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 قطاع املؼاهد االزهريت
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 تؼليواث خاصت
 )أبٌاؤًا يف اخلارج( باألزهر الشريف  بشأى ًظام اهتحاى الصف األول االبتدائي 

 (الثاًي)الدور  - 8102/8102للؼام الدراضي 
---------------------------------------------- 

  أًشطخ علٔ ُ٘ئخُٗعقذ اهزذبى لزاله٘ز الظف األّل االثزذائٖ فٖ جو٘ع الوْاد . 

   ٖفقدددددددظ ّفددددددد  الوقدددددددشس القدددددددشيى ال دددددددشٗن ُٗعقدددددددذ اهزذدددددددبى  ددددددد ْٕ فددددددد )                                              

 الوج٘ي فٖ رْصٗع الوٌِج لِزا العبم.

 ث التاليت:ٌظام اجلديد وفق اخلطىااليتن تطبيق 
 

كشاسددددخ األًشددددطخ الوشسددددلخ ملِ٘ددددب ل دددد  رلو٘ددددز هددددي راله٘ددددز                        رقددددْم الةدددد بسح ثزةددددل٘ن  (1

 الظف األّل االثزذائٖ الزٗي ّسدد أسوبؤُن فٖ كشْف الوٌبداح الوشسلخ للة بسح .

 .( علٔ كشاسخ األًشطخ الخبطخ ثَ رقن اجللىش ، ضن رباػياالُٗةج  الزلو٘ز ث٘بًبرَ    (2

                                                               أّ فددددددددٖ الةدددددددد بسح ُٗج٘دددددددت الزلو٘ددددددددز علددددددددٔ كشاسددددددددخ األًشددددددددطخ فددددددددٖ الوٌددددددددضل (3

 .الشطبص  ّأهع هشاعبح أى ر ْى اإلجبثخ ثبلقلن األصسق 

                                      ج٘دددددت علِ٘دددددب الزلو٘دددددز ٗقدددددْم ّلدددددٖ األهدددددش ثزةدددددل٘ن كشاسدددددخ األًشدددددطخ ثعدددددذ أى ُٗ  (4

 .أّ القٌظل٘خ علِ٘ب ث٘بًبرَ ملٔ الة بسح ب  هذًّ

 هالحظاث هاهت :
  ال زددشح خدالل  االثزددذائٖفدٖ القدشيى ال ددشٗن لزاله٘دز الظدف األّل  الشدد ُْٕٗعقدذ االهزذدبى                              

 . م9/7/2119م ّدزٔ ْٗم الضالصبء الوْاف  6/7/2119هي ْٗم الةجذ الوْاف  

 رقْم الة بسح ثبسزالم كشاسبد األًشطخ هي أّل٘بء األهْس فٖ ً س ال زشح . 

 ْٕ رقْم الة بسح ثإسسدبل كشاسدبد األًشدطخ الوجدبة علِ٘دب هدي الزاله٘دز ّكشدْف الشد    

                       فدددٖ ً دددس الذق٘جدددخ  األخدددشٓ هدددع أّساق مجبثدددخ االهزذدددبى الزذشٗدددشٕ لجو٘دددع الظددد ْف

 . هزذبىفْس اًزِبء أعوبل اال
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 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج(
  ( الدور الثاًي)  -)الثاًً( هي املرحلت االبتدائيت للصف 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )

 

 إىل هي زهي االجابت املــــــــــــــادة اليىم

 الةجذ

6/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف ساله٘خالزشث٘خ اإل

 12.31 11.11 سبعخ ًّظف زشث٘خ ال ٌ٘خال

 األدذ

7/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى اللغخ العشث٘خ

 12.31 11.31 سبعخ الخظ العشثٔ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الشٗبض٘بد

 دبست يلٔ

 (ًوْرجٔ ّخبص 
 1.11 11.31 سبعخ ًّظف

 الضالصبء

9/7/2119 

 ًجل٘ضٗخاإلاللغخ 

  للجو٘ع(
 11.11 9.11 ىسبعزب

 

 :هالحظاث   
  ُٗ ّٗذذد هْعذ   ْٗب   فقظ(  (القشيى ال شٗن فٔ  ٘خاالثزذائ خلوشدلهي االضبًٔ وزذي راله٘ز الظف

لالخزجبس الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع 

 الزاله٘ز ٌّٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.

