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المحتوى
(3. ص)المقدمة 1.
(4. ص)تعليمات وإرشادات عامة 2.
(9-5. ص)اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة 3.
ي 4. ي تجريبر

ون  (10. ص)تطبيق اختبار إلكبر
ة االمتحانات 5. ي خالل فبر (11. ص)للتواصل وتقديم الدعم الفب 
)12. ص)تعليمات هامة 6.



المقدمة

ي التعليم، وتعزيًزا للشعور بالرضا وتحقيق السعادة
ا من مبدأ دعم جودة الحياة ف 

ً
ي انطالق

ة التعليمية لدى أبنائنا البيئف 
ة تحديات وتداعيات لجائحة كورونا  أو مواجهة( 19-كوفيد)الطلبة، وترسيًخا الندماجهم بها؛ بغية مواجهة أيَّ

ي المدارس بنسبة 
فإّن مؤسسة اإلمارات % 100أية ظروف حرجة أخرى؛ وتحقيًقا لمفهوم الجودة، واستدامة التعليم ف 

، وذلك بهدف قياس 2022-2021للتعليم المدرسي تطرح الدليل اإلرشادّي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول للعام 
ي المدارس لنواتج التعلم باستخدام أفضل الوسائل وأساليب الت

ّ األثر والتحّقق من اكتساب الطلبة ف  .  قويم والقياس الذكي

فريق مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 
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تعليمات وإرشادات عامة
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ات االمتحانية :الفتر

تخ) م 29/11/2021وحبر يوم األثني   الموافق 18/11/2021امتحان نهاية الفصل الدراسي األول إعتبارًا من يوم الخميس الموافق ✓
(.Aمتحان كل صف وفق عدد مواد المجموعة اتلف بداية 

ي ✓
ة من يوم األحد " للطلبة المتغيبي   بعذر عن امتحان نهاية الفصل الدراسي األول"االمتحان التعويض  ي الفبر

و5/12/2021الموافق ف 
.9/12/2021حبر يوم الخميس الموافق 

:الصفوف والمواد المستهدفة

ي عش  –الصفوف من األول ✓
.الثان 

.Aجميع مواد المجموعة ✓

:آلية تطبيق اإلمتحانات

ا✓ ونيًّ .تطبق االمتحانات إلكبر
ة✓

ّ
ي الصفوف الدراسية كاف

.تطبق من خالل الحضور الواقعي للطلبة جميًعا ، وف 



اإلجراءات الواجب اتخاذها 
من قبل إدارة املدرسة



6

اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة

:يجب عىل إدارات المدرسة التأكد من

ي نظام المنهل بنسبة 1.
%.100بيانات الطلبة ف 

ي نظام المنهل2.
.الصفوف والمسارات المسجل فيها الطلبة ف 

ي نظام المنهل3.
.تشعيب الطلبة بصورة صحيحة ف 

ي نظام المنهل4.
.تعريف الديانة الصحيحة للطلبة ف 

ي عش  5.
ي الصف الثان 

 العام تعريف المادة اإلختيارية الصحيحة للطالب ف 
".األحياء/ الكيمياء "

ية 6. لبة مدارس بالنسبة لط"تعريف المستوى الصحيح لمادة اللغة اإلنجلب  
".التعليم العام

ة الفردية تصنيف الطلبة من فئة أصحاب الهمم وتحديد نوع الخطة الدراسي7.
ي يتبعها الطالب  ".مواءمة/تعديل ، تكييف" البر

ي موعد  8.
أقصاه يوم اإلنتهاء من إجراءات نقل الطلبة بي   الشعب والمسارات ف 

.م2021/11/07األحد الموافق 
ي منصة التعلم الذكي 9.

.تفعيل حسابات الطلبة ف 
ي نظام المنهل10.

.تفعيل حسابات المعلمي   ف 
ي نظام التعلم الذكي 11.

.تفعيل حسابات المعلمي   ف 
ي نظام سويفت12.

.تفعيل حسابات المعلمي   ف 
ي نظام ال13.

.منهلتفعيل الحساب الخاص بمدير المدرسة ونائب المدير ف 

، Almanhal ،LMS“إلمام الهيئة االدارية والتدريسية بالعمل عىل األنظمة المختلفة 14.
Swift Assess ،MsTeams"

ة تفعيل دفبر د15. ي خالل فبر ، التكويب  ي رصد درجات التقييم التشخيضي
رجات الطلبة ف 

.نظام المنهل
ي بعد التأكد من رصد الدرجا16. ت ومطابقتها اعتماد درجات التقييم التشخيضي والتكويب 

.والتأكد من صحتها
.معرفة الطلبة وأولياء أمورهم بمواعيد االمتحانات المعتمدة17.
ي معرفة الطلبة وأولياء أمورهم مقار اللجان االمتحانية بالنسبة إىل طلبة الص18.

ف الثان 
.عش  

.معرفة الطلبة وأولياء أمورهم بسياسة التقييم وآلية احتساب الدرجات19.

