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سياسة تقييم أداء الطلبة 
2023/ 2022للعام الدراسي 



المقدمة

اإليجابيةوتعزيز،التعليماستدامةهومملفوتحقيًقابها؛الندماجهموترسيًخاالطلبة،أبنائنالدىالتعليميةالبيئةفيالسعادةوتحقيقبالرضاللشعور وتعزيًزاالتعليم،فيالحياةجودةدعممبدأمنانطالًقا
للتعليماإلماراتمؤسسةفإن  مخرجاته،وتحسينالتعليممستوى تقدمعلىالنهائيةاملحصلةفيينعكسوبماكافة،بعناصرهالتربوي امليدانأركانمعالتواصلجسور ومد  اإلماراتية،املدرسةمنظومةفي

يداناملفياملتداولةالتساؤالتأكثرعلىاإلجابةعنفضاًل الثالثة،لفصولهالزمنيةوالبرمجة،2023/2022الدراس يللعاماالمتحاناتتطبيقوضوابطالطلبةتقييمسياسةصياغةعلىعكفتقداملدرس ي
ة،التعليميةومةاملنظعناصروأدوارجميًعا،الحكوميةاملدارسفياملركزيةالفصليةاالمتحاناتإجراءوآليةالطلبة،نتائجبتقييمالخاصةوالطرائقاألساسيةباألساليبوالتعريفالتربوي، الكادروالسيماكاف 
.دراسيةمرحلةكلمعناسبيتبماوذلكوالختامي،والتكوينيالتشخيص يالتقييمات؛مناملتعددةاألنواعأقر تقداملدرس يللتعليماإلماراتمؤسسةأنإلىهناوُيشاراألمور،وأولياءوالطلبة،املدرس ي،
فإن  املستقبلية،واملتغيراتاتالتحديمواجهةعلىوقادرالصعوبات،منخال  لطالب  الشموليةالنظرةعلىالتركيزخاللمنالطلبةأداءقياسعلىوقادرة،فعالةاإلماراتيةاملدرسةفيالتقييمسياسةولتكون 
قاألثر،قيــــاسالسياسةبهذهلتتوخىاملدرس يللتعليماإلماراتمؤسسة قـــــــــييموأساليـــــــبالوسائــلأفضلباستخدامالتعلملنواتجالطلبةاكتسابمنوالتحق  ،والقيـــاسالت  كي  الطلبةتقدممدىورصدالذ 
ذالختاميالتقييمفإنذلكوعلىالدراس ي،العامخاللواملعرفياألكاديمي اسُينف  الفصليةاالختباراتنسبوستوزعكة،بالشباملتصلةغيراملركزيةاالختباراتأنظمةخاللمندراس يفصلكلنهايةإلكترونيًّ

.املطلوبالتوازن لتحقيقالدراس يالعامنهايةفيالثالثة
االدراس ي،العامخاللاالختبارألداءمتكافئةفرصثالثالطالبتعطيإنهاإذباملرونة،السياسةهذاتتصفأناملدرس يللتعليماإلماراتمؤسسةوحرصت نهايةفيواحدةملرةُتعقدفساإلعادةامتحاناتأم 

االحترازيةاإلجراءاتبروتوكول معالتوافقلالختباراتاملوحدالزمنيالجدول وضعخاللوُسيراعىالتقييم،سياسةفياملوضحةالشروطوفق-عشرالثانيحتىالرابعمن-الصفوفلطلبةوذلكالدراس يالعام
املرتبطةستفساراتباال يتعلقفيمااألمور أولياءمعاألساسيةالتواصلحلقةاملدرس يوالكادرالحكوميةاملدارسمديرو وسيكون االشتراطات،منذلكوغيرالطلبةوأعداداملختصة،الجهاتعنالصادر
.الصلةذاتوالضوابطالتقييمبسياسة

وتحقيقاملستقبلصناعةىعلقادرينطلبةتضممتميزةتعليميةمؤسساتوإيجادالتعليمية،باملنظومةلالرتقاءمتكاملةعملباستراتيجيةلترغباملدرس يللتعليماإلماراتمؤسسةفإن،العموموعلى
.املستقبليةوخططهااإلماراتدولةتوجهاتوتواكبالعاملية،التعليميةالنظمأفضلمعتنسجمالتياملنشودةالتعليميةاملخرجات

يريق مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ف
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الموجهات العامة

ّ العامخاللالّتقييمقطب  ي   فصولثالثةإىلالمنقسمالّدراسي
ي الستثمار مبدأ يحققما بوذلكدراسّية،

يعود و ،الفرصف 
.الطالبعىلبالنفع

ي الّتقييمتطبيقينسجم الّدرسّيةالحصةزمنمعالتكوين 
.الّدراسّيةالمراحللجميعللتدريسالمعتمدة

عد ي وترصد الّتقييماتت 
بمؤسسةتمدةالمعالّتقييمأنظمةف 

،للتعليماإلمارات اراتوالمسالمراحللجميعوذلكالمدرسي
.التعليموأنواعالّتعليمّية

لالختباراتةللطلبالفعىلي الحضور الختامي الّتقييميتطلب
ونية ي اإللكبر
.التعليميةالمؤسساتف 

: Bو  Aالمواد الّدراسّية مقسمة إىل مجموعتي   
ي وا والملا يل Aتمثل المجموع بةي   اللغي  الرل: مواد أساسية  لجمةيا الفو

اضييةام ةيي  واللةةزنجللبةيي  االسيي،مة   الدلاسييام ايجتمالةيي  واللغيي  االتال
.والرلوم الف ة " كةمةاء فةزةاء  أ ةاء"والرلوم 

لملةام الترلم وفق مراةةل تتناسب ما مهالام Bمواد المجمول ز  رز  ت  
  ال نون  CCDIال وسب  والتفمةم االبدالي و ايبتكال : الرمل والمل ل 

غةل الرلبة  "التلبة  البدنة  والف ة   إدالة ايلمال واللغام 
".واالنجلةزة 

بطاق فيوتفدلالنظامفيباأللقامAالمجمول مواددلجامتلفد
 تىواألولمنللف وابال لواالرامونهاة ال فلة األداءتقةةم

بال لواالنتائجتفدللشلالثانيلفاإلىوبالنسب  لشلال ادي
الدلجامفتلفدBالمجمول موادأما "لشلةتةنبمنزلتةنواأللقام
.جمةرهاالف وافيبال لواالنتائجوتفدلباأللقام
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6

