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Federal Entity | هيئة اتحادية

دليل استعداد المدرسة اإلماراتية
#نحن قدها #

المتحانات الفصل الدراسي الثالث
2020-2021للعام الدراسي  

قطاع العمليات المدرسية 



المقدمة

ديات ضمن إطار دعم وتوفير جودة الحياة لطلبة املدرسة اإلماراتية للشعور بالرضا عن بيئتهم التعليمية ملواجهة أي تح
مهما % 100،ولتحقيق غايتنا الستدامة التعليم في املدرسة اإلماراتية   بنسبة ( 19–كوفيد )أو تداعيات لجائحة كورونا 

كانت الظروف و األزمات و الكوارث بكفاءة و فعالية باستخدام أفضل الطرق و الوسائل 
التكنولوجية  مع أخذ اإلجراءات االحترازية والوقائية و الصحية  

لذا كانت هنالك الحاجة الي قياس األثر و نواتج التعلم لطلبة املدرسة اإلماراتية  باستخدام أفضل الوسائل 
و األساليب في إدارة وتنفيذ االمتحانات 

الثالثإلى إعداد دليل استعداد املدرسة اإلماراتية للفصل الدراس ي مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس يلذا سعت 
:، وتستهدف الفئات التالية 2021-2020للعام 

اإلدارة                  
المدرسية 

طالب المدرسة 
ولي األمر  اإلماراتية 



(التاسع حتى الثاني عشر)تعليمات وإرشادات عامة للحلقة الثالثة من الصفوف 
-:الصف الثاني عشر❖
.رس وفي جميع املسارات امتحاناتهم اإللكترونية حضوريًا في املداAمواد املجموعة في جميع ( الصف الثاني عشر )سيؤدي طلبة 1.
.التزام الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى املدرسة مع الشاحن2.
.ارتداء الزي املدرس ي عند الحضور للمدرسة3.
-:11–9الصفوف من ❖
.  في جميع املسارات سوف يؤدون االمتحانات إلكترونيًا عن بعد( 11-9)طلبة الحلقة الثالثة في الصفوف •
.« من املنزل "التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية االمتحانات عن بعد •
" .من املنزل "التزام الطلبة بارتداء الزي املناسب أثناء تأدية االمتحانات عن بعد •
شاكل تقنيةسيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان  وتحديد سبب الغياب باإلضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم م❖

.ويدكم به الحقاً خالل تأدية االمتحان مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة مباشرًة بعد االمتحان من خالل رابط إلكتروني سيتم تز 
.  درسةأو في امل« من املنزل » توفر فرق من قطاع العمليات املدرسية و الرقابة املدرسية ملتابعة تنفيذ االمتحان عن بعد ❖
.ستعد االمتحانات وفق ما درسه الطالب في الفصل الدراس ي الثالث فقط❖
:(B) مواد املجموعة❖
.ال يوجد لها امتحانات نهاية الفصل، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها وفق املواعيد املحددة واملعتمدة✓



(حتى الثامن األول)تعليمات وإرشادات عامة للصفوف من 

-":الثالث–األول "الصفوف من 
على التقييم التكويني ويعتمد تقييم أداء الطلبة" األول، الثاني، الثالث"ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث للصفوف 

.LMSيم املنفذ من قبل املعلم في املدرسة وفق التوجيهات املركزية الواردة في خطط التقييم املتوفرة على منصة التعل
-":الثامن–الرابع "الصفوف من 

في)(Aوذلك لجميع مواد املجموعة " من املنزل " إلكترونيًا عن بعد (  الرابع حتى الثامن) ستعقد امتحانات الصفوف من1.
.الفصل الدراس ي الثالثمقرر 

.« من املنزل "التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية االمتحانات عن بعد . 2

" .من املنزل "التزام الطلبة بارتداء الزي املناسب أثناء تأدية االمتحانات عن بعد . 3
ال يوجد لها امتحانات نهاية الفصل، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها وفق املواعيد )(Bمواد املجموعة. 4

.املحددة واملعتمدة
شاكل تقنية     خالسيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان  وتحديد سبب الغياب باإلضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم م. 5

