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مواعيد امتحانات البجروت – صيف 2022
اليوم والتاريخ

النموذج

الموضوع

وحدات

التوقيت

12أ12 – 1ن
االثنين
07.03.2022

األربعاء
16.03.2022

بجروت لغة انجليزية

12ج1

016487

شفهي تجريبي

12ب1

016487

ORAL

12ن

016587

20%

20%

8:30 – 10:30

10:30 – 12:30

بجروت لغة عبرية شفهي – 12ج2

9:00

بجروت لغة عبرية شفهي – 12ب2

10:30

الجمعة
18.03.2022

بجروت لغة عبرية شفهي – 12م – 12ن

السبت
19.03.2022

بجروت لغة عبرية شفهي

30% = 3
014385

18% = 5

8:00

9:30

12أ – 12أ12 – 2ب1
بجروت مختبر كيمياء

االثنين
21.03.2022
االثنين
28.03.2022

12أ – 12ن – 12م

037388

15%

8:30 – 12:30

بجروت بيولوجيا تجريبي 12 -أ1

034387

55%

9:00 – 12:30

بجروت لغة عبرية تجريبي 11 - itest -ن

014387

70%

9:00 – 12:30

12أ12 – 1ب1
12ج1

016487

20%

9:00 – 13:00

12ن  +إعادة

016487

20%

9:00 – 13:00

12ن  +إعادة

016587

20%

9:00 – 13:00

نموذج E -

016471

الثالثاء
29.03.2022

بجروت لغة انجليزية شفهي
Oral

الخميس
31.03.2022

بجروت لغة انجليزية شفهي

االثنين
09.05.2022

Oral

لغة انجليزية

نموذج – E

016481

27%

12:00 – 13:30

نموذج – A

016381

27%

14:15 – 15:45
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اليوم والتاريخ

الثالثاء
10.05.2022

الموضوع

النموذج

وحدات

لغة انجليزية – نموذج  - Bخريجون

016384

26%

لغة انجليزية – نموذج  - Dخريجون

016484

26%

لغة انجليزية – نموذج  - Fخريجون

016584

26%

نموذج C

016382

27%

11:30 – 13:15

نموذج G

016582

27%

14:00 – 16:00

بيولوجيا – مختبر –  5وحدات – الفوج االول

043386

15%

10:00 – 13:30

بيولوجيا – وحدة واحدة – مبادئ البيولوجيا

043182

100%

12:00 – 13:45

بيولوجيا – مختبر –  5وحدات – الفوج الثاني

043386

15%

14:30 – 18:00

مدنيات – لمن ينقصه عالمة تقييم بديل خريجون

034282

20%

12:00 – 13:45

مدنيات للصفوف الحادية عشرة – بجروت داخلي

034288

50%

8:00 – 11:00

مدنيات – نموذج عادي  -خريجون

034281

80%

14:30 – 17:30

802

035381

35%

12:00 – 13:45

801

035182

25%

14:30 – 16:15

807

035582

40%

14:30 – 17:00

804

035481

65%

14:30 – 18:30

803

035382

40%

12:00 – 14:15

805

035482

35%

15:00 – 17:00

806

035581

60%

15:00 – 19:00

دين إسالمي –  5وحدات – لمن ينقصه عالمة
30%

047482

24%

10:00 – 11:45

دين إسالمي – وحدة واحدة  -خريجون

047182

لغة انجليزية

األربعاء
11.05.2022

الخميس
12.05.2022

االثنين
16.05.2022

رياضيات

الثالثاء
17.05.2022

رياضيات

الخميس
19.05.2022

التوقيت

9:00 – 10:45

12:15 – 14:00 100% = 1
20% = 5

دين مسيحي – وحدة واحدة  -خريجون

073182

100%

12:15 – 14:00

دين إسالمي – تكملة ل  5وحدات

047481

56% = 5

14:30 – 18:00
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اليوم والتاريخ

االثنين
23.05.2022
الثالثاء
24.05.2022

االربعاء
25.05.2022

االثنين
30.05.2022

الثالثاء
31.05.2022

الثالثاء
07.06.2022

الخميس
09.06.2022

الموضوع

النموذج

وحدات

التوقيت

علوم الحاسوب – لمن ينقصه عالمة 30%

899282

30%

10:00 – 12:15

إدارة واقتصاد

839381

70%

13:00 – 16:30

علوم الحاسوب

899381

70%

13:00 – 16:30

أنظمة بيوتكنولوجيا – 12أ - 1بجروت تجريبي

842387

70%

9:00 – 12:30

لغة عربية –  5وحدات – لمن ينقصه عالمة
 30%بمستوى  5وحدات

020282

12% = 5

9:00 – 10:45

لغة عربية – قواعد – نموذج منسق

020341

50% = 3

11:15 – 14:15

لغة عربية – قواعد – نموذج عادي

020381

30% = 5

11:15 – 14:15

لغة عربية – قواعد – تكملة ل  5وحدات

020281

28% = 5

15:00 – 17:15

كيمياء – لمن ينقصه عالمة مختبر  -خريجون

037382

15%

10:00 – 12:15

كيمياء  -وحدة واحدة  -مبادئ الكيمياء  -خريجون

037182

100%

13:00 – 14:45

كيمياء 11أ – 11ن – 11م  +إعادة (ثواني عشر)