 ذبست اٙلٖ( هخظض للوعبُذ الخبطخ ّالٌوْرج٘خ فقظ.اهزذبى هبدح  ال 

 .اإلجبثخ فٖ ً س ّسقخ األسئلخ لجو٘ع الوْاد 
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 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج(
  ( الدور الثاًي)  -)الثالث( هي املرحلت االبتدائيت للصف 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )

 

 إىل هي زهي االجابت ــادةاملــــــــــــ اليىم

 الةجذ

6/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 1.11 11.31 سبعخ ًّظف ساله٘خالزشث٘خ اإل

 األدذ

7/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى اللغخ العشث٘خ

 12.31 11.31 سبعخ الخظ العشثٔ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الشٗبض٘بد

 1.11 11.31 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 الضالصبء

9/7/2119 

 ًجل٘ضٗخاإلاللغخ 

  للجو٘ع(
 11.11 9.11 سبعزبى

 دبست يلٔ

 (ًوْرجٔ ّخبص 
 1.11 11.31 سبعخ ًّظف

 

 هالحظاث:   
  ُٗ ّٗذذد    ْٗب  ّرذشٗشٗب  القشيى ال شٗن لضبلش هي الوشدلخ االثزذائ٘خ فٔ هبدح اوزذي راله٘ز الظف

ٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع هْعذ لالخزجبس الش ْ

 الزاله٘ز ٌّٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.

 .اهزذبى هبدح  الذبست اٙلٖ( هخظض للوعبُذ الخبطخ ّالٌوْرج٘خ فقظ 

 .اإلجبثخ فٖ ً س ّسقخ األسئلخ لجو٘ع الوْاد 
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 ( جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج
  ( الدور الثاًي)  -)الرابغ و اخلاهص( هي املرحلت االبتدائيت  نيللصف

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )

 

 إىل هي زهي االجابت املــــــــــــــادة اليىم
 الةجذ

6/7/2119 
 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 األدذ

7/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف ساله٘خالزشث٘خ اإل

 12.31 11.11 سبعخ ًّظف الذساسبد االجزوبع٘خ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.31 9.11 سبعزبى ًّظف ّاإلهالء اللغخ العشث٘خ

 1.11 12.11 سبعخ الخظ العشثٔ

 الضالصبء

9/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الشٗبض٘بد

 1.11 11.31 ًّظف سبعخ الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف العلْم

 دبست يلٔ

 (ًوْرجٔ ّخبص 
 12.31 11.11 سبعخ ًّظف

 الخو٘س

11/7/2119 

 ًجل٘ضٗخاإلاللغخ 

  للجو٘ع(
 11.11 9.11 سبعزبى

 :هالحظاث
  ُٗ ٔلالخزجبس هْعذ ّٗذذد ثبإلضبفخ ملٔ االهزذبى الزذشٗشٓ ( القشيى ال شٗن وزذي الزاله٘ز   ْٗب  ف

ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الزاله٘ز ٌّٗجَ علِ٘ن  عٌَّٗعلي  ذبىالش ْٓ أصٌبء أٗبم االهز

 فٔ لجبى االهزذبى.

 .اهزذبى هبدح  الذبست اٙلٖ( هخظض للوعبُذ الخبطخ ّالٌوْرج٘خ فقظ 
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 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج(
  ( الدور الثاًي)  -االبتدائيت الشهادة 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )

 

 إىل هي زهي االجابت املــــــــــــــادة اليىم
 الةجذ

6/7/2119 
 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 األدذ

7/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف ساله٘خالزشث٘خ اإل

 12.31 11.11 سبعخ ًّظف الذساسبد االجزوبع٘خ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.31 9.11 سبعزبى ًّظف ءّاإلهال اللغخ العشث٘خ

 1.11 12.11 سبعخ الخظ العشثٔ

 الضالصبء

9/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى  للجو٘ع( ًجل٘ضٗخاإلاللغخ 