.الحقاً ل تأدية االمتحان مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة مباشرًة بعد االمتحان من رابط إلكتروني سيتم تزويدكم به
(.ملنزل من ا»توفر فرق من قطاع العمليات املدرسية و الرقابة املدرسية للمتابعة االفتراضية لتنفيذ االمتحان عن بعد . 6



االمتحان التعويضي واإلعادة

-:االمتحان التعويض ي
.اتتأدية االمتحانإلزامية للطلبة املتغيبون بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الدراس ي الثالث والطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل•
.ستعقد مباشرًة بعد امتحان نهاية الفصل الدراس ي الثالث•
.في الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشرAلجميع مواد املجموعة •

-:اإلعادة
بعد صدور نتيجة نهاية     Aفي حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعة " : الحادي عشر–الرابع "للصفوف من •

.العام وسيتم الحاق الطالب آليا ببرنامج الفصول الصيفية الذكية ليتمكن من التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز
بعد صدور نتيجة نهاية العام، وعلى  الطالب     Aفي حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعة : للصف الثاني عشر •

.التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز وال يشمل الطالب االلتحاق ببرنامج الفصول الصيفية الذكية
ــة "في مادة % 10يشمل طلبة الصف الثاني عشر الراغبين برفع معدالتهم النهائية بنسبة %": 10رفع معدل الطالب "التحسين • ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ اللغة العربية، اللغـــــ

.ويتقدم الطالب لالمتحان في نفس املواعيد املحددة المتحان اإلعادة لطلبة الصف الثاني عشر" اإلنجليزية، الرياضيات
-:برنامج الفصول الصيفية الذكية

.Aإلزامي لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر الغير مجتازين في مادة أو أكثر من مواد املجموعة •
.ال يشمل طلبة الصف الثاني عشر الغير مجتازين في مادة أو أكثر•
11%.10ال يشمل طلبة الصف الثاني عشر الراغبين برفع معدالتهم النهائية بنسبة •



تعليمات وإرشادات عامة لطلبة أصحاب الهمم

.« في املنزل »إلكترونيًا عن بعد ( الرابع  وحتى الحادي عشر )تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف . 1
نسيق مع معلم التربية فيتم تقييمهم من قبل معلم املادة بالت" تعديل املنهج واالمتحانات" –أصحاب الهمم  الذين يتبعون خطة تربوية فردية . 2

.الخاصة في املدرسة بحيث يعد االمتحان وفق الخطة التربوية الفردية

طلبة مع تطبيق كافة فيخضعون لنفس االمتحان اإللكتروني املعد لبقية ال" تكييف/ مواءمة"أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية . 3
.املواءمات الواردة في الدليل اإلرشادي المتحانات أصحاب الهمم

اصة بهم فيفي الحلقة الثالثة  والذين سيؤدون امتحاناتهم في املدارس سيتم تشكيل لجان خ( الصف الثاني عشر )أصحاب الهمم في  . 4
.املدرسة تناسب حالة كل طالب

صحاب الهمم في . 5
ً
يد نوع مع تحد( الصف الثاني عشر)سيتم تزويد املدارس من قبل فريق أصحاب الهمم ببيانات الطلبة من فئة أ

.الخدمات الواجب تقديمها لكل طالب خالل فترة االمتحانات

.خالل فترة االمتحانات" مراكز دعم التربية الخاصة/ همم لخدمات التعليم الدامج-مراكز "توفر فريق اختصاص ي . 6



محتويات دليل استعداد المدرسة اإلماراتية 

اإلدارة المدرسية :أوالا 
املتطلبات اللوجستية لإلدارة املدرسية لإلجراءات االحترازية والوقائية والصحية 1.1

املبنى املدرس ي 1.2

اللجان والفرق لدعم إجراء االمتحانات مع أخذ اإلجراءات الوقائية و االحترازية  1.3

طلبة المدرسة اإلماراتية : ثانيا
ةفي املدرسلية تقديم االمتحاناتآرسالة إلى طالب املدرسة اإلماراتية 2.1

