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 محافظة الجيزة            
 مديرية التربية التعليم      

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 ى من التعليم األساسى األولجدول امتحان النقل للحلقة 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول لغات (   –للصف الثانى االبتدائي عام  ) عربى 

 المادة  اليوم والتاريخ

 مسائى  صباحى 

 المدة 

 إلى  من  إلى  من 

 االثنين
:/2/3123 

 ساعة ونصف  3041 2011 21041 011: لغة عربية وخط 

 ساعة  4056 3056 23011 22011 تربية دينية 

 الثالثاء
21/2/3123 

 و نصفساعة  3041 2011 21041 011: رياضيات 

  -مالحظات 0
  الشامل . التربوى التقويم إعادة تنظيمبشأن  3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 . ًالتقويم فى اللغة األجنبية يكون شفهيا 

  يجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات  حسب ظروؼ كل مدرسة 

 يختار التلميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته و ذلك فى بداية الفصل الدراسى . 

 ة واحدة تقييم عملى لكل مادة النشاط الفنى و النشاط الرياضى ساع . 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات
 ى من التعليم األساسى األولجدول امتحان النقل للحلقة 

 3123/  3122الفصل الدراسى األول لغات (  –للصف الثالث االبتدائى عام  ) عربى 

 المادة  اليوم والتاريخ

 مسائى  صباحى 

 المدة 

 لى إ من  إلى  من 

 االثنين
:/2/3123 

 4011 2011 22011 011: لغة عربية وخط 
 ساعتان

دقيقة لإلمالء من زمن  31تخصص 
 اإلجابة

 ساعة  5041 4041 23041 22041 تربية دينية 

 الثالثاء
21/2/3123 

  و نصف ساعة 3041 2011 21041 011: رياضيات 

 و نصف ساعة 5041 4011 23041 22011 لغة أجنبية 

  -مالحظات 0
  الشامل .التربوى التقويم  إعادة تنظيمبشأن   3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

  يجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات  حسب ظروؼ كل مدرسة  

  يختار التلميذ نشاطين من قائمة األنشطة االختيارية و فق ميوله و اهتماماته و قدراته . 

  يكون عمليا و يعقد قبل نهاية الفصل الدراسى التربويةطة األنشمواد م يتقو . 
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 محافظة الجيزة             
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات
 ى من التعليم األساسى األولجدول امتحان النقل للحلقة 

 3123/  3122الفصل الدراسى األول لغات (  –للصف الرابع  االبتدائى عام  ) عربى 

 المادة  اليوم والتاريخ
 المدة  ئى مسا صباحى 

 إلى  من  إلى  من 

 األربعاء
29/2/3123 

 4041 2011 22041 011: لغة عربية و خط
 ساعتان و نصف

 دقيقة لإلمالء من زمن اإلجابة 31تخصص 

 السبت
32/2/3123 

 ساعة ونصف 3041 2011 21041 011: اضيات ػػػري

 ساعة ونصف 5041 4011 23041 22011 ية دينية ػػترب

 األحد
33/2/3123 

 ساعة ونصف 3041 2011 21041 011: غة أجنبػػية ػل

 ساعة ونصف 5041 4011 23041 22011 علػػػػوم
 االثنين

34/2/3123 
 ساعة و نصف 3041 2011 21041 011: دراسات اجتماعية

  -مالحظات 0
  لتطبيق التقويم التربوى الشامإعادة تنظيم بشأن  3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى. 

   لمػػدة سػػاعتين ويبػػدأ االمتحػػان مػػن يجػػرى امتحػػان مػػادة المسػػتوى الرفيػػع بمػػدارس اللغػػات حسػػب ظػػروؼ كػػل مدرسػػة
 الساعة التاسعة صباحاً .

 . يجرى االمتحان العملى لمادة العلوم فى موعد سابق و حسب ظروؼ كل مدرسة 

 هتماماتهيختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و ا . 

 تقويم مواد األنشطة التربوية يكون عمليا و يعقد قبل نهاية الفصل الدراسى . 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات
 ى من التعليم األساسى األولجدول امتحان النقل للحلقة 

 3123/  3122الفصل الدراسى األول لغات (  –للصف الخامس  االبتدائي عام ) عربى 

 ادة الم اليوم والتاريخ
 مسائى  صباحى 

 المدة 
 إلى  من  إلى  من 

 األربعاء
29/2/3123 

 4041 2011 22041 011: لغة عربية و خط
 ساعتان و نصف

 دقيقة لإلمالء من زمن اإلجابة 31تخصص 

 السبت
32/2/3123 

 ساعة ونصف 3041 2011 21041 011: رياضيات 

 فساعة ونص 5041 4011 23041 22011 تربية دينية 

 األحد
33/2/3123 

 ساعة ونصف 3041 2011 21041 011: لغة أجنبػػية 

 ساعة ونصف 5041 4011 23041 22011 علػػػػوم
 االثنين

34/2/3123 
 ساعة و نصف 3041 2011 21041 011: دراسات اجتماعية

  -مالحظات 0
  بوى الشاملبشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التر  3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى. 

   لمػػدة سػػاعتين ويبػػدأ االمتحػػان مػػن يجػػرى امتحػػان مػػادة المسػػتوى الرفيػػع بمػػدارس اللغػػات حسػػب ظػػروؼ كػػل مدرسػػة
 الساعة التاسعة صباحاً .

 . يجرى االمتحان العملى لمادة العلوم فى موعد سابق و حسب ظروؼ كل مدرسة 

 دراته و اهتماماتهيختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و ق. 

