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ي ضمن إطار دعم وتوفير جودة الحياة لطلبة املدرسة اإلماراتية للشعور بالرضا عن بيئتهم التعليمية ملواجهة أ
املدرسة اإلماراتية ،ولتحقيق غايتنا الستدامة التعليم في ( 19–كوفيد )تحديات أو تداعيات لجائحة كورونا 

مهما كانت الظروف و األزمات و الكوارث بكفاءة و فعالية باستخدام أفضل الطرق و الوسائل % 100بنسبة 
والوقائية و الصحية  مع أخذ اإلجراءات االحترازية التكنولوجية  

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

لذا سعت وزارة التربية و التعليم إلى إعداد دليل استعداد املدرسة اإلماراتية للفصل الدراس ي األول 
:، وتستهدف الفئات التالية 2021-2020للعام 



ما عدا مادتي التربية اإلسالمية)امتحاناتهم اإللكترونية حضوريًا في املدارس ( 12-9)سيؤدي طلبة الحلقة الثالثة . 1
.املعتمدة للمادتينالزمنية الفترة وفق " من املنزل " بعدإلكترونيًا عن ستعقد ( والدراسات االجتماعية

.« املنزل من "بفتح الكاميرا أثناء تأدية االمتحانات عن بعد التزام الطلبة . 2
." من املنزل "عن بعد االمتحانات سواء في املدرسة أو  بارتداء الزي املدرس ي أثناء تأدية التزام الطلبة . 3
:(B) املجموعةمواد . 4
 عتمدةاملحددة وامليوجد لها امتحانات نهاية الفصل، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها وفق املواعيد ال.

".مع الشاحن"أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى املدرسة التزام الطلبة بإحضار . 5
ماء الطلبة الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان في املدرسة وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسسيتم حصر . 6

.ملدراء النطاق املدرس ي بعد االنتهاء من فترة االمتحان اليومي مباشرةً املتغيبين 
.امتحانيهعلى كل قاعة توفر مالحظ . 7
.  ي املدرسةأو ف« من املنزل » توفر فرق من قطاع العمليات املدرسية و الرقابة املدرسية ملتابعة تنفيذ االمتحان عن بعد . 8



في)(Aوذلك لجميع مواد املجموعة " من املنزل " إلكترونيًا عن بعد (  األول حتى الثامن) ستعقد امتحانات الصفوف من. 1
.املعتمدةالفترة الزمنية 

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

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

.دة واملعتمدة
ف بأسماء سبب الغياب مع ضرورة رفع كشوتحديد « في املنزل »عن بعد الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان سيتم حصر . 5

.مباشرةً » من املنزل » اليومي عن بعد ملدراء النطاق املدرس ي بعد االنتهاء من فترة االمتحان املتغيبين الطلبة 
(.من املنزل »توفر فرق من قطاع العمليات املدرسية و الرقابة املدرسية للمتابعة االفتراضية لتنفيذ االمتحان عن بعد. 6



.« في املنزل »إلكترونيًا عن بعد ( األول وحتى الثامن)جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف تكون . 1
لتنسيق مع معلم فيتم تقييمهم من قبل معلم املادة با" تعديل املنهج واالمتحانات" –الهمم  الذين يتبعون خطة تربوية فردية أصحاب . 2

.التربية الخاصة في املدرسة بحيث يعد االمتحان وفق الخطة التربوية الفردية

الطلبة وفي فيخضعون لنفس االمتحان اإللكتروني املعد لبقية" تكييف/ مواءمة"الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية أصحاب . 3
وفق عدم تناسب االمتحان لحالة الطالب فيتم إعداد امتحان خاص به من قبل معلم املادة ومعلم التربية الخاصة في املدرسةحال 

.التربوية الفردية املعتمدةالخطة 

تشكيل لجان يتم سوالذين سيؤدون امتحاناتهم في املدارس ( التاسع وحتى الثاني عشر)الهمم في املرحلة الثانوية في الصفوف أصحاب . 4
.خاصة بهم في املدرسة تناسب حالة كل طالب

صحاب الهمم في املرحلة الثانوية مع تحديسيتم . 5
ً
د نوع الخدمات تزويد املدارس من قبل فريق أصحاب الهمم ببيانات الطلبة من فئة أ

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





1
(12-9)طلبة الحلقة الثالثة

ستنفذ (: A)املجموعة مواد 
املدرسة مبنىفي االمتحانات اإللكترونية 

التربية امتحاناتبينما ستنفذ اإلماراتية
الدراسات االجتماعية –اإلسالمية 

3»املنزل في »عن بعد إلكترونية 
سيفتح نظام االمتحانات 
ق للطلبة في املوعد املحدد وف
الجدول الزمني املعتمد

2
(8-1)طلبة الحلقة األولى والثانية 

ستنفذ جميع االمتحانات 
» في املنزل »إلكترونية عن بعد 



 السوائلوشرب كميات كبيرة من متحاناال أخذ قسط من الراحة قبل يوم.

