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رسالة إىل

السيد/ة

مدير /ة املدرسة

إن دوركم في االمتحانات غاية في األهمية ،وهو محور أساس ي في نجاح أهداف القيادة التربوية التي تتجسد
من خالل رؤيتكم في التطبيق واملتابعة الحثيثة لإلجراءات ،والحرص على إظهارها بجودة عالية.
ويتيح تطبيق االمتحانات فرصة جيدة للمدرسة لتحسين عملياتها وتطوير استراتيجياتها ،وذلك عن طريق
التطبيق الجيد لالمتحان (وتحليل نتائج االمتحان ) وتوظيف نتائجها.
وتحتاج في هذا الشأن إلى تنظيم مسؤوليات العمل وتوفير البيانات وتخطيط األعمال اليومية ومتابعتها،
وتبني ثقافة إيجابية تنعكس على فريق عمله وطالبه وأولياء أمورهم.
مدير املدرسة الفاضل:
كلنا أمل وتفاؤل بتطبيق الدليل التنفيذي للتقييم للعمل على رفع مستوى ناشئة دولة اإلمارات العربية
املتحدة.

3

ّ
سياسة التقييم واالمتحانات
تتناول سياسة التقييم في وزارة التربية والتعليم للعام األكاديمي  2019/2018البنود اآلتية:
ً
أوال :مسار التعليم العام (مدارس التعليم العام  /الخاص املطبق ملنهاج وزارة التربية):
 .1يعتمد نظام التقييم على أنواع التقييمات التالية( :التشخيص ي ،التكويني ،الختامي) حسب الصف
واملرحلة الدراسية.
ُ .2ينفذ التقييم التشخيص ي لطلبة الصفوف من األول حتى الثالث األساس ي ،ويستهدف املواد الدراسية
ًّ
مركزيا.
اآلتية ( :اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات) ويبنى
 .3يطبق التقييم التكويني على املواد الدر َّ
اسية كافة في الفصول الدراسية الثالثة للصفوف من األول إلى
الثاني عشر ،وله وزن من درجة الطالب الكلية ،وينفذ من قبل املعلم.
 .4تقسم املواد في الخطة الدراسية إلى مجموعتين ( )B - Aوتختلف في إجراءات التقييم حسب الصف
واملجموعة.
َّ
 .5يطبق التقييم الختامي للصفوف من األول إلى الثالث وفق اآلتي :
 oامتحان نهاية كل فصل دراس ي للمواد الدراسية ( اللغة العربية  ،اللغة اإلنجليزية  ،الرياضيات) من
املجموعة .A