 تقويم مواد األنشطة التربوية يكون عمليا و يعقد قبل نهاية الفصل الدراسى . 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 ى من التعليم األساسى األولجدول امتحان شهادة إتمام دراسة الحلقة 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول لغات (  –للصف السادس  االبتدائى عام  ) عربى 

 المادة  اليوم والتاريخ
   الزمن

 المدة 
 إلى  من 

 األربعاء
22/2/3123 

 ساعتان و نصف   22041 :0  11 لغة عربية و خط
 دقيقة لإلمالء من زمن اإلجابة 31تخصص 

 الخميس
23/2/3123 

 ساعة و نصف 021  41 :0  11  رياضػػيات

 ساعة ونصف 23041 22011 تربية دينية

 السبت
25/2/3123 

 ساعة و نصف 021  41 :0  11 لغة أجنبية

 ساعة ونصف 23041 22011 علػػػوم
 األحد

 ساعة ونصف 021  41 :0  11 اجتماعية دراسات 26/2/3123

  التقويم التربوى الشامل إعادة تنظيم بشأن  3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى. 

 لكل من األنشطة الصفية و اختبار نصف الفصل الدراسى مدة تخطر لجنة النظام و المراقبة بالدرجات فى كشوؼ معت . 

 تخطر لجنة النظام و المراقبة بالدرجات فى كشوؼ معتمدة و تقويم مواد األنشطة التربوية يكون عمليا و يعقد قبل نهاية الفصل الدراسى. 

  الدرجات إلى لجنة النظام و المراقبة  الغإبلمادة العلوم فى موعد سابق وحسب ظروؼ كل مدرسة ،و يتم  العملىيجرى االمتحان . 

  يجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات حسب ظروؼ كل مدرسة  . 
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 محافظة الجيزة 
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات
 الثانى لمدارس الفصل الواحد  الصفجدول امتحان 

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة  اليوم والتاريخ
 الزمن

 المدة 
 إلى  من 

 االثنين
:/2/3123 

 ساعة  21011 011: ربية ػػلغة ع

 ساعة 22041 21041 عربىػالخط ال

 الثالثاء
21/2/3123 

 ساعة  21011 :0  11 رياضػػػيات

 ساعة  022  41 21041 تربية دينػػية 

  -مالحظات 0
  2لسنة 577يطبق القرار الوزارى::: . 

 المدرسة .يجرى امتحان اللغة األجنبية شفهياً ب 

 .يجرى االمتحان العملى لمادتي التكوين المهنى والمشروعات حسب ظروؼ كل مدرسة وفى موعد سابق 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 الثالث لمدارس الفصل الواحد   الصفجدول امتحان 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة  اليوم والتاريخ
 الزمن 

 المدة 
 إلى  من 

 ثنيناال
:/2/3123 

 ساعة ونصف  21041 011: لغة عػػربية 

 ساعة ونصف 23041 22011 تربػية ديػنية 

 ساعػػة 3011 2011 الخط الػعربى
 الثالثاء

21/2/3123 

 ساعة ونصف  21041 :0  11 ريػػاضيات

 ساعة ونصف 023  41 22011 اللغة األجنبية

  -مالحظات 0
  2 لسنة 577يطبق القرار الوزارى::: . 

  حسب ظروؼ كل مدرسة يجرى االمتحان العملى لمواد التكوين المهنى والمشروعات فى موعد سابق. 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 الرابع لمدارس الفصل الواحد  الصفجدول امتحان 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة  اليوم والتاريخ
 الزمن

 المدة 
 إلى  من 

 األربعاء
29/2/3123 

 ساعة و نصف  21041 011: ية ػػػلغة عرب

 ساعة 23011 22011 ربى ػػالخط الع
 السبت

32/2/3123 

 ساعة ونصف 21041 011: اضيات ػػري

 ساعة ونصف 23041 22011 ية دينية ػترب
 األحد

33/2/3123 

 ساعة و نصف 21041 011: غة أجنبية  ػػل

 ساعة و نصف 23041 22011 لومػػػع

 االثنين
34/2/3123 

 ساعة و نصف 21041 011: دراسات اجتماعية 

  -مالحظات 0
  وتعديالته . :::2لسنة  577يطبق القرار الوزارى 

 . يجرى االمتحان العملى لمادتى التكوين المهنى والمشروعات فى موعد سابق حسب ظروؼ كل مدرسة 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 مدارس الفصل الواحد الخامس ل الصفجدول امتحان 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة  اليوم والتاريخ
 الزمن

 المدة 
 إلى من

 األربعاء
29/2/3123 

 ساعتان  22011 011: لغة عربية 

 ساعة 23041 22041 الخط العربى 

 السبت
32/2/3123 

 ساعة ونصف 21041 011: رياضيات 

 اعة ونصفس 23041 22011 تربية دينية 

 األحد
33/2/3123 

 ساعة و نصف 21041 011: لغة أجنبية

 ساعة و نصف 23041 22011 علوم

 االثنين
 ساعة و نصف 21041 011: دراسات اجتماعية  34/2/3123

  -مالحظات 0
  وتعديالته . :::2لسنة  577يطبق القرار الوزارى 

 حسب ظروؼ كل مدرسةات فى موعد سابق يجرى االمتحان العملى لمواد التكوين المهنى والمشروع . 

    

    

    

   

    

   



 9 

 ة الجيزةمحافظ
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 السادس لمدارس الفصل الواحد  الصفجدول امتحان 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة  اليوم والتاريخ
   الزمن

 المدة 

 إلى  من 

 األربعاء
22/2/3123 

 ساعتان  22011 :0  11 لغة عربية 

 ساعة 23041 22041 الخط العربى 

 الخميس
23/2/3123 

 ساعة و نصف 021  41 :0  11  رياضيات

 ساعة ونصف 23041 22011  التربية الدينية

 السبت
25/2/3123 

 ساعة و نصف 021  41 :0  11 لغة أجنبية

 ساعة و نصف 23041 22011 علػػوم
 األحد

 ساعة ونصف 021  41 :0  11 اجتماعية دراسات 26/2/3123

  -مالحظات 0
  وتعديالته . :::2لسنة  577يطبق القرار الوزارى 

   حسب ظروؼ كل مدرسة  يجرى االمتحان العملى لمواد التكوين المهنى والمشروعات فى موعد سابق. 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 لغات ( –والثانى اإلعدادى ) عام  األولجدول امتحان الصفين 
 الواحدةلمدارس الفترة  3123 / 3122الفصل الدراسى األول 

