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 القياسي  االمارات اختبار حول وأسئلة معلومات

 

 لالمتحان؟ أحجز أن يمكنني يفك 

 

 في بداية السنة الدراسية، المرشد/ة األكاديمي/ة يطلب منكم البطاقات
 الشخصية )الهويات (مع أرقام هواتفكم  واإليميل الخاص بكم )االيميل 
 ثم verification الوزاري(، ثم  يدخلون بياناتكم في الموقع  ليصلكم  ايميل
 تقومون بإدخاله ومن خالله يمكنكم إدخال كلمة سر خاصة )باسوورد(
 لحسابكم، وفي كل مرة تفتحون التسجيل لالمتحان سيصلكم ايميل كما في
 االيميل السابق )نحيطكم علما   بأنه إذا تم فتح باب التسجيل الختبار اإلمارات 
 ،القياسي فإن أسماء المواد التي  تم التسجيل فيها تكون موجودة  في الموقع 
 وذلك عند الدخول إلى الصفحة الخاصة بك للتسجيل، علما   أنه مواد االختبار 

   (قد تم تحديد مواعيد مخصصة بها

 

 االمتحان؟ في الدرجات تقسيم يتم كيف

 (كم درجة كل سؤال؟)

 درجات األسئلة تعتمد على مدى صعوبة السؤال، يعني درجة كل سؤال  
 تختلف عن سؤال آخر

 

 بالشهادة؟ عالقة أي له اإلمتحان هل

 ،امتحان االمسات ليس له عالقة أبدا   بالشهادة وال ينحسب من ضمنها أبدا  
  إنما هو فقط مهم لقبولكم الجامعي

 



 تحصيلها؟  المطلوب الدرجة ماهي

 يعتمد ذلك على  الجامعة أو الكلية أو التخصص الذي  تريده،  حيث يجب 
 ،البحث عن متطلبات الجامعات كي تتكون لديكم خلفية عن متطلبات القبول 
 ويجب أخذ العلم بأنه يجب تحصيل أعلى عالمة ممكنة ألنه قد يتم فجأة تغيير 

 متطلبات القبول من قبل الجامعة 

 اليوم؟  بنفس امتحان من أكثر أمتحن أن يمكن هل

 مسموح لك أن تمتحن أكثر عن امتحان بنفس اليوم لكن يجب أن يكون 
  .االمتحانين بنفس المكان

 

 طالب  امتحان وهل العام؟ المسار غير المتقدم المسار امتحان هل 

 الحكومية؟ المدارس طالب عن مختلف  الخاصة المدارس

 جميع المسارات والمدارس سواء حكومية أو خاصة يمتحنون بنفس 

 المواضيع ونفس المستوى، قد تختلف أسئلة االمتحان من طالب آلخر لكن 
 الجميع نفس المستوى والمحتويات 

 

 الطالب؟  من المطلوبة االمتحانات ماهي

 يمتحن المسار المتقدم بشكل  اجباري المواد األساسية :لغة  عربية  - لغة 
  انجليزية - رياضيات - فيزياء باإلضافة لمادة الكيمياء

 ويمتحن المسار العام بشكل اجباري جميع المواد األساسية :لغة عربية - لغة 

 انجليزية - رياضيات - فيزياء 

 بالنسبة المتحان علم االحياء فهو اختياري للجميع، )حسب الحاجة(

 

 االمتحان؟ عن الغياب حال في



 (Absent) يضعون في الموقع عند المادة  التي تغيبت عنها كلمة )غائب (او 

 .لكن يمكنك إعادة االمتحان فقط وذلك في أوقات اإلعادة

  

 االمتحان؟  أعيد أن يمكن كيف

 في آخر تاريخين من تواريخ االمتحان، يمكنك  اإلعادة )حيث يقومون بفتح  
 اإلعادة والتسجيل لالمتحان(، لديكم فقط فرصتين  لالعادة من ضمن 

  .التواريخ

 

  تقديم من  أتمكن ولم اإلعادة تواريخ انتهت إذا  أعيد أن يمكنني كيف 

 اإلعادة؟ امتحان 

 في حالة انتهت  التواريخ وتم إغالق باب التسجيل  يمكنكم أن تتواصلوا مع 
 الجامعة او الكلية التي قدمتم لصالحها وهم  سيقومون بتوفير امتحان اإلعادة 

 لكم في أي مادة تريدونها 