َ
 oامتحان نهاية كل من الفصلين الدراسيين األول والثالث للمواد الدراسية ( التربية اإلسالمية ،
الدراسات االجتماعية  ،العلوم ) من املجموعة .A
 oيشمل االمتحان مهارات الفصل نفسه ،وال يتم دمج مهارات فصلين في امتحان واحد.
َُ
ختاميا ًّ
ًّ
ً
عمليا في نهاية كل فصل دراس ي بوزن . %10
تقييما
 oتق َّيم مواد املجموعة B
 .6يطبق التقييم الختامي للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر على فترتين :
األولى  :امتحان نهاية الفصل الدراس ي األول ملواد املجموعة .A
الثانية :امتحان نهاية الفصل الدراس ي الثالث ويشمل نواتج الفصلين الثاني والثالث ملواد املجموعة A
.
 .7تقييم مهارة االستماع إلى اختبار نهاية الفصل ملادة اللغة العربية للصفوف من األول إلى الثاني عشر
بوزن .%10
 .8تطبق امتحانات مركزية قصيرة خالل الفصول الدراسية الثالثة ،بهدف تأهيل الطالب ملستويات أداء
متقدمة وتزويد املعلم بتغذية راجعة عن مستوى أداء الطلبة ،وفق اآلتي:
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االمتحانات القصيرة املركزية:
 تستهدف الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر . تشمل نواتج التعلم التي درسها الطالب خالل فترة محددة من الزمن. تطبق على املواد الدراسية (اللغة العربية ،الرياضيات ،العلوم ،الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،الدراساتاالجتماعية).
 تطبق ضمن أيام التمدرس من قبل املعلم.ً
 تتوفر ورقيا أو إلكترونيا. يمكن للمعلم احتساب درجتها ضمن التقييم التكويني . .9يطبق امتحان إعادة للطلبة الغائبين أو الراسبين بعد امتحان نهاية الفصل األول يحدد زمنه في
الفصل الدراس ي الثاني وفق اآلتي :
 الصفوف من األول إلى الثالث للطلبة الغائبين فقط. الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر للطلبة الغائبين والراسبين.برامج اإلعادة في نهاية العام الدراس ي :
 يطبق برنامج تمكين للطلبة الراسبين في نتيجة نهاية العام الدراس ي للصفوف من الرابع إلى الحاديعشر .
 يطبق امتحان إعادة لطلبة الصف  12الراسبين في  3مواد دراسية على األكثر في نتيجة نهايةالعام الدراس ي.
 يطبق برنامج اجتياز للطلبة امللتحقين بالخدمة الوطنية الراسبين في نتيجة نهاية العام الدراس يللصف الثاني عشر.
 .10يرفع الطالب إلى الصف األعلى دون البقاء إلعادة الصف في الصفوف من األول إلى الثالث بعد مروره
بخبرات تعليمية تؤهله لالنتقال.
ُ َ
 .11تط َّبق سياسة االجتياز والبقاء إلعادة الصف على طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.
ُ
 .12تحتسب درجة السلوك ضمن مجموع الطالب في نهاية كل فصل دراس ي وفي نهاية العام.
 .13تحتسب درجة التقييم التكويني لطلبة الصف الثاني عشر( )12في الفصل الدراس ي الثالث بدرجة
اختبار اإلمارات القياس ي ( )EmSATفي مواد اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والرياضيات ،والفيزياء.
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البرنامج ّ
الز ّ
مني المتحانات العام الدراس ّي 2019/2018

التاريخ

البيان

August

26/8/2018

بدء دوام الهيئة األكاديمية

September

2/9/2018

بدء دوام الطلبة

4/11/2018

التقييم الختامي للتربية البدنية والصحية

18/11/2018

التقييم الختامي للتصميم واالبتكار والكمبيوتر واألعمال

4/12/2018

بدء امتحان نهاية الفصل الدراس ي األول مع استمرار اليوم الدراس ي

16/12/2018

اجازة الطلبة

23/12/2018

اجازة الهيئة األكاديمية

6/1/2019

بدء دوام الهيئة األكاديمية

13/1/2019

بدء دوام الطلبة

17/2/2019

التقييم الختامي للتربية البدنية والصحية

17/3/2019

التقييم الختامي للتصميم واالبتكار والكمبيوتر واألعمال

24/3/2019

بدء امتحان نهاية الفصل الدراس ي الثاني للصفوف 3-2-1

31/3/2019

اجازة الطلبة والهيئات األكاديمية

7/4/2019

بدء دوام الهيئة األكاديمية

14/4/2019

بدء دوام الطلبة

15/4/2019

التقييم الختامي للتربية البدنية والصحية

May

19/5/2019

التقييم الختامي للتصميم واالبتكار والكمبيوتر واألعمال

June

23/6/2019

امتحان نهاية الفصل الثالث مع استمرار اليوم الدراس ي

4/7/2019

نهاية دوام الطلبة

11/7/2019

نهاية دوام الهيئات األكاديمية

November

December

January
February
March

April

July
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تصنيف املواد الدراسية
ّ
الصف

املواد ّ
ّ
الدر ّ
اسية

املجموعة
()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،الدراسات االجتماعية

()B

والتربية األخالقية الفنون (البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،الدراسات االجتماعية

()B

والتربية األخالقية ،التصميم والتكنولوجيا ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية

8 –5

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،الدراسات االجتماعية

عام

()B

والتربية األخالقية ،التصميم والتكنولوجيا ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم املتكاملة ،الدراسات االجتماعية

()B

التربية األخالقية ،إدارة األعمال ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) لغة ثالثة ،التربية البدنية والصحية

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،األحياء ،الدراسات االجتماعية

