
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف دليل استعداد المدارس المتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والفترة التعويضية واإلعادة

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ ملفات مدرسية ⇦ االمتحانات ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب ملفات مدرسية

روابط مواد ملفات مدرسية على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب ملفات مدرسية والمادة االمتحانات في الفصل الثالث

تقييم درجات االمتحان حسب نوع األسئلة والمادة 1

الجدول التفاعلي الختبار نهاية الفصل الثالث 2

كل ما يخص مادتي اللغة العربية واللغة االنجليزية الختبار نهاية
الفصل الثالث يوم اإلثنين 14/6/2021 من الرابع للتاسع

3

كل ما يخص مادة اللغة العربية واللغة االنجليزية الختبار نهاية
الفصل الثالث يوم الثالثاء 15/6/2021 من الرابع للتاسع

4

كل ما يخص مادتي علم االحياء والعلوم الصحية الختبار نهاية
الفصل الثالث يوم الخميس 17/6/2021 من التاسع للثاني عشر

5
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دليل استعداد المدارس
ة التعويضية واإلعاد ة  المتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والفتر

2022/2021للعام الدراسي 



المقدمة

ي التعليم، وتعزيًزا للشعور بالرضا وتحقيق السعادة
ا من مبدأ دعم جودة الحياة ف 

ً
ي انطالق

دى أبنائنا الطلبة، وترسيًخا البيئة التعليمية لف 

ة تحديات وتداعيات لجائحة كورونا  أو أية  ظروف حرجة  أخرى؛ وتحقيًقا لمفهوم الجودة، ( 19-كوفيد)الندماجهم بها؛ بغية مواجهة أيَّ

ي المدارس بنسبة 
لفصل ، فإّن مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي تطرح الدليل اإلرشادّي المتحانات نهاية ا%100واستدامة التعليم ف 

ي المدارس لنواتج  التعلم ب2022-2021الدراسي الثالث للعـــــــــــــــام 
استخدام ، وذلك بهـــــــدف قيــــاس األثر   والتحّقق من  اكتساب الطلبة ف 

 ّ كي
ّ
قـــــــــويم والقيـــاس الذ .  أفضل الوسائــل وأساليـــــــب التَّ



الثالثامتحانات نهاية الفصل الدراسي ومواعيد بيان إجراءات 
ة التعويضية 2022/2021للعام الدراسي 12-3للصفوف واالعادة والفتر

بية اإلسالمية والدراسات االجتماعية والعلوم الصحية ) مواد امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومية ، ماعدا ، يطبق طلبة التعليم الخاص جميع12للصف  ك( التر اف وتنسيق مشتر مع الفروع المدرسية تطبق بمدارسهم بإشر
.جميع امتحاناتهم بمدارس التعليم العام بمدارس التسامح 12الصف ، ولطلبة 

بيانات وإجراءات تطبيق االمتحان

المواد الّدراسيّةالصفوف
Aمواد المجموعة 

المسار
مسؤولية إعداد 
نموذج االمتحان 

ودليل التقدير
لغة المقرر

يطبق االمتحاناالمتحان

مسؤولية 
التصحيح 

والرصد في 
المنهل

يطبق 
االمتحان

اعتماد درجة 
ويني التقييم التك

فترة االمتحانات
بيان االجراء

اإلعادةالتعويضيث نهاية الفصل الثال

معلمعام Aجميع مواد المجموعة األول والثاني

الفصل 
الدراسي 
الثالث 

حسب 
الخطة 

الدراسية 

ضمن التقييم 
المعلمالتّكويني

حضور 
واقعّي في 
المدرسة  

يونيو 24
2022---

جداول امتحانات 
نهاية الفصل الدراسي 

ليل  دالثالث ومرفقاته  
استعداد املدارس 

ل المتحانات نهاية الفص
.2022الثالث 

الثالث والرابع
إلسالمية اللغة العربية والتربية ا)المنهج التكاملي 

، اللغة اإلنجليزية، ( والدراسات االجتماعية
.  الرياضيات، العلوم

عام

مركزي

ورقي
والتَّسليم 
مركزيّ 

المعلم

يونيو 10
2022

13-16
2022يونيو  

20-24
2022يونيو 

للصفوف 
12إلى 3من 

1-7
2022يوليو 

للصفوف 
12إلى 4من 

من الخامس 
إلى الثامن 

ات، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضي
عام ونخبة العلوم

نظام إلكترونيًّا ب
سويفت

مركزي

10-6المعلممعلّم.  التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية
2022يونيو 