 اليوم والتاريخ
 الصػػف الثانى   األولالصػػف 

 المدة إلى من المادة المدة إلى من المادة

 االثنين
:/2/3123 

 22041 011: خط ال عربية واللغة ال

 ساعتان ونصف
 31يخصص 

 دقيقة لإلمالء

اللغة العربية و 
 الخط

:011 22041 

 ساعتان ونصف
 31يخصص 

 لإلمالء دقيقة

 الثالثاء
21/2/3123  

 ساعتان 22011 011: دراسات اجتماعية  ساعتان 22011 011: علوم ال

 ساعة و نصف  2011 22041 اللغة الفرنسية ساعة ونصف 2011 22041 تربية دينية

 األربعاء
22/2/3123 

 ساعتان 22011 011: اللغة األجنبية ساعتان  22011 011: دراسات اجتماعية 

 ساعة و نصف 2011 22041 التربية دينية ساعة و نصف 2011 22041 غة فرنسيةل

 الخميس
23/2/3123 

 ساعتان 22011 011: الهندسة ساعتان 22011 011: اللغة األجنبية

 ساعة  23041 22041 الحاسب اآللى ساعة 23041 22041 لىاآلحاسب ال

 السبت
25/2/3123 

 ساعتان  22011 011: و اإلحصاء الجبر ساعتان 22011 011: الهندسة

 ساعتان 2041 22041 التربية الفنية ساعتان 2041 22041 التربية الفنية

 األحد
26/2/3123 

 ساعتان 22011 011: العلػػوم ساعتان 22011 011: الجبر و اإلحصاء

تربية رياضية خاص 
 بالسعيدية

 ساعة 23041 22041
 تربية رياضية 

 خاص بالسعيدية
 ساعة 23041 22041

  التقويم التربوى الشامل إعادة تنظيمبشأن  3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى. 

 يختار التلميذ نشاطين من قائمة األنشطة االختيارية وفق ميوله و اهتماماته و قدراته  . 

 األقليكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على التربوية مواد األنشطة م يقو ت . 

  فػػى موعػػد سػػابق وحسػػب ظػػروؼ كػػل مدرسػػة ويعفػػى طػػالب المنػػازل مػػن لمػػدة سػػاعة و الحاسػػب اآللػػى العلػػوم  ةادى االمتحػػان العملػػى لمػػيجػػر
 . العملى و اللغة الفرنسية على سبيل التجريب االمتحان

  حسب ظروؼ كل مدرسة .لكل من اللغة األولى و الثانية امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 لطلبة واالمتحاناتإدارة شئون ا

 لغات ( –الثانى اإلعدادى ) عام  جدول امتحان الصفين األول و
 ( الفترة الصباحيةلمدارس الفترتين )  3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 اليوم والتاريخ
 الصػػف الثانى  الصػػف األول 

 المدة إلى من المادة المدة إلى من المادة

 االثنين
:/2/3123 

عربية و اللغة ال
 الخط 

9011 21041 

 ساعتان ونصف
 31يخصص 

 دقيقة لإلمالء

اللغة العربية و 
 الخط

9011 21041 

 ساعتان ونصف
 31يخصص 

 دقيقة لإلمالء

 الثالثاء
21/2/3123  

 ساعتان 21011 9011 دراسات اجتماعية  ساعتان 21011 9011 العلػػوم 

 ساعة و نصف  23011 21041 سيةاللغة الفرن ساعة ونصف 23011 21041 تربية دينية

 األربعاء
22/2/3123 

 ساعتان 21011 9011 اللغة األجنبية ساعتان  21011 9011 دراسات اجتماعية 

 ساعة و نصف 23011 21041 التربية دينية ساعة و نصف 23011 21041 لغة فرنسية

 الخميس
23/2/3123 

 ساعتان 21011 9011 الهندسة ساعتان 21011 9011 اللغة األجنبية

 ساعة  22041 21041 الحاسب اآللى ساعة 22041 21041 الحاسب اآللى

 السبت
25/2/3123 

 ساعتان  21011 9011 الجبر و اإلحصاء ساعتان 21011 9011 الهػندسة

 ساعتان 23041 21041 التربية الفنية ساعتان 23041 21041 التربية الفنية

 األحد
26/2/3123 

الجبر و 
 اإلحصاء

 ساعتان 21011 9011 العلػػوم ساعتان 21011 9011

  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

  .يختار التلميذ نشاطين من قائمة األنشطة االختيارية وفق ميوله و اهتماماته و قدراته 

 األقلل الدراسى بأسبوعين على تقويم مواد األنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفص . 

  يجػػرى االمتحػػان العملػػى لمػػادة العلػػوم و الحاسػػب اآللػػى لمػػدة سػػاعة فػػى موعػػد سػػابق وحسػػب ظػػروؼ كػػل مدرسػػة ويعفػػى طػػالب المنػػازل مػػن
 االمتحان العملى و اللغة الفرنسية على سبيل التجريب .

 حسب ظروؼ كل مدرسة .ثانية امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات لكل من اللغة األولى و ال 
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 محافظة الجيزة
 ديرية التربية التعليمم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات
 لغات (  –والثانى اإلعدادى ) عام  األولجدول امتحان الصفين 

 ( فترة المسائيةاللمدارس الفترتين )  3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 اليوم والتاريخ
 الصػػف الثانى   األولالصػػف 