يعاتوضععىلالّتقييمسياسةتركز  ي حاللوائوبناءالتشر تمد النر

وفقتقييمالوأساليبالتنفيذيةاالجلاءامبالّتعليمّيةالمؤسسات

األنظمةةتهيئإىلباإلضافةالطلبة،أداءمنللتحققواضحةهيكلية

ة وني  ي اإللكبر متخذيمنحلوذلكخاللها،منالطلبةأداءرصد يتمالنر

.التعليماتومخرجالّتعليمّيةالعملياتجودةمنالتحققفرصةالقرار 

مرتكزات سياسة التقييم 

التقويم المدرسي للعام 
ام الدراسي الحاىلي وتوزي    ع أي
ية التمدرس واإلجازات الفصل
.وفق قرار مجلس الوزراء

ة تقويم دليل الخطة الّدراسيّ 
بمدارس التعليم العام 

  ّ 2023/ 2022للعام الّدراسي

3

التغذية الراجعة
اسة من تطبيق سي
.  الّتقييم

12

ممرتكزات التقيي

أنواع التقييم 
ي التشخيصي  الختامي التكوين 

o الرياضياتو ية اللغة اإلنجلب   اللغةالعربية،: الّدراسّيةيستهدف المواد.
o     فوف م    ن يطب    ق ع    ىل مرحل    ة الطفول    ة المبك    رة و ري    ا  األ ف    ال والص

ي عشر ، وفق حاجة المادة والمرحلة األول 
. إىل الثان 

o ا ي عشر يبن  مركزيًّ
.من الصف الثالث اىل الصف الثان 

o ي
. نظامالترصد درجته ف 

o ي التحصيل األكاديمي
. درجته مستقلة عن درجة الطالب ف 

oي   للمجموعتيستهدف المواد الّدراسّية كافةA وB .
oي مرحل    ة الطفول    ة المبك    رة

 ف    ال و ري    ا  األ يطب    ق ف 
ي عشر 

فوف من األول إىل الثان  . والص 
oنفذ من قبل المعلم وفق معايب  محددة مرك اي  .زيًّ
oة .يرصد له وزن من درجة الطالب الكلي 

oمجمولتةنةستهدا مواد الA  وB.
oةن ذ من قبل المرلم للف ةن األول والثاني
oملكزةيا  لميواد المجمولي  ةبنىA الثالي للفي وا مين

.إلى الثاني لشل
o َّةلفد له وزن نسبي من دلج  الطالب الكلة.



ةمرحلة الطفولة المبكر 
وريا  األ فال



oداية في باإجراؤهمسحية يتم استخدام استبانات
لجمع السنة األولى من مرحلة رياض األطفال، 

سياسة م بغية دعالبيانات املتعلقة بتنمية األطفال 
تدعي ، و اكتشاف الحاالت التي تسوخدمات التعليم

ًرا ِّ
.تدخاًل مبك 

o  ية، اللغوية، البدن)يستهدف املهارات األساسية
.(واملعرفيةاالجتماعية، العقلية 

o ًّايبنى مركزي.

ي مرحلة الطفولة المبكرة وريا  األ فال
أنواع التقييم  ف 

عيار  الّتقييم امل

o طة معيارية غير مرتبتقييماتتطبيق
ةباملنهاج على عينات من أطفال الروض

ي أداء األطفال فوالصف األول، لقياس 
ات هار مجاالت التطور النمائية، مثل امل

والقدرة البدنية واملهارات اللغوية
ذا ، وهاالجتماعية ومهارات حل املشكالت
ذ عادة في الروضة الثانية .ما ُينف 

oجمع ل من أجاملعلمون هيستخدم: التقييم التكويني
اقات وفي سيأداء األطفال في زمن التعلم بيانات عن 

ةمختلفة مثل اللعب أو من خالل األنشطة الجماعي
ديدلتحمقاييس التصنيفأو الفردية، باستخدام 

.مستويات مهارة األطفال والتخطيط للتعلم

oيمات التقييم الناتج عن التقي: التقييم الختامي
.الختامية مقابل مخرجات التعلم

تكون قد.لمللتعالطفلودافعيةواالجتماعيوالعاطفيالشخص يالتطور تعكس،لألطفالالشاملالتطور علىدليالً تقدماملالحظاتمنمجموعة
.مخططةأوعرضيةاملالحظات

:  مراملستالّتقييم
مي والختاالتكويني

فولة في مرحلة الطتقارير تطور املهارات 
املبكرة ورياض األطفال 

ي  التقييم التشخيص 
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ي مرحلة الطفولة المبكرة وريا  األ 
 فالمستويات التقييم  ف 

متطور 
كهم يظهر األطفال  في هذا املستوى امتال
ادرون للمهارات واملعارف املستهدفة، وهم ق
.على على املتابعة والتقدم إلى املستوى األ 

متقن
ملهارات يظهر األطفال في هذا املستوى إتقان  ا
الذي املستهدفة تماًما، بما في ذلك التحدي

ة اإلدراكي   .ةتنطوي عليه املهام املعرفي 

مبتدئ
قدم ا من التشيئً يظهر األطفال 

في املهارات املستهدفة 
.إلى مزيد من الدعمويحتاجون 

املستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول 

فياملحددةالتعلمنواتجلىعوتقوم،األداءفياملطلوبةةواملهار املعرفةدرجةتصفمستوياتةثالثعلىتعتمدو،وصفيةاألطفالرياضمرحلةفياألداءتقييممستويات

ة،مادةكل قييماتإجراءخاللاألطفاليظهرهاالتيواملعارفاملهاراتحول املعلوماتباألمور أولياءو املعلمتزويدلمرجعوهيدراسي  السنةنهايةفيوتنعكسلمالتععملياتفيالت 

ة راسي  .الطفلأداءتقريرضمنالد 

9



الحلقة األوىل 
فوف  4-3-2-1الص 



نظام تقييم أداء  لبة صفوف الحلقة األوىل
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املجموعة املواد الّدراسّية الصف

قييمات  درجة الطالب أوزان الت 
النهائية 

الّتقييم اتإجراء
3ف 2ف 1ف

يني
كو

الت

مي
ختا

ال

كوي
الت

ميني
ختا

ال

كوي
الت

ميني
ختا

ال

كوي
الت

ميني
ختا

ال

الرياضيات1-2*
اللغة اإلنجليزية

العلوم
اللغة املنهج املتكامل في**

.القالعربية والثقافة واألخ

A

20%10%25  %10%25%10%70%30%

ة بمعايير محدد : التكويني تقييمال• نوع األداة، )َمركزي 
.(الرصدالوزن، ضوابط التطبيق،

قييم الختامي • ة  ملواد ا: الت  Aملجموعة اختبارات َمركزي 

نية يتم وفق برمجة زمتطبق ، للصفين الثالث والرابع 
ة الثالثة راسي  تطبق و . اإلعالن عنها خالل الفصول الد 

