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تمتحاناسياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق ال 
2022-2021للعام الدراسي 
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(  28إىل 26. ص)األدوار والمسؤوليات وآلية التعامل مع بعض الحالت الخاصة خالل اإلختبارات 4.

ي العام الدراسي 5.
مجة الزمنية للفصول الدراسية الثالثة ف  (32إىل 29. ص)2022/ 2021البر

(37إىل 33. ص)األسئلة الشائعة 6.

ي عملية التقييم 7.
)38. ص)تعريف بالمصلحات الشائعة والمهمة ف 
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المقدمة
اككم و اطالعكم عىل أساسيات الرحلة التعليمية ألبنائنا وبناتنا الط نشارككم لبة، يرسنا أنمن منطلق حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي عىل إشر

مجة الزمية لفصوله الثالثة، 2022-2021سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق اإلمتحانات للعام الدراسي  .  األكبر شيوعاً لألسئلة مع قسمًا ، والبر
ي جميع مدار وتعرفكم الوثيقة عىل مجموعة من المعلومات األساسية حول طرق تقييم نتائج الطلبة وآلية إجرءا اإلمتحانات الفصلية المركزية
سنا ف 

(.الكادر المدرسي والطلبة وأولياء األمور)الحكومية، وأدوار كل أطراف البيئة المدرسية 

ي والختامي )ووضعت المؤسسة أنواعا عدة من التقييمات  ة التقييم عىل عدة محاور وترتكز سياس. بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية( التشخيصي والتكوين 
ي الميدان بهدف جعلها قادرة عىل تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطل

بوية ف  ي بة الكاديمي هامة لجعلها أكبر فعالية ومالمسة  لواقع العملية البر
 والمعرف 

.  خالل العام الدراسي 

ي نهاية العام الدراسي بحيث ت( اإلمتحانات الفصلية)وسينظم التقييم الختامي 
، وستوزع نسبها ف  حقق التوازن المطلوب خالل  نهاية كل فصل دراسي
، مما يقدم فرص أفضل لتقدمهم ي الختبارات خالل العام الدراسي

ي نهاية العام وستعقد امتحانات اإلعادة لمرة واحد. وتعطي الطالب ثالث فرص ف 
ة ف 

وط الموضحة بسياسة التقييم12-4الدراسي لطلبة الصفوف من  ونية يستخدم. ، وفق الرسر سويفت "خاللهاوالتقييم الختامي عبارة عن إختبارات الكبر
ازية الص( SwiftAssess" )أسس ي الموحد توافقه مع بروتوكول اإلجراءات الحبر اعي خالل وضع جدوله الزمن  ادر من الجهات غبر متصل بالشبكة، وسبر

ها .المختصة، وأعداد الطلبة وغبر

يم سياسة التقيوسيكون مديرو المدارس الحكومية والكادر المدرسي حلقة التواصل األساسية مع أولياء األمور بما يتعلق بالستفسارات المرتبط ب
ًا، . والضوابط !بالمعرفة والثقافة وتعزيز المهاراتطلبتنا عامًا دراسيًا موفقًا وناجحًا ومليئًا نتمن  لجميع وأخبر

فريق مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 
3



سياسة تقييم الطلبة 
2022/ 2021للعام الدراسي 
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الموجهات العامة

ّ المنقسم  إىل ثالثة فصول الّتقييم يطبق خالل العام الّدراسي
ي الفرص بما يع

ود بالنفع دراسّية، مما يحقق مبدأ الستثمار ف 
.  عىل الطالب

ي يتوافق تطبيقه مع زمن الحص ة الّدراسّية الّتقييم التكوين 
.  المعتمدة للتدريس لجميع المراحل الّدراسّية

ي انظمة الّتقييم الم
عتمدة بمؤسسة الّتقييمات تعدُّ وترصد ف 

،  لجميع المراحل والمسارات  اإلمارات للتعليم المدرسي
.الّتعليمّية وأنواع التعليم

ة لالختبارات الّتقييم الختامي يتطلب الحضور الفعىلي للطلب
ي  المؤسسات التعليمية، وذلك حسب م

ونية ف  ي اإللكبر
ا جاء ف 

ي لتشغيل المن وتوكول الوطن  شآت اإلصدار الثامن من البر
ي أثناء الجائحة

.التعليمية ف 

:  Bو  Aالمواد الّدراسّية مقسمة إىل مجموعتير  
oتمثل المجموعةA فوف والمراحل ة اللغ: مواد أساسية لجميع الصُّ

بية اإلسالمية، الدراسات الجتماعية واللغة الن ية العربية، البر جلبر 
ياء، أحياء"والرياضيات والعلوم  .والعلوم الصحية" كيمياء فبر 

oتعزز مواد المجموعةB هارات عمليات التعلم وفق معايبر تتناسب مع م
بية ال: العمر والمرحلة بدنية التصميم والتكنولوجيا، الفنون، البر