 المدة ىإل من المادة المدة إلى من المادة

 االثنين
:/2/3123 

 4011 23041 لغة عربية وخط
 ساعتان ونصف

 دقيقة إمالء 31يخصص 
 4011 23041 اللغة العربية و خط

 ساعتان ونصف
 دقيقة إمالء 31يخصص 

 الثالثاء
21/2/3123  

 ساعتان 3041 23041 دراسات اجتماعية  ساعتان 3041 23041 لوم ػػػعال

 ساعة و نصف  5041 4011 اللغة الفرنسية ساعة ونصف 5041 4011 التربية الديػنية

 األربعاء
22/2/3123 

 ساعتان 3041 23041 اللغة األجنبية ساعتان  3041 23041 دراسات اجتماعية 

 ساعة و نصف 5041 4011 التربية الدينية ساعة و نصف 5041 4011 فرنسيةاللغة ال

 الخميس
23/2/3123 

 ساعتان 3041 23041 الهندسة ساعتان 3041 23041 اللغة األجنبية

 ساعة  5011 4011 الحاسب اآللى ساعة 5011 4011 لىاآلحاسب ال

 السبت
25/2/3123 

 ساعتان  3041 23041 الجبر و اإلحصاء ساعتان 3041 23041 ندسةػػػاله

 ساعتان 6011 4011 التربية الفنية ساعتان 6011 4011 التربية الفنية

 األحد
26/2/3123 

 ساعتان 3041 23041 العلػػوم ساعتان 3041 23041 الجبر و اإلحصاء

  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

  .يختار التلميذ نشاطين من قائمة األنشطة االختيارية وفق ميوله و اهتماماته و قدراته 

 ليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على األقل .تقويم مواد األنشطة التربوية يكون عم 

  يجػػرى االمتحػػان العملػػى لمػػادة العلػػوم و الحاسػػب اآللػػى لمػػدة سػػاعة فػػى موعػػد سػػابق وحسػػب ظػػروؼ كػػل مدرسػػة ويعفػػى طػػالب المنػػازل مػػن
 االمتحان العملى و اللغة الفرنسية على سبيل التجريب .

 حسب ظروؼ كل مدرسة .اللغة األولى و الثانية  امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات لكل من 
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 محافظة الجيزة
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات

 لغات (   –جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة  بمرحلة التعليم األساسى ) عام 
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المػػػادة اليوم والتاريخ
 الػػزمػػن

 مالحظات المدة
 إلى من

 الثالثاء
28/2/3123 

 22041 011: و خط لغة عربية

 ساعتان ونصف
دقيقة  31يخصص منها 
 إمالء

 

 األربعاء
29/2/3123 

  ساعتان 22011 011: العلػػػػوم
  ساعتان 2041 22041 التربية الفنية

 السبت
32/2/3123 

  ساعتان 22011 011: اللغة األجنبية
  ساعة و نصف 2011 22041 التربية الدينية

 األحد
33/2/3123 

  ساعتان 22011 011: الجبر و اإلحصاء

 االثنين
34/2/3123  

  ساعتان 22011 011: الهػػندسة
  ساعة 023  41 022  41 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 الثالثاء
35/2/3123 

  ساعتان  22011 011: الدراسات االجتماعية

 طلمدرسة السعيدية فق ةساع 23041 22041 التربية الرياضية

  التقويم التربوى الشامل إعادة تنظيمبشأن  3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى . 

  لمدة ساعة ونصف وليست مادة نجاح ورسوب.بالمدرسة فى موعد سابق يجرى امتحان اللغة الفرنسية على سبيل التجريب 

  حسب ظروؼ كل مدرسةيجرى امتحان مادتى المستوى الرفيع بمدارس اللغات. 

 مع احتساب مجموع اعتبارى لهم. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتطالب المتقدمون على نظام المنازل من أداء امتحان مادة يعفى ال 

 جميع األنشطة التربوية واللغة الفرنسية على سبيل التجريب.من  يعفى الطالب المتقدمون على نظام المنازل 

 وفق ميوله و اهتماماتػه و قدراتػه  و يكػون التقػويم عمليػا قبػل نهايػة الفصػل الدراسػى  ةيختار الطالب نشاطين من قائمة األنشطة االختياري
 بأسبوعين على االقل و تخطر لجان النظام و المراقبة بالنتيجة 
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 محافظة الجيزة 
 مديرية التربية التعليم

 إدارة شئون الطلبة واالمتحانات
 و الثانى اإلعدادى المهنى األولجػػدول امتحان الصفين 

 صباحى 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 ليوم والتاريخا
 الصػػػف الثانى  األولالصػػػف 

 المدة إلى من المادة المدة إلى من المادة

 الثالثاء
28/2/3123 

 ساعتان 22011 011: اللغة العربية  ساعتان 22011 011: عربية اللغة ال

 ساعة  023 41 022 41 الخط العربى ساعة 023 41 022 41 الخط العربى

 األربعاء
29/2/3123 

 سػاعة 21011 011: 2مجاالت تحريرى  ساعة 21011 011: 2مجاالت تحريرى 

 سػاعة 22041 21041 3مجاالت تحريرى  ساعة 22041 21041 3مجاالت تحريرى 

 السبت
32/2/3123 

 ساعة ونصف  21041 011: اللغػػة أجنبية  ساعة ونصف 21041 011: عػػػلوم ال

 ساعة 23011 22011 التكػػنولوجيا عة ونصفسا 23041 22011 دينية  التربية ال

 األحد
33/2/3123 

 ساعة ونصف 21041 011: العػػػػلوم ساعة ونصف 21041 011: رياضػػيات ال

 سػاعة ونصف 23041 22011 التربية الدينية ساعة ونصف  23041 22011 فنػية التربية ال

 االثنين
34/2/3123  

 ساعة ونصف 21041 011: دراسات اجتماعية  نصفساعة و  21041 011: جنبية األلغة ال

 ساعة ونصف 23041 22011 تربية فنية ساعة 23011 22011 التكنولوجيا

 الثالثاء
35/2/3123 

 ساعة ونصف 21041 011: الرياضػػيات ساعة ونصف 21041 011: جتماعية االدراسات ال

  وتعديالته . :::2لسنة  577يطبق القرار الوزارى رقم 

 ( لمدة ساعتان لكل مجال فى موعد سابق حسب ظروؼ كل مدرسة ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً .3( ، )  2العملية )  للمجاالت االمتحان العملى تجرى 

 . مادة الصيانة والترميمات ويكون تقويمها عملياً وشفهياً حسب ظروؼ كل مدرسة وفى موعد سابق 