 متحاناال االستعداد النفس ي لتأدية.

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 االمتحاناملدرس يااللتزام بالزي.

 االلتزام بفتح الكاميرا أثناء تأدية االمتحان.

المتحاناالستثمار األمثل للوقت املخصص ل .



االحترازية قبل الوصول الى املدرسة لتأدية االمتحاناإلجراءات 2.2.1

 لالسوائكميات كبيرة من وشرب متحاناال أخذ قسط من الراحة قبل يوم.

 متحاناال االستعداد النفس ي لتأدية.

 الشخصيةالنظافة.

االلتزام بالزي املدرس ي.

 دقيقة15بــ متحاناال الحضور للمدرسة قبل موعد.

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.

 لرئيس وحدة شؤون الطلبة باملدرسة19إرسال نتيجة فحص كوفيد.

رة مع ضرو . احضار الحاسب االلي املحمول الخاص بك في حقيبة صغيرة
.مسبقاالجهاز شحن من التأكد 

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

 هميااحضار قنينة.

 الكبيرالحقيبة ذات الحجم و أعدم احضار الكتب الدراسية.

 ر ولي االمبالغ إفي حالة الشعور باإلعياء او ارتفاع درجة الحرارة ضرورة
.واملدرسة قبل الحضور صباحاً 



االحترازية أثناء أداء االمتحاناإلجراءات 2.2.2

.متحاناال االلتزام بلبس الكمامة خالل فترة •

.متحاناال االلتزام باملكان املخصص املحدد لك من قبل املدرسة في قاعة •

.الفصلاستخدام األدوات الخاصة وعدم استعارة األدوات من الزمالء في •

.استفساراليد بهدوء في حال تعرض الطالب ألي مشكلة أو وجود ورفع متحاناال االلتزام بقواعد •

.المتحانلاالستثمار األمثل للوقت املخصص •

.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•



اليدين تعقيم 
ب مباشرًة قبل ركو 

ةالسيارة أو الحافل

ة االلتزام باملحافظ
على التباعد 
الجسدي في 

ي املدرسة وكذلك ف
ةالسيارة أو الحافل

االلتزام بالجلوس في
املكان املخصص لك 
عند استخدام الحافلة

اء االلتزام بارتد
زالكمامة والقفا

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

.االجراء الالزم

أداء االمتحانبعد االحترازية اإلجراءات 2.2.3





ةتعليميخطةبوضعاملرشدمعنسق
تبعًا ماملتاحةالبدائلفيوالنظرالبنك

القوانين واإلرشادات املخصصة 
لالمتحان

اختر ما يناسبك كوسيلة مواصالت 
البنك عبر اإلستبانة التي ستطرحها لكم 

املدرسة

قدم البنك الغذاء الصحي الغني 
اعد بالفيتامينات والبروتين الذي يس

على النشاط والصحة خصوصًا عند 
اإلفطار

البنك من الصف التاسع 19-إجراء فحص كوفيد
ساعة وتسيلم 72-48فما فوق قبل االمتحان من 

النتيجة لشؤون الطلبة في املدرسة

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

توفير التأكيد على ابنك بضرورة 
قفازات –كمامات ) اإلحتياطات الالزمة 

(.معقم–

متابعة جهاز اإلبن بحيث ان وجد 
خلل 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

تزاملباإلبنك االتنبيه على 
.املدرس يبالزي 

حضارإبعدمتوجيه األبناء 
فالهاتلثمالشخصيةجهزةاأل 

السماعاتالنقال و



دلالبتعاتجنب السلبيات لدى ابنك 
دعمه ما قبل االمتحان و قلق عن 

تحفيزهللجانب اإليجابي و 

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 
.االمتحاناتومتابعة جدول البنك مادة 

علىحصول للبنك ااحرص على توجيه 
علىللحفاظ؛الّنوممنكافيةساعات

.الّذاكرةفياملعلومات

عدم التردد قي اإلبالغ الفوري 
للمدرسة في حال وجود أي مخالطة 

البنك 

تذكار توفير البيئة املناسبة واملريحة لإلس
لضمان تحصيل عاِل البنك

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

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»الخط الساخن –األكثر شيوعًا األسئلة 

