
 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاوً)  -األول االبتدائً للصف 

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )

 

 إىل مه زمه االجابة املــــــــــــــادة اليىم

 انسجذ

7/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف سالييخإلانزشثيخ ا

 08001 00011 َٔظف سبعخ انزشثيخ انفُيخ

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انهغخ انعشثيخ

  حبست آنٗ

 (ًَٕرجٗ ٔخبص)
 0011 00001 سبعخ َٔظف

 اإلصُيٍ

0/7/8102 
 00011 0011 سبعزبٌ انشيبضيبد

 انضالصبء

01/7/8102 

 َلهيضيخاإلانهغخ 

 )نهلًيع(
 00011 0011 سبعزبٌ

 

 :مالحظات
   ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس )فقظ(  شفٕيب   (انقشآٌ انكشيى) فٗاالثزذائٗ  ٔلًزحٍ رالييز انظف األي

انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انزالييز ٔيُجّ 

 عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 انخبطخ ٔانًُٕرجيخ فقظ0 يخظض نهًعبْذ)انحبست اآلني(  ايزحبٌ يبدح 

 ٔسقخ األسئهخ نلًيع انًٕاد0 اإلجبثخ في َفس 

 

 

 

 

 

 
 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج(
  ( الدور الثاوً)  -)الثاوً( مه املرحلة االبتدائية للصف 

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )

 

 إىل مه زمه االجابة املــــــــــــــادة اليىم

 انسجذ

7/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف سالييخانزشثيخ اإل

 08001 00011 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انهغخ انعشثيخ

 08001 00001 سبعخ انخظ انعشثٗ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انشيبضيبد

 حبست آنٗ

 (ًَٕرجٗ ٔخبص)
 0011 00001 سبعخ َٔظف

 انضالصبء

01/7/8102 

 َلهيضيخاإلانهغخ 

 )نهلًيع(
 00011 0011 سبعزبٌ

 

 :مالحظات   
   ٔيحذد يٕعذ شفٕيب  )فقظ(  (انقشآٌ انكشيى)فٗ  يخاالثزذائ خنًشحهيٍ اانضبَٗ ًزحٍ رالييز انظف ي

نالخزجبس انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع 

 فٗ نلبٌ االيزحب0ٌانزالييز ٔيُجّ عهيٓى 

 0ايزحبٌ يبدح )انحبست اآلني( يخظض نهًعبْذ انخبطخ ٔانًُٕرجيخ فقظ 

 0اإلجبثخ في َفس ٔسقخ األسئهخ نلًيع انًٕاد 

 

 

 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج(
  ( الدور الثاوً)  -)الثالث( مه املرحلة االبتدائية للصف 

 م ( 1038ــ  1037/ هـ  3419ــ  3418للؼام الدراسً )

 

 إىل مه زمه االجابة املــــــــــــــادة اليىم

 انسجذ

7/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف سالييخانزشثيخ اإل

 0011 00011 سبعزبٌ انقشآٌ انكشيى

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انهغخ انعشثيخ

 08001 00001 سبعخ انخظ انعشثٗ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ بضيبدانشي

 0011 00001 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 انضالصبء

01/7/8102 

 َلهيضيخاإلانهغخ 

 )نهلًيع(
 00011 0011 سبعزبٌ

 حبست آنٗ

 (ًَٕرجٗ ٔخبص)
 0011 00001 سبعخ َٔظف

 

 مالحظات:   
   ٔيحذد  شفٕيب  ٔرحشيشيب  انقشآٌ انكشيى نضبنش يٍ انًشحهخ االثزذائيخ فٗ يبدح اًزحٍ رالييز انظف ي

يٕعذ نالخزجبس انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع 

 انزالييز ٔيُجّ عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 0ايزحبٌ يبدح )انحبست اآلني( يخظض نهًعبْذ انخبطخ ٔانًُٕرجيخ فقظ 

 0اإلجبثخ في َفس ٔسقخ األسئهخ نلًيع انًٕاد 

 
 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاوً)  -)الرابغ و اخلامس( مه املرحلة االبتدائية  نيللصف

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )

 

 إىل مه زمه االجابة املــــــــــــــادة اليىم
 انسجذ

7/7/8102 
 00011 0011 سبعزبٌ انقشآٌ انكشيى

 األحذ

2/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف سالييخانزشثيخ اإل

 08001 00011 سبعخ َٔظف انذساسبد االجزًبعيخ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00001 0011 سبعزبٌ َٔظف ٔاإليالء انهغخ انعشثيخ

