2020- 06-21 األحد  ص  11:30 ص  10:30 الفيزياء  

2020- 06-22 االثنين  ص  11:30 ص  10:30 الدراسات االجتماعية 

2020- 06-23 الثالثاء   ص  11:30 ص  10:30 اللغة العربية   

2020- 06-24 األربعاء  ص  11:30 ص  10:30 األحياء / الكيمياء  

2020- 06-25 الخميس    ص  11:30 ص  10:30 نجليزية اللغة ال  

2020- 06-28 األحد  ص  11:30 ص  10:30 الرياضيات 

2020- 06-29 االثنين  ص  11:30 ص  10:30 التربية السالمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019/2020امتحانات نهاية العام الدراس ي  جدول 

 والتعليم   لطلبة التعليم العام والخاص املطبق ملنهاج وزارة التربية 

   :الطالب عزيزي   

 
 دقيقة  60الزمن الكلي لالمتحان ▪

 خالل مؤقت زمني.   يظهر بجانب السؤال من  كل سؤال مقيد بزمن▪

 وقبل انتهاء الوقت املحدد للسؤال.  من إجابة السؤال قبل االنتقال للسؤال التالي  التأكد  على الطلبة▪

 عند انتهاء الزمن املخصص للسؤال اليمكن اإلجابة عنه او تغيير اإلجابة ويجب االنتقال للسؤال التالي مباشرة. ▪

 الطالب للسؤال التالي ال يمكن العودة للسؤال السابق.  عند انتقال▪



 

 

 

 

 

 

 أيام االمتحان
 املواد الدراسية

 فترة االمتحان

 إلى  من التاريخ  اليوم 

2020- 06-21 األحد  ص  11:30 ص  10:30 الفيزياء  

2020- 06-22 ثنيناال  ص  11:30 ص  10:30 الدراسات االجتماعية 

2020- 06-23 الثالثاء   ص  11:30 ص  10:30 اللغة العربية   

2020- 06-24 األربعاء  ص  11:30 ص  10:30 الكيمياء  

2020- 06-25 الخميس    ص  11:30 ص  10:30 نجليزية اللغة ال  

2020- 06-28 األحد  ص  11:30 ص  10:30 الرياضيات 

2020- 06-29 ثنيناال  ص  11:30 ص  10:30 التربية السالمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019/2020امتحانات نهاية العام الدراس ي  جدول 

 لطلبة التعليم العام والخاص املطبق ملنهاج وزارة التربية والتعليم  

 املسار املتقدم      –الصف الثاني عشر 

:الطالب عزيزي   

 دقيقة  60الزمن الكلي لالمتحان ▪

 خالل مؤقت زمني.   بجانب السؤال من يظهر بزمنكل سؤال مقيد ▪

 وقبل انتهاء الوقت املحدد للسؤال.  من إجابة السؤال قبل االنتقال للسؤال التالي  التأكد الطلبةعلى ▪

 عند انتهاء الزمن املخصص للسؤال اليمكن اإلجابة عنه او تغيير اإلجابة ويجب االنتقال للسؤال التالي مباشرة. ▪

 للسؤال التالي ال يمكن العودة للسؤال السابق. الطالب انتقالعند ▪

 



 

 

 

 

 م 2020-2019جدول امتحان نهاية العام الدراس ي 

 لتعليم املستمر املتكامل الطلبة مسار 

 الدراسة األكاديميةمسار  –الصف الثاني عشر 

 

 أيام االمتحان
 املواد الدراسية

 فترة االمتحان

 إلى من  التاريخ  اليوم 

2020- 06-21 األحد  م  5:30 م  4:30 الفيزياء  

2020- 06-22 االثنين  م  5:30 م  4:30 الدراسات االجتماعية 

2020- 06-23 الثالثاء   م  5:30 م  4:30 اللغة العربية   

2020- 06-24 األربعاء  م  5:30 م  4:30 األحياء / الكيمياء  

2020- 06-25 الخميس    م  5:30 م  4:30 نجليزية اللغة ال  

2020- 06-28 األحد  م  5:30 م  4:30 الرياضيات 

2020- 06-29 ثنيناال  م  5:30 م  4:30 التربية السالمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيزي الدارس:

 

 دقيقة  60الزمن الكلي لالمتحان ▪

 مؤقت زمني.  خالل منبجانب السؤال  يظهر بزمنكل سؤال مقيد ▪

 انتهاء الوقت املحدد للسؤال.  التالي وقبلمن إجابة السؤال قبل االنتقال للسؤال  التأكد الدارسعلى ▪

 عند انتهاء الزمن املخصص للسؤال اليمكن اإلجابة عنه او تغيير اإلجابة ويجب االنتقال للسؤال التالي مباشرة. ▪

 للسؤال التالي ال يمكن العودة للسؤال السابق. الدارس انتقالعند ▪



 

 

 

 

 

 م 2020-2019جدول امتحان نهاية العام الدراس ي 

 لتعليم املستمر املتكامل لطلبة مسار ا

 الدراسة املنزلية مسار  –الصف الثاني عشر 

 

 أيام االمتحان
 املواد الدراسية

 فترة االمتحان

 إلى  من  التاريخ  اليوم 

2020- 06-21 األحد  م  5:30 م  4:30 الفيزياء  

2020- 06-22 االثنين  م  5:30 م  4:30 الدراسات االجتماعية 

2020- 06-23 الثالثاء   م  5:30 م  4:30 اللغة العربية   

2020- 06-24 األربعاء  م  5:30 م  4:30 األحياء / الكيمياء  

2020- 06-25 الخميس    م  5:30 م  4:30 نجليزية اللغة ال  

2020- 06-28 األحد  م  5:30 م  4:30 الرياضيات 

2020- 06-29 االثنين  م  5:30 م  4:30 التربية السالمية  

 

 

 

 

 عزيزي الدارس:

 

 دقيقة  60الزمن الكلي لالمتحان ▪

 مؤقت زمني.  خالل منبجانب السؤال  يظهر بزمنكل سؤال مقيد ▪

 وقبل انتهاء الوقت املحدد للسؤال.  التأكد من إجابة السؤال قبل االنتقال للسؤال التالي   على الدارس▪

 عند انتهاء الزمن املخصص للسؤال اليمكن اإلجابة عنه او تغيير اإلجابة ويجب االنتقال للسؤال التالي مباشرة. ▪

 السابق.الدارس للسؤال التالي ال يمكن العودة للسؤال   عند انتقال▪