ا االمتحانات ورقيًا  أو إلكترونيًّ
مون الطلبة أصحاب الهمم • اجات وفقًا الحتيُيقي 

ة وفق الخطة التربوية الفرديحالة واعتبارات كل 
(.تعديل املنهج/ مواءمة املنهج) 

3-420%10%15%20%15%20%50%50%

1-2-3-4

الحوسبة والتصميم 
، CCDIاإلبداعي و االبتكار 

نية الفنون ، التربية البد
.والصحية واللغات

B20%10%25%10%25%10%70%30%

قييم• كويني  الت  .  ة َمركزي  بمعايير محدد :الت 
قييم • ايير يتحدد  في كل فصل وفق مع: الختاميالت 

ة خالل ك ، ويعمم على محددة عليمي  ل املؤسسات الت 
.  فصل دراس ي

.من قبل املعلمAفي جميع مواد املجموعة والختاميامتحان مركزي ، وتطبق إجراءات التقييم التكوينيال يوجد للصفين األول والثاني *
. ويقيم أداء الطلبة وفق الدليل اإلجرائي( 4-1)والتربية األخالقية لصفوف الحلقة االولى الدراسات االجتماعيةالتربية اإلسالمية ، اللغة العربية، ) ويضم املواد الدراسية كامل في اللغة العربية والثقافة واألخالقتاملاملنهج **



فيع والمقاييس الوصفية لمستويات أداء  لبة ا لحلقة األوىلأسس البر

12

النهايات الصغرى والكبرى لدرجات املواد في جميع املسارات

النهاية الصغرى 
( درجة االجتياز)  النهاية الكبرى  ة  راسي  املواد الد  فوف الصُّ

- 100 Bو Aاملجموعة  1-2

50 100 Aاملجموعة 

3-4
- 100 Bاملجموعة 

البقاء إلعادة الصف أسس الترفيع  الصف

. عدم تحقيق شرطي الترفيع

ة خالل فتر • قييم كاف  ة حضورهخضوع الطالب إلجراءات الت 
.  لفصلين دراسيين على األقل

من أيام التمدرس أو إجراءات % 65حضور الطالب  •
ة الثالثةالتقييم خالل  راسي  الفصول الد 

1-2

ة من مو  اد عدم االجتياز  ألي مادة دراسي 
.امتحان اإلعادةبعد Aاملجموعة 

فرصة اإلعادة متاحة مرة واحدة للطالب* 

بتحقيق النهاية الصغرى  Aاجتياز جميع مواد املجموعة •
.على األقل 3-4

سلم التقدير  املسار  الصف

F E D C B A

العام 1-2-3-4
49.99-0 59.99-50 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90

ألداءالمقاييس الوصفية لمستويات ا



الحلقة الثانية 

فوف  8-7-6-5الص 



نيةنظام تقييم أداء  لبة صفوف الحلقة الثا
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املجموعة املواد الّدراسّية الصف

درجة الطالب أوزان الّتقييمات 
النهائية 

إجراء الّتقييم 
3ف 2ف 1ف

يني
كو

الت

مي 
ختا

ال

يني
كو

الت

مي 
ختا

ال

يني
كو

الت

مي 
ختا

ال

يني
كو

الت

مي
ختا

ال
5-6-7-8

اللغة العربية، 
، اللغة اإلنجليزية ، الرياضيات

العلوم  
التربية اإلسالمية، الدراسات

االجتماعية

A%1020%10%25%%1025%30%70%

ةبمعاييرمحدد:التكوينيتقييمال• ،الوزن،اةاألدنوع)َمركزي 
.(الرصدالتطبيق،ضوابط

قييم• ةاختبارات:الختاميالت  تطبق،Aةاملجموعملوادَمركزي 
راسالفصول خاللعنهااإلعالنيتمزمنيةبرمجةوفق ةالد  ي 

اتطبقو .الثالثة اأوإلكترونيًّ ورقيًّ
كلعاتُمواضَ و الحتياجاتاوفًق يقيمون الهممأصحابالطلبة•

لتعدي/املنهجمواءمة)الفرديةالتربويةالخطةوفقحالة
.(املنهج

و الحوسبة والتصميم اإلبداعي
ة الفنون ، التربي،CCDIاالبتكار 

البدنية والصحية واللغات
B20%%1025%%1025%%1070%30%

قييم• كويني  الت  ة بمعايير محدد :الت  .  َمركزي 
قييم • ، ددةمحيتحدد  في كل فصل وفق معايير : الختاميالت 

ة خالل كل فصل دراس يويعمم على  عليمي  .  املؤسسات الت 



فيع والمقاييس الوصفية لمستويات أداء  لبة الح :لقة الثانيةأسس البر
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النهايات الصغرى والكبرى لدرجات املواد في جميع املسارات

النهاية الصغرى 
(درجة االجتياز)  النهاية الكبرى  ة  راسي  املواد الد  فوف الصُّ

50 100 Aاملجموعة 

5-6-7-8
- 100 Bاملجموعة 

البقاء إلعادة الصف أسس الترفيع  الصف

ة من مواد عدم االجتياز  ألي مادة دراسي 
.امتحان اإلعادةبعد Aاملجموعة 

فرصة اإلعادة متاحة مرة واحدة للطالب* 

بتحقيق النهاية الصغرى  Aاجتياز جميع مواد املجموعة •
.على األقل 5-6-7-8

ألداءالمقاييس الوصفية لمستويات ا
سلم التقدير  املسار الصف

F E D C B A

العام 5-6-7-8
49.99-0 59.99-50 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100–90

F D C+ B+ A A+

النخبة 5-6-7-8
49.99-0 59.99-50 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90



الحلقة الثالثة 

فوف  12-11-10-9الص 



لثةنظام تقييم أداء  لبة صفوف الحلقة الثا
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املجموعة املواد الّدراسّية الصف

أوزان الّتقييمات 
ية درجة الطالب النهائ

إجراء الّتقييم  3ف 2ف 1ف

يني
كو

الت

مي 
ختا

ال

يني
كو

الت

مي 
ختا

ال

يني
كو

الت

مي 
ختا

ال

يني
كو

الت

مي
ختا

ال

9-10-11-12

الرياضيات
اللغة اإلنجليزية

العلوم 
اللغة العربية

التربية اإلسالمية
الدراسات االجتماعية 

علوم صحية 

A10%20%10%25%10%25%30%70%

ةبمعاييرمحدد:التكوينيتقييمال• ضوابط،نالوز ،األداةنوع)َمركزي 
.(الرصدالتطبيق،

قييم الختامي • ة  ملواد املجموعة : الت  وفق برمجة تطبق ، Aاختبارات َمركزي 
ة الثالثة، و  راسي  ق طب  يُ زمنية يتم اإلعالن عنها خالل الفصول الد 