2-1
4-3

 9عام

 10عام

()B
()A

 11عام
()B
()A
 12عام
()B
ّ
متقدم
9

()A
()B

10
ّ
متقدم

11
ّ
متقدم

12
ّ
متقدم

()A
()B
()A
()B
()A
()B

التربية األخالقية ،علوم الكمبيوتر ،إدارة األعمال ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) لغة ثالثة ،التربية
البدنية والصحية
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية ،العلوم الصحية
علوم الكمبيوتر ،التصميم اإلبداعي واالبتكار ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) لغة ثالثة ،التربية
البدنية والصحية،
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء أو األحياء ،الدراسات
االجتماعية والتربية األخالقية ،العلوم الصحية
التصميم اإلبداعي واالبتكار ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) لغة ثالثة ،التربية البدنية والصحية
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،األحياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية
علوم الكمبيوتر ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية
علوم الكمبيوتر ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،األحياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية ،العلوم الصحية
التصميم اإلبداعي واالبتكار ،التربية البدنية والصحية
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية ،العلوم الصحية
التصميم اإلبداعي واالبتكار ،التربية البدنية والصحية
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املواد ّ
ّ
الدر ّ
اسية

ّ
الصف

املجموعة

8–6

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية

نخبة

()B

التصميم والتكنولوجيا ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية

 9نخبة

()A
()B

 10نخبة

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية
علوم الكمبيوتر ،الفنون البصرية  /املوسيقية /الدراما) ،التربية البدنية والصحية
التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

()B

علوم الكمبيوتر ،التربية البدنية والصحية

10 – 9

()A

التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية،

تخصص ي

()B

علوم الكمبيوتر ،التربية البدنية والصحية  ،املهارات التخصصية
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ّ
نظام التقييم
 يطبق التقييم التكويني لجميع املواد في املجموعتين  A+Bخالل الفصول الدراسية الثالثة ،وتكونأدواته محددة في النظام اإللكتروني املنهل بقصد رصد الدرجة.
 يستخدم التقييم التكويني بصورة مستمرة أثناء عمليات التعليم بغرض تتبع أداء الطلبة. تطبق امتحانات مركزية للصفوف ( )3 – 1في مواد اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والرياضيات فينهاية كل فصل دراس ي؛ وملواد التربية اإلسالمية ،والدراسات االجتماعية ،والعلوم في نهاية كل من
الفصلين األول والثالث ،وتشمل مقررات الفصل نفسه في كل مرة.
 تطبق امتحانات مركزية للصفوف ( )12 – 4ملواد املجموعة ( )Aفي نهاية كل من الفصلين األولوالثالث ،وتشمل مقررات الفصل نفسه المتحان نهاية الفصل األول ومقررات الفصلين الثاني والثالث
المتحان نهاية الفصل الثالث.
 تخضع مواد املجموعة ( )Bلتقييمات مركزية محددة في كل فصل (أداء عملي ،أو مشروع ،أو اختبار)ً
تتحدد فصليا في النظام اإللكتروني املنهل  ،وترتبط في كل مرة بطبيعة املادة الدراسية في الفصل.

جدول توزيع امتحانات نهاية الفصل
الصفوف

الفصل الدراس ي
األول

3 –1
( اللغة العربية ،اللغة االنجليزية  ،الرياضيات )

امتحان

3 –1
( التربية اإلسالمية  ،الدراسات االجتماعية ،العلوم )