ية"والصحية واللغات  ".غبر العربية واإلنجلبر 

ي النظام وتصدر  Aترصد درجات مواد المجموعة
ي بطاقباألرقام ف 

ة ف 
ول وحنر بالحروف للصفوف من األتقييم األداء الفصلية ونهاية العام 

ي عرسر تصدر النتائج ب
الحروف الحادي عرسر ، وبالنسبة للصف الثان 

صد الدرجات باألرقام وتصدر الن B، أما مواد المجموعة "واألرقام تائج فبر
ي جميع الصفوف

.  بالحروف ف 
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يعاتوضععىلأدوارها الّتقييمسياسةتركز  ي اللوائحءوبنا الترسر النر

وفقالتقييميبوأسالالتنفيذيةبالقوانير  الّتعليمّيةالمؤسساتتمد 

ةااألنظمةتهنر  كما الطلبة،أداءمنللتحققواضحةهيكلية ونيَّ إللكبر

ي  فرصةرار القمتخذيلمنحوذلكخاللها منالطلبةأداءرصد يتمالنر

.التعليمومخرجاتالّتعليمّيةالعملياتجودةمنالتحقق

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 

  ّ 2022/ 2021للعام الّدراسي

3

التغذية الراجعة
اسة من تطبيق سي
.  الّتقييم

12

ممرتكزات التقيي

أنواع التقييم 
ي التشخيصي  الختامي التكوين 

o الرياضياتو ية اللغة اإلنجلبر  اللغةالعربية،: الّدراسّيةيستهدف المواد.
o    ُّفوف م    ن يطب    ق ع    ىل مرحل    ة الطفول    ة المبك    رة و ري    اض األطف    ال والص

ي عرسر ، حسب حاجة المادة والمرحلة 
. األول إىل الثان 

oا .يبن  مركزيًّ
oي نظام المنهل

. ترصد درجته ف 
o ي التحصيل األكاديمي

. درجته مستقلة عن درجةالطالب ف 

oيستهدف المواد الّدراسّية كافة .
oألطف  ال و ري اض ايطب ق ع ىل مرحل ة الطفول ة المبك رة

ي عرسر 
فوف من األول إىل الثان  . والصُّ

o امحددة مركُينفذ من قبل المعلم وفق معايبر .زيًّ
oة .يرصد له وزن من درجة الطالب الكليَّ

o  يستهدف مواد المجموعتيرA وB.
o فوف ي عرسر األول إىل الثمن يطبق عىل الصُّ

.ان 
oا . يبن  مركزيًّ
oة .يرصد له وزن من درجة الطالب الكليَّ



رةمرحلة الطفولة المبك
ورياض األطفال



oي فاإجراؤهمسحية يتم استخدام استبانات
ال، السنة األولى من مرحلة رياض األطفبداية 

لدعم ل لجمع البيانات املتعلقة بتنمية األطفا
و اكتشاف الحاالتالتعليمسياسة وخدمات 

.التي تستدعي تدخال مبكرا
o  بدنية، اللغوية، ال)يستهدف املهارات االساسية

.(واملعرفيةاالجتماعية، العقلية 
oيبنى مركزيا.

ي مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األطفال
أنواع التقييم  ف 

يعيري  الّتقييم امل

o طة معيارية غير مرتبتقييماتتطبيق
ةباملنهاج على عينات من أطفال الروض

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

والقدرة البدنية واملهارات اللغوية
، االجتماعية ومهارات حل املشكالت
.وهذه عادة ما تتم في الروضة الثانية

oمع جمن أجل املعلمون هيستخدم: التقييم التكويني
ات وفي سياقأداء األطفال في زمن التعلم بيانات عن 

و أمختلفة مثل اللعب أو من خالل األنشطة الجماعية
لتحديدمقاييس التصنيفالفردية، باستخدام 

.مستويات مهارة األطفال والتخطيط للتعلم

oت الختامية التقييم الناتج عن التقييما: التقييم الخترمي
.مقابل مخرجات التعلم

عاطفي ، تعكس التطور الشخص ي والعلى التطور الشامل لألطفالتقدم دلياًل مجموعة من املالحظات 
.قد تكون املالحظات عرضية أو مخططة .واالجتماعي ودافعية الطفل للتعلم

:  مراملستالّتقييم
مي والخترالتكويني

لة في مرحلة الطفو تقريير تطوي املهريات 
املبكرة وييرض األطفرل 

ي  التقييم التشخيص 



ي مرحلة الطفولة المبكرة ورياض األ 
طفالمستويات التقييم  ف 

متطوي 
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 اتقان  ا

الذي ، بما في ذلك التحدياملستهدفة تماًما
.ةتنطوي عليه املهام املعرفّية اإلدراكيّ 

مبتدئ
قدم شيئا من التيظهر األطفال 

في املهارات املستهدفة 
.إلى مزيد من الدعمويحتاجون 

املستوى الثرلثاملستوى الثرنياملستوى األول 

قائمة على نواتج التعلم ، اءاألداملطلوبة في ة تصف درجة املعرفة واملهار مستويات ثالث تعتمد على  ،في مرحلة ييرض األطفرل وصفيةاألداء تقييم مستويرت 