.اا أو الكترونيًّ االمتحان ورقيًّ 
م• وفقحالةكلُمواضعاتو الحتياجاتوفقاً الهممأصحابالطلبةُيقي 

.(املنهجتعديل/املنهجمواءمة)ةالفردي  التربويةالخطة

9-10-11-12

الحوسبة والتصميم 
اإلبداعي و االبتكار 

CCDI ،ة الفنون ، التربي
، إدارة البدنية والصحية

واللغاتاألعمال 

B20%10%25%10%25%10%70%30%
قييم• كويني  الت  ةبمعايير محدد :الت  .  َمركزي 
قييم• علىعمموي،محددةمعاييروفقفصلكلفييتحدد:الختاميالت 

ةاملؤسسات عليمي  .دراس يفصلكلخاللالت 



فيع والمقاييس الوصفية لمستويات أداء  لبة ال :حلقة الثالثةأسس البر
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النهايات الصغرى والكبرى لدرجات املواد في جميع املسارات

النهاية الصغرى 
( درجة االجتياز)  النهاية الكبرى  ة  راسي  املواد الد  فوف الصُّ

60 100 Aاملجموعة 

9-10-11-12
- 100 Bاملجموعة 

البقاء إلعادة الصف أسس الترفيع  الصف

ةمادةألياالجتيازعدم موادمندراسي 
.اإلعادةامتحانبعدAاملجموعة

بفرصة اإلعادة متاحة مرة واحدة للطال* 

النهايةبتحقيقAاملجموعةموادجميعاجتياز•
.األقلعلىالصغرى  9-10-11-12



:المقاييس الوصفية لمستويات أداء  لبة الحلقة الثالثة
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سلم التقدير  املسار  الصف
F D C B A

العام 9-10-11
59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90
F C+ B B+ A

املتقدم 9-10-11
59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90
F C+ B+ A A+

النخبة 9-10-11
59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90
F D C B A

التطبيقي 9-10-11
59.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90

سلم التقدير  املسار  الصف
F D C B A

العام

12

59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90
F C+ B B+ A

املتقدم 
59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90
F C+ B+ A A +

النخبة 
59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90
F D C B A

التطبيقي
59.99-0 69.99-60 79.99-70 80 - 89.99 100-90



:ملخص إجراء المتحانات
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ا• .12-3للصفوف تبنى االمتحانات مركزيًّ
ق االمتحانات ورقيًا للصفين الثالث والرابع• .ُتطب 
فوف من ورقيًا أو ينفذ االمتحان إلكترونيًا • .12-5للصُّ
.خاصة عن بعد الحاالتلولواقعي في املدرسة ، االمتحان تطبيق •
.ي أو اإلعادة يطبق امتحان تعويض ي للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحان نهاية الفصل الدراس •

وآلية تطبيقها Aبناء االمتحانات في املجموعة 

.نفسهالدراس ييشمل مقرر الفصلالختامي متحان اال :12–1الصفوف •

ر االمتحان مقرَّ

ااإللكترونيالمتحانادرجةُترصد• األنظمةبينائيالتلقالترحيلخاللمنمركزيًّ
.املستخدمةااللكترونية

كويني  من خالل املعلم؛ يدويًا وإلكت• قييم الت  ا ُترصد درجات الت  . رونيًّ

النظامالرَّصد في   04

02

01

05
للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى ( 12–4) اإلعادة على الصفوف امتحانق ب  طَ يُ •

.في نهاية العام الدراس ي( Aجموعة من مواد امل)في أي مادة دراسية 
.وهي مستقلة عن درجة نهاية العام( 100) االمتحان درجة•
الدرجةكانتحالفيالصغرى النهايةدرجةعادةاإل امتحانفيالطالبيمنح•

.درجة النهاية الصغرى للمادةمن ثرالحاصل عليها أك
ي الصف تضاف درجة النهاية الصغرى للمادة إلى املجموع الكلي واملعدل العام للطالب ف•

ِّ للمابحيث ال يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى ،الثاني عشر
.دة 

درجة امتحان اإلعادة

آلية التقييم تطبق عليهم االمتحانات و " مواءمة/ تكييف"الطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية •
.املطبقة على بقية الطلبة

الخطة خاصة تتناسب معامتحاناتلهمخطط تربوية فردية تبنىليخضعون الطلبة الذين •
.وترصد يدويًا في النظامالتربوية الفردية لكل طالب في جميع الصفوف 

الطلبة أصحاب الهمم  03



الشهادات الدراسية
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الشهادات الدراسية

o الشهادة تصدر وصفية بالحروف فقط لجميع مواد املجموعةA وB

oال يوجد في الشهادة معدل نهائي للطالب.

11–1بيان درجات طالب ناجح للصفوف 

oاَتصدر .بيانات الطالبيوضح ( QR code)برمز وترتبط ،الشهادة إلكترونيًّ

o  بصيغة مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس يا بملف  الطالب من خالل أنظمة لكترونيًّ إالدراسيةهادةُترفق الشPDF.

o  على ورق أبيض عالي الجودة، حجم كافةلمراحلالدراسية لهادة الش  ُيسَمح بطباعةA4،وباستخدام طابعة ملونة.

o ترسل لهم ، ويمكن للطلبة تقديم طلب عن طريق املوقع اإللكتروني لطباعتها على ورق رسمي على أنلغرض االستخدام خارج الدولةرسمي  على ورق 12ُيسمح بإصدار شهادة الصف
.  بواسطة شركة توصيل

سياسة إصدار الّشهادات 

o الشهادة رقمية  ملواد املجموعةA

o  مواد املجموعةBل  الطالب النهائي .  وصفية بالحروف، وال تدخل ضمن ُمعد 

12شهادة إتمام الدراسة يحصل عليها الطالب في نهاية الصف
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ي شهادة إتمام الدراسة للص
12ف كيفية احتساب درجة الطالب ف 

لتقييم تحسب  من أوزان الفصول الدراسية الثالثة لالدراس ي املادة في  نهاية العام درجة✓

.التكويني والختامي

لتي تظهر على واAالدرجات الحاصل عليها من مواد املجموعة هيمجموع درجات الطالب ✓

.  في الشهادةبمنزلتين عشريتينحرف وعدد صورة 

.Aيستخرج معدل الطالب من تقسيم  املجموع على عدد مواد املجموعة ✓

ال لتقييمات مركزية موحدة، تقييم بالحروف وليس لها درجة و Bتخضع مواد املجموعة ✓

.  تدخل ضمن املجموع

م توزيع الدرجات حسب املسار التعليمي ويظهر  في أسفل الشه✓ .  ادةيختلف  ُسل 
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(البيانات والدرجات) مكونات الشهادة الدراسية 