من التاسع
إلى الحادي 

عشر

ات، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضي
، الكيمياء، الرياضيات التطبيقية، العلوم، الفيزياء

.  ةاألحياء، العلوم الصحية، العلوم التطبيقي

جميع 
المسارات

17-10مركزيمركزي
2022يونيو 

10-6المعلممعلّم.  التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية
2022يونيو 

الصف الثاني 
عشر

علوم التربية اإلسالمية، الدراسات االجتماعية، ال
مركزيمركزيالصحية

مايو  30
2022يونيو 1إلى 

 Aبقية مواد المجموع  
10-17
2022يونيو 



جلمنها المطبقوالخاصالحكومي العامالتعليمبمدارس(11-5)الصفوفيستهدف1.
.الوزارة

ةخاللأسسسويفتبنظامالمدرسةمستوىعىليطبق2. عىل،2022يونيو10-6الفتر
 
ّ
ةمعتتعارضأل .امركزي  الموحدةاالمتحاناتفتر

.3 
ّ
ي والتالثالثالفصلنهايةامتحاننموذجبناءمسؤوليةالمادةمعلميتول

ودليلعويض 
.العامةوالضوابطوالموجهاتالمواصفاتجدولوفقالتصحيح،

جدولعىلالحصوليمكنكمالمنهل،بنظاماالمتحاناتنماذجتحميلشاشةخاللمن4.
.المواصفات

من5. ي الزَّ (دقيقة120–ساعتان)لالمتحانالُكىّلي

افمسؤوليةيكلفه،منأو المدرسةمدير يتول6. جدوللمعلماوتسليموالمتابعة،اإلشر
مي   منحومتابعةمعلم،كلمهمةوتحديد االختبار مواصفات

ّ
الحياتالصالجدد المعل

اتمنواالستفادة(أسيسسويفت)االختباراتنظامعىل مي   المعلزمالئهمختر
اكهموإمكانيةلتدريبهم كبنموذجاشر .مشتر

منالطالبمعالقرابةبصلةالمرتبطة)امتحانيةموانعلديهالذيمللمعلّ سمحي  7.
ي االمتحاننموذجإعداد (والثانيةاألولالدرجة

عمالبديلتوفر عدمحالف 
ةاالمتحانيةاإلجراءاتوخصوصيةشيةعىلالحفاظ

ّ
.كاف

ةنظيمالتَّ اإلجراءاتقتطبّ 8. ي الواردةيَّ
.المدرسةاستعداد دليلف 

يصدر )عةالراجالتغذيةوتقارير الجودةومعايت  النتائجتحليلروابطتعبئة9.
.(الحقبتعميم

عالفرو منوالمكلفالمختصمعالتواصليرجر االستفسار منلمزيد 10.
.المدرسةاستعداد دليلضمنوبياناتهم،المدرسية

ي الصفوف الثالثتطبيق امتحانات نهاية الفصل اختصاص المدرسة إعداد وتنظيم 
بية اإلسالمية والدراسات االجتماعية ف  ي التر

ي ( 11-5)لمادتر
:  وفق اآلتر

اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة



ي نظام المنهل بنسبة 1.
%.100بيانات الطلبة ف 

ي نظام المنهل2.
.الصفوف والمسارات المسجل فيها الطلبة ف 

ي نظام المنهل3.
.تشعيب الطلبة بصورة صحيحة ف 

ي نظام المنهلتحديد 4.
.الديانة الصحيحة للطلبة ف 

ي عشر العام تحديد 5.
ي الصف الثات 

/  كيمياء ال"المادة االختيارية الصحيحة للطالب ف 
".األحياء

ية تحديد 6. ".لتعليم العامبالنسبة لطلبة مدارس ا"المستوى الصحيح لمادة اللغة اإلنجلت  

ي يتبعها تصنيف الطلبة من فئة أصحاب الهمم وتحديد نوع الخطة الدراسية الفردي7. ة التر
".مواءمة/تعديل ، تكييف" الطالب 

ي موعٍد أقصاه يو 8.
م الجمعة االنتهاء من إجراءات نقل الطلبة بي   الشعب والمسارات ف 

.م2022/2/18الموافق 
ي منصة التعلم الذكي 9.