في عمليات قييمالتّ اتخالل إجراءاألطفال املعلومات حول املهارات واملعارف التي يظهرها بأولياء األمور تزويد املعلم و لمرجعاملحددة في كل مادة دراسّية، وهي 

.  ضمن تقرير أداء الطفلالسنة الّدراسّيةوتنعكس في نهايةالتعلم 



الحلقة األوىل 

فوف  4-3-2-1الصُّ



نظام تقييم أداء طلبة صفوف الحلقة األوىل
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املجموعة املواد الّدياسّية الصف

ديجة الطرلب أوزان الّتقييمات 
النهرئية 

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 العربية*
التربية اإلسالمية *
االجتماعيةالدراسات*

A

20%10%25  %10%25%10%70%30%
نوع )ة َمركزي  بمعايير محدد : التكويني تقييمال•

.(الرصداألداة، الوزن، ضوابط التطبيق،
ة  مل: الّتقييم الختامي • واد املجموعة اختبارات َمركزي 

A ، الل وفق برمجة زمنية يتم اإلعالن عنها ختطبق
. الفصول الّدراسّية الثالثة

جات الحتياوفقًا يقيمون الطلبة أصحاب الهمم •
ردية وفق الخطة التربوية الفحالة واعتبارات كل 

(.تعديل املنهج/ مواءمة املنهج) 
3-420%10%15%20%15%20%50%50%

1-2-3-4
جيا، التصميم والتكنولو 
دنية الفنون ، التربية الب
والصحية واللغات  

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

ة َمركز بمعايير محدد :الّتكوينيّ الّتقييم• .  ي 
ق معايير يتحدد  في كل فصل وف: الختاميالّتقييم •

ل املؤسسات الّتعليمّية خال، ويعمم على محددة
.  كل فصل دراس ي

.  ويقيم أداء الطلبة وفق الدليل اإلجرائي( 4-1والتربية األخالقية للصفوف الدراسات االجتماعيةالتربية اإلسالمية ، اللغة العربية، ) ويضم املواد الدراسية التكاملياملنهج *



فيع والمقاييس الوصفية لمستويات أداء طلبة ا لحلقة األوىلأسس البر
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النهريرت الصغرى والكبرى لديجرت املواد في جميع املسريات

النهاية الصغرى  النهاية الكبرى  املواد الّدراسّية  فوف الصُّ

- 100 Bو Aاملجموعة  1-2-3

50 100 Aاملجموعة 

4
- 100 Bاملجموعة 

البقرء إلعردة الصف أسس الترفيع  الصف

. عدم تحقيق شرطي الترفيع
خضوع الطالب لكافة إجراءات الّتقييم خالل فترة•

.  حضوره
.من أيام التمدرس على األقل% 65حضور الطالب  •

1-2-3

اد عدم االجتياز  ألي مادة دراسّية من مو 
.امتحان اإلعادةبعد Aاملجموعة 

فرصة اإلعادة متاحة مرة واحدة للطالب* 

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

سلم التقدير  املسري  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  8-7-6-5الصُّ



نيةنظام تقييم أداء طلبة صفوف الحلقة الثا
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املجموعة املواد الّدياسّية الصف

ديجة الطرلب أوزان الّتقييمرت 
النهرئية 

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

اإلجتماعية

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

ة بمعايير محدد : التكوينيتقييمال• اة ، الوزن ، نوع األد)َمركزي 
.(الرصدضوابط التطبيق،

ة  ملواد املجموع: الّتقييم الختامي • تطبق ، Aة اختبارات َمركزي 
ّية وفق برمجة زمنية يتم اإلعالن عنها خالل الفصول الّدراس

. الثالثة
ات كل الحتياجات واعتبار وفقًا يقيمون الطلبة أصحاب الهمم •

ل تعدي/ مواءمة املنهج) وفق الخطة التربوية الفردية حالة 
(.املنهج

نون ، التصميم والتكنولوجيا، الف
B25%10%20%10%25%10%70%30%اللغاتالتربية البدنية والصحية و 

ة بمعايير محدد :الّتكوينيّ الّتقييم• .  َمركزي 
، ددةمحيتحدد  في كل فصل وفق معايير : الختاميالّتقييم •

.  املؤسسات الّتعليمّية خالل كل فصل دراس يويعمم على 



فيع والمقاييس الوصفية لمستويات أداء طلبة الح لقة الثانيةأسس البر
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النهريرت الصغرى والكبرى لديجرت املواد في جميع املسريات

النهاية الصغرى  النهاية الكبرى  املواد الّدراسّية  فوف الصُّ

50 100 Aاملجموعة 

5-6-7-8
- 100 Bاملجموعة 

البقرء إلعردة الصف أسس الترفيع  الصف

اد عدم االجتياز  ألي مادة دراسّية من مو 
.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  املسري  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  12-11-10-9الصُّ