امتحان

12 – 4
مواد املجموعة
A

امتحان

الثاني
امتحان

-

-

الثالث
امتحان

امتحان

امتحان
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أنواع االختبارات  /االمتحانات املركزية
ّ
االختبار التشخيص ّي:
موجهات االختبار التشخيص ي:
ُ ينفذ على طلبة الصفوف (.)3 ،2 ،1
ً
مركزيا من قبل فرق وزارة التربية والتعليم.
ُ يعد االختبار التشخيص ي
 يشمل مواد اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،والرياضيات.
 يستهدف كافة املدارس الحكومية والخاصة املطبقة ملنهاج الوزارة .
 يطبق في األسبوع الثاني أو الثالث من تاريخ بدء دوام الطلبة.
ُ يحدد زمن االختبار بحصة دراسية واحدة مع املرونة في الوقت.
إلكترونيا أو ور ًّ
ًّ
قيا.
ُ ينفذ
ُ ينفذ مع استمرار التدريس خالل اليوم الدراس ي وفق الجدول املدرس ي.
 ال يحتسب درجة االختبار التشخيص ي ضمن درجاته الكلية للعام الدراس ي.
ُ يحلل املعلم نتائج االختبارات لتحديد املهارات املكتسبة واملهارات املفقودة عند الطالب.
ُ يوظف تحليل نتائج االختبار التشخيص ي في إعداد برامج عالجية فردية وجماعية.
أسس بناء االختبار التشخيص ي:
 يقيس مدى تمكن الطالب من املهارات األساسية التي مر بها.
 يتكون االختبار من  20مفردة كحد أعلى.
ُ
 تعد نماذج اختبارية متكافئة.
االمتحانات الختامية املركزية:
موجهات بناء االمتحان املركزي:
 ينفذ على طلبة الصفوف (.)12- 1
ً
مركزيا من قبل فرق وزارة التربية والتعليم.
ُ يعد االمتحان
 يشمل جميع املواد الدراسية في املجموعة (.)A
 يستهدف طلبة املدارس الحكومية والخاصة املطبقة ملنهاج الوزارة.
ُ يطبق على الصفوف ( )12- 1وفق تنظيم مواعيد االختبارات .2019/2018
ً
ُ يحدد زمن االمتحان بجداول تصدر مركزيا.
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الكترونيا أو ور ًّ
ًّ
قيا.
ُينفذ االمتحان
ُ
ترصد درجة الطالب في النظام اإللكتروني املنهل.
يأخذ وز ًنا ًّ
نسبيا من درجة الطالب الكلية.
ُيحلل املعلم /إدارة املدرسة نتائج االمتحانات لتحديد املهارات املكتسبة واملهارات املفقودة عند

الطالب.
ُ يوظف تحليل نتائج االمتحانات في تنفيذ برامج عالجية أو إثرائية فردية وجماعية.
أسس بناء االمتحانات املركزية:
 يقيس نواتج التعلم ومؤشراته.
ً
أنواعا من األسئلة املوضوعية واملقالية.
 يشمل االمتحان
 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة مع تلبية احتياجات الطلبة أصحاب الهمم.
االختبار القصير:
ّ
موجهات االختبار القصير :
ُ ينفذ على طلبة الصفوف (.)12 - 1
ً
ً
مركزيا أو مدرسيا وفق توجهات وزارة التربية.
ُ يعد االختبار
 يشمل جميع املواد الدراسية في املجموعة ( )Bكأحد أدوات التقييم الختامي.
 يستهدف كافة املدارس الحكومية والخاصة املطبقة ملنهاج الوزارة .
ُ يطبق على الصفوف ( )12 - 1في الفصول الدراسية الثالثة.
ُ يحدد زمنه بحصة دراسية.
إلكترونيا أو ور ًّ
ًّ
قيا .
ُ ينفذ االختبار
ُ
 oترصد درجة الطالب في النظام اإللكتروني املعتمد للوزارة .
 oيأخذ وز ًنا ًّ
نسبيا من درجة الطالب الكلية.
أسس بناء االختبار القصير :
 يقيس مدى تمكن الطالب من معايير التعلم /نواتج التعلم ومؤشراته.
ًّ
مركزيا للتقييم.
 يلتزم املعلم باملعايير املحددة
 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة مع تلبية احتياجات الطلبة أصحاب الهمم حسب األداة املختارة
للتقييم.
ُ
 تحدد مقررات االختبار حسب الخطة الدراسية الفصلية الصادرة من إدارة املناهج بالوزارة.
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امتحان اإلعادة
ّ
موجهات امتحان اإلعادة في نهاية الفصل الدراس ي األول :
 يطبق على الطلبة الغائبين في مواد املجموعة ( )Aللصفوف من (.) 3 – 2- 1
 يطبق على الطلبة الراسبين أو الغائبين في مواد املجموعة ( )Aللصفوف من (.)12 – 4
ًّ
مركزيا.
ُ يعد
 يستهدف االمتحان الطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية من مواد
املجموعة ( )Aفي نهاية الفصل الدراس ي بسبب تدني األداء أو الغياب.
 يشمل امتحان اإلعادة املهارات األساسية واملعارف التي درسها الطالب خالل الفصل الدراس ي.
 درجة االمتحان ( )100موازية المتحان نهاية الفصل ولها نفس الوزن للطلبة الراسبون ،وتأخذ
ً
وزن الفصل كامال للطالب املتغيب.
 ترصد للطالب درجة الحد األدنى حسب الصف في حال تمكنه من تحقيق درجة االجتياز.
إلكترونيا أو ر ًّ
ًّ
قيا.
 يطبق االمتحان