نعم، لتقليل التزاحم في املبنى 
املدرس ي

هم حكمهم بإمكاناملواطنون ومن 
ب بسببعد عن لالمتحان التقدم 

بقاً ظروفهم التي تم تقديرها مس

الحلقة الثالثة من الصف 
التاسع حتى الثاني عشر 

ساعة قبل 72ساعة إلى 48من 
االمتحاناتموعد 

، يجب 12-9نعم من الصف 
داء توفير نتيجة فحص سلبية أل 

في املدرسةمتحان اال 

19-كوفيدترسل نتيجة الفحص 
لرئيس وحدة شؤون الطلبة في 

بيوميناالمتحانات املدرسة قبل 
.أو ثالث أيام

19دكوفيصالحية نتيجة الفحص 
من تاريخ الفحص سبوعينأ

مخاطبة املدرسة بحالة الطالب 
ليتم توضيح آليات التعامل مع 

.الحالة املرضية للطالب 



«فالك طيب»الخط الساخن –األكثر شيوعًا األسئلة 

التواصل مع املدرسة قبل  
لاالمتحانات  بأسبوع على االق

يمنع تداول األدوات مع الزمالء مع 
ضرورة إخطار املعلم عند الحاجة 

للقرطاسية

يد ستزود املدارس الطلبة بمواع
وفق الجداول االمتحانات 

.االمتحانية املعتمدة

من ساعة إلى ساعة ونصف وفق 
الجداول االمتحانية املعتمدة

يتم التواصل مع إدارة املدرسة
لدراسة الحالة( شؤون الطلبة )

الطبير يالتقر لحين وصول 

وفق االرشادات العامة لطلبة 
يل أصحاب الهمم املرفقة في الدل

التواصل مباشرة على الخط 
للمدرسة وإعالمهم الساخن 

باملشكلة

التواصل مباشرة مع املدرسة عبر الخط 
.بالعطلالساخن وإبالغهم 



«فالك طيب»الخط الساخن –األكثر شيوعًا األسئلة 

سيتم إخضاع ابنك المتحان 
مؤجل الحقًا وستقوم إدارة 
د املدرسة بموافاتكم بذلك بع

.دراسة الحالة

لالستفسار يتم التواصل مع الخط 
الساخن للمدرسة أو

sd@moe.gov.ae

06701700

ص تزويد املدرسة بنتيجة الفح
ليغرام البريد اإللكتروني أو التعبر 

بًا ال يحتسب الطالب متغيحتى 
بدون عذر

ة سيتم موافاتكم بنتائج الطلب
من جميع االنتهاء حين 

االمتحانات من قبل املدرسة

لى يسمح لولي االمر بالدخول الن 
ه في املبنى وسيقوم بانتظار ابن

.مواقف السيارات السيارة عند 

املقصف املدرس ي لن يكون مفتوحًا 
طوال فترة االمتحانات حفاظا على 

سالمة الطلبة 





م2020/2021للعام الدراسي « من المنزل»عن بعد األول الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي 

(  الصفوف من األول وحتى الثامن)

زمن االمتحان مدة االمتحان  الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 23/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  العلوم 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

( تطبيقي /الصف التاسع عام )

االمتحانزمن االمتحانمدة الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  العلوم 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 18/11/2020 األربعاء

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26 /11/2020 الخميس-األحد 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30الساعةعن بعد من  ساعة االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف التاسع متقدم)

االمتحانزمن مدة االمتحان الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الفيزياء 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  ةاللغة اإلنجليزي 18/11/2020 األربعاء

ساعة واحدة
صباحاً 10–9من  ساعة األحياء 19/11/2020 الخميس

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26 /11/2020
-األحد 

الخميس
الساعةعن بعد من 

10:30–11:30
ساعة يةالتربية اإلسالم 07/12/2020 االثنين

عن بعد من الساعة
10:30–11:30 ساعة  الدراسات 

اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف التاسع نخبة)

االمتحانزمن  االمتحان مدة املواد الدراسية التاريخ اليوم

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الفيزياء 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 18/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"األحياء 
19/11/2020 الخميس

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة "فترة ثانية"الكيمياء 

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26 /11/2020 الخميس-األحد 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30-10:30الساعةعن بعد من  ساعة  االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف العاشر عام)

االمتحانزمن  مدة االمتحان الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الفيزياء 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 18/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة األحياء 19/11/2020 الخميس

