
     

 

 امتحانات النقل للمواد القوميةجدول 

 2018/2019ى الفصل الدراسي الثان

 للصفين  الثاني والثالث اإلبتدائي

 

 

 

  جدول امتحان التخلف عن 

 الفصل الدراسي األول 2019/2018

 للصفين  الثاني والثالث اإلبتدائي

 

 

 

 

 

 

 

 زمن االجابة مالحظات
 موعد االمتحان

 اليوم و التاريخ المادة
 من الي

تخصص العشرون 

 دقيقة األخيرة  لالمالء
 8:30 10:30 ساعتان

 اللغة العربية

 االمالء و الخط و
 7/5/2019الثالثاء 

واحدة ساعة   التربية  الدينية 8:30 9:30 

 

 8/5/2019األربعاء 

 

 زمن االجابة مالحظات
 موعد االمتحان

 اليوم و التاريخ المادة
 من الي

تخصص العشرون 

 دقيقة األخيرة  لالمالء
 11:00 1:00 ساعتان

 اللغة العربية

 االمالء و الخط و
 7/5/2019الثالثاء 

واحدة ساعة   التربية  الدينية 10:00 11:00 

 

 8/5/2019األربعاء 

 



 

      جدول امتحانات النقل للمواد القومية                   

 2018/2019ى الفصل الدراسي الثان

 للصفوف الرابع والخامس والسادس اإلبتدائي

 

 

 

 

                      جدول امتحان التخلف عن 

 الفصل الدراسي األول 2019/2018

 للصفوف الرابع والخامس والسادس اإلبتدائي

 

 

 

 

 

 زمن االجابة مالحظات
 موعد االمتحان

 اليوم و التاريخ المادة
 من الي

تخصص العشرون 

 دقيقة األخيرة  لالمالء
 8:30 11:00 ساعتان ونصف

 اللغة العربية

 االمالء و الخط و
 7/5/2019الثالثاء 

 التربية  الدينية 8:30 10:00 ساعة ونصف 

 

 8/5/2019األربعاء 

 

 8:30 10:00 ساعة ونصف 
الدراسات 

 اإلجتماعية
  9/5/2019الخميس 

 زمن االجابة مالحظات
 موعد االمتحان

 اليوم و التاريخ المادة
 من الي

تخصص العشرون 

 دقيقة األخيرة  لالمالء
 11:30 2:00 ساعتان ونصف

 اللغة العربية

 االمالء و الخط و
 7/5/2019الثالثاء 

 التربية  الدينية 10:30 12:00 ساعة ونصف 

 

 8/5/2019األربعاء 

 

 10:30 12:00 ساعة ونصف 
الدراسات 

 اإلجتماعية
  9/5/2019الخميس 



 

 

      جدول امتحانات النقل للمواد القومية                   

 2018/2019ى الفصل الدراسي الثان

 الصفين األول والثاني اإلعدادي        

 

 

                     

                      جدول امتحان التخلف عن 

                                  الفصل الدراسي األول 2019/2018      

     الصفين األول والثاني اإلعدادي   

 

 

 

 

 

 زمن االجابة مالحظات
 موعد االمتحان

 اليوم و التاريخ المادة
 من الي

تخصص العشرون 

 دقيقة األخيرة  لالمالء
:11 ساعتان ونصف 00 8:30 

 اللغة العربية

 االمالء و الخط و
 7/5/2019الثالثاء 

ونصفساعة    التربية  الدينية 8:30 10:00 

 

 8/5/2019األربعاء 

 

 8:30 10:30 ساعتان 
الدراسات 

 اإلجتماعية
  9/5/2019الخميس 

 زمن االجابة مالحظات
 موعد االمتحان

 اليوم و التاريخ المادة
 من الي

تخصص العشرون 

 دقيقة األخيرة  لالمالء
 11:30 2:00 ساعتان ونصف

 اللغة العربية

 االمالء و الخط و
 7/5/2019الثالثاء 

 التربية  الدينية 10:30 12:00 ساعة ونصف 

 

 8/5/2019األربعاء 

 

 11:00 1:00 ساعتان 
الدراسات 

 اإلجتماعية
  9/5/2019الخميس 



 دول امتحانات النقل للمواد القومية      

 2018/2019ى الفصل الدراسي الثان            

                  الصفين األول والثاني الثانوي                                                             

  

 

                            جدول امتحان التخلف عن 

                                  الفصل الدراسي األول 2019/2018      

                  الصفين األول والثاني الثانوي            

 

 اليوم و التاريخ المادة موعد االمتحان زمن االجابة مالحظات

 من الي

 8:30 11:30 ثالث ساعات 
 اللغة العربية

 
 7/5/2019الثالثاء 

 الجغرافيا 8:30 10:30 ساعتان 
 8/5/2019األربعاء 

 

 التاريخ 8:30 10:30 ساعتان 
  9/5/2019الخميس 

 

 وطنيةاألول الثانوي: التربية ال 8:30 9:30 ساعة 

 8:30 9:30 ساعة  12/5/2019األحد 
الثاني الثانوي: المواطنة وحقوق 

 اإلنسان

 التربية الدينية 10:00 11:30 ساعة و نصف 

 اليوم و التاريخ المادة موعد االمتحان زمن االجابة مالحظات

 من الي

 12:00 3:00 ثالث ساعات 
  اللغة العربية

 
 7/5/2019الثالثاء 

 الجغرافيا 11:00 1:00 ساعتان 
 8/5/2019األربعاء 

 

 التاريخ 11:00 1:00 ساعتان 
  9/5/2019الخميس 

 

 وطنيةاألول الثانوي: التربية ال 12:00 1:00 ساعة 

 12:00 1:00 ساعة  12/5/2019األحد 
الثاني الثانوي: المواطنة وحقوق 

 اإلنسان

 التربية الدينية 1:30 3:00 ساعة و نصف 