ّ
موجهات امتحان اإلعادة في نهاية العام الدراس ي لطلبة الصف 12
 يطبق على الطلبة الراسبين في مواد املجموعة (.)A
ًّ
مركزيا.
ُ يعد

 معيار دخول امتحان اإلعادة عدم االجتياز في ثالث مواد دراسية على األكثر في نهاية الفصل.
 مهارات امتحان اإلعادة موازية المتحان نهاية العام.
 ترصد للطالب درجة الحد األدنى في حال تمكنه من االجتياز.
 درجة االمتحان ( )100وهي درجة مستقلة عن درجة نهاية العام الدراس ي وتدخل في مجموع درجات
الطالب.
إلكترونيا أو ر ًّ
ًّ
قيا.
 يطبق االمتحان
ُ يعد الطالب غير مجتاز للمادة الدراسية (راسب) في حالة عدم تحقيقه النهاية الصغرى.
 إذا غاب عن امتحان اإلعادة تبقى درجته السابقة.
 إذا كان الطالب متغيب طوال الفصل ولم يلتحق بامتحان اإلعادة في نهاية الفصل األول يبقى ( غ
م)
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برنامج اجتياز لطلبة الصف 12
منح الطلبة املواطنين امللتحقين بالخدمة الوطنية الراسبين في نهاية العام الدراس ي فرصة جديدة لتحقيق
درجة االجتياز والحصول على شهادة اتمام الدراسة في املرحلة الثانوية.
أسس التطبيق :
 يطبق على الطلبة الراسبين في مواد املجموعة (.)A
ًّ
مركزيا.
ُ يعد
 معيار دخول امتحان عدم االجتياز في أي مادة دراسية بعد امتحان اإلعادة .
 مهارات االمتحان موازية المتحان نهاية العام.
 ترصد للطالب درجة الحد األدنى في حال تمكنه من االجتياز.
 درجة االمتحان مستقلة وتدخل في مجموع درجات الطالب.
إلكترونيا أو ر ًّ
ًّ
قيا.
 يطبق االمتحان
ُ يعد الطالب غير مجتاز للمادة الدراسية (راسب) في حالة عدم تحقيقه النهاية الصغرى ويمكنه
االلتحاق بدورة امتحانيه ملرة ثانية في حال تم تحديد دورة جديدة.
 زمن االمتحان ومكان تطبيقه يحدد بالتنسيق مع الخدمة الوطنية.
برنامج تمكين
منح الطلبة الراسبين في  3مواد دراسية فأقل في نهاية العام الدراس ي فرصة جديدة لتحقيق درجة االجتياز
واالنتقال إلى الصف األعلى ،ويستهدف الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر ،ويعتمد على التعلم الذاتي
والتقدم المتحان مركزي يطبق ملرة واحدة.
أسس التطبيق :
 يطبق على الطلبة الراسبين في مواد املجموعة (.)A
ًّ
مركزيا.
ُ يعد
 معيار دخول االمتحان عدم االجتياز في  3مواد دراسية فأقل في نهاية العام الدراس ي .
 مهارات االمتحان موازية المتحان نهاية العام.
 ترصد للطالب درجة الحد األدنى في حال تمكنه من االجتياز.
 درجة االمتحان مستقلة وتدخل في مجموع درجات الطالب.
إلكترونيا أو ر ًّ
ًّ
قيا.
 يطبق االمتحان
 يتحدد زمنه في بداية العام الدراس ي.
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 عدم تحقيق درجة االجتياز ملادة أو أكثر يترتب عليه بقاء الطالب في الصف نفسه.
 إذا غاب الطالب عن االمتحان املركزي يعد غير مجتاز ويبقى إلعادة الصف نفسه.