لثةنظام تقييم أداء طلبة صفوف الحلقة الثا
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املجموعة املواد الّدياسّية الصف

أوزان الّتقييمرت 
ة ديجة الطرلب النهرئي

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

ة بمعايير محدد : التكوينيتقييمال•A10%20%10%25%10%25%30%70%جميع مواد املجموعة 9-10-11 ضوابط نوع األداة ، الوزن ،)َمركزي 
.(الرصدالتطبيق،

ة  ملواد املجموعة : الّتقييم الختامي • وفق برمجة تطبق ، Aاختبارات َمركزي 
. زمنية يتم اإلعالن عنها خالل الفصول الّدراسّية الثالثة

وفق ة حالالحتياجات واعتبارات كل وفقًا يقيمون الطلبة أصحاب الهمم •
.(تعديل املنهج/ مواءمة املنهج) ة الخطة التربوية الفردي   A10%15%10%30%10%25%30%70%جميع مواد املجموعة 12

9-10-11-12
يا، التصميم والتكنولوج
نية الفنون ، التربية البد

واللغات والصحية
B25%10%20%10%25%10%70%30%

ةبمعايير محدد :الّتكوينيّ الّتقييم• .  َمركزي 
م على ، ويعممحددةيتحدد  في كل فصل وفق معايير : الختاميالّتقييم •

.  املؤسسات الّتعليمّية خالل كل فصل دراس ي
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النهريرت الصغرى والكبرى لديجرت املواد في جميع املسريات

النهاية الصغرى  النهاية الكبرى  املواد الّدراسّية  فوف الصُّ

60 100 Aاملجموعة 

9-10-11-12
- 100 Bاملجموعة 

البقرء إلعردة الصف أسس الترفيع  الصف

عدم االجتياز  ألي مادة دراسّية من 
.امتحان اإلعادةبعد Aمواد املجموعة 

بفرصة اإلعادة متاحة مرة واحدة للطال* 

بتحقيق النهاية  Aاجتياز جميع مواد املجموعة •
.الصغرى على األقل 9-10-11-12



المقاييس الوصفية لمستويات أداء طلبة الحلقة الثالثة
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سلم التقدير  املسري  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  املسري  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 اإلمتحانات
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اتبنى • .  االمتحانات مركزيًّ
ففي املدارس االمتحان إلكترونيًا ينفذ • 12-1من وف لجميع الصُّ
.التطبيق يرتبط بمنهجية التعليم عن بعد أو مدرس ي•
عن للطلبة الغائبين بعذر مقبول عويض يتتطبيق امتحان •

.االمتحان الختامي 

وآلية تطبيقهر Aبنرء االمتحرنرت في املجموعة 

يالدراس يشمل مقرر الفصلالختامي متحان اال :12–1الصفوف •
.نفسه

ي االمتحرن مقرَّ

ا رصد الدرجة لالمتحان اإللكتروني • حيل التلقائي من خالل التر يتم مركزيًّ
.  واملنهلبين نظامي االختبارات 

.  وإلكترونيا املعلم يدوياً رصد درجات الّتقييم الّتكوينّي يتم من خالل •

الرَّصد في  نظرم املنهل 

هم تطبق علي" مواءمة/ تكييف"الطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية •
.االمتحانات وآلية التقييم املطبقة على بقية الطلبة

اصة خامتحاناتلهمخطط تربوية فردية تبنىليخضعون الطلبة الذين •
وترصد تتناسب مع الخطة التربوية الفردية لكل طالب في جميع الصفوف

.في النظاميدويًا 

الطلبة أصحرب الهمم 

04

02

01

03

05
للطلبة الذين لم يحققوا ( 12–4) يطبق نظام اإلعادة على الصفوف  •

.في نهاية العام الدراس ي(Aمجموعة ) النهاية الصغرى في أي مادة دراسية 
وهي مستقلة عن درجة نهاية العام( 100) درجة االمتحان •
الدرجة يمنح الطالب في امتحان االعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت•

.درجة النهاية الصغرى للمادةمن الحاصل عليها أكبر 
لعام تضاف الدرجة النهاية الصغرى للمادة إلى املجموع الكلي واملعدل ا•

لب للطالب في الصف الثاني عشر بحيث ال يتجاوز مجموع درجات الطا
.مجموع النهاية الصغرى 

ديجة امتحرن اإلعردة



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

11–1بيرن ديجرت طرلب نرجح للصفوف 

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

o بصيغة مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس يلكترونيا بملّف الطالب من خالل أنظمة إالدراسيةهادةُترفق الّشPDF.

o  لجميع املراحل على ورق أبيض عالي الجودة، حجم الدراسية هادة الش  ُيسَمح بطباعةA4،وباستخدام طابعة ملونة.

