
 Romanogasse 28, 1200 Wienمقر االمتحان  2013أبريل  61أبريل وحتى  6من  2013-2012جدول امتحانات ابنائنا في الخارج بمدينة فيينا للعام الدراسي 

 ثانوي أولى اديإعد ثالثة إعدادي ثانية داديعإ أولى أبتدائي سادسة أبتدائي خامسة أبتدائي رابعة أبتدائي ثالثة أبتدائي ثانية أولى أبتدائي 
 الثانى الصف

    الثانوى

 السبت
06/04 

 عربي
 900::-

1903: 

 عربي
 900::-1903: 

 عربي
 900::-11099 

 عربي
 900::-1103: 

 عربي
 900::-1103: 

 عربي
 900::-1103: 

 عربي
90:99-11:19 

 عربي
 90:99-11:19 

 عربي
 90:99-11:19 

 عربي ورقة أولى
0:99-19:19 

 عربي ورقة أولى
0:99-19:19 

 عربي ورقة ثانية
110::-1203: 

 عربي ورقة ثانية
110::-1203: 

 االحد
07/04 

 رياضيات
900:-1903: 

 رياضيات
 900::-  

 رياضيات
90:9-19:19 

 علوم
90:99-19:19 

 علوم
90:99-19:19 

 علوم
90:99-19:19 

 اجنبية لغة
:00::-000:: 

 اجنبية لغة
:00::-000:: 

 اجنبية لغة
:00::-000:: 

 أولى اجنبية لغة
:00::-020:: 

 أولى اجنبية لغة
:00::-020:: 

 دين 
000::-020:: 

 دين
000::-020:: 

        

 ثنيناال
08/04 

 

 إنجليزي
:00::-0:0:: 

 إنجليزي
:00::-0:03: 

 اجنبية لغة
90:99-19:19 

 اجنبية لغة
90:99-19:19 

 اجنبية لغة
90:99-19:19 

 اجتماعية دراسات
:00::-000:: 

 اجتماعية دراسات
:00::-000:: 

 اجتماعية دراسات
:00::-000:: 

 جبر و مثلثات
90:99-11:99 

-90:99جبر 

11:99 

     
 لغة أجنبية ثانية

0003:-030:: 

 لغة أجنبية ثانية
0003:-030:: 

 لغة أجنبية ثانية
0003:-030:: 

 تاريخ
0003:-0303: 

 تاريخ
0003:-0303: 

 الثالثاء
9/04 

 

 عمستوى رفي
90099-19:99 

 مستوى 
90099-19019 

 رياضيات
:00::-0:03: 

 رياضيات
:00::-0:03: 

 رياضيات
:00::-0:03: 

 احصاء – جبر
:00::-000:: 

 احصاء – جبر
:00::-000:: 

 احصاء – جبر
:00::-000:: 

 لغة أجنبية ثانية
:00::-0:03: 

 لغة ثانية
:00::-0:03: 

 يةدينتربية   
000::-0203: 

 يةدينتربية 
000::-0203: 

 يةدينتربية 
000::-0203: 

 مستوى رفيع

11:19-11:19 

 مستوى رفيع

11:19-11:19 

 مستوى رفيع

11:19-11:19 
 يةدينتربية 
000::-0203: 

 يةدينتربية 
000::-0203: 

 األربعاء
10/04 

 
 دراسات  

 اجتماعية
:00::-0:03: 

 اجتماعية دراسات
:00::-0:03: 

 اجتماعية دراسات
:00::-0:03: 

 علوم

900::-110:: 

 علوم

900::-110:: 
 علوم

:00::-000:: 

 تحليلية هندسة
:00::-000:: 

 التفاضل
:00::-000:: 

      
 فنية تربية
0003:-0303: 

 فنية تربية
0003:-0303: 

 فنية تربية
0003:-0303: 

 نيةوط تربية
0003:-0203: 

 المواطنة
0003:-0303: 

 الخميس
11/04 

 

 مستوى رفيع  

900 9-
110:: 

 مستوى رفيع

90:99-11:99 

 مستوى رفيع

90:99-11:99 

 هندسة

90:99-11:99 

 هندسة

90:99-11:99 

 هندسة

90:99-11:99 

 كيمياء

90:99-11:99 

 كيمياء

900 9-11:99 

 

  

 يةدينتربية    
0003:-030:: 

 يةدينتربية 
0003:-030:: 

 يةدينتربية 
0003:-030:: 

مستوى 

 (2)رفيع
11:19-11:99 

 

 ثانيـــــــة ثـــــانوي 1031أبريل   36 – 31القالثاء  –السبت   أيام اإلمتحانات بالمكتب الثقافي        ويــــــــــــــانــــــث ىـــــــأول

 السبت
31/00 

  11:19 – 11:19جغرافيـــــــا     11:99 – 90:99   أحيـــــاء 

 

  11:19 – 11:19ــــا   جغرافيـــ 11:99 – 90:99   أحيـــــاء 
 

 األحد
30/00 

 31010-33010علم النفس و االجتماع 33000-0000الفزياء   11:99 – 11:19فلسفة ومنطق    11:99 – 90:99   فيزيـــــاء
 

 اإلثنين
31/00 

 مستوى رفيع إنجليزي ورقة أولى
90:99 – 19:19  

 مستوى رفيع إنجليزي ورقة ثانية
11:99 – 12:19 

 رفيع فرنسيمستوى 
90:99 – 12:99 

 11:19 – 11:19فلسفة ومنطق   11:99 – 90:99الميكانيكا 
 

 الثالثاء
36\0 

   
 مستوى رفيع إنجليزي ورقة أولى

90:99 – 19:19  
 مستوى رفيع إنجليزي ورقة ثانية

11:99 – 12:19 
 مستوى فرنسي

90:99 – 12:99 

 كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المراقبين على تعاونهم معنا إلنجاح عملية االمتحانات  -نجاح مع أطيب تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالتوفيق وال