إدارة االمتحانات

املرحلة األولى :االستعداد
 .1التعريف بسياسة االمتحانات لـلطلبة ،أولياء األمور ،املعلمين.
 .2التأكد من مدخالت النظام اإللكتروني املنهل (درجات التقويم التكويني) حسب فترات تطبيقها واعتمادها.
 .3تهيئة الطلبة ألداء االمتحانات بصورة إيجابية وااللتزام بتنفيذ اإلرشادات أثناء تطبيق االمتحان.
 .4توقيع مدير املدرسة واملكلفين بأعمال االمتحانات لوثيقة تعهد للمحافظة على سرية وسالمة االمتحانات.
 .5تعميم الجداول على الطلبة قبل وقت كاف.
 .6حصر ( الحاالت الطبية الحرجة ،وأصحاب الهمم ،واللجان الخارجية ) وتأمين احتياجاتهم الالزمة ووضع خطة
التواصل معهم.
 .7تنظيم قاعات االمتحان وفق املوجهات مع وجود خارطة إرشادية لتوزيع القاعات.
 .8التأكد من خلو القاعات االمتحانية من املواد العلمية  /الجداريات ......إلخ.
ً
 .9توزيع املقاعد في قاعة االمتحان على أال يتجاوز العدد  20طالبا في القاعة الواحدة.
 .10التأكد من توافر معايير جودة القاعة (ساعة ،إضاءة مناسبة ،تهوية ،مقاعد مناسبة للطلبة).
 .11تخصيص قاعة للجان االستالم والتسليم ،وتوافر معايير األمن والسالمة فيها.
 .12تكليف أعضاء لجان النظام واملراقبة وفرق العمل وتحديد مهامهم.
 .13تنظيم كشوف املالحظة اليومية (مراعاة التنظيمات واملوجهات العامة).
 .14التحقق من استالم كتيبات االمتحان ومن دقة البيانات على صندوق األسئلة ،واملغلفات وحسب اليوم والتاريخ
واملادة الدراسية ،وبيانات املدرسة واألعداد ،والتعليمات الواردة فيها.
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ّ
املرحلة الثانية :تطبيق االمتحان
 .1التأكد من برنامج الحضور واالنصراف اليومي (جدول توزيع املالحظين واملراقبين).
 .2فتح صناديق األسئلة واملغلفات  /توزيع األظرف على املراقبين.
 .3تنظيم الطلبة في القاعات والتأكد من خلوها من األجهزة الخلوية وأجهزة التواصل.
 .4تكليف فريق على مستوى املدرسة لتلقي االستفسارات من اللجان وتوفير الرد عليها.
 .5تسليم مغلفات األوراق االمتحانية ملراقبي الدور قبل بدء االمتحان بـ  10دقائق.
 .6السماح ملعليي الصفوف ( )3-1فقط بقراءة األسئلة للطالب.
 .7استعمال القلم الرصاص في اإلجابة طلبة الصفوف ( )4-1فقط.
 .8منع استخدام األلة الحاسبة في امتحانات مادة الرياضيات للصفوف (.)6-1
 .9تطبيق االمتحان وفق الجداول املنظمة لها.
 .10ضبط النظام (خارج وداخل القاعات االمتحانية).
 .11رصد املخالفات وتطبيق اإلجراءات حسب القوانين.
 .12استالم كتيبات إجابات الطلبة من مراقبي القاعات وفق األعداد املعتمدة ،وحصر كتيبات األسئلة غير
املستخدمة ،واعتماد نماذج االستالم والتسليم.
 .13رصد حضور وغياب الطلبة.
 .14تجميع كتيبات األسئلة وفرزها ،وإرفاق تقرير رئيس اللجنة اليومي ومرفقاته وتسليمها ملركز تقدير ورصد
الدرجات وفق الخطة الزمنية ألوراق الصف . 12
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ّ
ّ
املرحلة الثالثة :بعد التطبيق
 .1توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية.
 .2تنزيل دليل التقدير (نموذج اإلجابة) من نظام املنهل .
 .3تكليف املعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات للصفوف (.)11 – 1
 .4رصد الدرجات في النظام اإللكتروني املنهل .
 .5مراجعة الرصد ور ً
ًّ
وإلكترونيا.
قيا
 .6اعتماد الدرجات.
 .7تحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف.
 .8تحديد نسب النجاح والرسوب ودراسة أسبابها.
 .9تكليف املعلمين ببناء الخطط العالجية واإلثرائية حسب النتائج.
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املهام واملسؤوليات لتطبيق التعليمات اإلدارية والفنية املنظمة لالمتحانات
تتولى (إدارة املدرسة – لجان االمتحانات) املهام واملسؤوليات اآلتية:
 .1إخطار العاملين في لجان االمتحانات باآلتي:
 حظر حمل أو استخدام الهواتف املتحركة أو أية أجهزة إلكترونية داخل قاعة االمتحانات ولجان
النظام واملراقبة ومراكز طباعة االمتحانات.
 أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوثائق االمتحانية بسرية تامة ،وبما يضمن سالمة اإلجراءات
املنظمة كافة وتوثيقها ،وعدم اإلفصاح عن بيانات أو نتائج قبل اعتمادها ر ًّ
سميا.
 توقيع جميع العاملين على نموذج التعهد (مرفق) وبيان مهامهم ومسؤولياتهم .وفي حال وجود أي
تقصير في املهام واملسؤوليات ،أو مخالفة التنظيمات واللوائح االمتحانية ،يتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقهم.
 .2إخطار طلبة ّ
الصفوف ( )12-1املتق ّدمين لالمتحانات باآلتي:
 حظر حمل أو استخدام كافة أنواع الهواتف املتحركة واألجهزة اإللكترونية الذكية ،وكافة تطبيقات
التواصل اإللكترونية أثناء أداء االمتحان.
 بيان اإلجراءات التي تتخذها اللجنة املشكلة باملدرسة (أو بمقر اللجنة) وتكون موثقة باملستندات
وفق الحاالت املبينة بالجدول اآلتي:
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م