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

سيرسة إصداي الّشهردات 

o الشهادة رقمية  ملواد املجموعةA

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

12شهردة إتمرم الدياسة يحصل عليهر الطرلب في نهرية الصف
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ي شهادة إتمام الدراسة للص
12ف كيفية احتساب درجة الطالب ف 

ثة تحسب  من أوزان الفصول الدراسية الثالالدراس ي املادة في  نهاية العام درجة✓

.للتقييم التكويني والختامي

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

.  على صورة رقم وحرف في الشهادة

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

جة لتقييمات مركزية موحدة، تقييم بالحروف وليس لها در Bتخضع مواد املجموعة ✓

.  وال تدخل ضمن املجموع

.  هادةيختلف  سلم توزيع الدرجات حسب املسار التعليمي ويظهر  في أسفل الش✓
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(البيانات والدرجات) مكونات الشهادة الدراسية 

املديسة
جميع املسريات 

والصفوف

نرت الشهردة ُمكّوِّ
بيرنرت 
الطرلب

بيرنرت 
املديسة

املواد 
الدياسية

الديجة 
برلحروف

الديجة 
برأليقرم

مجموع 
الديجرت 

املجموع 
الكلي 

ديجة االجتيرزسلم التقدير
ترييخ 

إعالن النتيجة
ترييخ

طبرعة الّشهردة

مدارس التعليم 
العام الحكومّي 
والخاص املطبق 

ملنهاج الوزارة

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

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

امليعنى اإلشرية  / املصطلح 

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

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

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

ي الشهادة الدراسية/ مصطلحات 
إشارات  ف 
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ةالمواصفات الفنية للشهادة الدراسي

المدرسةنوع 
جميع املسريات في 

الصفوف
تصدي من نظرم

(املنهل)

شيعري الدولة 
ومؤسسة اإلمريات
يللتيعليم املديس 

ختم املؤسسة 
إلكتروني 

ع ييعتمد التوقي
QRاإللكتروني 

امليعتمد
مؤسسة اإلمريات 
يللتيعليم املؤسس 

إلكتروني

شراكة الشيعري 
مع  املؤسسة 
التيعليمية

تصدي بويق 
يسمي 

(  اختيري  ) 

(جميع املسريات)مدايس التيعليم اليعرم الحكومية 
12*****----*

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

مدايس التيعليم الخرص املطبق ملنهرج الوزاية
(  جميع املسريات ) 

12*****----*

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



األدوار والمسؤوليات وآلية التعامل مع
تبعض الحالت الخاصة خالل اإلختبارا
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األدوار والمسؤوليات
دوي ولي األمر دوي الطرلب دوي امليعلم دوي إداية املديسة بةإداية تقييم وقيرس أداء الطل االختبري

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)ابالغ إدارة املدرسة خالل •
.ساعة بأي تحدي واجهه الطالب

االلتزام بتطبيق اإلجراءات •
االحترازية والوقائية املطبقة

.لدخول املؤسسات التعليمية
ب االلتزام بإحضار جهاز الحاسو •
للمدرسة مع ( مكتمل الشحن ) 

بار التأكد من عمله قبل آداء االخت
.بيوم

االلتزام بالحضور في اليوم •
ل و والتوقيت املحدد وفق الجد
/  سةالزمني املطبق من قبل املؤس

.املدرسة
لوك االلتزام بضوابط الئحة الس•

.الطالبية
االلتزام بإحضار جميع األدوات•

.الالزمة لتطبيق االختبار

ت متابعة تنفيذ أداء الطلبة لالختبارا•
.الحضوريةاإللكترونية

متابعة حضور وغياب الطلبة وفق •
.املجموعات

.الطلبةمتابعة درجات •
ناء رصد التحديات التي تواجه الطلبة أث•

.أداء االختبار االلكتروني ملادته

موعات وضع جدولة زمنية لتنفيذ االختبارات وفق مج•
ها على الطلبة واملراحل الدراسية في املدرسة وتعميم

.الطلبة
.طبيقهاإبالغ أولياء األمور بمواعيد االختبارات وآلية ت•
ات و تجهيز اللجان الخاصة بمتابعة سير االختبار •

.املراقبة والرصد
، ةالقاعات الدراسيأماكن إجراء اإلمتحانات و تجهيز •
ول التنسيق مع املواصالت بما يتناسب مع الجدو 

.الزمني ومجموعات الطلبة في كل مرحلة
تي قد تشكيل فريق تقني لحل املشاكل التقنية ال•

ت التي شكيل فريق حصر املشكال ، وتتواجه الطلبة
.تقنيتواجه الطلبة ورفعها بشكل فوري للفريق ال

ع حصر بيانات الطلبة الذين لم يؤدوا االختبار م•
ائمة لجهة ورفع القتوضيح وبيان السبب وتوثيق ذلك

.اإلختصاص
تشكيل فريق األمن والسالمة وتوفير اللوحات•

ت وفق االجراءاوضمان إجراء اإلختبارات اإلرشادية 
.املدرسةاالحترازية في 

يم متابعة تنفيذ سياسة التقي•
والتحضيرات إلجراء اإلختبارات

وفق البرمجة املركزية املوحدة
.الزمنية املوضوعة

وضع خطط التحسين املستمر•
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 

ثناة عن بعد للحاالت الخاصة املست
(.ةاملعتمدة من قبل مدير املدرس)