اإلجراءات الوقائية واالحترازية والصحية  2.2

اإلجراءات االحترازية قبل الوصول الى املدرسة 2.2.1

اإلجراءات االحترازية أثناء التواجد في املدرسة 2.2.2

املدرسةمن اإلجراءات االحترازية بعد االنصراف 2.2.3

ولي أمر طلبة المدرسة اإلماراتية : ثالثا

( الجانب املادي)االستعداد قبل االمتحان  3.1

(النفس يالجانب )االمتحانقبل داالستعداد 3.2

االستعداد ما بعد االمتحان  3.3

«فالك طيب»األسئلة األكثر شيوعا والخط الساخن :رابعا

2021-2020جداول االمتحانات للفصل الدراسي الثالث للعام:خامسا



اإلدارة المدرسية: أوال



المتطلبات اللوجستية لإلدارة المدرسية لإلجراءات االحترازية والوقائية والصحية1.1

و (  ر الصف الثاني عش)إعداد مخطط كروكي للمدرسة يوضح عدد اللجان لطلبة ➢
.طاقتها االستيعابية واملناطق غير املستخدمة 

.  بةتقسيم املبنى إلى أجنحة يتوافق عددها مع املبنى املدرس ي وأعداد الطل➢

5بطاقة استيعابية ال تزيد عن ( متر1.5)تطبيق مبدأ التباعد الجسدي في الفصول ➢
شبكة في القاعات الصفية االمتحانية و القاعات األخرى التي تتوافر فيها% 0

.االنترنت والحافالت املدرسية

ية و  مزوضع خطة طوارئ للعمل بها في حال إصابة أحد الطلبة أو الكوادر  التعليم➢
.ودي الخدمات

.توفير قاعدة بيانات محدثة لبيانات الطلبة و أرقام التواصل معهم ➢

توفير لوحات إرشادية و توعوية ألهمية االمتثال لإلجراءات واالحترازات  ➢

.الوقائية والصحية

توفير ممرض قادر على التعامل مع حاالت االشتباه و توفير غرف العزل ➢

.لحاالت الطوارئ 

دارس الحلقة الثالثة عند عودتهم للم(  الصف الثاني عشر)لطلبة 19-كوفيداجراء فحص ➢

.ألداء االمتحانات مع االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية املعتمدة

قياس درجة الحرارة للطلبة و الكوادر اإلدارية و التدريسية و مزودي الخدمات  قبل ➢

.  الدخول إلى املبنى

.ضرورة االلتزام بارتداء الكمامات أثناء  تواجد الطلبة في املدرسة➢

.ضرورة توفير كشوف بأسماء الطلبة في اللجان االمتحانية➢

جان التأكد من تعقيم املبنى باستمرار و توفر الكمامات و املعقمات  عند املداخل  و ل➢

.  االمتحان 

الجسدي إدارة عملية الدخول و الخروج إلى املنشأة التعليمية بطريقة تحافظ على التباعد➢

.و تمنع االزدحام 

ني  التأكد من شبكة االنترنت في جميع الفصول الدراسية و وجود مسؤول الدعم   التق➢

. أثناء  فترة االمتحان 

.  تشكيل فرق ولجان لدعم إجراء االمتحانات➢



المبنى المدرسي  1.2

ة تخصيص غرف عزل بالقرب منها دور 
مياه خاصة بها في حال االشتباه  

تجهيز غرفة دعم لالمتحانات تكون مقرًا للدعم
جهزةالتقني وتتوفر فيها أجهزة حاسوب وشواحن لل 

حةتصميم لوحات إرشادية في سا
اقع املدرسة إلرشاد الطلبة إلى مو 

القاعات االمتحانية

داخل وجود مخطط املدرسة في املدخل الرئيس ي وامل
الفرعية 

تخصيص غرفة المتحان 
طلبة أصحاب الهمم

ات    تجهيز مختبرات الحاسوب كقاع
كون امتحانية للطلبة الذين ال يمل

أجهزة

تجهيز موصالت كهرباء لشواحن  
انيةأجهزة الطلبة في القاعات االمتح



اللجان والفرق لدعم إجراء تنفيذ االمتحانات مع أخذ اإلجراءات الوقائية و االحترازية 1.3