ّ
اإلجراء املتخذ

املخالفة
 الغش أو مساعدة غيره على الغش.
 حمل أو استخدام الهاتف املتحرك أو األجهزة
السمعية واملرئية.
 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي ،أو إثبات
تداول الوثائق االمتحانية ،وذلك ً
بناء على تقرير

1

لجنة اإلشراف العام على االمتحانات.
 االعتداء السلوكي (اللفظي) على أحد العاملين بمقر
االمتحانات أو أحد زمالئه داخل لجنة االمتحان.
 تهديد الطالب ألحد العاملين أو الطالب في لجنة.

 يحرم من امتحان املادة ،ويرصد له درجة (صفر)
في خانة امتحان الفصل.
 يخطر ولي أمر الطالب الذي ُحرم من االمتحان،
وتنبيهه باإلجراء املتخذ في حال تكرار املخالفة.
 تحتفظ اللجنة باألجهزة والوثائق التي تم ضبطها
مع تقرير اللجنة.

االمتحان.
 اإلتالف املتعمد للورقة االمتحانية.

2

 تكرار املخالفة في البند (.)1

 يحرم من امتحانات جميع املواد الدراسية في هذا
الفصل.

 االعتداء الجسدي على أحد العاملين أو الطالب  - يحرم من امتحانات جميع املواد الدراسية في هذا

3

بناء على تقرير اللجنة.

الفصل.
 يطبق عليه الئحة االنضباط السلوكي للطلبة
باملجتمع املدرس ي.

ً
 ضبط شخص يقوم بأداء االمتحانات بدال من  يحرم الطالب من امتحان املادة ويرصد له درجة
طالب آخر.

4

(صفر).
 إذا كان الشخص املنتحل لشخصية الطالب من
غير الطلبة املسجلين في النظام اإللكتروني املنهل ،
يتم تحويل التقرير إلى الشؤون القانونية.
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آلية تنزيل االمتحان من النظام اإللكتروني املنهل
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تعليمات خاصة بتنزيل االمتحان :
 .1عند تحميل املستند سيتم حفظه بنفس املسيى للصف واملادة على الجهاز.
 .2يقوم مدير املدرسة بتنزيل االمتحان ودليل التصحيح بنفسه ،ويكلف من ينوب عنه في حالة غيابه
أو عدم وجوده عدا معلم املادة أو من عنده موانع امتحانية.
 .3تتاح أدلة التصحيح للمدارس بعد انتهاء تطبيق االمتحان بساعة ،ويمكن تنزيلها عبر النظام
اإللكتروني املعتمد .
 .4عند ظهور أي مشكلة في النظام اإللكتروني تؤدي إلى عدم قدرة املدرسة على تنزيل االمتحان يتم
االستعانة بالدعم الفني أو مركز العمليات املدرسية.