 ل االمتحان وحسب ظروؼ كل مدرسة . االمتحان العملى لمادة التكنولوجيا قب 
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 جيزةل محافظة

 التعليم والتربية  مديرية
 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

  المهنى اإلعداديو الثانى  األولالصف  امتحان جدول
 مسائى  3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 اليوم والتاريخ

 الصػػػف الثانى  األولالصػػػف 

 المدة إلى من المادة المدة إلى من المادة

 الثالثاء
28/2/3123 

 ساعتان 4011 2011 اللغة العربية  ساعتان 3000 1000 عربية اللغة ال

 ساعة  5041 4041 الخط العربى   ساعة 5041 4041 الخط العربى

 األربعاء
29/2/3123 

 ساعة 3011 2011 2مجاالت تحريرى 
مجاالت تحريرى 

2 
 سػاعة 3011 2011

 ساعة 4041 3041 3مجاالت تحريرى 
مجاالت تحريرى 

3 
 سػاعة 4041 3041

 السبت
32/2/3123 

 ساعة ونصف  3041 2011 لغة أجنبية  ساعة ونصف 3041 2011 عػػػلوم ال

 ساعة 5011 4011 التكنولوجيا ساعة ونصف 5041 4011 دينية  التربية ال

 األحد
33/2/3123 

 ساعة ونصف 3041 2011 العلوم ساعة ونصف 3041 2011 رياضػػيات ال

 ساعة ونصف 5041 4011 تربية دينية ساعة ونصف  5041 4011 ة فنػيالتربية ال

 االثنين
34/2/3123  

 ساعة ونصف 3041 2011 دراسات اجتماعية  ساعة ونصف 3041 2011 جنبية األلغة ال

 ساعة ونصف 5011 4011 تربية فنية ساعة 5011 4011 التكنولوجيا

 الثالثاء
35/2/3123 

دراسات ال
 جتماعية اال

 ساعة ونصف 3041 2011 الرياضيات ساعة ونصف 3041 2011

  وتعديالته . :::2لسنة  577يطبق القرار الوزارى رقم 

  ( لمدة ساعتان لكل مجال فى موعد سابق حسب ظروؼ كل مدرسة ابتداء مػن السػاعة الثامنػة صػباحاً 3( ، )  2تجرى امتحانات المجاالت العملية )
. 

 قويمها عملياً وشفهيًا حسب ظروؼ كل مدرسة وفى موعد سابق .مادة الصيانة والترميمات ويكون ت 

  االمتحان العملى لمادة التكنولوجيا قبل االمتحان وحسب ظروؼ كل مدرسة 
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 لجيزة محافظة
 التعليم بالجيزة والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

 القسم المهنى  األساسىمرحلة التعليم  إتمامشهادة  امتحان جدول
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات االجابة زمن
  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

   تانساع 22 11 : 11 اللغة العربية

   ساعة 23 41 22 41 الخط العربى

 الثالثاء
21/2/3123 

   و نصف ساعة 21 41 : 11 العلوم

  و نصف ساعة 23 41 22 11 التربية الدينية

 األربعاء
 22/2/3123 

  و نصف  ساعة 21 41 : 11 لرياضياتا

  ساعة  23 11 22 11 ( 2المجاالت العملية ) 

  ساعة  2 41 23 41 ( 3المجاالت العملية ) 

 الخميس

23/2/3123 

  و نصف  ساعة 21 41 : 11 الدراسات االجتماعية

   ساعة 23 11 22 11 التكنولوجيا

 السبت

 25/2/3123 

  و نصف ساعة 21 41 : 11 اللغة األجنبية

  و نصف ساعة 23 41 22 11 التربية الفنية

 األحد
  ساعتان 22 11 : 11 مجاالت عملى و شفهى 26/2/3123

 2 لسنة 577القرار الوزارى رقم  يطبق:::  . 
 سة وتبلغ و حسب ظروؼ كل مدر  صباحاً الصيانة و الترميمات من الساعة التاسعة مادة  و التكنولوجياالعملى لمادة  االمتحان

 . لجان النظام و المراقبة بالنتيجة فى كشوؼ معتمدة  
 فى مادة المجاالت العملية ومادة الصيانة والترميمات . االمتحانمن ( منازل المتقدمين من الخارج )طالب ال يعفىال  
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 التعليم  والتربية  مديرية 
 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

 و لغات (  عربىالثانوى العام )  األولالصف  امتحان جدول
  3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 23/2/3123 الخميس
  و نصف  ساعة 21 41 : 11 أولى "  ورقةعربية "  لغة

  و نصف  ساعة 23 41 22 11 ثانية "  ورقةعربية "  لغة

 25/2/3123 السبت
  اعتانس 22 11 : 11 الكػػػػيمياء

  ساعتان 22 11 : 11 الجػػػػغرافيا

 26/2/3123 األحد
  و نصف  ساعة 21 41 : 11 اللغة األجنبية الثانية

  و نصف  ساعة 23 41 22 11 الػػتربية الدينية

  ثالث ساعات 23 11 : 11 اللغة األجنبية األولى 27/2/3123 االثنين

 28/2/3123 الثالثاء
  ساعتان 22 11 : 11 الفػػػػيزياء

  ساعتان 22 11 : 11 التػػػػاريخ

  ساعتان 22 11 : 11 الهػػػػػندسة 29/2/3123 األربعاء

 32/2/3123 السبت
  ساعتان 22 11 : 11 األحػػػػياء

  ساعة و نصف 21 41 : 11 فةػػػالفلس

  ساعتان 22 11 : 11 جبر و حساب مثلثات 33/2/3123 األحد

 34/2/3123 االثنين
  ساعة 21 11 : 11 اسػب اآللىالح

  ساعة 22 41 21 41 التربية الوطنية

 خاص بالسعيدية الرياضية ساعتان  22 11 : 11 التربػية الرياضية 35/2/3123 الثالثاء

 و تعديالته .  3117لسنة 414القرار الوزارى رقم  يطبق 
 و اللغة الثانية من الساعة  ىاألولصباحاً للغة  التاسعةن الساعة محسب ظروؼ كل مدرسة بمدارس اللغات  الرفيعامتحان المستوى  يجرى

