
 

 
 ر العربيةـة مصـوريـجمه

 مـوزارة التربيـة والـتعـلـيـ
 اتـاإلدارة العامة لالمتحان

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 اليوم والتاريخ م
 وقت اإلجابة

 المــــــــــــــــــادة الـزمن
رقــــم 

 االستمارة
 الشعبة

 إلى من

1 
 األحد

7/6/2015 

 العامة 30 الـلـغــة الـعـربـيـــة ثالث ساعات 12,00 9,00

 العامة 20 التربيـــــــة الدينيـــــة ساعة ونصف 2,00 12,30

2 
 الثالثاء

9/6/2015 
 العامة 70 األجنبية األولىاللغة  ثالث ساعات 12,00 9,00

3 
 األربعاء

10/6/2015 

 العامة 30 االقتصـــــــــــــــــــاد ساعة ونصف 10,30 9,00

 العامة 90 اإلحصــــــــــــــــــــاء ساعة ونصف 12,30 11.00

4 
 األحد

14/6/2015 
 90 الـفــــيـزيـــــــــــــــاء ثالث ساعات 12,00 9,00

العلوم 

 والرياضيات

5 
 الثالثاء

16/6/2015 

 الرياضيات 90 الرياضيات البحتة ) التفاضـل والتكـامــل ( ساعتان 11,00 9,00

 العلوم 30 الجيولوجيا والعلوم البيئية ثالث ساعات 12,00 9,00

 األدبية 30 التــــــــــــــــاريــــــخ ثالث ساعات 12,00 9,00

6 
 الخميس

18/6/2015 

 العامة 70 اللغة األجنبية الثانية ساعتان 11,00 9,00

 العامة 20 التربيــــة الوطنيـــة ساعة ونصف 1,00 11,30

7 
 األحد

21/6/2015 

 30 الـكيمـيـــــــــــــــــــاء ثالث ساعات 12,00 9,00
العلوم 

 والرياضيات

 األدبية 30 علم النفس واالجتماع ثالث ساعات 12,00 9,00

8 
 الثالثاء

23/6/2015 

 الرياضيات 30 الرياضيات التطبيقية ) الديناميكا ( ساعتان 11,00 9,00

 األدبية 30 الفلسفـــة والمنطـــق ثالث ساعات 12,00 9,00

9 
 الخميس

25/6/2015 

 الرياضيات 30 ( جبر وهندسة فراغية الرياضيات البحتة ) ساعتان 11,00 9,00

 العلوم 30 األحــــــــــــــــــــــيـاء ساعاتثالث  12,00 9,00

10 
 األحد

28/6/2015 
 األدبية 30 الجغـرافيـــــــــــــــــا ثالث ساعات 12,00 9,00

11 
 الثالثاء

30/6/2015 
 الرياضيات 30 الرياضيات التطبيقية ) االستاتيكا ( ساعتان 11,00 9,00
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 نظام حديث

 

 جدول امتحان

 شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

 بجمهورية مصر العربية

 



                 
 

 دول امتحان ج 

 ) نظام قديم (إتمام الدراسة الثانوية العامة  شهادة

  بجمهورية مصر العربية
 

 م
 اليوم

 والتاريخ

 وقت اإلجابة
 المرحلة رقم االستمارة المـــــــادة الزمن

 إلى من

 األول
 السبت

6/6/2015 

 الثانية 30 ( 2 يـــة  )اللــغـة الــعـربــــ ثالث ساعات 12,00 9,00

 الثانية 20 ( 2التــربـــيـة الديـنـــيـة  )  ســـــاعتـان 2,30 12,30

 الثانى
 األحد

7/6/2015 

 (  1اللــغـة الــعـربــــيـــة  )  ثالث ساعات 12,00 9,00
 

 األولى 30

 (  1)   التــربـــيـة الديـنـــيـة ساعتان 2,30 12,30
 

 األولى 20

 لثالثا
 االثنين

8/6/2015 
 الثانية 70 ( 2الـلـغــة األجــنـبـيــة األولى )  ثالث ساعات 12,00 9,00

 الرابع
 الثالثاء

9/6/2015 
 

 ( 1رياضيات )  - وحساب المثلثاتالتفاضل  ســــــاعتـان 11 9,00
 

 األولى 90

 الخامس
 األربعاء

10/6/2015 
فــــــيــالــــجـغـــراا ثالث ساعات 12,00 9,00  للمرحلتين 30 

 السادس
 الخميس

11/6/2015 
 اللغة األجنبية الثانية ثالث ساعات 12,00 9,00

 

 األولى 70

 السابع
 السبت

13/6/2015 
 للمرحلتين 30 الجيولوجيا والعلوم البيئية ثالث ساعات 12,00 9,00

 الثامن
 األحد

14/6/2015 
 الثانية 90 ـزيــــــــــاءالـــــفــــيـــــ ثالث ساعات 12,00 9,00

 التاسع
 االثنين

15/6/2015 
 األولى 70 ( 1اللغــة األجنبـيـــة األولــــى )  ثالث ساعات 12,00 9,00

 العاشر
 الثالثاء

16/6/2015 
 للمرحلتين 30 الــفـــلــســفــــة والـــمــنـــطـــق ثالث ساعات 12,00 9,00

 الحادى عشر
 األربعاء

17/6/2015 
 الثانية 90 (  2)  رياضيات  – التفاضل والتكامل ســــــاعتـان 11,00 9,00

 الثانى عشر
 الخميس

18/6/2015 
 األولى 90 ( 1رياضيات )  –الجبر ســــــاعتـان 11,00 9,00

 الثالث عشر
 السبت

20/6/2015 

 الثانية 30 (  2رياضيات )   – الميكانيكا ســــــاعتـان 11,00 9,00

 للمرحلتين 30 األحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ثالث ساعات 2,30 11,30

 الرابع عشر
 األحد

21/6/2015 
 للمرحلتين 30 الـــتـــــاريـــــــــــــــــــــــــــــخ ثالث ساعات 12,00 9,00

 الخامس عشر
 االثنين

22/6/2015 

 الثانية 20 ـنــيــــــــةالـتـربـيـــة الــوطـ ســــــاعتـان 11,00 9,00

 للمرحلتين 30 الكـيـمـيــــــــــــــــــــــــاء ثالث ساعات 2,30 11,30

 السادس عشر
 الثالثاء

23/6/2015 
 للمرحلتين 30 علـــم الـنفــــس واالجتمــــاع ثالث ساعات 12,00 9,00

 السابع عشر
 األربعاء

24/6/2015 
 الثانية ـــ ـــــــــــــــتـوى الرفيـــــــــــــعالمسـ ثالث ساعات 12,00 9,00

 الثامن عشر
 الخميس

25/6/2015 
 الثانية 30 ( 2 رياضيات ) –الجبر والهندسة الفراغية  ســــــاعتـان 11,00 9,00

 التاسع عشر
 السبت

27/6/2015 

 ساعة ونصف 10,30 9,00
 

 رحلتينللم 30 قـــــــتـــــــــصــــــــــــــــــادالا

 للمرحلتين 90 اإلحـــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــاء ساعة ونصف 12,30 11,00

 

 

المستوى 
 الرفيع

 أحياء رياضيات فلسفة ومنطق جغرافيا لغة أجنبية أولى لغة عربية المادة
 30 90 30 30 70 30 رقم االستمارة

 
        

 
 د
 
 

 للمرحلتين

 

 التعليموزارة التربية و

 العامة لالمتحانات اإلدارة

 2015 الدور األول
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