 1.11 11.31 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف العلْم

 12.31 11.11 سبعخ ًّظف (ًوْرجٔ ّخبص  دبست يلٔ

 و٘سالخ

11/7/2119 
 11.11 9.11 سبعزبى الشٗبض٘بد

 

 :هالحظاث
 

  ُٗ ّٔٗذذد هْعذ لالخزجبس ثبإلضبفخ ملٔ االهزذبى الزذشٗشٓ  القشيى ال شٗن( وزذي الزاله٘ز   ْٗب  ف

الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الزاله٘ز ٌّٗجَ علِ٘ن 

 ذبى.فٔ لجبى االهز

 .اهزذبى هبدح  الذبست اٙلٖ( هخظض للوعبُذ الخبطخ ّالٌوْرج٘خ فقظ 
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 ) أبٌاؤًا فً اخلارج( هىاػيد اهتحاى  دولـج
 ( الدور الثاًي)  -  اإلػداديلصف األول ل

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )
 

 إىل هي زهي االجابت املادة أيام االهتحاى

 الةجذ

6/7/2119 

ّسقخ أّلٔ  الذٗي أطْل

  ر ة٘ش ّدذٗش(
 11.11 9.11 سبعزبى

 1.31 11.31 سبعزبى ال قَ

 األدذ

7/7/2119 

ّسقخ صبً٘خ  أطْل الذٗي

  رْد٘ذ ّس٘شح(
 11.11 9.11 سبعزبى

 1.31 11.31 سبعزبى الذساسبد االجزوبع٘خ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

اللغخ العشث٘خ ّسقخ أّلٔ 

  ًذْ(
 11.11 9.11 سبعزبى

 1.31 11.31 سبعزبى لْمالع

 الضالصبء

9/7/2119 

 اللغخ العشث٘خ ّسقخ صبً٘خ

  الوطبلعخ ّفٌْى ال زبثخ(
 11.31 9.11 سبعزبى ًّظف

 2.11 12.11 سبعزبى الٌِذسخ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى د ظ القشيى ال شٗن ّرجْٗذٍ

 1.31 11.31 سبعزبى الججش

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.31 9.11 ًّظف سبعزبى األجٌج٘خاللغخ 

 1.31 12.11 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 الةجذ

13/7/2119 

 الذبست اٙلٖ 

  ًوْرجٔ ّخبص(
 11.11 9.11 سبعزبى

 :هالحظاث
  ُٗ  ّٗذذد هْعذ لالخزجبس  ّالٌظْص ( الوطبلعخ/ ّرجْٗذٍلقشيى ال شٗن  د ظ ا هبدرٔ فٔ وزذي الطالة   ْٗب

م االهزذبى ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الطالة ٌّٗجَ علِ٘ن الش ْٓ أصٌبء أٗب

 فٔ لجبى االهزذبى.

 لوعبُذ الٌوْرج٘خ ّالخبطخ فقظهخظض ل( اٙلٔ  الذبست حاهزذبى هبد. 
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--------------------------------- 

 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج( 
 ( الدور الثاًي)  -للصف الثاًً اإلػدادي  

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441) للؼام الدراضً
 

 إىل هي زهي االجابت املادة أيام االهتحاى

 الةجذ

6/7/2119 

 أطْل الذٗي ّسقخ أّلٔ 

  ر ة٘ش ّدذٗش(
 11.11 9.11 سبعزبى

 1.31 11.31 سبعزبى ال قَ

 األدذ

7/7/2119 

 أطْل الذٗي ّسقخ صبً٘خ 

  رْد٘ذ ّس٘شح(
 11.11 9.11 سبعزبى

 1.31 11.31 سبعزبى ٘خالذساسبد االجزوبع

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 ّسقخ أّلٔ  اللغخ العشث٘خ

  ًذْ ّطشف(
 11.11 9.11 سبعزبى

 1.31 11.31 سبعزبى العلْم

 الضالصبء

9/7/2119 

 اللغخ العشث٘خ ّسقخ صبً٘خ

  الوطبلعخ ّفٌْى ال زبثخ(
 11.31 9.11 سبعزبى ًّظف

 2.11 12.11 سبعزبى الٌِذسخ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى د ظ القشيى ال شٗن ّرجْٗذٍ