 0011 08011 سبعخ انخظ انعشثٗ

 انضالصبء

01/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انشيبضيبد

 0011 00001 َٔظف سبعخ خانزشثيخ انفُي

 األسثعبء

00/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف انعهٕو

 حبست آنٗ

 (ًَٕرجٗ ٔخبص)
 08001 00011 سبعخ َٔظف

 انخًيس

08/7/8102 

 َلهيضيخاإلانهغخ 

 )نهلًيع(
 00011 0011 سبعزبٌ

 :مالحظات
   نالخزجبس يٕعذ ٔيحذد زحشيشٖ ثبإلضبفخ إنٗ االيزحبٌ ان( انقشآٌ انكشيى)ًزحٍ انزالييز شفٕيب  فٗ ي

ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انزالييز ٔيُجّ عهيٓى  عُّٔيعهٍ  انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ

 فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 0ايزحبٌ يبدح )انحبست اآلني( يخظض نهًعبْذ انخبطخ ٔانًُٕرجيخ فقظ 

 

 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج(
  ( الدور الثاوً)  -االبتدائية الشهادة 
 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )

 

 إىل مه زمه االجابة املــــــــــــــادة اليىم
 انسجذ

7/7/8102 
 00011 0011 سبعزبٌ انقشآٌ انكشيى

 األحذ

2/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف سالييخانزشثيخ اإل

 08001 00011 خ َٔظفسبع انذساسبد االجزًبعيخ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00001 0011 سبعزبٌ َٔظف ٔاإليالء انهغخ انعشثيخ

 0011 08011 سبعخ انخظ انعشثٗ

 انضالصبء

01/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ )نهلًيع( َلهيضيخاإلانهغخ 

 0011 00001 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف انعهٕو

 08001 00011 سبعخ َٔظف (ًَٕرجٗ ٔخبص) حبست آنٗ

 انخًيس

08/7/8102 
 00011 0011 سبعزبٌ انشيبضيبد

 

 :مالحظات
 

   ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس ثبإلضبفخ إنٗ االيزحبٌ انزحشيشٖ )انقشآٌ انكشيى( ًزحٍ انزالييز شفٕيب  فٗ ي

كبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انزالييز ٔيُجّ عهيٓى انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ ي

 فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 0ايزحبٌ يبدح )انحبست اآلني( يخظض نهًعبْذ انخبطخ ٔانًُٕرجيخ فقظ 

 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 ) أبىاؤوا فً اخلارج( مىاػيد امتحان  دولـج
 ( الدور الثاوً)  -  اإلػداديلصف األول ل

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )
 

 إىل مه زمه االجابة املادة أيام االمتحان

 انسجذ

7/7/8102 

ٔسقخ أٔنٗ  أطٕل انذيٍ

 )رفسيش ٔحذيش(
 00011 0011 سبعزبٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انفقّ

 األحذ

2/7/8102 

ٔسقخ صبَيخ  أطٕل انذيٍ

 )رٕحيذ ٔسيشح(
 00011 0011 سبعزبٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انذساسبد االجزًبعيخ

 ُيٍاإلص

0/7/8102 

انهغخ انعشثيخ ٔسقخ أٔنٗ 

 )َحٕ(
 00011 0011 سبعزبٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انعهٕو

 انضالصبء

01/7/8102 

 انهغخ انعشثيخ ٔسقخ صبَيخ

 )انًطبنعخ ٔفٌُٕ انكزبثخ(
 00001 0011 سبعزبٌ َٔظف

 8011 08011 سبعزبٌ انُٓذسخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 00011 0011 بعزبٌس حفظ انقشآٌ انكشيى ٔرلٕيذِ

 0001 00001 سبعزبٌ انلجش

 انخًيس

08/7/8102 

 00001 0011 َٔظف سبعزبٌ انهغخ األجُجيخ

 0001 08011 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 انسجذ

01/7/8102 

 انحبست اآلني 

 )ًَٕرجٗ ٔخبص(
 00011 0011 سبعزبٌ

 :مالحظات
   ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس  ٔانُظٕص ( انًطبنعخ/ ٔرلٕيذِيى نقشآٌ انكش)حفظ ا يبدرٗ فٗ ًزحٍ انطالة شفٕيب  ي

انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انطالة ٔيُجّ عهيٓى 

 فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 0هًعبْذ انًُٕرجيخ ٔانخبطخ فقظيخظض ن( اآلنٗ )انحبست حايزحبٌ يبد 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 فً اخلارج(  جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا
 ( الدور الثاوً)  -للصف الثاوً اإلػدادي  

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )
 

 إىل مه زمه االجابة املادة أيام االمتحان

 انسجذ

7/7/8102 

 أطٕل انذيٍ ٔسقخ أٔنٗ 

 )رفسيش ٔحذيش(
 00011 0011 سبعزبٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انفقّ

 األحذ

2/7/8102 

 أطٕل انذيٍ ٔسقخ صبَيخ 

 )رٕحيذ ٔسيشح(
 00011 0011 سبعزبٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انذساسبد االجزًبعيخ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 انهغخ انعشثيخ ٔسقخ أٔنٗ 

 )َحٕ ٔطشف(
 00011 0011 سبعزبٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انعهٕو

 انضالصبء

01/7/8102 

 انهغخ انعشثيخ ٔسقخ صبَيخ

 انكزبثخ()انًطبنعخ ٔفٌُٕ 
 00001 0011 سبعزبٌ َٔظف

 8011 08011 سبعزبٌ انُٓذسخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ حفظ انقشآٌ انكشيى ٔرلٕيذِ

 0001 00001 سبعزبٌ انلجش

 انخًيس

08/7/8102 

 00001 0011 َٔظف سبعزبٌ انهغخ األجُجيخ

 0001 08011 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 انسجذ

01/7/8102 

 انحبست اآلني 

 )ًَٕرجٗ ٔخبص(
 00011 0011 سبعزبٌ

 : مالحظات   

   انًطبنعخ ٔانُظٕص ( ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس ٔرلٕيذِانقشآٌ انكشيى حفظ ًزحٍ انطالة شفٕيب  فٗ يبدرٗ )ي /

انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انطالة ٔيُجّ عهيٓى 

 فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

  )ٗانًُٕرجيخ ٔانخبطخ فقظ0 يخظض نهًعبْذايزحبٌ يبدح )انحبست اآلن 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج(
 ( الدور الثاوً)  -اإلػدادية   الشهادة
 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )

 

 إىل مه زمه االجابة املادة اليىم والتاريخ

 انسجذ

7/7/8102 

 00 0 سبعزبٌ انهغخ انعشثيخ ٔسقخ أٔنٗ )َحٕ ٔطشف(

 0001 00001 سبعزبٌ انفقّ

 األحذ

2/7/8102 

 00001 0 سبعزبٌ َٔظف انهغخ انعشثيخ ٔسقخ صبَيخ )يطبنعخ ٔفٌُٕ كزبثخ(

 8 08 سبعزبٌ انُٓذسخ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00 0 سبعزبٌ أطٕل انذيٍ ٔسقخ أٔنٗ )رفسيش ٔحذيش(

 0001 00001 سبعزبٌ انعهٕو

 انضالصبء

01/7/8102 

 00 0 سبعزبٌ أطٕل انذيٍ ٔسقخ صبَيخ )رٕحيذ ٔسيشح(

 0001 00001 سبعزبٌ انذساسبد االجزًبعيخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 00 0 سبعزبٌ حفظ انقشآٌ انكشيى ٔرلٕيذِ

 0001 00001 سبعزبٌ انضقبفخ اإلسالييخ

 انخًيس

08/7/8102 

 00001 0 َٔظفسبعزبٌ  األجُجيخانهغخ 

 0001 08 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 انسجذ

01/7/8102 

 00 0 سبعزبٌ انلجش

 0001 00001 سبعزبٌ انحبست اآلني )ًَٕرجٗ ٔخبص(

 :مالحظات   
 ( ٗٔيحذد يٕعذ نالخزجبس ٔرلٕيذِانقشآٌ انكشيى حفظ يًزحٍ انطالة شفٕيب  فٗ يبدر ) انًطبنعخ ٔانُظٕص /

 نشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ انطالة ٔيُجّ عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌا

  فقظ0هًعبْذ انًُٕرجيخ ٔانخبطخ يخظض ناآلنٗ(  )انحبستايزحبٌ يبدح 

  ٔسسٕة ٔرضبف نهًلًٕع(0)يبدح َلبح  انضبنش اإلعذادٖيبدح )انضقبفخ اإلسالييخ( يٍ انًٕاد انششعيخ انًقشسح عهٗ انظف 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاوً)  - األدبًاألول الثاوىي للصف 

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )
 

 إىل مه زمه االجابة املادة أيام االمتحان

 انسجذ

7/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انفقّ

 0001 00001 بٌسبعز انزبسيخ

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ األدة ٔانُظٕص ٔانًطبنعخ

 0001 00001 سبعزبٌ عهى انُفس

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انقشآٌ انكشيى

 0001 00001 سبعزبٌ انحذيش ٔعهٕيّ

 انضالصبء

01/7/8102 

 08011 0011 صالس سبعبد انهغخ االجُجيخ )األٔنٗ(

 8011 08001 سبعخ َٔظف زشثيخ انفُيخان

 األسثعبء

00/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انظشف

 0001 00001 سبعزبٌ اإلَشبء

 انخًيس

08/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزفسيش ٔعهٕيّ

 0001 00001 سبعزبٌ انهغخ األجُجيخ )انضبَيخ(

 انسجذ

01/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انجالغخ

 0001 00001 سبعزبٌ  انلغشافيب

 األحذ

02/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزٕحيذ

 0001 00001 سبعزبٌ انًُطق

 اإلصُيٍ

03/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انُحٕ

 0001 00001 سبعزبٌ انضقبفخ اإلسالييخ

 انضالصبء

07/7/8102 
 00011 0011 سبعزبٌ انحبست اآلني )ًَٕرجي ٔخبص(

 :مالحظات   
 ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ (  انحذيشفٗ )انقشآٌ انكشيى /  شفٕيب   انًجظشٌٔنطالة يًزحٍ ا

 ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انطالة ٔيُجّ عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 هًعبْذ انًُٕرجيخ ٔانخبطخ فقظ 0يخظض ن) انحبست اآلنٗ( ح ايزحبٌ يبد 

 يبدح َلبح ٔسسٕة ٔرضبف نهًلًٕع(0 انظف األٔل انضبَٕٖضقبفخ اإلسالييخ( يٍ انًٕاد انششعيخ انًقشسح عهٗ يبدح )ان( 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج(
  ( الدور الثاوً)  - الؼلمًاألول الثاوىي للصف 

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )
 

 إىل مه زمه االجابة دةاملا أيام االمتحان

 انسجذ

7/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انفقّ

 0001 00001 سبعزبٌ األحيبء

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ األدة ٔانُظٕص ٔانًطبنعخ

 0001 00001 سبعزبٌ انُٓذسخ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انقشآٌ انكشيى

 0001 00001 سبعزبٌ انحذيش ٔعهٕيّ

 انضالصبء

01/7/8102 

 08011 0011 صالس سبعبد انهغخ االجُجيخ ٔانزشجًخ

 8011 08001 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انكيًيبء

 0001 00001 سبعزبٌ اإلَشبء

 انخًيس

08/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزفسيش ٔعهٕيّ

 0001 00001 سبعزبٌ انلجش ٔحسبة انًضهضبد

 انسجذ

01/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انجالغخ

 0001 00001 سبعزبٌ انفيضيبء

 األحذ

02/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزٕحيذ

 0001 00001 سبعزبٌ انظشف

 اإلصُيٍ

03/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انُحٕ

 0001 00001 سبعزبٌ انضقبفخ اإلسالييخ

 انضالصبء

07/7/8102 
 00011 0011 سبعزبٌ انحبست اآلني )ًَٕرجي ٔخبص(

 :مالحظات  
   فٗ )انقشآٌ انكشيى / انحذيش ( ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ  ب  شفٕي انًجظشًٌٔزحٍ انطالة ي

 ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انطالة ٔيُجّ عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

 0هًعبْذ انًُٕرجيخ ٔانخبطخ فقظيخظض ن( اآلني) انحبست  ححبٌ يبدايز 

  َٖٕيبدح َلبح ٔسسٕة ٔرضبف نهًلًٕع(0يبدح )انضقبفخ اإلسالييخ( يٍ انًٕاد انششعيخ انًقشسح عهٗ انظف األٔل انضب( 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاوً)  - األدبًالثاوً الثاوىي للصف 