االختبريات 
التكوينية

ى تدريب الطلبة على كيفية الدخول عل•
طلبة متابعة تنفيذ أداء الاإلختبارات و نظام

في ضوريًا تنظم حالتي لالختبارات اإللكترونية
.املدرسة

متابعة حضور وغياب الطلبة وفق •
.املجموعات

.الطلبةمتابعة درجات •
ناء رصد التحديات التي تواجه الطلبة أث•

.أداء االختبار االلكتروني ملادته

االختبريات 
الخترمية 

االمتحرنرت)
(الفصلية
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اراتآلية التعامل مع بعض الحالت الخاصة خالل اإلختب

آلية التيعرملالحرالت
لين أو الحرصاملطيعمين بجرعتينالطلبة

أو 19-على الجرعة األولى من لقرح كوفيد
بي أو من لديهم إستثنرء ططيعميناملغير 

يعتبر )اإلصدار الثامن -مع اإللتزام بالفحوصات حسب بروتوكول تشغيل املنشآت التعليمية( املطعمين أو غير املطعمين)لطلبة املدارس حضوريًا اإلمتحاناتيتم إجراء 
(.اإلصدار ساري املفعول حتى إقرار إصدار جديد أو تعديل في هذا الشأن من الجهة املختصة

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

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

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

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

الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم 
لالختبري وفق 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 املصربين واملخرلطين 

ضيعف الشبكة وعدم توفر أجهزة لدى 
بيعض الطلبة 

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



مجة الزمنية للع ام البر
2022/2021الدراسي 
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ّ األول  مجة الزمنية للفصل الّدراسي 2022/2021البر

September 2021

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

October 2021

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

November 2021

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

December 2021

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

August 2021

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

الطلبة للفصل الّدراس ّي األول  دوامبدء 

الفصل 
73األول 

الفصل الثاني

الفصل 
الثالث

إجازة الشتاء

االختبار التشخيص ي املركزي  Bالتقييم الختامي ملواد املجموعة 

12-1الصفوف 

املواد املستهدفة
(اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية ، الرياضيات ) 

Aالتقييم الختامي ملواد املجموعة 

12-1للصفوف 

االمتحرن التيعويض ي

استمرار عملية التقييم التكويني خالل الفصل الدراس ي وفقا لدليل املعلم❖
االمتحان التعويض ي للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن االمتحان الختامي❖
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ي 
ّ الثان  مجة الزمنية للفصل الّدراسي 2022/2021البر

January 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

February 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

March 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

April 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

الثانيالطلبة للفصل الّدراس ّي دوامبدء 

الفصل 
األول 

الفصل الثاني

60

الفصل 
الثرلث

Bالتقييم الختامي ملواد املجموعة جازة الربيعإ

االمتحان التعويض ي

12-1للصفوف Aالتقييم الختامي ملواد املجموعة 

استمرار عملية التقييم التكويني خالل الفصل الدراس ي وفقا لدليل املعلم❖
االمتحان التعويض ي للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن االمتحان الختامي ❖

Bالتقييم الختامي ملواد املجموعة 
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ّ الثالث  مجة الزمنية للفصل الّدراسي 2022/2021البر

May 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

June 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

July 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

August 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

April 2022

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

الثالثالطلبة للفصل الّدراس ّي دوامبدء 

الفصل 
األول 

الفصل الثاني

الفصل 
57الثرلث

امتحان اإلعادة

Bالتقييم الختامي ملواد املجموعة 2023/2022العام الدراس ي دوامبدء  تحليل النتائج

Aالتقييم الختامي ملواد املجموعة 

12-1للصفوف 

االمتحان التعويض ي استمرار عملية التقييم التكويني خالل الفصل الدراس ي وفقا لدليل املعلم❖
االمتحان التعويض ي للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن االمتحان الختامي ❖



ةاألسئلة الشائع



للطلبة؟التقييم الختامي منر يتم تطبيق 1.
مجة الزمنية المعتمدة لنهاية كل فصل دراسي  .حسب البر

؟2022-2021حضوري أو عن بعد خالل العام الدراسي الحاىلي ( اختبار نهاية الفصل ) الختامي هل سيكون التقييم 2.
ت( نهاية الفصل)التقييم الختامي  ي اإلصدار الثامن من البر

ي المؤسسات التعليمية، وذلك حسب ماورد ف 
ي لتشغيل يتطلب الحضور الفعىلي ف  وكول الوطن 

ي أثناء الجائحة
.المنشآت التعليمية ف 

؟Bوالمجموعة  Aما هو الفرق بير  مواد المجموع 3.
ية، رياضيات، علوم،)مواد أساسية لجميع الصفوف والمراحل  Aتمثل المجموعة ، BوAالمواد الدراسية مقسمة إىل مجموعتير   لغة عربية، لغة إنجلبر 
ياء ، أحياء ، كيمياء ، علوم صحية  ي ( فبر 