 1.31 11.31 سبعزبى الججش

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.31 9.11 ًّظف سبعزبى اللغخ األجٌج٘خ

 1.31 12.11 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 الةجذ

13/7/2119 

 الذبست اٙلٖ 

  ًوْرجٔ ّخبص(
 11.11 9.11 سبعزبى

 : هالحظاث   

  ُٗ  ٔالوطبلعخ ّالٌظْص ( ّٗذذد هْعذ لالخزجبس ّرجْٗذٍالقشيى ال شٗن د ظ وزذي الطالة   ْٗب  فٔ هبدر /

الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الطالة ٌّٗجَ علِ٘ن 

 فٔ لجبى االهزذبى.

  )ّٔالخبطخ فقظ. الٌوْرج٘خ هخظض للوعبُذاهزذبى هبدح  الذبست اٙل 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهريت
 اإلدارة املركسيت لالهتحاًاث
 اهتحاًاث ابٌاؤًا فً اخلارج

--------------------------------- 

 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج(
 ( الدور الثاًي)  -اإلػداديت   الشهادة

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )
 

 إىل هي زهي االجابت املادة اليىم والتاريخ

 الةجذ

6/7/2119 

 11 9 سبعزبى اللغخ العشث٘خ ّسقخ أّلٔ  ًذْ ّطشف(

 1.31 11.31 سبعزبى ال قَ

 األدذ

7/7/2119 

 11.31 9 سبعزبى ًّظف اللغخ العشث٘خ ّسقخ صبً٘خ  هطبلعخ ّفٌْى كزبثخ(

 2 12 سبعزبى الٌِذسخ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11 9 سبعزبى أطْل الذٗي ّسقخ أّلٔ  ر ة٘ش ّدذٗش(

 1.31 11.31 سبعزبى العلْم

 الضالصبء

9/7/2119 

 11 9 سبعزبى ّس٘شح(أطْل الذٗي ّسقخ صبً٘خ  رْد٘ذ 

 1.31 11.31 سبعزبى الذساسبد االجزوبع٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11 9 سبعزبى د ظ القشيى ال شٗن ّرجْٗذٍ

 1.31 11.31 سبعزبى الضقبفخ اإلساله٘خ

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.31 9 ًّظفسبعزبى  اللغخ األجٌج٘خ

 1.31 12 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 الةجذ

13/7/2119 

 11 9 سبعزبى الججش

 1.31 11.31 سبعزبى الذبست اٙلٖ  ًوْرجٔ ّخبص(

 :هالحظاث   
   ٔالوطبلعخ ّالٌظْص ( ّٗذذد هْعذ لالخزجبس ّرجْٗذٍالقشيى ال شٗن د ظ ٗوزذي الطالة   ْٗب  فٔ هبدر /

 ٌٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ الطالة ّ

  فقظ.لوعبُذ الٌوْرج٘خ ّالخبطخ هخظض لاٙلٔ(   الذبستاهزذبى هبدح 

  هبدح ًجبح ّسسْة ّرضبف للوجوْع(. الضبلش اإلعذادٓهبدح  الضقبفخ اإلساله٘خ( هي الوْاد الششع٘خ الوقشسح علٔ الظف  



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهريت
 اإلدارة املركسيت لالهتحاًاث
 اهتحاًاث ابٌاؤًا فً اخلارج

--------------------------------- 

 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاًي)  - األدبًلثاًىي األول اللصف 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )
 

 إىل هي زهي االجابت املادة أيام االهتحاى

 الةجذ

6/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى ال قَ

 1.31 11.31 سبعزبى الزبسٗخ

 األدذ

7/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى األدة ّالٌظْص ّالوطبلعخ

 1.31 11.31 بعزبىس علن الٌ س

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 1.31 11.31 سبعزبى الذذٗش ّعلْهَ