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418للؼام الدراسً )
 

 إىل مه زمه االجابة املادة أيام االمتحان

 انسجذ

7/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انفقّ

 0001 00001 سبعزبٌ انعشٔع ٔانقبفيخ

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انحذيش

 0001 00001 سبعزبٌ انزبسيخ

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انقشآٌ انكشيى

 0001 00001 سبعزبٌ انفهسفخ

 انضالصبء

01/7/8102 

 08011 0011 صالس سبعبد انهغخ االجُجيخ )األٔنٗ(

 8011 08001 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انظشف

 0001 00001 سبعزبٌ انًُطق

 انخًيس

08/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ فسيشانز

 0001 00001 سبعزبٌ انهغخ األجُجيخ )انضبَيخ(

 انسجذ

01/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انجالغخ

 0001 00001 سبعزبٌ انلغشافيب

 األحذ

02/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزٕحيذ

 0001 00001 سبعزبٌ انُحٕ

 اإلصُيٍ

03/7/8102 

 00011 0011 زبٌسبع األدة ٔانُظٕص ٔانًطبنعخ

 0001 00001 سبعزبٌ  اإلَشبء

 انضالصبء

07/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف انًٕاطُخ

 0011 00011 سبعزبٌ انحبست اآلني )ًَٕرجي ٔخبص(

 :مالحظات   
   حبٌ ٌ شفٕيب  فٗ )انقشآٌ انكشيى / انحذيش ( ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزًزحٍ انطالة انًجظشٔي

 ٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاضح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انطالة ٔيُجّ عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌ

  )انًُٕرجيخ ٔانخبطخ فقظ0 يخظض نهًعبْذايزحبٌ يبدح ) انحبست اآلني 

 



 األزهر الشريف

 قطاع املؼاهد االزهرية
 اإلدارة املركسية لالمتحاوات
 امتحاوات ابىاؤوا فً اخلارج

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

 جـدول مىاػيد امتحان ) أبىاؤوا فً اخلارج( 
  ( الدور الثاوً)  - الؼلمًالثاوً الثاوىي للصف 

 م ( 1038ــ  1037هـ /  3419ــ  3418ً )للؼام الدراس
 

 إىل مه زمه االجابة املادة أيام االمتحان

 انسجذ

7/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انفقّ

 0001 00001 سبعزبٌ انزفبضم ٔحسبة انًضهضبد

 األحذ

2/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انحذيش 

 0001 00001 سبعزبٌ األحيبء

 اإلصُيٍ

0/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انكشيى انقشآٌ

 0001 00001 سبعزبٌ انلجش

 انضالصبء

01/7/8102 

 08 0011 صالس سبعبد انهغخ االجُجيخ ٔانزشجًخ

 8 08001 سبعخ َٔظف انزشثيخ انفُيخ

 األسثعبء

00/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انظشف

 0001 00001 سبعزبٌ انكيًيبء

 انخًيس

08/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزفسيش

 0001 00001 سبعزبٌ انفيضيبء

 انسجذ

01/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انجالغخ

 0001 00001 سبعزبٌ رطجيقبد انشيبضيبد

 األحذ

02/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ انزٕحيذ

 0001 00001 سبعزبٌ انُحٕ

 اإلصُيٍ

03/7/8102 

 00011 0011 سبعزبٌ األدة ٔانُظٕص ٔانًطبنعخ

 0001 00001 سبعزبٌ َشبءاإل

 انضالصبء

07/7/8102 

 01001 0011 سبعخ َٔظف انًٕاطُخ

 0011 00011 سبعزبٌ انحبست اآلني )ًَٕرجي ٔخبص(

 :مالحظات   
   شفٕيب  فٗ )انقشآٌ انكشيى / انحذيش ( ٔيحذد يٕعذ نالخزجبس انشفٕٖ أصُبء أيبو االيزحبٌ ًٔزحٍ انطالة انًجظشي ٌ

 ح ٔفٗ يكبٌ ثبسص يطهع عهيّ جًيع انطالة ٔيُجّ عهيٓى فٗ نلبٌ االيزحب0ٌٔيعهٍ عُّ ثخظ ٔاض

  )انًُٕرجيخ ٔانخبطخ فقظ0 يخظض نهًعبْذايزحبٌ يبدح ) انحبست اآلني 