عمليات التعلم ...( التصميم والتكنولوجيا، الفنون، )Bوتعزز مواد المجموعة . وتحسب من ضمن المجموع النهان 
ي 
.وفق معايبر تتناسب مع مهارات العمر والمرحلة ول تحسب ضمن المجموع النهان 

ي الشهادة الدراسية؟4.
كيف يتم عرض الدرجات ف 

صد الدرجة بنظام الحروف واألرقام Aترصد مواد المجموعة ي عرسر فبر
، أما الصف الثان  بنظام الحروف للصفوف من األول وحنر الحادي عرسر

صد بنظام الحروف فقط ول تدخل من ضمن معدل الطالب لجميع الصفوف الدراسية  Bأما مواد المجموعة  .  فبر

ي اإلعادة امتحانما هو الفرق بير  5.
ي الوقت نفسه؟والمتحان التعويص 

؟ ولماذا يتم إجرائهما ف 
ي أي مادة دراسية  ضمن المجموعة ( 12–4) امتحان اإلعادة يطبق عىل الصفوف  

ي نهاية العام الدراسي   Aللطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى ف 
أّما . ف 
ر ومعتمد من المدرسة ومو  ي يطبق للطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي نتيجة عذر مبر

من اللجان افق عليه المتحان التعويص 
ي إدارة المتحانات وإعالن النتائينظمان معًا تماشيًا أنهما النوعير  إاًل ورغم إختالف كال . المختصة

مجة الزمنية ف  ج وفق الخطط الموضوعة مع حرصنا عىل البر
. والمتماشية مع مصلحة الطلبة

؟6. ي عرسر
ي الصفوف من الرابع وحنر الثان 

كم فرصة إعادة متاحة للطالب ف 
ي حال عدم اجتيازه  ألي مادة دراسّية من مواد المجموعة

.بعد امتحان اإلعادة   Aللطالب فرصة واحدة لدخول امتحان اإلعادة ويبقر إلعادة الصف ف 
34
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ي يمكن أن يؤدي فيها الطالب الختبار عن بعد؟7. ما هي الحالت النر
(العتماد من إدارة المدرسة. )أو المخالطير  19–الطلبة المصابير  بكوفيد ✓
(العتماد من إدارة المدرسة). الختبار واقعياً الطلبة من ذوي الهمم ممن ل يستطيع ✓
(العتماد من إدارة المدرسة. )داخل أو خارج الدولة–حالت مرضية –الطلبة ممن يخضغون للعالج ✓
(العتماد من إدارة المدرسة. )الطلبة خارج الدولة ألي سبب مقبول✓

ي يمكن أن يؤدي فيها الطالب 8. الختبار ورقيًا؟ما هي الحالت النر
ي يمنع الطلبة من آداء ✓ ونياً حدوث خلل تقن  .الختبارات إلكبر
ي ✓

، أو حدوث خلل ف  .شبكة التصال انقطاع الكهرباء المفاجر 

؟9. ي
ي يمكن أن ُيؤدي فيها الطالب اختبار اإلعادة التعويص  ما هي الحالت النر

ي معتمد✓ .الغياب بعذر طنر
، مع عدم ✓ ي

ون  ي منع الطالب من اكمال الختبار إلكبر ي توفر خلل تقن 
.الختبار الورفر

ورة توفبر تقرير معتمد يوضح الحالة19–المصاب بكوفيد ✓ .، أو المخالط لمصابير  مع ض 
.األعذار األخرى المقبولة مثل إجازة الحداد لوفاة األقارب من الدرجة األوىل✓
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؟10. ي عرسر
ما هي آلية احتساب درجة امتحان اإلعادة للصفوف من الرابع وحنر الثان 

ي المتحان وذلك محاكاة لقيم ت✓
ي امتحان اإلعادة بغض النظر عن ما حققه ف 

ربوية قائمة عىل يتم احتساب النهاية الصغرى للطالب ف 
هم  .تقديم فرص متساوية للطلبة إلعادة المتحان مع احتفاظ الطلبة ذوي الكفاءة بتمبر 

.وهي مستقلة عن درجة نهاية العام( 100) درجة المتحان ✓
ي حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر  من درجة النهاية الص✓

ي امتحان العادة درجة النهاية الصغرى ف 
.غرى للمادةيمنح الطالب ف 

ي عرسر بحيث ل يتت✓
ي الصف الثان 

جاوز مجموع ضاف درجة النهاية الصغرى للمادة إىل المجموع الكىلي والمعدل العام للطالب ف 
.درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى

؟11. ي عرسر
ي شهادة إتمام الدراسة للصف الثان 

كيف يتم احتساب درجة الطالب ف 
ي والختامي ✓ ي  نهاية العام تحسب  من أوزان الفصول الدراسية الثالثة للتقييم التكوين 

.درجة المادة ف 
ي الشهادة Aمجموع درجات الطالب هي  الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة ✓