037381

55%

13:00 – 16:30

كيمياء – لمن ينقصه عالمة  - 30%خريجون

037282

30%

17:00 – 19:15

فيزياء – لمن ينقصه عالمة مختبر  -خريجون

036382

15%

10:00 – 12:15

فيزياء – مختبر – بحث  -خريجون

036386

15%

10:00 – 13:00

لغة عبرية  -لمن ينقصه عالمة  30%بمستوى 3
وحدات  -خريجون

014382

30% = 3

12:00 – 13:45

لغة عبرية  -وحدة واحدة  -خريجون

014182

لغة عبرية –  3وحدات – نموذج منسق

014341

لغة عبرية –  3وحدات – نموذج عادي

014381

70% = 3

لغة عبرية –  3وحدات – محوسب – 11ن

014387

42% = 5

تاريخ – لمن ينقصه عالمة  - 30%خريجون

023282

30%

12:00 – 13:45

تاريخ – وحدتان  -خريجون

023281

70%

14:30 – 17:30

18% = 5
100%

12:00 – 13:45
14:30 – 18:00
14:30 – 18:00
14:30 – 18:00
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اليوم والتاريخ

الثالثاء
14.06.2022

الموضوع

النموذج

وحدات

التوقيت

بيولوجيا – لمن ينقصه عالمة  - 30%خريجون

043282

30%

10:00 – 12:15

بيولوجيا –  3وحدات – خريجون

043381

55%

13:00 – 16:30

بيولوجيا – محوسب – 12أ1

043387

55%

13:00 – 16:30

جغرافيا –  3وحدات  -خريجون

057381

60%

9:00 – 12:30

علم أحياء – لمن ينقصه عالمة تقييم بديل

046282

40%

10:00 – 12:15

خريجون
الكترونيكا – لمن ينقصه عالمة تقييم بديل 30%

815282

30%

10:00 – 12:15

خريجون

الخميس
16.06.2022

الثالثاء
21.06.2022

علوم البيئة – لمن ينقصه عالمة تقييم بديل
خريجون

064282

40%

10:00 – 13:00

أنظمة اتصال – لمن ينقصه عالمة تقييم بديل
 - 30%خريجون

791282

30%

11:30 – 13:45

علم أألحياء – عالم النبات  -خريجون

046371

60%

13:00 – 16:30

علم أألحياء – عالم الحيوان  -خريجون

046381

60%

13:00 – 16:30

حسابات – 12ب1

824381

60%

13:00 – 16:30

الكترونيكا –  3وحدات – 11م

815381

70%

13:00 – 16:30

جغرافيا – لمن ينقصه عالمة تقييم بديل
خريجون

057282

40%

13:15 – 15:30

علوم البيئة –  3وحدات 12 -ج12 - 1ج12 - 2أ2

064381

60%

13:30 – 17:00

أنظمة اتصال –  3وحدات – 11ب2

791381

70%

14:30 – 18:00

فيزياء – وحدة واحدة – مبادئ الفيزياء

036182

100%

10:00 – 11:45

فيزياء  -كهرباء

036371

25%

10:00 – 12:15

فيزياء  -ميكانيكا

036361

30%

13:00 – 15:15

فيزياء – لمن ينقصه عالمة  - 30%خريجون

036282

30%

16:00 – 18:15
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اليوم والتاريخ

الخميس
23.06.2022

االثنين
27.06.2022

الموضوع

النموذج

وحدات

التوقيت

لغة عربية – أدب – تكملة ل  5وحدات

020271

28% = 5

10:00 – 11:45

لغة عربية – أدب – الوحدة االولى

020181

20% = 3

12:30 – 14:15

لغة عربية – لمن ينقصه عالمة  30%بمستوى 3
وحدات  -خريجون

020382

12% = 5
30% = 3

15:00 – 16:45

18% = 5

أنظمة بيوتكنولوجيا – محوسب – 12أ1

842387

70%

9:00 – 12:30

لغة عبرية – لمن ينقصه عالمة  30%بمستوى 5
وحدات  -خريجون

014282

12% = 5

10:00 – 11:45

إدارة واقتصاد – لمن ينقصه عالمة 30%
خريجون

839282

30%

10:00 – 12:15

لغة عبرية – الوحدتان الرابعة والخامسة

014281

28% = 5

12:45 – 15:45

األربعاء
29.06.2022

لغة انجليزية – موعد "ب"

جميع النماذج

يعلن الحقا

االثنين
04.07.2022

رياضيات – موعد "ب"

جميع النماذج

يعلن الحقا

األربعاء
06.07.2022

لغة عربية – موعد "ب"

جميع النماذج

يعلن الحقا

نتمنى لطالبنا األعزاء النجاح الباهر