املدرسة
جميع املسارات 

والصفوف

نات الشهادة ُمكّوِّ
بيانات 
الطالب

بيانات 
املدرسة

املواد 
الدراسية

الدرجة 
بالحروف

الدرجة 
باألرقام

مجموع 
الدرجات 

املجموع 
الكلي 

درجة االجتيازسلم التقديراملعدل  
تاريخ 

إعالن النتيجة
تاريخ

طباعة الّشهادة

مدارس التعليم 
العام الحكومي  
والخاص املطبق 

ملنهاج الوزارة

12************

11-1****----****

املعنى اإلشارة  / املصطلح 

.(50درجة االجتياز  8إلى  1وللصفوف من 60درجة االجتياز 12إلى 9للصفوف من ) الحلقةرقم له داللة على الحد األدنى للمادة الدراسية حسب 
درجة االجتياز 

(النهاية الصغرى )

.  لفئة من الطلبة في شعبة أو  مجموعة ُشَعب،  في مدرسة أو عدة مدارسادة املدراسة اإلعفاء من ُمعفى

ن لديهم تعديل في نواتج التعلم بخطة تربوية فردية، أو تعديل منهاج .  يشير إلى خطط الطلبة أصحاب الهمم، مم  جاتعديل منه/خطة تربوية فردية 

ي الشهادة الدراسية/ مصطلحات 
إشارات  ف 
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ةالمواصفات الفنية للشهادة الدراسي

المدرسةنوع 
جميع املسارات في 

الصفوف

نظامالتصدر من 
لكتروني اإل

املستخدم

شعار الدولة 
ومؤسسة اإلمارات
يللتعليم املدرس 

ختم املؤسسة 
إلكتروني 

ع يعتمد التوقي
QRاإللكتروني 

املعتمد
مؤسسة اإلمارات 

املدرس يللتعليم 
إلكتروني

شراكة الشعار 
مع  املؤسسة 
التعليمية

تصدر بورق 
رسمي 

(  اختيار  ) 

(جميع املسارات)مدارس التعليم العام الحكومية 
12*****----*

11-1*****--------

مدارس التعليم الخاص املطبق ملنهاج الوزارة
(  جميع املسارات ) 

12*****----*

11-1*****--------



األدوار والمسؤوليات وآلية التعامل مع
تبعض الحالت الخاصة خالل اإلختبارا
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األدوار والمسؤوليات
دور ولي األمر دور الطالب دور املعلم دور إدارة املدرسة بةإدارة تقييم وقياس أداء الطل االختبار

طبيق التأكد من التزام الطالب  بت•
ة اإلجراءات االحترازية والوقائي
املطبقة لدخول املؤسسات 

.التعليمية
از التأكد من الشحن الكامل لجه•

.الطالب قبل االختبار
التزام الطالب بحضور جميع •

.االختبارات واقعياَ 
متابعة قنوات التواصل •

.واملنصات بشكل دوري 
التأكد من إحضار الطالب •

ذ لجميع األدوات الالزمة لتنفي
.االختبار

(  24)إبالغ إدارة املدرسة خالل •
.بساعة بأي تحد   واجهه الطال

اتاإلجراءبتطبيقااللتزام•
بقةاملطوالوقائيةاالحترازية
.يةالتعليماملؤسساتلدخول 

جهازبإحضارااللتزام•
(الشحنمكتمل)الحاسوب
عملهمنالتأكدمعللمدرسة

.بيوماالختبارداءأقبل
وماليفيبالحضور االلتزام•

ل و الجدوفقاملحددوالتوقيت
قبلمناملطبقالزمني

.املدرسة/املؤسسة
الئحةبضوابطااللتزام•

.الطالبيةالسلوك
جميعبإحضارااللتزام•

لتطبيقالالزمةاألدوات
.االختبار

ترونيةاإللكلالختباراتالطلبةتنفيذمتابعة•
.الحضورية

.تاملجموعاوفقالطلبةوغيابحضور متابعة•
.الطلبةدرجاتمتابعة•
داءأأثناءالطلبةتواجهالتيالتحدياترصد•

.ملادتهااللكترونياالختبار

وضع جدولة زمنية لتنفيذ االختبارات وفق •
ة مجموعات الطلبة واملراحل الدراسية في املدرس

.وتعميمها على الطلبة
إبالغ أولياء األمور بمواعيد االختبارات وآلية •

.تطبيقها
رات                                تجهيز اللجان الخاصة بمتابعة سير االختبا•

.و املراقبة والرصد
، يةالقاعات الدراسأماكن إجراء االمتحانات و تجهيز •
دول التنسيق مع املواصالت بما يتناسب مع الجو 

.الزمني ومجموعات الطلبة في كل مرحلة
قدلتياالتقنيةاملشاكللحلتقنيفريقتشكيل•

التيتاملشكال حصرفريقشكيلوت،الطلبةتواجه
.لتقنياللفريقفوريبشكلورفعهاالطلبةتواجه

مع حصر بيانات الطلبة الذين لم يؤدوا االختبار•
ائمة ورفع القتوضيح وبيان السبب وتوثيق ذلك

.لجهة اإلختصاص
ت تشكيل فريق األمن والسالمة وتوفير اللوحا•

ات وفق االجراءوضمان إجراء اإلختبارات اإلرشادية 
.املدرسةاالحترازية في 

يم متابعة تنفيذ سياسة التقي•
والتحضيرات إلجراء االختبارات

وفق البرمجة املركزية املوحدة
.الزمنية املوضوعة

حسين املست• مر وضع خطط الت 
لجودة التقييم واالمتحانات 

من واإلشراف على تنفيذها بما يض
تعزيز مهارات الطلبة وإعدادهم 

. إلحراز التقدم في االختبارات
عيل تفو االختبارات املركزية رفع •

خيار فتح الكاميرا خالل فترة 
ختبار االختبارات في حالة تنفيذ اال 

تثناة عن ُبعد للحاالت الخاصة املس
(.ةاملعتمدة من قبل مدير املدرس)

االختبارات 
التكوينية

امنظعلىالدخول كيفيةعلىالطلبةتدريب•
ختباراتلال الطلبةأداءتنفيذمتابعةو االختبارات
.رسةاملدفيحضورياً تنظمالتياإللكترونية

.تاملجموعاوفقالطلبةوغيابحضور متابعة•
.الطلبةدرجاتمتابعة•
داءأأثناءالطلبةتواجهالتيالتحدياترصد•