 الثامنة و النصف صباحاً 
 كل مدرسة و لمدة ساعة لكل مادة .   ظروؼلمواد العلوم و الحاسب اآللى و التربية العسكرية فى موعد سابق حسب  العملىالمجال التكنولوجى و  امتحان 
 العملية .  اتاالمتحان أداءطالب المنازل من  يعفى 
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 جيزةل محافظة                   
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  النوراالبتدائي بمدرسة  الثالثالصف  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة  اليوم والتاريخ

 الزمن 

 المدة 

 إلى  من 

 االثنين
:/2/3123 

 22041 011: لغة عربية وخط 
 فو نص ساعتان

 نصف ساعة إمالءيخصص 

 و نصفساعة  2041 23011 تربية دينية 

 الثالثاء
21/2/3123 

  ساعتان 22011 011: رياضيات 

 ساعتان 2041 22041 لغة أجنبية 

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 نشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و اهتماماته .يختار التلميذ نشاطين من األ 

  لكل مادة مختارة من التلميذ .و نصف تقوم األنشطة التربوية لمدة ساعة 
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 لجيزة محافظة                   
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  النورع االبتدائي بمدرسة ػالصف الراب امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 األربعاء
29/2/3123 

 23 11 : 11 عربية   لغةال
 ثالث ساعات

 خيصص نصف ساعة إمالء
 

 السبت
32/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  رياضياتال

  ساعتان 2 41 22 41 التربية الدينية

 األحد
33/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 ية ػجنباأل لغةال

  ساعتان 2 41 22 41 لومػػػػعال

 االثنين
  ساعتان 22 11 : 11 الدراسات االجتماعية 34/2/3123

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 دراته و اهتماماته .يختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و ق 

  لكل مادة مختارة من التلميذ . ونصفتقوم األنشطة التربوية لمدة ساعة 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  النورالصف الخامس االبتدائي بمدرسة  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 األربعاء
29/2/3123 

 23 11 : 11 عربية  لغةال
 ثالث ساعات

 ءخيصص نصف ساعة إمال
 

 السبت
32/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  رياضياتال

  ساعتان 2 41 22 41 التربية الدينية

 األحد
33/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 ية ػأجنب لغةال

  ساعتان 2 41 22 41 لومػػػػعال

 االثنين
34/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 الدراسات االجتماعية

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424ى يطبق القرار الوزار 

 . يختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و اهتماماته 

  لكل مادة مختارة من التلميذ . ونصف تقوم األنشطة التربوية لمدة ساعة 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  النوردس االبتدائي بمدرسة الصف السا امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات االجابه زمن
  إلى  من

 األربعاء
22/2/3123 

 23 11 : 11 عربية  لغةال
 ثالث ساعات

 خيصص نصف ساعة إمالء
 

 الخميس
23/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  رياضياتال

  ساعتان 2 41 22 41 التربية الدينية

 السبت
25/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 ية ػأجنب لغةال

  ساعتان 2 41 22 41 لومػػػػعال

 االثنين
  ساعتان 22 11 : 11 الدراسات االجتماعية 26/2/3123

  ظاتمالح
  وى الشامل.بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم الترب 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 . يختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و اهتماماته 

  لكل مادة مختارة من التلميذ . ونصفتقوم األنشطة التربوية لمدة ساعة 

    

    

    

   

    

   

 



 22 

 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  النوراإلعدادي بمدرسة  األولالصف  امتحان جدول

 3123/  3122ول الفصل الدراسى األ

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

   ثالث ساعات 23 11 : 11 عربية ال لغةال

 الثالثاء
21/2/ 3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  رياضياتال

 األربعاء
22/2/ 3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  ومػػػعلال

  ساعة و نصف 2 41 23 11  ب اآللىالحاس

 الخميس
 23/2/ 3123  

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11 جتماعية اال دراساتال

 السبت
 25/2/ 3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  جنبيةاأل لغةال

 األحد
 26/2/ 3123 

  ساعتان  22 11 : 11  التربية الدينية

  ساعة 23 41 22 41 فنيةالتربية ال

  ظاتحمال
  بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 . يختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و اهتماماته 

  لكل مادة مختارة من التلميذ . ونصفتقوم األنشطة التربوية لمدة ساعة 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 تو االمتحانا الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  النورالصف الثانى اإلعدادي بمدرسة  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

  ثالث ساعات  23 11 : 11 عربية ال لغةال

 الثالثاء
21/2/ 3123 

  و نصف  انساعت 22 41 : 11  رياضياتال

 األربعاء
22/2/ 3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  ومػػػعلال

  ساعة و نصف 2 41 23 11  الحاسب اآللى

 الخميس
 23/2/ 3123  

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11 جتماعية اال دراساتال

 السبت
 25/2/ 3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  األجنبية لغةال

 األحد
 26/2/ 3123 

  ساعتان  22 11 : 11  التربية الدينية

  ساعة 23 41 22 41 فنيةالتربية ال

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 . يختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و اهتماماته 

  لكل مادة مختارة من التلميذ . و نصفبوية لمدة ساعة تقوم األنشطة التر 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 للمكفوفين  األساسي التعليمالدراسة بمرحلة  إتمامشهادة  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 مادةػال اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 الثالثاء
 28/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  ورقة أولى عربيةال لغةال

  ساعتان 2 41 22 41 اللغة العربية ورقة ثانية

 األربعاء
 29/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11 ورقة اولى األجنبية لغةال

  ساعتان 2 41 22 41 األجنبية ورقة ثانية لغةال

 السبت
 32/2/3123 

  و نصف  انساعت 22 41 : 11  ياتػػػػػرياضال

 األحد
33/2/3123 

  ساعتان و نصف 22 41 : 11 العػػػػػػػلوم

   و نصف ساعة 2 41 23 11 الحاسػػػػب اآللى

 االثنين
 34/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11   التربػػية الديػػنية