ة معرفة الطلبة وأولياء أمورهم بالمقرر الدراسي الذي سيتم تغطيه خالل فبر 20.
.االمتحانات

ورة إحضار جهاز الحاسب اآلىلي الخاص خالل21. ة معرفة الطلبة وأولياء أمورهم بض  فبر
ي عش  "االمتحانات بالنسبة لجميع الطلبة 

 أن تكون عىل" من الصف األول وحبر الثان 
.األجهزة مشحونه قبل الحضور لالمتحان

ة االمتح22. .اناتمعرفة الطلبة وأولياء أمورهم بمواعيد الحافالت المدرسية خالل فبر

ازية الواجب اتخاذها خالل فبر 23. ة معرفة الطلبة وأولياء أمورهم باإلجراءات االحبر
.االمتحانات
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اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة
:"جاهزية المبنى المدرس  "

ة إنعقاد االمتحان:جاهزية المبنى المدرس   ات والتأكد من جاهزية عىل إدارة المدرسة التأكد من توفب  البيئة المناسبة والمالئمة للطلبة خالل فبر
:المبب  المدرسي من حيث

.توفر القاعات االمتحانية1.

.توفب  المقاعد الدراسية2.

ات الحاسوب3. .توفر مختبر

ات4. ي المختبر
.توفب  أجهزة الحاسوب ف 

ي المدرسة5.
نت ف  .توفر شبكة االنبر

ة االمتحانات" واي فاي"توفر خدمة 6. .تغطي جميع القاعات والمرافق المستخدمة خالل فبر

.جاهزية العيادة المدرسية7.

. توفر أماكن اإلنتظار للطلبة بما يضمن التباعد الجسدي بي   الطلبة8.

ي ساحة المدرسة وعند المداخل الرئيسية إلرشاد الطلبة إىل مواقع القاعات االمتحانية9.
.تصميم لوحات إرشادية ف 

ي المكان المناس10.
ة االمتحان وتوضع ف  ازية الواجب اتخاذها من قبل الطالب خالل فبر .بتصميم لوحات إرشادية باإلجراءات اإلحبر
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اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة
ة االمتحانات" :"خالل فتر

ة االمتحانات، وه   ام بها خالل فتر ى اطات عىل إدارة المدرسة االلتر :ثّمة اشتر

ي االمتحاناتإلدارةلجنةتشكيل✓
ي ةوالفنياإلداريةالمسؤولياتكافةالمدرسةمدير برئاسةاللجنةوتتحملالمدرسة،مدير برئاسةالمدرسةف  أعمالسب  تضمنالبر

ي االمتحانات
.ومنظمهسليمهبصورةالمدرسةف 

."امتحانيةقاعاتأرب  علكلواحد مراقب،طالب15لكلمالحظ"االمتحانيةالقاعاتعىلوالمراقبةالمالحظةلجانتشكيل✓
ي الكاملةالمسؤوليةاللجنةوتتحملالمدرسةمدير برئاسةاالمتحاندخولبطاقةلطباعةمحددةلجنةتشكيل✓

.انإمتحبطاقةأيةتشيبحالف 
ازيةاإلجراءاتمعيتناسببما االمتحانيةالقاعاتعىلالطلبةتوزي    ع✓ .بهاالمعمولاالحبر
ي الدراسيةالمقاعد عىلالطلبةأسماءتحديد ✓

.االمتحانيةالقاعاتف 
.المعتمدةواألزمنةالمواعيد وفقللمدرسةالواقعي الحضور خاللمنلالمتحاناتالطلبةتأديةضمان✓
ي المدرسةإدارةقبلمنلالمتحانالدخولبطاقةطباعة✓

."ساعةبنصفاالمتحانبدءقبل"االمتحانإنعقاد يومف 
ي الطلبةعىللالمتحانالدخولبطاقةتوزي    ع✓

.بهالخاصةالصحيحةللبطاقةالطالبتسليممنوالتأكد االمتحانيةالقاعاتف 
.اإلجتماعي لالتواصوسائلعبر أمورهموأولياءالطلبةمعأو والتدريسيةاالداريةالهيئةإعضاءبي   بالطلبةالخاصةلالمتحانالدخولبطاقاتتداولعدم✓
ي لالمتحانالحضور كشفإعداد ✓

.عنهينوبمنأو المدرسةمدير قبلمنويعتمد والمراقب،،المالحظقبلمنويوقعقاعةكلف 
ونياً االمتحانتسليمبعد الطالبعليهيوقعاالمتحاناتتسليمكشفإعداد ✓ منويعتمد المراقب،،حظالمال قبلمنيوقعثمومن"التسليمزمنتحديد مع"الكبر

.المدرسةمدير قبل
ورة✓ بمياهتوفب  ض  ي للطالبللش 

ازيةاإلجراءاتوفقاالمتحانيةالقاعةف  .بهاالمعمولاالحبر
.بهمالخاصةاألعذار وتوثيقمقبولبعذر المتغيبي   الطلبةحض ✓
"م2021ديسمبر 9–5من".بهمالخاصةاالمتحاناتعقد بمواعيد مقبولبعذر المتغيبي   الطلبةإخطار ✓
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اإلجراءات الخاصة بالطلبة من فئة أصحاب الهمم