لجنة استقبال الطلبة
.  تحديد مداخل الطلبة بما يضمن التباعد الجسدي➢

.استقبال الطلبة بترحاب و توجيههم وفق خط سير محدد إلى أماكن لجان االمتحانات➢

(.درجة37.5و التأكد من أنها أقل من ) االلتزام بفحص درجة حرارة الطلبة قبل الدخول إلى الحرم املدرس ي ➢

.التأكد من احضار الطالب للجهاز املحمول والـتأكد من  شحنه واحضار أدواته الخاصة➢

.  التأكد من التزام الطلبة بإرتداء الكمامات ➢

.  توفير مياه للشرب➢



اللجان والفرق لدعم إجراء تنفيذ االمتحانات مع أخذ اإلجراءات الوقائية و االحترازية 1.3

لجنة المتابعة أثناء فترة االمتحان
.  التأكد من وجود كشوف أسماء الطلبة على لجان االمتحان ➢

.  حصر غياب و حضور الطلبة ➢

(.عطل تقني –حالة مرضية مفاجئة أثناء االمتحانات) االستعداد ألي ظرف طارئ ➢

.  التأكد من التزام الطلبة واملالحظين بإرتداء الكمامات➢

.توجيه الطلبة من وإلى دورات املياه وفق مسارات محددة➢

.في قاعات االمتحان باإلضافة على امللصقات اإلرشادية األخرى ( مكاني هنا ) التأكد من وجود ملصق ➢

...(أوراق ، آلة حاسبة ، أقالم وغيرها ) دعم الطلبة الذين لم تتوافر لديهم ➢

إبالغ املمرضة عن أيه حالة اشتباه وعزلها في غرف العزل باملدرسة   ➢



اللجان والفرق لدعم إجراء تنفيذ االمتحانات مع أخذ اإلجراءات الوقائية و االحترازية 1.3

لجنة المتابعة بعد فترة االمتحان

.  متابعة التباعد الجسدي أثناء خروج الطلبة من اللجان➢

.  توجيه الطلبة إلى املخارج املخصصة من املبنى املدرس ي➢

.االزدحام إدارة عملية خروج الطلبة من املنشأة التعليمية بطريقة آمنة تحافظ على التباعد الجسدي و تمنع➢



طلبة المدرسة اإلماراتية            : ثانيا



رسالة إلى طلبة المدرسة اإلماراتية 2.1
1

(12الصف)طلبة الحلقة الثالثة

ستنفذ (: A)مواد املجموعة 
املدرسة مبنىاالمتحانات اإللكترونية في 

لجميع املواد الدراسيةاإلماراتية

4
نات نظام االمتحاسيتم تفعيل

ق للطلبة في املوعد املحدد وف
الجدول الزمني املعتمد

حمد وحمده

2
(11-4)طلبة الصفوف 

ستنفذ جميع االمتحانات 
"في املنزل " إلكترونية عن بعد 

طلبة الصف الثاني عشر بمدارس 3
التعليم الخاص والتسامح سيؤدون 
امتحاناتهم بمدارس التعليم العام 

الحكومية



.وشرب كميات كبيرة من السوائلمتحانأخذ قسط من الراحة قبل يوم اال ✓

.متحاناالستعداد النفس ي لتأدية اال ✓

.التأكد من شحن جهاز الحاسوب الخاص بك قبل بدء االمتحان✓

.  في املنزل أثناء تأدية االمتحاناختيار املكان املناسب و الهادئ✓

......(.أوراق ،أقالم ، )توفير األدوات الالزمة ألداء االمتحان من ✓

.أثناء تأدية االمتحانناسبااللتزام بالزي امل✓

.االلتزام بفتح الكاميرا أثناء تأدية االمتحان ✓

.  المتحاناالستثمار األمثل للوقت املخصص ل✓
حمده

يرجى قراءة التوجيهات ادناه بحرص والتأكد من استيفائها قبل االمتحانات ( 11-4) الصفوف عزيزي طالب2.2
«في المنزل»عن بعد المركزية