 الضالصبء

9/7/2119 

 12.11 9.11 صالس سبعبد اللغخ االجٌج٘خ  األّلٔ(

 2.11 12.31 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الظشف

 1.31 11.31 سبعزبى ءاإلًشب

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الز ة٘ش ّعلْهَ

 1.31 11.31 سبعزبى اللغخ األجٌج٘خ  الضبً٘خ(

 الةجذ

13/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الجالغخ

 1.31 11.31 سبعزبى الجغشاف٘ب 

 األدذ

14/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الزْد٘ذ

 1.31 11.31 سبعزبى الوٌط 

 اإلصٌ٘ي

15/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الٌذْ

 1.31 11.31 سبعزبى الضقبفخ اإلساله٘خ

 الضالصبء

16/7/2119 
 11.11 9.11 سبعزبى الذبست اٙلٖ  ًوْرجٖ ّخبص(

 :هالحظاث   
  بم االهزذبى ّٗذذد هْعذ لالخزجبس الش ْٓ أصٌبء أٗ(  الذذٗشفٔ  القشيى ال شٗن /    ْٗب   الوجظشّىٗوزذي الطالة

 ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الطالة ٌّٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.

 لوعبُذ الٌوْرج٘خ ّالخبطخ فقظ .هخظض ل  الذبست اٙلٔ( ح اهزذبى هبد 

  ٔبف للوجوْع(. هبدح ًجبح ّسسْة ّرض الظف األّل الضبًْٓهبدح  الضقبفخ اإلساله٘خ( هي الوْاد الششع٘خ الوقشسح عل 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهريت
 اإلدارة املركسيت لالهتحاًاث
 اهتحاًاث ابٌاؤًا فً اخلارج

--------------------------------- 

 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج(
  ( الدور الثاًي)  - الؼلوًاألول الثاًىي للصف 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )
 

 إىل هي زهي االجابت املادة أيام االهتحاى

 الةجذ

6/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى ال قَ

 1.31 11.31 سبعزبى األد٘بء

 دذاأل

7/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى األدة ّالٌظْص ّالوطبلعخ

 1.31 11.31 سبعزبى الٌِذسخ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 1.31 11.31 سبعزبى الذذٗش ّعلْهَ

 الضالصبء

9/7/2119 

 12.11 9.11 صالس سبعبد اللغخ االجٌج٘خ ّالزشجوخ

 2.11 12.31 فسبعخ ًّظ الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى ال ٘و٘بء

 1.31 11.31 سبعزبى اإلًشبء

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الز ة٘ش ّعلْهَ

 1.31 11.31 سبعزبى الججش ّدةبة الوضلضبد

 الةجذ

13/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الجالغخ

 1.31 11.31 سبعزبى ال ٘ضٗبء

 دذاأل

14/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الزْد٘ذ

 1.31 11.31 سبعزبى الظشف

 اإلصٌ٘ي

15/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الٌذْ

 1.31 11.31 سبعزبى الضقبفخ اإلساله٘خ

 الضالصبء

16/7/2119 
 11.11 9.11 سبعزبى الذبست اٙلٖ  ًوْرجٖ ّخبص(

 :هالحظاث  
  ُٗ القشيى ال شٗن / الذذٗش ( ّٗذذد هْعذ لالخزجبس الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى فٔ  ب    ْٗ الوجظشّىوزذي الطالة 

 ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الطالة ٌّٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.

 لوعبُذ الٌوْرج٘خ ّالخبطخ فقظهخظض ل( اٙلٖ  الذبست  حاهزذبى هبد. 

