
 2020 شتاء-امتحانات الدبلوم وامتحانات البجروت  

مواسُم الحصاِد كثيرةٌ والخيُر فيها عميٌم، وَمْن أحسَن البِذاَر واجتهَد فاَز وربَح، وَمن تقاَعَس وأسلَم نفَسهُ للخموِل 

نتمنى كل النجاح . وبهذا نحن في مدرسة البشائر إدارة ومعلمين والكسِل خاَب وخسَر. وكلُّنا مجزيٌّ على عمِلهِ 

  والتميز لطالبنا األعزاء.

 أهلَنا، طالبَنا، طالباتِنا اإلعّزاء؛

ونحن على مشارِف االمتحانات البجروت، وامتحانات العالمة الواقية وجْدنا من المناسب أْن      

والنجاحِ إلى نطلعَكم جميعًا على قواعدَ ونُُظٍم وضوابَط سلوكيٍّة نتعاوُن بها على دفعِ عجلِة التّقَدّم 

 األمام دوًما، فالتعاوُن سبيلُنا للتفّوق والتَّميُّز وبلوغ المراِم ونَْيِل األَرِب...

نًا من موادّ التركيِز المخّصصِة وعلى استعداٍد تاّمٍ  .1 َر ويكوَن متَمّكِ على كّل طالٍب أْن يتََحضَّ

 قبَل ولوجِ قاعِة االمتحاِن.

خالل َسْيِر االمتحاِن، مَع مراعاةِ سلوكياٍت  االلتزام بالنظام المدرسّي واالنضباط .2

 وتصّرفاٍت تليُق بطالبِنا.

 عدم اإلزعاجِ أو تشويش سيِر االمتحاِن. .3

 عدم الغّش أْو مخالفة قواعِد األمانة. .4

ُل عدُم إْحضاِرهِ إلى المدرسِة  .5 عدم استعماِل الهاتِف النّقّاِل )البيليفون( ساعةَ االمتحاِن َويُفَضَّ

 ةِ.إال للضرورَ 

 الحفاظ على لباٍس مدرسّيٍ الئٍق يوَم االمتحاِن. .6

 االنضباط وااللتزام بموِعد االمتحان حسَب ما هو مقّرٌر في أجندةِ العمِل المدرسيِّة. .7

عدم تقديم االمتحان أو التقصير فيه يؤدي إلى حرمان الطالِب من العالمة النهائية،  .8

 والمسؤولية تقع على عاتقه تماًما.

ُظِم والقواعد المنصوص عليها في بيان "لجنة نزاهِة االمتحانات" يوِجُب تفعيَل اإلخالل بالنُّ  .9

 عقوبات رادعة، منها:

 أ. تحويله للمسائلة على يد لجنة النزاهة. 

 ب.عالمة "صفر" تدُخُل في حساِب المعدِل النهائّيِ للعالمِة.

اعدة في االمتحانات )حشاد( على . الحذر من وقوع الطالب تحت طائل ُشْبهِة النقِل أو المس10    

 ( والتوجيهّي )البجروت(.     מגןمستوى العالمة الواقية )دبلوم 

 نتمنّى لكم حصادًا وفيًرا ونجاًحا باهًرا

 

 



 2020 شتاء-مواعيد امتحانات الدبلوم وامتحانات البجروت 

 

نوع  الطبقة اليوم التاريخ

 االمتحان

رقم  الموضوع

 النموذج

عدد  ساعة االمتحان

 المتقدمين

 15 10:15 -9:00 16481 انكليزي دبلوم اعادة  12 االثنين 23/12/2019

16781 9:00- 10:15 4 

16381 9:00- 10:30 6 

 20 11:30 -9:00 34281 مدنيات دبلوم اعادة  12 االثنين 23/12/2019

 97 10:30 -9:00 20181 بيةرالع اللغة ادب  دبلوم 12 االثنين 06/01/2020

 20 11:30 -9:00 34281 مدنيات دبلوم اعادة  12 الخميس 09/01/2020

 (1,3,4) 12 االثنين 13/01/2019

 اعادة (2)12

 69 12:00 -9:00 14381 اللغة العبرية دبلوم

 15 13:15 -12:00 16781 انكليزي بجروت اعادة -12 الخميس 16/01/2019

16481 12:00- 13:15 4 

16382 14:00- 15:30 6 

 17 12:30 -9:00 35481 رياضيات دبلوم اعادة -12 السبت 18/01/2020

35581 9:00- 12:30 35 

 (1,3,4) 12 االثنين 20/01/2019

 اعادة (2)12

 69 17:00 -14:00 14381 اللغة العبرية بجروت

 33 11:15 -9:00 35582 رياضيات دبلوم (2) 12 الثالثاء 21/01/2020

 17 15:30 -12:00 35481 رياضيات بجروت اعادة -12 الخميس 23/01/2019

35581 12:00- 15:30 35 

35582 16:30- 18:45 33 

 97 16:30 -14:00 20381 بيةرالع اللغة قواعد  بجروت 12 االثنين  27/01/2019

 97 15:30 -14:00 20181 بيةرالع اللغة ادب  بجروت 12 الخميس 30/01/2019

 101 11:30 -9:00  تاريخ دبلوم 11 حداال 02/02/2020

 20 11:30 -9:00  مدنيات بجروت اعادة  -12 حداال 03/02/2019

 اعادة  -12 الخميس 06/02/2019

11 (1- 5) 

 101 16:30 -14:00 023281 تاريخ بجروت

 10 10:30 -9:00 47181 دين اسالمي دبلوم  12 السبت 08/02/2020

 10 15:30 -14:00 47181 اسالميدين  بجروت اعادة – 12 االثنين 10/02/2019


