
 101لسلم  العامةالخطة 

 الوفزدة التبريخ 4 الوفزدة التبريخ 3 الوفزدة التبريخ 2 الوفزدة التبريخ 1

  1\17-4\7 األحذ
 التهيئت...

   للفصل الذراسي 

  1\24-4\14 األحذ
 

 هفهىم 
 الثقبفت 
 اإلسالهيت

  1\31-4\21 األحذ
 

 أهويت
 الثقبفت 
 اإلسالهيت

  2\7-4\22 األحذ
 

 هصبدر
 الثقبفت 
 اإلسالهيت

 2\2-4\22 األثٌيي 2\1-4\22 األثٌيي 1\25-4\15 األثٌيي 1\12-4\2 األثٌيي

 2\2-4\33 الثالثبء 2\2-4\23 الثالثبء 1\26-4\16 الثالثبء 1\12-4\2 الثالثبء

 2\13-5\1 اإلربعبء 2\3-4\24 اإلربعبء 1\27-4\17 اإلربعبء 1\23-4\13 اإلربعبء

 2\11-5\2 الخويس 2\4-4\25 الخويس 1\22-4\12 الخويس 1\21-4\11 الخويس

 الوفزدة  2 الوفزدة  7 الوفزدة  6 الوفزدة  5

  2\14-5\5 األحذ
 التحذيبث التي

 تىاجههب
 الثقبفت اإلسالهيت

  2\21-5\12 األحذ
 هىقف الوسلن
 هي الثقبفبث

 األخزي

  2\22-5\12 األحذ
 الخصبئص

 العبهت
 لإلسالم

  3\6-5\26 األحذ
 3\7-5\27 األثٌيي 2\22-5\23 األثٌيي 2\22-5\13 األثٌيي 2\15-5\6 األثٌيي ياالختببر الفصل

 3\2-5\22 الثالثبء 3\1-5\21 الثالثبء 2\23-5\14 الثالثبء 2\16-5\7 الثالثبء

 3\2-5\22 اإلربعبء 3\2-5\22 اإلربعبء 2\24-5\15 اإلربعبء 2\17-5\2 اإلربعبء

 3\13-6\1 الخويس 3\3-5\23 الخويس 2\25-5\16 سالخوي 2\12-5\2 الخويس

 الوفزدة  12 الوفزدة  11 الوفزدة  13 الوفزدة  2

  3\13-6\4 األحذ
 

 إجبسة رسويت

 تعزيف العقيذة اإلسالهيت 3\23-6\11 األحذ
 العقيذةهٌهج تلقي و 

 اإلسالهيت

  3\27-6\12 األحذ
 أركبى اإليوبى

1 

    4\3-6\25 األحذ
 

 أركبى اإليوبى
2 

 4\4-6\26 األثٌيي 3\22-6\12 األثٌيي 3\21-6\12 األثٌيي 3\14-6\5 األثٌيي

 4\5-6\27 الثالثبء 3\22-6\23 الثالثبء 3\22-6\13 الثالثبء 3\15-6\6 الثالثبء

 4\6-6\22 اإلربعبء 3\33-6\21 اإلربعبء 3\23-6\14 اإلربعبء 3\16-6\7 اإلربعبء

 4\7-6\22 الخويس 3\31-6\22 الخويس 3\24-6\15 الخويس 3\17-6\2 الخويس

 الوفزدة  61 الوفزدة  51 الوفزدة  14 الوفزدة  13

  4\13-7\3 األحذ
 ًىاقض اإليوبى

1 
  
  

  4\17-7\13 األحذ
 
 ًىاقض اإليوبى
2 

 آخز هىعذ لتسلين الوشبريع

  4\24-7\17 األحذ
 13اختببر قصيزهي 

 درجبث

  5\1-7\24 األحذ
 

 التهيئت...
 لالختببر الٌهبئي

 5\2-7\25 األثٌيي 4\25-7\12 األثٌيي 4\12-7\11 األثٌيي 4\11-7\4 األثٌيي

 5\3-7\26 الثالثبء 4\26-7\12 الثالثبء 4\12-7\12 الثالثبء 4\12-7\5 الثالثبء

 5\4-7\27 اإلربعبء 4\27-7\23 اإلربعبء 4\23-7\13 اإلربعبء 4\13-7\6 اإلربعبء

 5\5-7\22 الخويس 4\22-7\21 الخويس 4\23-7\14 الخويس أخز هىعذ لالعتذار 4\14-7\7 الخويس

  تذكيز * االختبارات النهائية  12 االختبارات النهائية  21 اختبارات المقزرات العامة 17

133)13:33(س132)2س 5\2-2\1 األحذ
) 

 *  5\22-2\15 األحذ  5\15-2\2 األحذ
* 
* 
* 
* 
* 
* 

134)13:33(س113)2س 5\2-2\2 األثٌيي
) 

  5\23-2\16 األثٌيي  5\16-2\2 األثٌيي

                    5\13-2\3 الثالثبء
 (137)1س

  5\24-2\17 الثالثبء  5\17-2\13 الثالثبء

      (213)2س 5\11-2\4 اإلربعبء
 (133)1س

  5\25-2\12 اإلربعبء  5\12-2\11 اإلربعبء

136)13:33(س513)2س 5\12-2\5 سالخوي
) 

 نهاية االختبارات 5\26-2\12 ويسالخ  5\12-2\12 الخويس
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