
 

 تعميم قطاع العمليات

 المحترمين      مديري النطاقات المدرسيةالسادة / 

 المحترمين        (الثانويالتعليم  –الحلقة الثانية  –الحلقة األولى ) المدارس يمدير  /السادة 

 ... تحية طيبة

 7201/8201للعام الدراسي  لالمتحان النهائي عامةموجهات الموضوع /

 :  كون كالتاليستالثالث الدراسي في الفصل  ةالمركزي ةالنهائي اتاالمتحانأن بيرجى العلم 

 (5-1الحلقة األولى : )الصفوف  اوالً :

نوع  الصفوف المواد الدراسية
 االمتحان

زمن 
 االمتحان

 ملحوظة توقيت االمتحان

 التربية االسالمية 
 الدراسات االجتماعيةو

  ص 10:30 -9:30 ساعة واحدة ورقي 1-2-3-4

 أكثر من جلسة ص 10:30 -9:30 ساعة واحدة الكتروني 5

   

 (8-6ثانياً : الحلقة الثانية : )

زمن  نوع االمتحان الصفوف المواد الدراسية
 االمتحان

 ملحوظة توقيت االمتحان

 التربية االسالمية 
 الدراسات االجتماعيةو

  ص 10:30 -9:30 ساعة واحدة ورقي 6-7

 أكثر من جلسة ص 10:30 -9:30 واحدةساعة  الكتروني 8

 .مدارس الحلقة الثانية يكون االمتحان الكترونيا  في حال وجود الصف التاسع في أي من ✓

 ً  (12-9)  الثانوي الحلقة الثالثة : التعليم :  ثالثا

زمن  نوع االمتحان الصفوف المواد الدراسية
 االمتحان

 لحوظةم توقيت االمتحان

 
 التربية االسالمية

 العلوم الصحيةو
 الدراسات االجتماعيةو
 

 اكثر من جلسة ص 10:30 -9:30 ساعة واحدة الكتروني 9

  ص 10:30 -9:30 ساعة واحدة ورقي 11- 10

يشمل مدارس التعليم  ص12:30 – 11:30 ساعة واحدة ورقي 12
العام والخاص المطبق 

 ج الوزارةالمنه

 



 الفترة الزمنية النعقاد االمتحانات :

 وفق جدول االمتحانات المعتمد . م2018/  5/  24 -20ما بين  في الفترة تنعقد االمتحانات  -

ً والنصف  الساعة التاسعةمن ( 11 -1االمتحانات للصفوف من )  تبدأ -  . صباحا

 تكون أيام امتحانات المواد كالتالي: -

 م2018/  5 /20لجميع الصفوف يوم األحد    التربية اإلسالمية :  -1

 م2018/  5/  21يوم الثالثاء ( لصفوف التعليم الثانوي ) بنات    العلوم الصحية   :  -2

 م2018/  5/  24الدراسات االجتماعية : لجميع الصفوف يوم الخميس  -3

 ص 10:30 -9:30زمن االمتحانات الورقية واإللكترونية ) ساعة واحدة ( من الساعة  -

( ،ويمكن أن يكون لطلبة الصفوف  لكل جلسة حدةتكون مدته ) ساعة وا لكترونياال االمتحان  -

 . عند عدم كفاية األجهزة( التي ستمتحن الكترونياً أكثر من جلسة   9 -8- 5) 

 – 11:30 من الساعة  () ساعة واحدة ( يكون زمن االمتحان12فيما يخص الصف ) -

) ذكور وإناث (، ويعقد  المطبق لمنهاج الوزارةوالخاص فقط لمدارس التعليم العام ص 12:30

 . في المدارس الحكومية االمتحان 

 العامة : المالحظات

 تهيئة متطلبات تنفيذ االمتحان الكترونياً للصفوف المستهدفة .  ▪

االمتحان االلكتروني سيكون فعال من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الواحدة والنصف  ▪

 لتنفيذ اكثر من جلسة وفق عدد الطلبة وكفاية األجهزة . ، ظهراً 

من مراكز  المطبق لمنهاج الوزارةيتم استالم االمتحانات الورقية  لمدارس التعليم العام والخاص  ▪

 تسليم االمتحانات المركزية في كل إمارة ، وستحدد الحقاً .

 لخاص المطبق لمنهاج الوزارةلعام والمدارس التعليم ا (  11-1م النماذج االمتحانية للصفوف ) تسل ▪

 عن طريق مراكز االستالم التابعة للعمليات المدرسية. 

لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة ، يتم  (  12م النماذج االمتحانية للصف ) تسل ▪

عمليات بقطاع ال 12عن طريق مراكز االستالم التابعة للعمليات المدرسية ) لرئيس لجنة الصف 

 المدرسية ( . 

 بمدارس التعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم على مدارس 12ع طلبة الصف وزي  ▪

يتم بالتنسيق بين قطاع العمليات المدرسية و قطاع تحسين األداء ، و الحكومية التعليم الثانوي

 .الهوية للتعريف بشخصه، على يكون لدى كل طالب بطاقة لمدارس دبي واإلمارات الشمالية 

 نماذج االجابات تسلم لكافة المدارس عن طريق نظام المنهل بعد الساعة الثانية عشر يومياً.  ▪

 (. 11-1تصحيح االمتحانات الورقية بالمدارس للصفوف من )  ▪

بكل إمارة وفق تحديد قطاع  ( عام ومتقدم تكون في مراكز الكنترول 12تصحيح امتحانات الصف ) ▪

 العمليات المدرسية .

( عام ومتقدم الى مراكز تقدير الدرجات بكل إمارة بعد انتهاء  12تسلم لجان امتحانات الصف ) ▪

 االمتحان بساعة واحدة ، مرفقاً بها كشوف الحضور والغياب للطلبة.



 مخصصةتوفر خاصية الرد على استفسارات الطلبة في المدارس عبر الهواتف ال ▪

 (  042176585 – 042176526)  للرد على استفسارات االمتحانات 