.ملادتهلكترونياإلاالختبار

االختبارات 
الختامية 

االمتحانات)
(الفصلية



اراتختبآلية التعامل مع بعض الحالت الخاصة خالل ال 

آلية التعاملالحاالت
ى أو الحاصلين علاملطعمون بجرعتينالطلبة

طعميناملغير أو 19-الجرعة األولى من لقاح كوفيد
أو من لديهم إستثناء طبي 

.ةمع االلتزام بالفحوصات حسب توجيهات الجهات املختص( مينطع  مين أو غير املُ طع  املُ )االمتحانات حضوريًا لطلبة املدارس يتم إجراء 

الطلبة أصحاب الهمم
.تتم دراسة حالة الطالب و تحديد إن كانت الحالة تسمح بحضور الطالب بشكل واقعي ألداء االختبار

.إن كانت حالة الطالب ال تسمح، فسيتم تخصيص لجنة خاصة الختبار الطالب عن بعد مع ضرورة فتح الكاميرا وتحديد توقيت محدد لالختبار

الطلبة خارج الدولة أو في مرحلة عالج
.ا امير تتم دراسة الحالة الصحية للطالب وفي حال تمكن الطالب من أداء االختبار يتم تطبيقه عن بعد،  بعد تشكيل لجنة خاصة مع ضرورة فتح الك

.من قبل املؤسسة يحدد إن كانت الحالة الصحية للطالب ال تسمح بالتقدم لالختبار فسيتم تجهيز نسخة اختبار تعويض ي وفق جدول 

ار وفق الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم لالختب
الزمن املحدد

.يتم وضع خيار االختبار التعويض ي بعد دراسة أحقية الطالب و نوع التحدي الذي واجهه

.يتم وضع خيار االختبار التعويض ي بعد دراسة أحقية الطالب و نوع التحدي الذي واجههالطلبة املصابين واملخالطين 

ضعف الشبكة وعدم توفر أجهزة لدى بعض 
الطلبة 

.لحل االختبار offlineأو وضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في املدرسة مع وجود خيار( إن وجدت ) يتم توفير أجهزة حاسوب 
ية وتطبيق االجراءات القفازات في أثناء تداول االمتحانات الورقارتداءوفي حال تعذر تطبيق الحلول السابقة يتم استخدام النسخ الورقية ألداء االختبار مع ضرورة 

.االحترازية

28



مجة الزمنية للع ام الب 
2023/2022الدراسي 
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ّ األول  مجة الزمنية للفصل الّدراسي 2023/2022الب 

.استملال لملة  التقةةم التكوةني خ،ل ال فل الدلاسي وفقا لدلةل المرلم❖
.ما استملال الةوم الدلاسي 2022نوفمبل 29الى 25خ،ل ال تلة من ( التلبة  االس،مة  والدلاسام ايجتمالة  والرلوم الف ة  ) للمواد الدلاسة   ( 12-5) تطبق امت انام نهاة  ال فل الدلاسي  للف وا ❖
لمدلسة  تطبق بمدالسهم بإشلاا وتنسةق ما ال لوع ا( التلبة  االس،مة  والدلاسام ايجتمالة  والرلوم الف ة  )  امت اناتهم بمدالس الترلةم الرام ال كومي   مالدا مواد جمةاالمطبق لمنهاج الوزالة  ةطبق طلب  الترلةم الخاص12للفا ❖
.امت ان نهاة  ال فل الدلاسي ايمت ان التروةضي ةقدم للطلب  الغائبةن برذل مقبول لن ❖

م عدد أياالفصل
التمدرس 2023/2022العام الدراسي 

األول
2022

لدد أةام 
التمدلس

 (69 )

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

أغسطس
2022

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

22

23 24 25 26

29

30 31

بداة  دوام  الكادل الترلةمي 
بداة  دوام الطلب 

1مرلمةن للالتطوةل المهني
شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

سبتمبل
2022

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

أكتوبل
2022

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

االختبار التشخيصي

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

نوفمبل
2022

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17

18

21 22 23 24

25

28 29 30

.24/11/2022( A,B)آخل مولد للفد وملاجر  والتماد دلج  التقةةم التكوةني لمواد المجمولتةن  Bامت انام مجمول   1امت ان ال فل

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

دةسمبل
2022

ةوم الشهةد 1 2
5

6 7 8 9
12

13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

الةوم الوطني امت انام نهاة   ال فل األول إجازة الشتاء للطلب 

12

ايمت ان التروةضي
19 إجازة الشتاء للكادل الترلةمي

2مرلمةن للالتطوةل المهني



ي 
ّ الثان  مجة الزمنية للفصل الّدراسي 2023/2022الب 
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استملال لملة  التقةةم التكوةني خ،ل ال فل الدلاسي وفقا لدلةل المرلم❖
.ما استملال الةوم الدلاسي 2023فبلاةل 28 27 24ايةامخ،ل ( التلبة  االس،مة  والدلاسام ايجتمالة  والرلوم الف ة  ) للمواد الدلاسة   ( 12-5) تطبق امت انام نهاة  ال فل الدلاسي  للف وا ❖
تطبق بمدالسهم بإشلاا وتنسةق ما ال لوع ( التلبة  االس،مة  والدلاسام ايجتمالة  والرلوم الف ة  )  امت اناتهم بمدالس الترلةم الرام ال كومة    مالدا مواد جمةاالمطبق لمنهاج الوزالة  ةطبق طلب  الترلةم الخاص12للفا ❖

.المدلسة 
.امت ان نهاة  ال فل الدلاسي ايمت ان التروةضي ةقدم للطلب  الغائبةن برذل مقبول لن ❖

الفصل 2023/2022العام الدراسي 

الثاني
2023

لدد أةام 
التمدلس

 (55 )

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

ةناةل
2023 2

3 4 5 6

9

10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

بداة  دوام الط،ب والكادل 
الترلةمي ت لةل النتائج وافدالها

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

فبلاةل
2023

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23

24

27 28

2امت ان ال فل

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

مالس
2023

1 2 3 6 7 8 9 10

13

14 15 16 17

20

21 22 23 24

27

28 29 30 31

Bامت انام مجمول   امت انام نهاة   ال فل الثاني إجازة الطلب 

17/3/2023( A,B)آخل مولد للفد وملاجر  والتماد دلج  التقةةم التكوةني لمواد المجمولتةن 
27 ايمت ان التروةضي