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26 /11/2020 الخميس-األحد 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف العاشر متقدم)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الفيزياء 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 18/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة الكيمياء 19/11/2020 الخميس

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26/11/2020 الخميس-األحد 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

( الصف العاشر نخبة)

االمتحانزمن مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الفيزياء 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 18/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"الكيمياء 
19/11/2020 الخميس

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة  "فترة ثانية"األحياء 

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26 /11/2020 الخميس-األحد 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف العاشر تطبيقي)

االمتحانزمن مدة االمتحان الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 15/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 16/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  العلوم التطبيقية 17/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 18/11/2020 األربعاء

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  22- 26 /11/2020 الخميس-األحد 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الحادي عشر عام)

االمتحانزمن االمتحانمدة الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"اللغة العربية 
23/11/2020 األثنين

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة  "يةفترة ثان"العلوم الصحية 

صباحاً 10–9من  ساعة الفيزياء 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية  25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة الكيمياء 26/11/2020 الخميس

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الحادي عشر متقدم)
االمتحانزمن مدة االمتحان  الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"اللغة العربية 
23/11/2020 األثنين

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة  "ةفترة ثاني"العلوم الصحية 

صباحاً 10–9من  ساعة الفيزياء 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية  25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة األحياء  26/11/2020 الخميس

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الحادي عشر نخبة)
االمتحانزمن مدة االمتحان  الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 23/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة  الفيزياء 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية 25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"الكيمياء 
26/11/2020 الخميس

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة "فترة ثانية"األحياء 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الحادي عشر تطبيقي)

االمتحانزمن االمتحان مدة الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 23/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة العلوم التطبيقية 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 25/11/2020 األربعاء

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الثاني عشر عام)

االمتحانزمن مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"اللغة العربية 
23/11/2020 األثنين

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة "يةفترة ثان"العلوم الصحية 

صباحاً 10–9من  ساعة الفيزياء 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية  25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة األحياء/ الكيمياء 26/11/2020 الخميس

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين
11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الثاني عشر متقدم)
االمتحانزمن  مدة االمتحان الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"اللغة العربية 
23/11/2020 األثنين

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة "فترة ثانية"العلوم الصحية 

صباحاً 10–9من  ساعة الفيزياء 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية  25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة الكيمياء 26/11/2020 الخميس

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين
11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الثاني عشر نخبة)

االمتحانزمن  مدة االمتحان الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 23/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة الفيزياء 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية 25/11/2020 األربعاء

صباحاً 10–9من  ساعة "فترة أولى"الكيمياء 
26/11/2020 الخميس

صباحاً 11:30–10:30من  ساعة "فترة ثانية"األحياء 

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة  الدراسات اإلجتماعية 09/12/2020 األربعاء



م2020/2021الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

(  الصف الثاني عشر تطبيقي)

االمتحانزمن مدة االمتحان الدراسيةاملواد  التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  15- 19 /11/2020 الخميس-األحد 

صباحاً 10–9من  ساعة الرياضيات 22/11/2020 األحد

صباحاً 10–9من  ساعة اللغة العربية 23/11/2020 األثنين

صباحاً 10–9من  ساعة العلوم التطبيقية 24/11/2020 الثالثاء

صباحاً 10:30–9من  ساعة ونصف اللغة اإلنجليزية 25/11/2020 األربعاء

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة التربية اإلسالمية 07/12/2020 االثنين

11:30–10:30عن بعد من الساعة  ساعة االجتماعيةالدراسات  09/12/2020 األربعاء



م2020/2021امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
(  للطلبة موجهات عامة )

 من املنزل " يطبق امتحان طلبة الصفوف من األول وحتى الثامن إلكترونيًا عن بعد."
 يطبق امتحان مواد املجموعةA )( وحتى من خالل الحضور للمدرسة لطلبة املرحلة الثانوية من الصف التاسعإلكترونيًا

.الثاني عشر
 صفوفالطلبة في جميع اللجميع " من املنزل "يطبق امتحان مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية عن بعد.
استثمر فترة االمتحان بحكمة لتصنع نجاحك.
 استخدام اآللة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقة األولى والثانيةيحظر.
يمكن استخدام اآللة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقة الثالثة.
 إحضار جهاز الحاسوب الخاص به للمدرسة( 12-9)طلبة الحلقة الثالثة على.
 املدرس ي أثناء تأدية االمتحاناتارتداء الزي جميع الطلبة على.


