
   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 الثالثالدراسي  الفصل نهايةامتحان 

 للصف األول
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:00إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 
 

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعة ونصف  الفترة الكلية لالمتحان ) ▪

 .ةتوجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسيطلبة أو للبقراءة األسئلة  حال يسم ▪

 – روابط مهمةعبر   .moe.gov.aewwwمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 المناهج والتقييم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 للصف الثاني

 
    

 أيام االمتحان
 الدراسيةالمواد 

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:00إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 
 

 
 

 

 الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 للصف الثالث
    

 االمتحانأيام 
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:00إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء
 

 
 
 
 الفترة الكلية لالمتحان ) ساعة ونصف ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 للصف الرابع 
    

 االمتحانأيام 
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 
 

 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم  ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 للصف الخامس

 االمتحانأيام 
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء
    

 
 

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 ( ةنخبال /العام )  للصف السادس

 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء
    

 
 

 
 

 
 

 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ) ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

روابط عبر  www.moe.gov.ae moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 المناهج والتقييم  – مهمة

 
 

 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 (ةالنخب/  العام)السابع للصف 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء
    

 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ) ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 (نخبةالعام / ال)للصف الثامن 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

    
 
 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك .ساعتانالفترة الكلية لالمتحان ) ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 

 
    

 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

   العام  المسار التاسعللصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم المتكاملة 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 
    

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . تانالفترة الكلية لالمتحان ) ساع ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 

 
 

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 متقدمال المسارالتاسع للصف 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 األحياء 27/06/2019 الخميس
   

    

 
 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 نخبةال مسارللصف التاسع 
 

 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 األحياء 27/06/2019 الخميس

 الكيمياء 30/06/2019 األحد
   

    
 

 
 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 التخصصي المسارللصف التاسع 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء
   

    
 

 
 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 العام    المسار للصف العاشر
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 األحياء 27/06/2019 الخميس

 
    

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 

 
 

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 متقدم   ال رالعاشر المساللصف 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 الكيمياء 27/06/2019 الخميس

 
    

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 النخبة العاشر مسارللصف 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 الكيمياء 27/06/2019 الخميس

 األحياء 30/06/2019 األحد
   

    

 
 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 التخصصي المسارللصف العاشر 

 
 

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 العلوم 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء
   

    

 
 
 
 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 العام    المسارللصف الحادي عشر
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 األثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 الكيمياء 27/06/2019 الخميس 

 العلوم الصحية  30/06/2019 األحد 

 
    

 
 
 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 
 

 
 

 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 نهاية الفصل الدراسي الثالثامتحان 

 متقدم   ال المسارللصف الحادي عشر 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 األحياء 27/06/2019 الخميس

 العلوم الصحية  30/06/2019 األحد

 
    

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 

 
 
 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 الدراسي الثالثنهاية الفصل امتحان 

 العام   المسار للصف الثاني عشر 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 األحياء/الكيمياء  27/06/2019 الخميس

 العلوم الصحية  30/06/2019 األحد

 
    

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 

 
 

 
 
 

 الطالب عزيزي 



   

 

2019 
18 

 دولــــجـــ

 الدراسي الثالثنهاية الفصل امتحان 

 متقدم   ال المسارللصف الثاني عشر 
    

 أيام االمتحان
 المواد الدراسية

 فترة االمتحان

 
 التاريخ اليوم

 سالميةاإلتربية ال 19/06/2019 األربعاء

 (11:30إلى    09:30)من 

 جتماعيةاالدراسات ال 20/06/2019 الخميس

 الرياضيات 23/06/2019 األحد

 اللغة العربية 24/06/2019 االثنين

 الفيزياء 25/06/2019 الثالثاء

 اللغة اإلنجليزية 26/06/2019 األربعاء

 الكيمياء  27/06/2019 الخميس

 العلوم الصحية  30/06/2019 األحد

 
    

 
 

 

 ( ، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك . ساعتانالفترة الكلية لالمتحان )  ▪

 .ةبقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو اإلجابة في جميع المواد الدراسي حال يسم ▪

المناهج  – روابط مهمةعبر  www.moe.gov.aeمقرر االمتحان متوفر على موقع وزارة التربية والتعليم  ▪

 والتقييم 

 

 
 
 
 

 الطالب عزيزي 