.تفعيل حسابات الطلبة ف 
ي نظام المنهل10.

.تفعيل حسابات المعلمي   ف 
ي نظام التعلم الذكي 11.

.تفعيل حسابات المعلمي   ف 
ي نظام سويفت12.

.تفعيل حسابات المعلمي   ف 

اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة

ي نظام المنهل13.
.تفعيل الحساب الخاص بمدير المدرسة ونائب المدير ف 

 Almanhal ،LMS ،Swift“إلمام الهيئة االدارية والتدريسية بالعمل عىل األنظمة المختلفة 14.

Assess ،MsTeams"
ي ن15.

ة تفعيل دفتر درجات الطلبة ف  ي خالل فتر .ظام المنهلرصد درجات التقييم الّتكويت 
ي بعد التأكد من رصد الدرجات ومطابقتها وال16.15. تأكد من اعتماد درجات التقييم التكويت 

.صحتها
.مواعيد االمتحانات المعتمدةبالطلبة وأولياء أمورهم  تعريف17.
ي عشر مقار اللجان االمتحانية بالنسبة إل طلبة الصبالطلبة وأولياء أمورهم تعريف18.

.ف الثات 
.سياسة التقييم وآلية احتساب الدرجاتبالطلبة وأولياء أمورهم تعريف19.
م ( متحاننواتج التعلم المستهدفة باال ) المقرر الدراسي بالطلبة وأولياء أمورهم تعريف20. عمَّ ت 

.الحقا
ورة إحضار جهاز الحاسب اآللي الخاص بالطالببالطلبة وأولياء أمورهم تعريف21. خالل ض 

ة االمتحانات بالنسبة إل الطلبة جميًعا  ي ع"فتر
عىل أن " شر من الصف الخامس وحتر الثات 

.تكون األجهزة مشحونة قبل الحضور لالمتحان
ة االمتحانابالطلبة وأولياء أمورهم تعريف22. .تمواعيد الحافالت المدرسية خالل فتر
ة اال بالطلبة وأولياء أمورهم تعريف23. ازية الواجب اتخاذها خالل فتر .متحاناتاإلجراءات االحتر

-:يجب عىل إدارات المدرسة التأكد من



اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة

-:المدرسي المبت  جاهزية
ةخاللللطلبةوالمالئمةالمناسبةالبيئةتوفت  منالتأكد المدرسةإدارةعىل :حيثمنالمدرسي المبت  جاهزيةمنوالتأكد االمتحاناتانعقاد فتر

.توفر القاعات االمتحانية1.

.توفت  المقاعد الدراسية2.

ات الحاسوب3. .توفر مختتر

ات4. ي المختتر
.توفت  أجهزة الحاسوب ف 

ي المدرسة5.
نت ف  .توفر شبكة اإلنتر

ة االمتحانات" فايواي "توفر خدمة 6. .تغطي جميع القاعات والمرافق المستخدمة خالل فتر

.جاهزية العيادة المدرسية7.

. توفر أماكن االنتظار للطلبة بما يضمن التباعد الجسدي بي   الطلبة8.