ي تظهر عىل صورة رقم وحرف ف  .  والنر
.   Aيستخرج معدل الطالب من تقسيم  المجموع عىل عدد مواد المجموعة✓
. لتقييمات مركزية موحدة، تقييم بالحروف وليس لها درجة ول تدخل ضمن المجموع Bتخضع مواد المجموعة ✓
ي أسفل الشهادة✓

. يختلف سلم توزي    ع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر  ف 

ي الحصول عىل شهادة نهاية العام الدراسي للصفوف من األول وحنر الحادي عرسر باألرقام بدل الحروف ؟12. هل يمكنن 
.وموضح بها المقاييس الوصفية لمستويات األداء،Bو  Aالشهادة تصدر وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة ✓
ي المراحل المذكورة✓

ي للطالب ف 
ي الشهادة معدل نهان 

.ل يوجد ف 
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؟(المصدقة)ما هي آلية الحصول عىل الشهادة المعتمدة 13.
ونية مربوطة برمز ✓ ونيا من خالل ملف الطالب، الشهادة اإللكبر ومعتمدة لالستخدام QR codeيمكن الحصول عىل الشهادة إلكبر

.داخل الدولة
ي حال رغبتكم بطباعة الشهادة الدراسية لصفوف النقل ✓
أبيض عاىلي ، يفضل طباعتها عىل ورق(من األول وحنر الحادي عرسر )ف 

.وباستخدام طابعة ملونة،A4الجودة، حجم 
ي عرسر  يمكن التقديم عىل خدمة النسخة األصلية ✓

رض الستخدام لغ( ورق رسمي )أما بشأن شهادات نهاية العام الدراسي للصف الثان 
بية ي للمؤسسة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة البر

ون  .والتعليمخارج الدولة من خالل الموقع اإللكبر

ما المقصود بالمقاييس الوصفية لمستويات األداء؟14.
ي أسفل الشهادة الدراسية توزي    ع ( A-B-C-D) المقصود بها الدرجات الوصفية بالحروف 

حيث يوضح جدول المقاييس الموجود ف 
.ويختلف سلم توزي    ع الدرجات حسب المسار التعليمي . الدرجات حسب الحرف

ي كلمة 15. ي الشهادة الدراسية؟( ُمعق  )ماذا تعن 
ف 

ي مدرسة أو عدة مدارس
ي شعبة أو  مجموعة ُشَعب،  ف 

. اإلعفاء من دراسة  المادة لفئة من الطلبة ف 

؟(الختبار الختامي للفصل الدراسي )ما هي الدروس المقررة للتقييم الختامي 16.
ي عرسر ✓

.المتحان الختامي يشمل مقرر الفصل الدراسي نفسه: الصفوف  من األول وحنر الصف الثان 
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امليعنى املصطلح 

فوف من : يستهدف املواد الّدراسّية .  ، حسب حاجة املادة واملرحلة 12إلى 1اللغةالعربية، اللغة اإلنجليزية والرياضيات، ويطبق على مرحلة الطفولة املبكرة و رياض األطفال والصُّ
ا  . و ترصد درجته في نظام املنهل، ودرجته مستقلة عن درجةالطالب في التحصيل األكاديميويبنى مركزيًّ التشخيص يالتقييم

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

فوف من و Aيستهدف مواد املجموعة  او 12إلى 1يطبق على الصُّ وفق معايير محددة فليس لها تقييم مركزي وإنما تعتمد التقييمات الختامية  Bأما مواد املجموعة . يبنى مركزيًّ
ة. دليل إجراءات التقييم الخاص بكل مادةب .ويرصد للتقويم الختامي وزن من درجة الطالب الكلي  الخترميالتقييم

فوف واملراحل  Aتمثل املجموعة ".مياء فيزياء، أحياءكي"للغة العربية، التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية واللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم : مواد أساسية لجميع الصُّ Aمواد املجموعة 

".ر العربية واإلنجليزيةغي"التصميم والتكنولوجيا، الفنون، التربية البدنية والصحية واللغات : عمليات التعلم وفق معايير تتناسب مع مهارات العمر واملرحلة  Bتعزز مواد املجموعة Bمواد املجموعة 

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

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

في نهاية العام الدراس ي، ويمنح الطالب في امتحان االعادة درجة  Aللطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية  ضمن املجموعة ( 12–4) يطبق على الصفوف  
لي واملعدل العام مع املالحظة أن درجة النهاية الصغرى للمادة تضاف إلى املجموع الك. النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر  من درجة النهاية الصغرى للمادة

.للطالب في الصف الثاني عشر
إمتحرنرت اإلعردة

.  ةختصتنظم للطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء إمتحانات نهاية الفصل الدراس ي نتيجة عذر مبرر ومعتمد من املدرسة وموافق عليه من اللجان امل إمتحرنرت التيعويض

.  اإلعفاء من دراسة  املادة لفئة من الطلبة في شعبة أو  مجموعة ُشَعب،  في مدرسة أو عدة مدارس كلمة ُميعفى في الشهردة

ي عملية ال
تقييم تعريف بالمصلحات الشائعة والمهمة ف 
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