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 اليوم والتاريخ

 

 مالحظات الموضوع

 11 -10صف  اعالم االربعاء 29.11.17

 ب10 إدارة )امجد(

 تواسع حاسوب 

 عطلة عيد المولد النبوي الشريف الخميس  30.11.17

 الدبلوم االول –كل المدرسة لصفوف الثواني عشر  امتحان تاريخ  السبت 2.12.17

ولصفوف الثواني عشر الدبلوم   -لكل الصفوف  لغة عربية  الثنينا4.12.17  

 االول

 ثاني عشر) الثواني عشر دبلوم اول( -عاشر  لغة انجليزية االربعاء 6.12.17

 التواسع ال يوجد امتحانات

 حادي عشر –تاسع  دين الخميس 7.12.17

 12 -تواسع  لغة عبرية السبت 9.12.17

 الثواني عشر الدبلوم االول  -ثاني عشر –تاسع  رياضيات االثنين 11.12.17

 

 

 

 

 األربعاء 13.12.17

 

 

 

 

  

 ج11 –ج 10تواسع +  فيزياء

  מדעי בריאות

 طالب التخصصات المختلفة من كل 

 12 – 10الصفوف 

 

 

 

 

 

 بيئة

 (10بيولوجيا )

 ب10حسابات 

 ب11إدارة 

 سياحة

 מוטל

 12اعالم لصف 

 تاريخ الفن

 -إدارة طاقات بشرية

 ب12

 للعواشر تثقيف مروري  14.12.17الخميس 

 ثاني عشر –تواسع  حاسوب \كيمياء 16.12.17السبت 

 12. 11. 10تخصص علم نفس  تنظيم بيئة تربوية

 عاشر ج الكترونيكا

 عاشر أ + عاشر ب موتال

 حادي عشر دعاشر د +  تكنولوجيا

 د2عاشر د +  جرافيكا

 مدنيات االثنين  18.12.17

 لغة انجليزية 

 عواشر وحادي عشر

 تواسع

 علم نفس االربعاء 20.12.317

 بيولوجيا

 أ12أ. 11أ. 10

 تواسع
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 مالحظات

 .ه من كل مربي  توزيع القائمة لطالب يرجى* 

 إمكانية التغيير واردة –* مواعيد االمتحانات بعد الحصة الرابعة. 

 * سيتم توزيع قائمة  قاعات االمتحان

* ال يسمح ألي طالب التغييب من االمتحان اال لسبب مرضي وبالتنسيق مع مربي الصف 

 ومعلم الموضوع وبرسالة من اهل الطالب.

 ى الحصة الخامسة.* اليوم الذي ال يوجد به امتحان، يكون تعليم حت

 المدرسة فقط. الدارة* على كل  معلم ارسال االمتحان عبر البريد االلكتروني لسكرتارية و

 خر( أعدم الت الرجاء. )1.12.17* اطلب من المعلمين  تسليم النماذج حتى 
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