مدرسة "الجليل" التجريبية

בית הספר הניסויי

الثانوية البلدية – الناصرة

תיכון עירוני "הגליל" – נצרת

باشراف وزارة التربية والتعليم

בפיקוח משרד החינוך והתרבות

ת.ד 40 .נצרת – ישראל
ص.ب 40 .الناصرة – اسرائيل
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاكس  04-6466465פקס
هاتف  04-6470473טלפון
_____________________________________________________________________________

مواعيد االمتحانات النهائية للصفوف العاشرة – صيف 2022
اليوم والتاريخ

الموضوع

الصفوف

التوقيت

وقت اضافي

مالحظات

الجمعة
01.04.2022

دين اسالمي

10م10 - 1م2

8:00 – 9:45

9:45 – 10:10

بجروت داخلي

األربعاء
25.05.2022

بيوتكنولوجيا

10أ 10 -أ1

8:15 – 9:45

9:45 – 10:10

إدارة واقتصاد

10أ2

8:15 – 9:45

9:45 – 10:10

دوام عادي بعد
الحصة الثالثة

فيزياء

10أ 10-أ1

8:15 – 9:45

9:45 – 10:10

سنوي امتحان
فقط

تاريخ

10م10 - 1م2

8:00 – 10:30

10:30 – 11:10

بجروت داخلي

السبت
28.05.2022

االثنين
30.05.2022

األربعاء
01.06.2022

سنوي
تاريخ

باقي الصفوف

8:00 – 9:30

9:30 – 9:55

علوم الحاسوب

10أ 10 -أ10 - 1م1
10م2

8:00 – 10:15

10:15 – 10:45

حسابات

10أ2

8:15 – 9:45

9:45 – 10:10

دوام عادي بعد
الحصة الثالة

دوام عادي بعد
الحصة الثالثة

باقي الصفوف10 :ب10 – 2ج – 10ج10 – 1ب دوام عادي

الجمعة
03.06.2022

االثنين

كيمياء

10أ 10 -أ10 - 1م1
10م2

8:00 – 9:30

9:30 – 9:55

تنور علمي

10أ10 - 2ب2

8:00 – 11:00

11:00 – 11:45

سنوي

علوم

10ج 10 -ج10 - 1ب

8:00 – 9:30

9:30 – 9:55

امتحان فقط

رياضيات

تصنيف تواسع

رياضيات

10أ 10 -أ10 - 1م1
10م2

06.06.2022
األربعاء
08.06.2022

لغة عبرية

10:45 – 12:30
8:00 – 10:30

10:30 – 11:05
سنوي

10ا10 - 2ج 10 -ج1
10ب 10 -ب2

8:00 – 9:30

9:30 – 9:55

امتحان فقط

جميع الصفوف

8:00 – 10:00

10:00 – 10:30

سنوي امتحان
فقط
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الموضوع

الصفوف

اليوم والتاريخ

الكترونيكا

10م10 - 1م2

بيولوجيا

10أ 10 -أ10 - 1أ2

أنظمة اتصال

10ب2

بيئة

10ج 10 -ج10 - 1ب

االثنين
13.06.2022

لغة عربية

جميع الصفوف

الثالثاء
14.06.2022

لغة انجليزية

جميع الصفوف

الجمعة
17.06.2022

دين اسالمي

الجمعة
10.06.2022

االثنين
20.06.2022

جميع الصفوف ما عدا
الصفوف 10م10 - 1م2

فيزياء

10م10 - 1م2

امتحانات إعادة

لمن يستحق

التوقيت

وقت اضافي

مالحظات

10:00 – 10:30 8:00 – 10:00
سنوي
12:15 – 12:40 10:45 – 12:15

13:00 – 13:30 10:45 – 13:00
8:00 – 9:30

8:00 – 9:30

8:30 – 10:30

9:30 – 9:55

امتحان فقط

سنوي امتحان
فقط
سنوي امتحان
فقط

9:00 – 9:55

سنوي امتحان
فقط

10:30 – 11:00

سنوي امتحان
فقط

نتمنى النجاح الباهر لطالبنا االعزاء