  ساعة  23 41 22 41 التربية الفنية 

 الثالثاء
 35/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 دراسات اجتماعية ورقة اولى 

  ساعتان 2 41 22 41  ثانيةدراسات اجتماعية ورقة 

  بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوى الشامل. 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 . يختار التلميذ نشاطين من األنشطة االختيارية وفق ميوله و قدراته و اهتماماته 

 لكل مادة مختارة من التلميذ . و نصفة تقوم األنشطة التربوية لمدة ساع 
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 التعليم والتربية  يةمدير 
 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

 للمكفوفين  النورالثانوى بمدرسة  األولالصف  متحانا جدول
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 الخميس
23/2/3123  

  ونصف ساعتان 22 41 : 11 أولى "  ورقةعربية " ال لغةال

  و نصف ساعتان 3 41 23 11 ثانية "  ورقةعربية " ال لغةال

 25/2/3123 السبت
   ثالث ساعات 23 11 : 11 أولى "  ورقة"  جنبيةاأل لغةال

  ثالث ساعات 4 41 23 41 ثانية "  ورقة"  جنبيةاأل لغةال

 26/2/3123 األحد
  ثالث ساعات 23 11 : 11  ياءػػػػػػػكيمال

  ثالث ساعات 23 11 : 11  ياػػػػػػػجغرافال

 27/2/3123 االثنين
  ثالث ساعات 23 11 : 11 ثانية ال األجنبية لغةال

  ونصف ساعة 3 11 23 41  لىاآلحاسب ال

 28/2/3123 الثالثاء
  ثالث ساعات 23 11 : 11  زياءػػػػػػػػفيال

  ثالث ساعات 23 11 : 11  خػػػػتاريال

  ثالث ساعات 23 11 : 11  ياتػػػػػرياضال 29/2/3123 األربعاء

 32/2/3123 السبت
  ثالث ساعات 23 11 : 11  حيػػػػػػػػاءاأل

  و نصف ساعتان 22 41 : 11 الفلسفة و المنطق  مبادئ

 33/2/3123 األحد
   ساعتان 22 11 : 11 ية ػػػػػوطنال تربيةال

   تانساع 2 41 22 41  دينيةالتربية ال

 تعديالتهو  3117لسنة  414القرار الوزارى رقم  يطبق   
 سابق حسب ظروؼ المدرسة  موعدالحاسب اآللى يتم تقويمها عملياً فى  مادة 
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 لجيزة محافظة
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 السمع  ضعاؼاالبتدائي للصم و  الثالثالصف  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 الزمن

 مالحظات المدة
  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

  و نصف  تانساع 22 41 : 11 عربية ال لغةال

  ساعتان 3 11 23 11 دينيةالتربية ال

 الثالثاء
 21/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  رياضياتال

  ساعتان 2 41 22 41 اللغة األجنبية

  ظاتمالح
  عادة تنظيم التقويم التربوى الشامل .بشأن إ 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 . ًالتقويم فى اللغة األجنبية يكون شفهيا 

 يختار التلميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته و ذلك فى بداية الفصل الدراسى . 

  تقييم عملى لكل مادة  . ونصفالنشاط الفنى و النشاط الرياضى ساعة 
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 لجيزة محافظة
 التعليم والتربية  مديرية

 اتو االمتحان الطلبةشئون  إدارة
 السمع  ضعاؼالصف الرابع االبتدائي للصم و  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 الزمن

 مالحظات المدة
  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

  و نصف  تانساع 22 41 : 11 عربية ال لغةال

  ساعتان 3 11 23 11 التربية الدينية

 الثالثاء
 21/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  اضياتريال

  ساعتان 2 41 22 41 اللغة األجنبية

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل . 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 يختار التلميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته و ذلك فى بداية الفصل الدراسى . 

 تقييم عملى لكل مادة  . ونصفلنشاط الرياضى ساعة النشاط الفنى و ا 

    

    

    

   

    

   

 
 



 28 

 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

 السمع  ضعاؼالصف الخامس االبتدائي للصم و  امتحان جدول
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم

 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن

  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

  و نصف  تانساع 22 41 : 11 خطالو عربية ال لغةال

  ساعتان 3 11 23 11 دينية ال يةػػتربال

 الثالثاء
 21/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  ياتػػرياضال

  ساعتان 2 41 22 41 اللغة األجنبية

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل . 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 لميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته و ذلك فى بداية الفصل الدراسىيختار الت . 

  تقييم عملى لكل مادة  . ونصفالنشاط الفنى و النشاط الرياضى ساعة 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 السمع  ضعاؼالصف السادس االبتدائي للصم و  امتحان جدول

 3123 / 3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات االجابه زمن
  إلى  من

 األربعاء
 29/2/3123 

   ثالث ساعات 23 11 : 11 عربية ال لغةال

 السبت
 32/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  اتػػػرياضيال

  ساعتان 2 41 22 41 دينية ال ةػػتربيال

 األحد
 33/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  جنبيةاأل ةػػلغال

  ساعتان 2 41 22 41  ومػػػػعلال

 االثنين
 34/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 جتماعية اال دراساتال

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل . 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 و ذلك فى بداية الفصل الدراسى يختار التلميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته . 

  تقييم عملى لكل مادة  . ونصفالنشاط الفنى و النشاط الرياضى ساعة 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 السمع  ضعاؼالصف السابع االبتدائي للصم و  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 حانػاالمت وعدػم

 تمالحظا اإلجابة زمن
  إلى  من

 األربعاء
 29/2/3123 

   ثالث ساعات 23 11 : 11 عربية ال لغةال

 السبت
 32/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  اتػػػرياضيال

  ساعتان 2 41 22 41 دينية ال ةػػتربيال

 األحد
 33/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  األجنبية ةػػلغال

  ساعتان 2 41 22 41  ومػػػػعلال

 االثنين
 34/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 جتماعية اال دراساتال

  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل . 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 يختار التلميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته و ذلك فى بداية الفصل الدراسى . 