27 3مرلمةنللالتطوةل المهني



ّ الثالث  مجة الزمنية للفصل الّدراسي 2023/2022الب 
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استمرار عملية التقييم التكويني خالل الفصل الدراس ي وفقا لدليل املعلم❖
.مع استمرار اليوم الدراس ي 2023مايو 31الى 29خالل الفترة من ( التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية والعلوم الصحية ) للمواد الدراسية  ( 12-5) تطبق امتحانات نهاية الفصل الدراس ي  للصفوف ❖
تطبق بمدارسهم بإشراف وتنسيق مع الفروع املدرسية ( التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية والعلوم الصحية )  امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومي ، ماعدا مواد جميعاملطبق ملنهاج الوزارة ، يطبق طلبة التعليم الخاص 12للصف ❖
امتحان نهاية الفصل الدراس ي واإلعادة االمتحان التعويض ي يقدم للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن ❖
.اصدار نتائج نهاية العام الدراس ي 26/6/22❖

الفصل 2023/2022العام الدراسي 

الثال  
2023

لدد أةام 
التمدلس

 (38 )

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

ابلةل
2023

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

17

18 19 20 21

24

25 26 27 28

إجازة اللبةا للطلب  وللكادل الترلةمي بداة  دوام الط،ب والكادل 
الترلةمي ت لةل النتائج وافدالها

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

ماةو
2023

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18

19

22 23 24 25 26

29

30 31

امت ان ال فل
3B  امت انام مجمول

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

ةونةو
2023

1 2 5 6 7 8 9
12

13 14 15 16

19

20 21 22 23 26 27 28 29 30

آخل مولد للفد وملاجر  والتماد 
8/6/2023( A,B)دلج  التقةةم التكوةني لمواد المجمولتةن  امت انام نهاة  ال فل الثال  ايمت ان التروةضي

شهل Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr

ةولةو
2023 3

4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

نهاة  دوام الكادل الترلةمي
امت ان االلادة ت لةل النتائج وافدالها



ةاألسئلة الشائع
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ق الختبارات  المركزية منر 1. طب  للطلبة؟ت 
مجة الزمنية المعتمدة لنهاية كل فصل دراسي  .حسب الب 

قهل 2. طب  ؟2023/2022عن بعد خالل العام الدراسي الحاىلي م أا،حضوريًّ اختبارات نهاية الفصل المركزية ست 
.المختف الجهامتوجةهام سبوذلكالترلةمة  المؤسسامفيال رليال ضولتطلبتالملكزة ال فلنهاة اختبالام

؟(B)والمجموعة( A)ما الفرق بي   مواد المجموعة3.
بية اإلسالمية، الدراسات الجتماعية، ال)مواد أساسية لجميع الصفوف والمراحل Aتمثل المجموعة ، BوAالمواد الدراسية مقسمة إىل مجموعتي    ة لغالبر

Bاد المجمول  وت تسب ضمن المجموع النهائي  وترزز مو (ال ةزةاء  األ ةاء  الكةمةاء  الرلوم الف ة رلوم اللةاضةام  ال  االنجلةزة لغ  ال  عربيةال

وفق معايب  تتناسب مع مهارات لملةام الترلم ...( واللغام  إدالة ايلمال التلبة  البدنة  والف ة   ال نون CCDIال وسب  والتفمةم االبدالي و ايبتكال )
ي 
.العمر والمرحلة ول تحتسب ضمن المجموع النهان 

عر  كيف 4. ي الشهادة الدراسية؟ت 
الدرجات ف 

،الحاديوحنر األولمنللصفوفالحروفبنظامAالمجموعةمواد ترصد  ي الصفأما عشر
 عشر الثان 

 
مواد أما ،مواألرقاالحروفبنظامالدرجةد ص  بر  ف

صد Bالمجموعة .الدراسيةالصفوفلجميعالطالبمعدلضمنتدخلول ،فقطالحروفبنظامفبر

ي اإلعادة امتحانالفرق بي   ما 5.
؟ والمتحان التعويص 

ي أي مادة دراسية ضمن المجموعة( 12–4) الف وا  امتحان اإلعادة يطبق عىل 
ي نهاية العام الدراسي  Aللطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى ف 

أّما ،ف 
ي 

ر ومعتمد من المدرسة ومو فالمتحان التعويص  اللجان افق عليه من يطبق للطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي نتيجة عذر مب 
.  المختصة
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ي الحالت ما 7. بعد؟عنالختبار الطالبفيها يؤديأنيمكنالنر
.(المدرسةإدارةمنالعتماد ).المخالطونأو 19–بكوفيدالمصابونالطلبة•
.(المدرسةإدارةمنالعتماد ).واقعيا  الختبار أداءاو يستطيعل ممنالهمم،ذويمنالطلبة•
.(المدرسةإدارةمنالعتماد ).الدولةخارجأو داخل–مرضيةحالت –للعالجيخضغونممنالطلبة•
.(المدرسةإدارةمنالعتماد ).مقبولسببأليالدولةخارجالطلبة•

ي الحالت ما .8 ؤدّ أنمكني  النر ؟الت  الختبار الطالبفيها يي  ي
عويص 

ي بعذر الغياب• .معتمد ن 
ي خلل• ،الختبار كمالإ منالطالبمنعتقن  ي

ون  ي الختبار توفر عدممعإلكبر
.الورفر

ورةمعلمصابي   المخالطأو ،19–بكوفيدالمصاب• .الحالةيوضحمعتمد تقرير توفب  ض 
.األوىلالدرجةمناألقاربلوفاةالحداد إجازةمثلالمقبولةاألخرىاألعذار •

؟6. ي عشر
ي الصفوف من الرابع وحنر الثان 

كم فرصة إعادة متاحة للطالب ف 
موادمندلاسة  مادةألياجتةازهلدم الفيالفااللادةوةبقى االلادةامت انلدخولوا دةفلف للطالب

.االلادةامت انبردAالمجمول 
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؟اللابا و تى الثاني لشلما آلية احتساب درجة امتحان اإلعادة للصفوف من . 9
حتسب• ي للطالبالصغرىالنهايةدرجةت 

ي قهحق  ا عمّ النظر بغضاإلعادةامتحاناجتياز حالف 
لقيممحاكاةذلكو ؛المتحانف 

همالكفاءةذويالطلبةاحتفاظمعالمتحانإلعادةللطلبةمتساويةفرصتقديمعىلقائمةتربوية .بتمب  
.وهي مستقلة عن درجة نهاية العام( 100) درجة المتحان •
ي الطالبيمنح•

ي الصغرىالنهايةدرجةالعادةامتحانف 
.للمادةصغرىالالنهايةدرجةمنأكب  عليها الحاصلالدرجةكانتحالف 