ي الصفوف ✓
ي عش  )تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم ف 

ونيًا من خالل الحضور الواقعي ( األول  وحبر الثان 
.إلكبر

ي ذاته ، والمعد ل" تكييف/ مواءمة"أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية ✓
ون  بقية الطلبة مع يخضعون لالمتحان اإللكبر

ي الدليل اإلرشادي المتحانات أصحاب الهمم
.تطبيق كافة المواءمات الواردة ف 

ونيًا من ق" تعديل المنهج واالمتحانات" –أصحاب الهمم  الذين يتبعون خطة تربوية فردية ✓ بل معلم المادة يتم تقييمهم إلكبر
بوية الفردية  ي المدرسة؛ بحيث يعد االمتحان وفق الخطة البر

بية الخاصة ف  فوف من األول وحبر فقط للص"بالتنسيق مع معلم البر
".الحادي عش  

بوية الفردية الخاصة به تنص عىل✓ ي حال كانت الخطة البر
.ذلكتشكيل اللجان الخاصة للطلبة من فئة أصحاب الهمم ف 
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  تجري
ونى ن   تطبيق اختبار إلكتر

الجدول الزمني لالختبار التجريبي
الزمن8/11/2021االثنين 7/11/2021األحد اليوم والتاريخ الصف

المنهج المتكاملاألول 

من الساعة
ص 09:00

إلى الساعة 
ظ01:30

المنهج المتكاملالثاني
المنهج المتكاملالثالث
المنهج المتكاملالرابع

اللغة االنجليزيةنخبة-عام -الخامس  
اللغة اإلنجليزيةالسادس نخبة
اللغة اإلنجليزية2-الرياضيات السادس عام 
اللغة اإلنجليزيةالسابع  نخبة
اللغة اإلنجليزية2-العلوم السابع عام 

اللغة اإلنجليزيةنخبة–الثامن عام 
اللغة اإلنجليزيةيتطبيق/ عام-التاسع 

اللغة اإلنجليزية2-الرياضيات 2-الفيزياء متقدم–التاسع 
اللغة االنجليزيةنخبة–التاسع 
اللغة العربيةاألحياءعام–العاشر 
اللغة العربية3-الرياضياتمتقدم–العاشر 
اللغة العربيةنخبة–العاشر 
اللغة العربيةتطبيقي–العاشر 

اللغة العربية2-الرياضياتعام–الحادي عشر 
اللغة العربيةاألحياءمتقدم–الحادي عشر 
اللغة العربيةنخبة–الحادي عشر 
اللغة العربيةيتطبيق–الحادي عشر 

اللغة العربية2-الفيزياء عام–الثاني عشر 
اللغة العربيةمتقدم–الثاني عشر 
اللغة العربيةالكيمياءنخبة–الثاني عشر 
اللغة العربيةيتطبيق-الثاني عشر 

ونية لنهاية ال فصل لضمان جودة تطبيق االختبارات المركزية اإللكبر
ي  ي تجريبر

ون  ، نوجه عنايتكم إىل تطبيق اختبار إلكبر وذلك لقياس الدراسي
امنة وت ي والعمليات اإلدارية المبر 

ون  هيئة البيئة خصائص التطبيق اإللكبر
.المناسبة للتطبيق

المطبق يستهدف االختبار كافة مدارس التعليم العام الحكومي والخاص1.
. لمنهاج الوزارة 

ي جميع المسارات 2.
ي عش  ف 

الصفوف من األول إىل الثان 
2021نوفمبر 8-7تاري    خ تطبيق االختبار يومي األحد واألثني   الموافق 3.
. نظام سويفت أسس4.
ة الزمنية لدخول االختبار5. ظهرا 01:30صباحا إىل 09من : الفبر
.فقرات 8إىل 5عدد األسئلة من 6.
.  دقيقة 20: زمن االختبار 7.
ي عن بعد ) يطبق االختبار مدرسي 8. (  ال يوجد اختبار تجريبر
اخطار الطالب بموعد وزمن تطبيق االختبار 9.

. تنظيم كافة اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل مدير المدرسة10.
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ة االمتحانات للتواصل وتقديم الدعم الفنى  خالل فتر

ي حال واجهت الطالب مشكلة تقنية ولم يتمكن
ي ف  ي يتم التواصل مع الدعم الفب 

فريق الدعم ف 
.المدرسة من حل هذه المشكلة

✓sd@ese.gov.ae

✓067017000

ة يرجر الرجوع للرابط الموضح أدناه واالطالع عىل األدلة الخاصة بتقديم الدعم خال ل فبر
.االمتحانات

✓https://bit.ly/3bs7erO
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تعليمات هامة

موضح أدناه بعد اإلطالع عىل هذا الدليل وما ورد فيه يرجر الرجوع للرابط ال
.وتعبئته من قبل مدير المدرسة

https://forms.office.com/r/SXVEVi6Nvm
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