حمد



.لوشرب كميات كبيرة من السوائمتحانأخذ قسط من الراحة قبل يوم اال ✓

.متحاناالستعداد النفس ي لتأدية اال ✓

.النظافة الشخصية✓

.االلتزام بالزي املدرس ي✓

.دقيقة15بــ متحانالحضور للمدرسة قبل موعد اال ✓

المة عند الحضور للمدرسة بالسيارة ضرورة الدخول منفردا حفاظا على س✓
.الجميع

ة االلتزام باإلجراءات االحترازية الخاصالرجاء في حال استخدام الحافلة ✓
.بذلك

.ارتداء الكمامات والقفازات✓

من د مع ضرورة التأك. احضار الحاسب االلي املحمول الخاص بك في حقيبة صغيرة✓
.شحن الجهاز مسبقا

رة،  الورقة ، القلم ، املساحة ، املسط)احضار األدوات الخاصة بك ألداء االمتحانات ✓
.حسب متطلبات املادة( اآللة الحاسبة

.هاحضار قنينة ميا✓

.لرئيس شؤون الطلبة19كوفيد إرسال نتيجة فحص✓

.و الحقيبة ذات الحجم الكبيرأعدم احضار الكتب الدراسية ✓

رسة قبل بالغ ولي االمر واملدإفي حالة الشعور باإلعياء او ارتفاع درجة الحرارة ضرورة ✓
.الحضور صباحاً 

حمده

دناه بحرص والتأكد من استيفائها قبل مغادرة أيرجى قراءة التوجيهات (الصف الثاني عشر )عزيزي طالب2.2
المنزل ألداء االمتحانات المركزية

حمد



أثناء أداء االمتحان.( الصف الثاني عشر)لطلبة اإلجراءات االحترازية 2.2.2
حمدحمده

متحانااللتزام بلبس الكمامة خالل فترة اال •

.متحانااللتزام باملكان املخصص املحدد لك من قبل املدرسة في قاعة اال •

.استخدام األدوات الخاصة وعدم استعارة األدوات من الزمالء في الفصل•

.ورفع اليد بهدوء في حال تعرض الطالب ألي مشكلة أو وجود استفسارمتحانااللتزام بقواعد اال •

.المتحاناالستثمار األمثل للوقت املخصص ل•

.االلتزام بالجلوس في مكان املخصص لك حتى يحين دورك في الخروج من الغرفة الصفية•

.االلتزام بحمل جميع أدواتك الشخصية واملحافظة على نظافة املكان عند املغادرة•



حمدحمده تعقيم اليدين 
ب مباشرًة قبل ركو 
ةالسيارة أو الحافل

ظة االلتزام باملحاف
على التباعد 
الجسدي في 

ي املدرسة وكذلك ف
ةالسيارة أو الحافل

ي االلتزام بالجلوس ف
املكان املخصص لك
ةعند استخدام الحافل

اء االلتزام بارتد
الكمامة 
والقفاز

اع إذا شعر الطالب بارتف
درجة حرارته أو شعوره 
باإلعياء، عليه اخطار 
اقب الجناح التباع  مر

.االجراء الالزم

أداء االمتحانبعد (الصف الثاني عشر)لطلبة اإلجراءات االحترازية2.2.3



ولي األمر : ثالثا



توفير املكان املناسب ألبنك ألداء
االمتحانات اإللكترونية عن بعد 

اختر ما يناسبك كوسيلة مواصالت 
البنك عبر اإلستبانة التي ستطرحها لكم 

املدرسة

قدم البنك الغذاء الصحي الغني 
اعد على بالفيتامينات والبروتين الذي يس

ارالنشاط والصحة خصوصًا عند اإلفط

صة التأكد من ان ابنك ملم باملادة املخص
الف لالمتحان وال توجد تساؤالت لديه بخ
ذلك ضرورة التواصل مع املدرسة