ي ساحة المدرسة وعند المداخل الرئيسية إلرشاد الطلبة إل مواقع القاعات االمتحانية9.
.تصميم لوحات إرشادية ف 

ي المكان المناسب10.
ة االمتحان وتوضع ف  ازية الواجب اّتخاذها من قبل الطالب خالل فتر .تصميم لوحات إرشادية باإلجراءات االحتر



ة االمتحانات، وهي  ام بها خالل فتر اطات عىل إدارة المدرسة االلتر  :ثّمة اشتر

ي االمتحاناتإلدارةلجنةتشكيل1.
ي والفنيةاإلداريةالمسؤولياتكافةالمدرسةمدير برئاسةاللجنةوتتحملالمدرسة،مدير برئاسةالمدرسةف  ي االمتحاناتأعمالت  ستضمنالتر

ف 
.ومنظمةسليمةبصورةالمدرسة

.االمتحانيةالقاعاتعىلوالمراقبةالمالحظةلجانتشكيل2.

ي الكاملةالمسؤوليةاللجنةوتتحملالمدرسةمدير برئاسةاالمتحاندخولبطاقةلطباعةمحّددةلجنةتشكيل3.
.امتحانبطاقةأيةتشيبحالف 

ازيةاإلجراءاتمعيتناسببما االمتحانيةالقاعاتعىلالطلبةتوزيــــع4. .بهاالمعمولاالحتر

ي الدراسيةالمقاعد عىلالطلبةأسماءتحديد 5.
.االمتحانيةالقاعاتف 

.المعتمدةواألزمنةالمواعيد وفقللمدرسةالواقعي الحضور خاللمنلالمتحاناتالطلبةتأديةضمان6.

ي المدرسةإدارةقبلمنلالمتحانالدخولبطاقةطباعة7.
."االمتحانبدءقبل"االمتحانإنعقاد يومف 

ي الطلبةعىللالمتحانالدخولبطاقةتوزيــــع8.
.بهالخاصةالصحيحةللبطاقةالطالبتسليممنوالتأكد االمتحانيةالقاعاتف 

.اإلجتماعي التواصلوسائلعتر أمورهموأولياءالطلبةمعأو والتدريسيةاالداريةالهيئةأعضاءبي   بالطلبةالخاصةلالمتحانالدخولبطاقاتتداولعدم9.
ي لالمتحانالحضور كشفإعداد 10.

.عنهينوبمنأو المدرسةمدير قبلمنويعتمد والمراقب،،المالحظقبلمنويوقعقاعةكلف 
ونياً االمتحانتسليمبعد الطالبعليهيوقعاالمتحاناتتسليمكشفإعداد 11. مدير قبلمنعتمد ويالمراقب،،المالحظقبلمنيوقعثمومن"التسليمزمنتحديد مع"إلكتر

.المدرسة
ورة12. بمياهتوفت  ض  ي للطالبللشر

ازيةاإلجراءاتوفقاالمتحانيةالقاعةف  .بهاالمعمولاالحتر
."...رسمية،مهمهعالج،مرافق،عالج"رسميةألعذار الدولةخارجالمتواجدينالمواطني   الطلبةحض 13.
.بهمالخاصةاألعذار وتوثيقمقبولبعذر المتغيبي   الطلبةحض 14.
."م2022يونيو24–20من".بهمالخاصةالتعويضيةاالمتحاناتعقد بمواعيد مقبولبعذر المتغيبي   الطلبةإخطار 15.
ي السلوكالئحةتطبيق16.

ي المبينةالمخالفةدرجةحسباإلجراءاتاتخاذ ويتمامتحانيةمخالفةالطالبارتكابحالف 
.وكالسلدرجةمنتخصمبحيثالالئحةف 

ة االمتحانات"اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة  "خالل فتر



ي الصفوف 1.
ي عشر )تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم ف 

ونيًا من خالل الحضور الواقعي ( الخامس وحتر الثات 
.إلكتر

ا من خالل الحضور الواقعي 2.
ي الصفي   الثالث والرابع ورقي 

.تكون امتحانات أصحاب الهمم ف 

ة المواءمات الواردةيخضعون لالمتحان المركزي ذاته، والمعد لبقية الطلبة مع تطبيق كاف" تكييف/ مواءمة"أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية 3.