 تقييم عملى لكل مادة  . ونصفى ساعة النشاط الفنى و النشاط الرياض 
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 لجيزة محافظة            
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

 السمع  ضعاؼالصف الثامن االبتدائي للصم و  امتحان جدول
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات االجابه زمن
  إلى  من

 األربعاء
22/2/3123 

   ثالث ساعات 23 11 : 11 عربية ال لغةال

 الخميس
23/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  اتػػػرياضيال

  ساعتان 2 41 22 41 دينية  ةػػتربيال

 السبت
25/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  جنبيةاأل ةػػلغال

  ساعتان 2 41 22 41  ومػػػػعلال

 األحد
  ساعتان 22 11 : 11 جتماعية اال دراساتال 26/2/3123

  ظاتمالح
  بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل . 3122لسنة  424يطبق القرار الوزارى 

 يختار التلميذ نشاطين فقط من قائمة األنشطة وفق ميوله و قدراته و ذلك فى بداية الفصل الدراسى . 

  تقييم عملى لكل مادة  . سونصفالنشاط الفنى و النشاط الرياضى ساعة 
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 محافظة الجيزة
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات لبةالطشئون  إدارة

 المهنى للصم و ضعاؼ السمع  اإلعداديو الثانى  األولالصفين  امتحان جدول
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات اإلجابة زمن
  إلى  من

 االثنين
:/2/3123 

   ثالث ساعات 23 11 : 11 ة  ػربيػع ةػلغ

 الثالثاء
 21/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11  ومػػػػعل

   ساعتان 2 41 22 41  أجنبػػػية لغة

 األربعاء
 22/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11 اجتماعية  دراسات

   ساعة 23 41 22 41  وجياػػتكنول

 الخميس
 23/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11  اتػػػػرياضي

   ساعتان 2 41 22 41 أصول صناعة  علم

 السبت
 25/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11 فنى  مػػػرس

 األحد
26/2/3123  

  ساعتان 22 11 : 11 دينية  يةػػػترب

   ساعة 23 41 22 41 آلى  اسبػػح

  34/22/3122تطبق النشرة الواردة من مستشار التربية الخاصة بتاريخ 

  ساعة موزعة على ثالث ايام  26التدريبات المهنية 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 و ضعاؼ السمع  للصمالمهنى  اإلعداديالصف الثالث  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات االجابه زمن
  إلى  من

 الثالثاء
 28/2/3123 

   ثالث ساعات 23 11 : 11 عربية   لغة

 األربعاء
 29/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11  أجنبية لغة

   ساعتان 2 41 22 41 دينية  تربية

 السبت
 32/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  رياضيات

   ةساع 23 41 22 41 تكنولوجيا

 األحد
 33/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11  علوم

   ةساع 23 41 22 41  حاسب آلى

 االثنين
   34/2/3123 

  اعتانس 22 11 : 11 دراسات اجتماعية

  تانساع 2 41 22 41  علم اصول الصناعة

   الثالثاء
35/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11 فنى  رسم

  ظاتمالح
  34/22/3122تطبق النشرة الورادة من مستشار التربية الخاصة بتاريخ 
 عات يومياً . النظرية و لمدة ثالثة أيام و بواقع خمس سا الموادالمهنية قبل امتحان  التدريباتامتحان  يتم 
 لمدة ساعة فى و قت سابق حسب ظروؼ المدرسة الحاسب اآللى  مادةل الجانب العملىقوم ي . 
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 لجيزة محافظة
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة
 ضعاؼ السمع  والثانوى الفنى للصم  األولالصف  امتحان جدول

 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 تمالحظا االجابه زمن
  إلى  من

 الخميس
 23/2/3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11 أولى "  ورقةعربية "  لغة

  و نصف  ساعتان 3 41 23 11 ثانية "  ورقةعربية "  لغة

 السبت
 25/2/3123 

  ساعتان 22 11 : 11  أجنبػػػػػية لغة

  و نصف  ساعة 2 11 22 41 ية ػػػدين تربية

 األحد
 26/2/3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  ياتػػػػاضري

 االثنين
  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  ومػػػػػعل 27/2/3123

 الثالثاء
 28/2/3123 

فنى لجميع  رسم
 التخصصات 

  ساعات أربع 2 11 : 11

 األربعاء
 29/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11 لجميع التخصصات  تكنولوجيا

  ظاتمالح
 تعديالتهو :::2لسنة  577رقم  القرار الوزارى يطبق  . 
 النظرية و لمدة ثالثة أيام و بواقع خمس ساعات يومياً .  الموادالت المهنية قبل امتحان اامتحان المج يتم 
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 لجيزة محافظة 
 التعليم والتربية  مديرية

 و االمتحانات الطلبةشئون  إدارة

 و ضعاؼ السمع  للصمالصف الثانى الثانوى الفنى  امتحان جدول
 3123/  3122الفصل الدراسى األول 

 المادة اليوم
 االمتحان موعد

 مالحظات االجابه زمن
  إلى  من

 الخميس
 23/2/3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11 أولى "  ورقةعربية "  لغة

  و نصف  ساعتان 3 41 23 11 ثانية "  ورقةعربية "  لغة

 السبت
 25/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11  أجنبية لغة

  و نصف  ساعة 2 11 22 41 دينية  تربية

 األحد
 26/2/3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  رياضيات

   ساعتان 3 11 23 11  زخارؼ

 االثنين
 27/2/3123 

  و نصف  ساعتان 22 41 : 11  علوم

 الثالثاء
 28/2/3123 

فنى لجميع  رسم
 التخصصات 

  ساعات أربع 2 11 : 11

 األربعاء
29/2/3123 

   ساعتان 22 11 : 11 ات لتخصصالجميع  تكنولوجيا

 تعديالتهو :::2لسنة  577القرار الوزارى رقم  يطبق  . 
 النظرية و لمدة ثالثة أيام و بواقع خمس ساعات يومياً .  الموادالت المهنية قبل امتحان اامتحان المج يتم 

    

    

    

   

    

   

 
  

  