 هبدح ًجبح ّسسْة ّرضبف للوجوْع(.الششع٘خ الوقشسح علٔ الظف األّل الضبًْٓ  هبدح  الضقبفخ اإلساله٘خ( هي الوْاد  



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهريت
 اإلدارة املركسيت لالهتحاًاث
 اهتحاًاث ابٌاؤًا فً اخلارج

--------------------------------- 

 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاًي)  - األدبًالثاًً الثاًىي للصف 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )
 

 إىل هي زهي االجابت املادة أيام االهتحاى

 الةجذ

6/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى ال قَ

 1.31 11.31 سبعزبى العشّع ّالقبف٘خ

 األدذ

7/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الذذٗش

 1.31 11.31 سبعزبى الزبسٗخ

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 1.31 11.31 سبعزبى ال لة خ

 الضالصبء

9/7/2119 

 12.11 9.11 صالس سبعبد اللغخ االجٌج٘خ  األّلٔ(

 2.11 12.31 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الظشف

 1.31 11.31 سبعزبى الوٌط 

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الز ة٘ش

 1.31 11.31 سبعزبى اللغخ األجٌج٘خ  الضبً٘خ(

 الةجذ

13/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الجالغخ

 1.31 11.31 سبعزبى الجغشاف٘ب

 األدذ

14/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الزْد٘ذ

 1.31 11.31 سبعزبى الٌذْ

 اإلصٌ٘ي

15/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى األدة ّالٌظْص ّالوطبلعخ

 1.31 11.31  زبىسبع اإلًشبء

 الضالصبء

16/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف الوْاطٌخ

 1.11 11.11 سبعزبى ٙلٖ  ًوْرجٖ ّخبص(الذبست ا

 :هالحظاث   
  ُّٗى   ْٗب  فٔ  القشيى ال شٗن / الذذٗش ( ّٗذذد هْعذ لالخزجبس الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى وزذي الطالة الوجظش

 ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الطالة ٌّٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.

 الٌوْرج٘خ ّالخبطخ فقظ. هخظض للوعبُذلذبست اٙلٖ( اهزذبى هبدح   ا 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهريت
 اإلدارة املركسيت لالهتحاًاث
 اهتحاًاث ابٌاؤًا فً اخلارج

--------------------------------- 

 جـدول هىاػيد اهتحاى ) أبٌاؤًا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاًي)  - الؼلوًالثاًً الثاًىي للصف 

 م ( 8102ــ  8102هـ /  0441للؼام الدراضً )
 

 إىل هي زهي االجابت املادة أيام االهتحاى

 الةجذ

6/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى ال قَ

 1.31 11.31 سبعزبى الز بض  ّدةبة الوضلضبد

 األدذ

7/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الذذٗش 

 1.31 11.31 سبعزبى األد٘بء

 اإلصٌ٘ي

8/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى القشيى ال شٗن

 1.31 11.31 سبعزبى الججش

 الضالصبء

9/7/2119 

 12 9.11 صالس سبعبد اللغخ االجٌج٘خ ّالزشجوخ

 2 12.31 سبعخ ًّظف الزشث٘خ ال ٌ٘خ

 األسثعبء

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الظشف

 1.31 11.31 سبعزبى ال ٘و٘بء

 الخو٘س

11/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الز ة٘ش

 1.31 11.31 سبعزبى ال ٘ضٗبء

 الةجذ

13/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الجالغخ

 1.31 11.31 سبعزبى رطج٘قبد الشٗبض٘بد

 األدذ

14/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى الزْد٘ذ

 1.31 11.31 سبعزبى الٌذْ

 اإلصٌ٘ي

15/7/2119 

 11.11 9.11 سبعزبى األدة ّالٌظْص ّالوطبلعخ

 1.31 11.31 سبعزبى اإلًشبء

 الضالصبء

16/7/2119 

 11.31 9.11 سبعخ ًّظف الوْاطٌخ

 1.11 11.11 سبعزبى الذبست اٙلٖ  ًوْرجٖ ّخبص(

 :هالحظاث   
  ُٗى   ْٗب  فٔ  القشيى ال شٗن / الذذٗش ( ّٗذذد هْعذ لالخزجبس الش ْٓ أصٌبء أٗبم االهزذبى ّوزذي الطالة الوجظش

 ّٗعلي عٌَ ثخظ ّاضخ ّفٔ ه بى ثبسص ٗطلع علَ٘ جو٘ع الطالة ٌّٗجَ علِ٘ن فٔ لجبى االهزذبى.

  )ْٖرج٘خ ّالخبطخ فقظ.الٌو هخظض للوعبُذاهزذبى هبدح   الذبست اٙل 