ي 
. الدليل اإلرشادي المتحانات أصحاب الهممف 

ًا من قبل معلم المادة بالتن" تعديل المنهج واالمتحانات" –أصحاب الهمم  الذين يتبعون خطة تربوية فردية 1. وني  ي يتم تقييمهم إلكتر
بية الخاصة ف  سيق مع   معلم التر

بوية الفردية  ي عشر ف،"فقط للصفوف من الثالث وحتر الحادي عشر "المدرسة؛ بحيث يعد االمتحان وفق الخطة التر
يتقدمون لالمتحان المرأما طلبة الصف الثات 

ي نظام المنهل
ي الخطة الدراسية الفردية المعتمدة ف 

.كزي المنفذ من بقية الطلبة مع توفت  االحتياجات الواردة لكل طالب ف 

لك2.
َ
صي عىل ذ بوية الفردية الخاصة به َتن  ي حال كانت الخطة التر

.تشكيل اللجان الخاصة للطلبة من فئة أصحاب الهمم ف 

اإلجراءات الخاصة بالطلبة من فئة أصحاب الهمم



ي سيعقد ✓
ةف  .م2022يونيو24-20منالفتر

.االمتحانتأديةاللختقنيةمشاكلواجهتهمالذينالطلبةأو الثالثالدراسي الفصلنهايةامتحانعنمقبولبعذر المتغيبي   الطلبةيستهدف✓

.2022يونيو17يوموآخر ،الحقاً بهموافاتكممسيتوالذيلذلك،المخصصالرابطخاللمنالحض يتم✓

ي الّدقةبتحرينوصي ✓
ي والمواد الطلبةبياناتتحديد ف  ي والمواد عنها،تغيبوا التر .ايومي  فيها تقنيةمشاكلواجهتهمالتر

ي 
االمتحان التعويض 



املالحق



اناتضوابط هامه أثناء تطبيق االمتح
:ةإذا ما ارتكب إحدى المخالفات االمتحانية اآلتياتخاذ القرار المناسب لكل مخالفة من قبل إدارة الفروع المدرسية يتم:أوال

األدلة الداعمةاالجراء المتخذبيان المخالفة م
ونية ذات الخاصية السمعية والمرئية 1 .  أو تركها داخل قاعة االمتحانحمل أو استخدام الهاتف المتحرك أو األجهزة اإللكتر

يتم اتخاذ القرار 
المناسب لكل 
مخالفة من قبل 
إدارة الفروع 
المدرسية

دليل استعداد -
.المدرسة

نموذج تقرير -
.المخالفة

تسجيل -
المخالفة 

.  الغـّش أو محاولة الغّش عن طريق مادة مكتوبة أو الغش الجماعي 2
ي غت  المكان المخصص له دون أن يطلب منه ذلك3

.الجلوس المتعمد ف 
ي 4

وت  ي أو اإللكتر
ي اللجنة حتر نصف الوقت المحدد لالمتحان الورفر

ام بالبقـاء ف  .عدم االلتر 

ي أثناء ست  االمتحان أ5
ي أثناء التصحو ا كتابـة عبارات، أو رسوم منافيـة لألخالق، أو اآلداب العامة ،أو عبارات تتضمن االستهانة أو االستهزاء سواء ف 

يح أو تضمي   ورقة اإلجابة ما كتشفت ف 
.يكشف عن شخصيته

.اإلتـالف المتعمـد لورقـة اإلجابـة أو جـزء منهـا6
ات شبكات االتصال وقاعة االمتحان7 .اإلتـالف المتعمـد لجهاز الحاسوب أو تجهت  
.الكتابة عىل الطاولة، أو الحائـط، أو النوافذ أو الستائر أو األثاث أو أرضية قاعة االمتحان8
ي عىل أحد العاملي   بلجان االمتحانات أو 9

ي القاعة كإحداث الفوص  أو التعدي اللفط 
.متحاند الطالب بلجنة اال أحالقيـام بأي فعل أو تضف من شأنه اإلخالل بالنظام ف 

ها)حمل كتاب أو أوراق أو مذكرات 10 .لها عالقة بمقرر أو موضوع االمتحان للغش منها( أو غت 
ي من خارج قاعة االمتحان باستخدام نطاق شبكة االتصال المدرسي 11