ي للطالبالعاموالمعدلالكىلي المجموعإىلللمادةالصغرىالنهايةدرجةضافت•
ي الصفف 

مجموعتجاوز يل بحيثعشر الثان 
.الصغرىالنهايةمجموعالطالبدرجات

ب  كيف .10 س  ْحت  ي شهادة إتمام الدراسة للمرحلة الثانوية ت 
؟-درجة الطالب ف  ي عشر

الصف الثان 
ي المادةدرجة•

ي للتقييمالثالثةالدراسيةالفصولأوزانمنتحسبالعامنهايةف  .والختامي التكوين 
ي Aالمجموعةمواد منعليها الحاصلالدرجاتهي الطالبدرجاتمجموع• ي وحرفرقمصورةعىلتظهر والنر

.الشهادةف 
.Aالمجموعةمواد عدد عىلالمجموعتقسيممنالطالبمعدلستخرجي  •
.المجموعضمنتدخلول ،درجةلها وليس،بالحروفمقي  ت  وهي ،مو دةملكزة لتقةةمامBالمجمول موادتخضا•
 س  ختلفي  •

 
ي ويظهر التعليمي المسار حسبالدرجاتتوزي    عمل

.الشهادةأسفلف 

ي الحصول عىل شهادة نهاية العام الدراسي للصفوف من األول وحنر الحادي عشر باألرقام بدل الحروف ؟.11 هل يمكنن 
.األداءلمستوياتالوصفيةالمقاييسفيها حوض  ت  و ،BوAالمجموعةمواد لجميعفقطبالحروفوصفيةتصدر هادةالش  ل،
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؟(المصدقة)ما آلية الحصول عىل الشهادة المعتمدة . 12
QRبلمزملبوط ومرتمدة االلكتلونة الشهادةوتكونالطالب ملاخ،لمناإلكتلونة  الشهادةللىال فولةمكن• code.
الجودة يلالأبةضولقللىطبالتهاة ضل (لشلال اديو تىاألولمن)النقللف واالدلاسة الشهادةبطبال لغبتكم الفي•

.ملون طابر وباستخدام A4 جم
خالجخدامايستلغلض(لسميولق)األفلة النسخ خدم إلىالتقدةمةمكنفلشلالثانيللفاالدلاسيالرامنهاة شهادامبشأنأما•

.والترلةمالتلبة وزالةلمنهاجالمطبق والخاف ال كومة المدالسلطلب  للمؤسس االلكتلونيالموقاخ،لمنالدول 

ما المقصود بالمقاييس الوصفية لمستويات األداء؟.13
,A+,A,B,C)بال لواالوف ة الدلجامبهاالمقفود الدلجامتوزةاالدلاسة الشهادةأس لفيالموجودالمقاةةسجدولةوضح ة (…

.الترلةميالمسال سبالدلجامتوزةاسلموةختلا ال لا سب

؟نهاية اللالختبار المركزي الختامي ما الدروس المقررة . 14 لفصل الدراسي
.ن سهالدلاسيال فلمقلل

ي الصفوفما .15 ؟لفصلانهايةلالختامي المركزيالختبار يستهدفها النر الدراسي
.لشلالثانيالفاو تىالثال منالف وا
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املعنى املصطلح 

ة راسي  فوف من : يستهدف املواد الد  ا و ترصد درجته في النظام، وتكون .  ، حسب حاجة املادة واملرحلة 12إلى 3اللغةالعربية، اللغة اإلنجليزية والرياضيات، وُيطبق على طلبة الصُّ ويبنى مركزيًّ
.  درجته مستقلة عن درجةالطالب في التحصيل األكاديمي التشخيص يالتقييم

ة كافة  راسي  فوف من ، يستهدف املواد الد  ا، ويرصد له وزن من درجة الطالب.  12إلى 1ويطبق على مرحلة الطفولة املبكرة و رياض األطفال والصُّ ُينفذ من قبل املعلم وفق معايير محددة مركزيًّ
ة .الكلي  التكويني التقييم

فوفعلىالكترونياأوورقيا–يطبقوAاملجموعةمواديستهدف ايبنىو12إلى3منالصُّ ُتعتمد،واملادةمتطلباتحسبمركزي تقييملهايكون فقدBاملجموعةموادأما،مركزيًّ
ةالطالبدرجةمنوزنالختاميللتقييمويرصد.مادةبكلالخاصالتقييمإجراءاتدليلبمحددةمعاييروفقالختاميةالتقييمات .الكلي  الختاميالتقييم

فوف واملراحل Aتمثل املجموعة واألحياء والعلوم فيزياءوالكيمياءوالللغة العربية، التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية واللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم ا: مواد أساسية لجميع الصُّ
.الصحية Aمواد املجموعة 

غير "وإدارة االعمال واللغات ,التصميم والتكنولوجيا، الفنون، التربية البدنية والصحية : عمليات التعلم وفق معايير تتناسب مع مهارات العمر واملرحلة وتشمل  Bتعزز مواد املجموعة
".العربية واإلنجليزية Bمواد املجموعة 

ن لديهم تعديل في نواتج التعلم بخطة تربوية فردية، أو تعديل منهاجت .  شير إلى خطط الطلبة أصحاب الهمم، مم  جاتعديل منه/خطة تربوية فردية 

.(60درجة االجتياز12إلى 9لصفوف من وا، 50درجة االجتياز  8إلى  1صفوف من ال)الحلقةرقم له داللة على الحد األدنى للمادة الدراسية حسب  النهاية الصغرى /درجة االجتياز 

النهايةدرجةعادةاإل امتحانفيالطالبويمنحالدراس ي،العامنهايةفيAاملجموعةضمندراسيةمادةأيفيالصغرى النهايةيحققوالمالذينللطلبة(12–4)الصفوفعلىقطب  يُ 
الصففيللطالبالعامواملعدلالكلياملجموعإلىتضافللمادةالصغرى النهايةدرجةأناملالحظةمع،للمادةالصغرى النهايةدرجةمنأكبرعليهاالحاصلالدرجةكانتحالفيالصغرى 

.عشرالثاني
متحان اإلعادةا

.  متحانات نهاية الفصل الدراس ي نتيجة عذر مبرر ومعتمد من املدرسة وموافق عليه من اللجان املختصةالبة الذين لم يتمكنوا من إجراء د للط  عَق يُ  المتحان التعويض يا

.  اإلعفاء من دراسة  املادة لفئة من الطلبة في شعبة أو  مجموعة ُشَعب،  في مدرسة أو عدة مدارس الواردة في الشهادة( ُمعفى)كلمة 

ي عملية
التقييم تعريف بالمصطلحات الشائعة والمهمة ف 



تابعونا
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