التأكيد على ابنك بضرورة توفير 
قفازات –كمامات ) اإلحتياطات الالزمة 

(.معقم–

ل متابعة جهاز اإلبن بحيث ان وجد خل
أو عطل تقني ضرورة التواصل مع 

املدرسة على الخط الساخن

ي توفير االدوات الخاصة باألبناء والت
لى يحتاجها إلتمام االمتحان والتاكيد ع

عدم مشاركتها مع زمالئه

قبل 
االمتحان

(الجانب المادي)

تزاملباإلالتنبيه على ابنك 
.املدرس يبالزي 

حضارإبعدمتوجيه األبناء 
فالهاتلثمالشخصيةجهزةاأل 

السماعاتالنقال و

عتمدة ضرورة توفير التقارير الطبية امل
للطلبة من أصحاب األمراض املزمنة 

وإبالغ إدارة املدرسة



د تجنب السلبيات لدى ابنك لالبتعا
عن قلق ما قبل االمتحان و دعمه 

للجانب اإليجابي و تحفيزه

توجيه ابنك على اإلستذكار الجيد مع 
بعض األدعية واآليات لتوفير الهدوء 

النفس ي له

واالحترازيةباإلجراءاتلتزاماإلضرورة 
ايحالةفياملدرسةإدارةمعالتواصل
متحان فياال ءأداتعيقتحدثمشكلة

.املدرسة

الدروسملراجعةأحرص على متابعة ابنك 
ياملدرس والكتاباملنصةفيالتدريباتوحل

بأول اوالً للطالب

التأكد من مواعيد االمتحان الخاصة بكل 
.مادة البنك ومتابعة جدول االمتحانات

علىحصول احرص على توجيه ابنك لل
علىللحفاظ؛الّنوممنكافيةساعات

.الّذاكرةفياملعلومات

درسة عدم التردد قي اإلبالغ الفوري للم
في حال وجود أي مخالطة البنك 

تذكار توفير البيئة املناسبة واملريحة لإلس
لضمان تحصيل عاِل البنك

قبل 
االمتحان

(الجانب النفسي)

بنك االتأكد من درجة حرارة 
قبل الخروج من املنزل 



الحرص على متابعة استذكار ابنك حسب 
الجدول وتوفير البيئة املناسبة 

متابعة ابنك في الخطة الصحيحة لجدول 
االمتحان الزمني بشكل دوري

في حال الرغبة من التأكد من أداء ابنك بقيام 
جميع االمتحانات من قبل املدرسة بالتواصل

مع املدرسة عبر الخط الساخن

بعد 
االمتحان

متابعة قنوات التواصل واملنصات بشكل دوري 
ألي مهمة مرسلة من قبل املعلم أو إدارة املدرسة