وت  الدخول المتعمد ال االمتحان اإللكتر
.  بطالب آخرانتحال شخصية الغت  بكتابة اسم طالب آخر عىل ورقة إجابة االمتحان أو ثبت تعمده إدخال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة 12
. الخروج من قاعة االمتحان وبحوزته ورقة اإلجابة أو جزء منها أو االمتناع عن تسليمها13
.متحان للغش منهالمقرر موضوع اال باإذا وجد بحوزته قصاصات من الورق مكتوب عليها أو عىل األدوات بحوزته أو وجد كتابات عىل األيدي أو أي جزء من الجسم أو المالبس تتعلق14
ي 15

وت  ونية أو أجهزة تؤثر عىل أمن وسالمة تطبيق االمتحان اإللكتر .  إذا ثبت استخدامه ألنظمة وبرامج إلكتر

، أو الطالب بلجنة االمتحان ،أو خارجها أو عىل ممتلكاتهم أو بالساحات الخارجية الم16 ، أو العاملي   في   االعتداء عليهم بعد ة بحرم اللجنة أو ثبتحيطاالعتداء الجسـدي عىل أحد المشر
.صدور النتائج

ة االمتحانات أو بعدها أو بعد صدور نتائج الفصل الدراسي أو نهاية العام قيام الطالب بتصوير شاشة االمتحان اإللك17 ثبت خالل فتر
ُ
وإذا أ ي أو االمتحان التر

ي باستخدام الهاتف ت 
ورفر

ي وسائل التواصل 
ّ وتداولها ف  ي

ّ والمرت  ي
ونية، أو التسجيل الصوتر .قصد، قبل بدء االمتحانات أو بعدها، بحسن نّية أو عناالجتماعي المتحرك أو األجهزة اإللكتر

ة االمتحانات أو بعدها أو بعد صدور نتائج الفصل الدراسي أو نهاية العام قيام الطالب إنشاء مجموعات التواصل االج18 ثبت خالل فتر
ُ
ي بهدتماإذا أ

اص  ف نشر الوثائق االمتحانية عي االفتر
.وتداولها، قبل بدء االمتحانات أو بعدها، بحسن نية أو عن قصد



أثناء تطبيق االمتحاناتةضوابط هام

:عامةموجهات:ثانيا
ي العاملي   وكافةالطلبةإخطار 1.

ورةاالمتحانات،لجانف  امبض  المخالفاتبشأنةاإلرشاديالخطةووضعالمدرسة،استعداد بدليلوالفنيةاإلداريةبالتنظيماتااللتر 
تبةوالجزاءاتاالمتحانية ةخاللاالمتحاناتألعمالالمنظمةاإلجراءاتسالمةلضمانعليها،المتر .وبعدهااالمتحاناتفتر

ي المدرسة، فور حدوث الضبط واكتشاف المخالفة ويسمح لل2.
ب باستكمال االمتحان ، طالتعبئة نموذج تقرير المخالفة  باعتماد مدير المدرسة أو رئيس لجنة االمتحانات ف 
ي مواد االمتحانات أيًضا

.  وبعد سماع أقوال الطالب، يسمح الطالب باستكمال بافر

ي الفروع المدرسية بالمخالفات االمتحانية  3.
التخاذ القرار المناسب لكل مخالفة إخطار الموظف المختص ف 

ي مواد اال إخطار 4.
ي الفروع المدرسية، إذا ثبت بتقرير المدرسة تكرار أيٍّ من المخالفات االمتحانية، ويحق للطالب استكمال بافر

ي متالموظف المختص ف 
حانات حتر البّت ف 

.  المخالفة( إلغاء أو إثبات)قرار مدير الفرع المدرسي 

ي البنود 5.
ي جميع مواد الفصل الد( 18-17-16)للمخالفات الواردة ف 

.راسي التحقق من سالمة تقرير اللجنة وإثبات المخالفة واعتماد مدير الفرع إلغاء درجات الطالب ف 

ي 6.
ي الالئحةتطبق الئحة السلوك ف 

.حال ارتكاب الطالب مخالفة امتحانية ويتم اتخاذ اإلجراءات حسب درجة المخالفة المبينة ف 

ي نظام المؤسسة، يتم تحويل التقرير ال الفروع المدرسية ومن خال7.
.م إل الشؤون القانونية لهإذا كان الّشخص المنتحل لشخصّية الّطالب من غت  الّطلبة المسّجلي   ف 

اضأمرهولي أو للطالبيجوز 8. ةخاللالمخالفةقرار عىلاالعتر اضطلباتلتقديمالمقررةالفتر .االعتر

.الحفاظ عىل شية وخصوصية الطالب9.



