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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 
  

2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

 الصف السابع / الثامن / التاسع  أساس  

 التاري    خ 2019ايار   31الجمعة 

 11:00-9:00 لغة عربية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 جغرافيا

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-9:00 رياضيات

احة  11:30-11:00 استر

ياء ز  12:30-11:30 فت 

  

 التاري    خ 2019حزيران  7الجمعة 

 10:00-9:00 كيمياء

 11:00-10:00 تاري    خ

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 تربية

  

 التاري    خ 2019حزيران 10االثني   

 9:00-8:00 علوم الحياة

ية ز  11:00-9:00 لغة انكلت 

  
       

       

 www.dspss.com  

 

 

 

http://www.dspss.com/
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 
  

2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

ي  الصف األول ثانوي فرنس  إنكلي  

 التاري    خ 2019ايار  31الجمعة 

 11:00-9:00 لغة اجنبية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 اجتماع

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-8:30 رياضيات

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 تاري    خ

  

 التاري    خ 2019حزيران  7الجمعة 

 9:00-8:00 اقتصاد

 10:00-9:00 تربية

 11:00-10:00 كيمياء

احة  11:30-11:00 استر

 13:00-11:30 جغرافيا

  

 التاري    خ 2019حزيران  10االثني   

ياء ز  10:00-8:00 فت 

 11:00-10:00 علوم الحياة

احة  11:30-11:00 استر

 13:30-11:30 لغة عربية

  
       

 www.dspss.com  

 

 

 

http://www.dspss.com/
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 
  

2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

  
 
يالصف الثان  الثانوي انسانيات فرنس  إنكلي  

 التاري    خ 2019ايار  31الجمعة 

 11:00-8:00 لغة اجنبية

احة  11:30-11:00 استر

 13:00-11:30 اجتماع

 14:00-13:00 تاري    خ

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-8:00 لغة عربية

احة  11:30-11:00 استر

ياء ز  12:30-11:30 فت 

 13:30-12:30 تربية

  

 التاري    خ 2019حزيران 7الجمعة  

 10:00-8:00 فلسفة وحضارات

 11:00-10:00 اقتصاد

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 كيمياء

  

 التاري    خ 2019حزيران 10االثني   

 11:00-9:00 جغرافيا

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 علوم الحياة

 14:30-12:30 رياضيات

  
       

 www.dspss.com  

 

 

http://www.dspss.com/
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 
  

2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

  
 
يالصف الثان  الثانوي علم  فرنس  إنكلي  

 التاري    خ 2019ايار   31الجمعة 

 11:00-9:00 لغة اجنبية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 جغرافيا

 13:30-12:30 تاري    خ

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-8:00 رياضيات

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 علوم الحياة

 13:30-12:30 تربية

  

              

 التاري    خ 2019حزيران  7الجمعة 

 9:30-8:30 اجتماع

 11:00-9:30 فلسفة وحضارات

احة  11:30-11:00 استر

ياء ز  13:30-11:30 فت 

  

 التاري    خ 2019حزيران 10االثني   

 10:00-8:00 كيمياء

 11:00-10:00 اقتصاد

احة  11:30-11:00 استر

 13:30-11:30 لغة عربية

  
       

 www.dspss.com  

 

http://www.dspss.com/
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 
  

2018-2019   

 إمتحان الفصل االول

 الصف الثالث الثانوي انسانيات فرنس  

 التاري    خ 2019ايار  31الجمعة 

 11:00-8:00 لغة اجنبية

احة  11:30-11:00 استر

 14:30-11:30 فلسفة عامة

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-8:00 فلسفة عربية

احة  11:30-11:00 استر

ياء ز  12:30-11:30 فت 

 13:30-12:30 كيمياء

  

 التاري    خ 2019حزيران  7الجمعة 

 10:00-8:00 جغرافيا

 11:00-10:00 تربية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 علوم الحياة

 13:30-12:30 تاري    خ

  

 التاري    خ 2019حزيران  10االثني   

 11:00-8:00 لغة عربية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 رياضيات

  
       

 www.dspss.com  

 

       
 

 

http://www.dspss.com/
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 

  
2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

 الصف الثالث الثانوي  علوم عامة فرنس  

 التاري    خ 2019ايار  31الجمعة 

 11:00-8:30 لغة عربية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 جغرافيا

 14:30-12:30 كيمياء

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-8:30 لغة اجنبية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 تربية

  

 التاري    خ 2019حزيران  7الجمعة 

 11:00-9:00 فلسفة وحضارات

ياء ز  14:30-11:30 فت 

  

 التاري    خ 2019حزيران  10االثني   

 12:00-8:00 رياضيات

احة  12:15-12:00 استر

 13:15-12:15 تاري    خ

  
       

 www.dspss.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.dspss.com/
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 

  
2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

يالصف الثالث الثانوي    علوم الحياة فرنس  إنكلي  

 التاري    خ 2019ايار  31الجمعة 

 11:00-8:30 لغة عربية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 جغرافيا

 14:30-12:30 رياضيات

  

 التاري    خ 2019حزيران 3االثني   

 11:00-8:30 لغة اجنبية

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 تربية

ياء ز  14:30-12:30 فت 

  

 التاري    خ 2019 -حزيران  7الجمعة 

 11:00-9:00 فلسفة وحضارات

احة  11:30-11:00 استر

 13:30-11:30 كيمياء

  

 التاري    خ 2019 -حزيران  10االثني   

 12:00-9:00 علوم الحياة

احة  12:15-12:00 استر

 13:15-12:15 تاري    خ

  
       

 www.dspss.com  
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 ثانوية ضهور الشوير الرسمية
 

 

  ثانوية ضهور الشوير الرسمية 
  

2018-2019   

  
 
 إمتحان الفصل الثان

ي  الصف الثالث الثانوي  اجتماع اقتصاد فرنس  إنكلي  

 التاري    خ 2019ايار  31الجمعة 

 10:00-8:00 رياضيات

 11:00-10:00 تربية

احة  11:30-11:00 استر

ياء ز  12:30-11:30 فت 

 13:30-12:30 تاري    خ

  

 التاري    خ 2019حزيران  3االثني   

 11:00-8:00 اقتصاد

احة  11:30-11:00 استر

 12:30-11:30 جغرافيا

 13:30-12:30 كيمياء

  

 التاري    خ 2019حزيران  7الجمعة 

 11:00-8:00 اجتماع

احة  11:30-11:00 استر

 14:00-11:30 لغة اجنبية

  

 التاري    خ 2019حزيران  10االثني   

 11:00-8:30 لغة عربية

احة  11:30-11:00 استر

 13:30-11:30 فلسفة وحضارات

 14:30-13:30 علوم الحياة

  
       

 www.dspss.com  

 

       
 

http://www.dspss.com/