منضرورة توجيه ابنك عند الخروج 
مباشرةً بالتوجهقاعة االمتحان

للمواقف املخصصة للحافالت أو 
.السيارات الخاصة

مع التجمعبعدمضرورة التأكيد على ابنك 
املدرسيةالساحاتاواملواقففيزمالئه

الركوببعدمضرورة التأكيد على ابنك 
فيطالبثالثةاوطالبينمنثركأمع

أثناء العائلةغيرمنالواحدةةالسيار 
للمدرسةالذهاب والعودة من 

تذكارالسوتجهيزهالراحهمناً قسطامنح ابنك 
يةالتالاملاده

اإللتزام بالوقت املحدد إلنتهاء ابنك من
االمتحان 

قعد ضرورة توجيه ابنك بالجلوس بامل
املخصص له في الحافلة



«فالك طيب»األسئلة األكثر شيوعاً والخط الساخن : رابعا



«فالك طيب»الخط الساخن –األكثر شيوعًا األسئلة 

التواصل مع املدرسة قبل  
لاالمتحانات  بأسبوع على االق

في حال عدم توفر جهاز خاص 
بالطالب ما هو اإلجراء المطلوب ؟ 

يمنع تداول األدوات مع الزمالء مع 
ضرورة إخطار املعلم عند الحاجة 

للقرطاسية

في حال حاجة الطالب ألوراق وأقالم 
تدعمه في حل االمتحان فهل سيتم 

توفير قرطاسية له ؟ 

يد ستزود املدارس الطلبة بمواع
االمتحانات وفق الجداول 

.االمتحانية املعتمدة

متى ستبدأ االمتحانات ؟

من ساعة إلى ساعة ونصف وفق 
الجداول االمتحانية املعتمدة

كم مدة االمتحانات للمواد 

وفق االرشادات العامة لطلبة 
يل أصحاب الهمم املرفقة في الدل

ت مع كيف سيتم تطبيق االمتحانا
الطلبة أصحاب الهمم؟

التواصل مباشرة على الخط 
الساخن للمدرسة وإعالمهم 

باملشكلة

كيف أتواصل في حال وجود عطل 
مفاجئ بالجهاز أو أي استفسارات 

أخرى؟



«فالك طيب»الخط الساخن –األكثر شيوعًا األسئلة 

هم   املواطنون ومن حكمهم بإمكان
التقدم لالمتحانات املؤجلة

ماذا بشأن الطلبة 
!المقيمين في خارج الدولة 

لطلبة 19-إجراء فحص كوفيد✓
ثة الحلقة الثال(  الصف الثاني عشر)

عند عودتهم ملدارس 
مع ألداء االمتحانات(  إمارة أبوظبي فقط )

زية االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترا
.املعتمدة

تزام أما بقية إمارات الدولة يشترط االل✓
باإلجراءات الوقائية واالحترازية 

. املعتمدة

هل يتوجب على الطالب عمل 
قبل أداء 19-فحص كوفيد

االمتحان  في المدرسة ؟ 

مخاطبة املدرسة بحالة الطالب 
ليتم ورفع تقرير طبي معتمد 

توضيح آليات التعامل مع الحالة 
.املرضية للطالب 

ما هو اإلجراء الخاص بالطلبة الذين 
يعانون من أمراض مزمنة ؟  

يتم التواصل مع إدارة املدرسة
لدراسة الحالة( شؤون الطلبة )

ر الطبييالتقر لحين وصول 

ما هو اإلجراء الخاص مع الطالب 
في حالة تعرضه لعارض صحي 

مفاجئ صباح االمتحان ؟ 

التواصل مباشرة مع املدرسة عبر الخط 
.الساخن وإبالغهم بالعطل

كيف أتصرف في حال تغيب ابني عن
أداء االمتحان عن بعد نتيجة ألي 

عطل فني؟



«فالك طيب»الخط الساخن –األكثر شيوعًا األسئلة 

سيتم إخضاع ابنك المتحان 
ة تعويض ي الحقًا وستقوم إدار 
د املدرسة بموافاتكم بذلك بع

.دراسة الحالة

ما هو اإلجراء المتبع في حال 
تعرض ابني ألي ظرف طارئ؟ 

لالستفسار يتم التواصل مع الخط 
الساخن للمدرسة أو
sd@moe.gov.ae

067017000

ماهي أرقام التواصل لالستفسار؟

ص تزويد املدرسة بنتيجة الفح
ليغرام عبر البريد اإللكتروني أو الت

بًا حتى ال يحتسب الطالب متغي
بدون عذر

ما هو اإلجراء المتبع في حال 
خالل 19-أصيب ابني بكوفيد

فترة االمتحان؟

ة سيتم موافاتكم بنتائج الطلب
حين االنتهاء من جميع االمتحانات

من قبل املدرسة

ي كيف أستطيع معرفة نتيجة ابن
بعد إتمام االمتحان؟

لى لن يسمح لولي االمر بالدخول ا
ه في املبنى وسيقوم بانتظار ابن

.السيارة عند مواقف السيارات 

هل سيسمح لولي األمر الدخول 
نه للمبنى المدرسي الصطحاب اب

أو النتظار ابنه؟ 

املقصف املدرس ي لن يكون مفتوحًا 
طوال فترة االمتحانات حفاظا على 

سالمة الطلبة 

هل المقصف المدرسي سيكون 
مفتوح خالل فترة االمتحانات؟



الجداول الزمنية المتحانات

الفصل الدراسي الثالث 

للعام الدراسي

م2020/2021