ضوابط هامه أثناء تطبيق االمتحانات

نموذج تقرير المخالفات االمتحانية

ي –األول )حدد امتحان نهاية الفصل 
ي -األول التعويض 

ي الت–الثات 
ي الثات 

-عويض 
ي اإلعادة التعو –اإلعادة –الثالث التعويض –الثالث 

اليوم والتاريــــخ(   يض 

ي ) تطبيق االختبار 
ي –ورفر

وت  المادة (  إلكتر
ي –نخبة –متقدم –عام ) اختر المسار(12-4الصفوف ) الصف

(تطبيقر
ي النظاماسم الطالب

رقم الطالب ف 
منوع التعليرقم المدرسة المدرسة المقيد بها
تعبئة المدرسةمنوع التعليةتعبئة المدرسرقم المدرسةتعبئة المدرسةالمدرسة مقر االمتحان

:إذا ما ارتكب إحدى المخالفات االمتحانية اآلتيةاتخاذ القرار المناسب لكل مخالفة من قبل إدارة الفروع المدرسية يتم

(  قائمة منسدلة بالمخالفة ) بيان المخالفة االمتحانيةحدد المخالفة

ونية ذات الخاصية السمعية والمرئية : مثال  أو تركها داخل قاعة االمتحانحمل أو استخدام الهاتف المتحرك أو األجهزة اإللكتر

ي حال رغبة رئيس اللجنة إضافة بيانات ومعلومات أو ارفاق مستند (اختياري ) بيان تفصيل المخالفة 
نص اختياري ف 

ونيا –بيانات أعضاء اللجنة م يعدي معتمدا رسميا –تعبئة البيانات وإرسالها إلكتر

اسم المالحظ1
اسم المراقب2
مدير المدرسة -اسم رئيس اللجنة 3



موجهات استخدام اآللة الحاسبة 

الصف
Grade

الرياضيات
Mathematics

ياء / العلوم :  المواد العلوم الصحية/ األحياء/ الكيمياء / الفت  
Science/ Physics/Chemistry/Biology/Health Sciences

العام
General

المتقدم
Advanced

النخبة
Elite

ي 
التطبيقر

Applied

العام
General

المتقدم
Advanced

النخبة
Elite

ي 
التطبيقر

Applied

ية يسمح الحاسبة العلم---NP-ال يسمح 3
P: SC

---

ية يسمح الحاسبة العلم---NP-ال يسمح 4
P: SC

---

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 5
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 6
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 7
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 8
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

9
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP-ال يسمح 
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

10
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP-ال يسمح 
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

11
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

12
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

مطلوب حاسبة الرسوم  البيانية
R: GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP Not Permitted P:SC
Permitted:

Scientific Calculator
P:SC/GC

Permitted:

Scientific or Graphing Calculator
R: GC

Required:

Graphing Calculator



ي المدرسة من حل هذه ا
ي حال واجهت الطالب مشكلة تقنية ولم يتمكن فريق الدعم ف 

ي ف  .لمشكلةيتم التواصل مع الدعم الفت 

sd@ese.gov.ae

067017100

ة االمتحانات .يرجر الرجوع للرابط الموضح أدناه واالطالع عىل األدلة الخاصة بتقديم الدعم خالل فتر

https://bit.ly/3bs7erO`

ة االمتحانات ي خالل فتر للتواصل وتقديم الدعم الفت 



.بعد االطالع عىل هذا الدليل وما ورد فيه يرجر الرجوع للرابط الموضح أدناه وتعبئته من قبل مدير المدرسة

https://forms.office.com/r/SXVEVi6Nvm

تعليمات هامة



ese.ae Ese_ae

اتابعون