عند تنزيل االمتحانات من النظام يرجى استخدام العام األكاديمي 2019 / 2018
تقدير درجات االمتحان
 .1وضع خطة تقدير إجابات الطلبة للصفوف ( )11 – 1من قبل إدارة املدرسة بفترة تسبق التطبيق
ويعلم بها املعلمين.
ًّ
جماعيا لكافة املواد الدراسية قدر اإلمكان ،إال في
 .2يكون تقدير الدرجات لالمتحانات املركزية بأنواعها
حال عدم توفر املعلمين.
 .3استخدام دليل التصحيح ُ
ً
مركزيا من قبل فريق وزارة التربية والتعليم.
املعد
 .4التعامل بمرونة مع أدلة التصحيح ومراعاة إجابات الطلبة الصحيحة املقاربة لإلجابة النموذجية في
دليل التصحيح.
 .5رصد الدرجات يكون حسب الخانات املخصصة لها.
التأكد من مراجعة أوراق إجابات الطلبة قبل اعتماد الدرجة في النظام اإللكتروني.
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آلية تقدير السؤال:
َّ
املفتاحية أو الحل املناسب
 يستند املقدر في حكمه على مدى صحة اإلجابة من خالل وجود الكلمات
واملتوافق مع نموذج اإلجابة املعتمد.
الد جات َّ
َّ
للجزئية أو الفقرة االختبارَّية ً
التفصيلي الوارد
 يضع املقدر الدرجة املستحقة
بناء على توزيع َّ ر
بنموذج اإلجابة.
 يضع املقدر درجة ( صفر ) على اإلجابة غير الصحيحة للجزئية أو الفقرة االختبارية وال تترك أية إجابة
دون تقدير.
ْ
 يك ُت ُب املقدر درجة ( صفر ) على درجة السؤال إن كانت اإلجابة غير صحيحة أو مشطوبة.
ً
ْ
 يك ُت ُب املقدر كلمة ( ال ش يء ) إذا لم يجب الطالب نهائيا على السؤال.
ْ يك ُت ُب املقدر كلمة ( مكررة ) على اإلجابة َّ
املكررة إذا كانت هناك أكثر من إجابة صحيحة أو إجابة زائدة
عن اإلجابة املطلوبة ،وال تؤثر على َّ
صحة اإلجابة وتعتمد اإلجابة َّ
الصحيحة ،ويكتب على اإلجابة األخرى
َّ
مكررة.
 بالنسبة لإلجابات املشطوبة أو املوضوع عليها إشارات أو كلمات ُّ
تدل على الحذف أو إلغاء اإلجابة ،ولم
يتم إعادة حلها يتم تقدير إجابة الفقرة أو السؤال املحذوف ،وتوضع الدرجة املستحقة في املكان
َّ
َّ
َّ
املخصص على الغالف .وتعتمد من رئيس لجنة تقدير املادة
املخصص في كتيب إجابة الطالب وفي املكان
اما في حالة اإلجابات املشطوبة أو املوضوع عليها إشارات أو كلمات ُّ
تدل على الحذف أو إلغاء اإلجابة،
وتم إعادة حلها تقدر اإلجابة الجديدة ويكتب على اإلجابة املشطوبة مكرر.
َّ
 في الفقرات االختبارَّية من نوع االختيار من متعدد أو عبارات َّ
الصواب والخطأ؛ إذا أجاب الطالب أكثر
َّ
من بديل يحصل الطالب على درجة صفر في هذه الفقرة االختبارَّية ،وينطبق ذلك على الفقرات
َّ
املوضوعية كافة.
االختبارَّية
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قيمة مضافة المتحان الفصل الدراسي األول من خالل تحديد سؤال بمهارات عليا في مادتي العلوم( بفروعه ) والرياضيات
وضع بجانبه ملصق يدل على قيمة مضافة مقدارها  5درجات باإلضافة لدرجة السؤال إذا تمكن الطالب من االجابة على
السؤال يحصل على القيمة المضافة.

الصفوف من الرابع إلى 11

الصف 12
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صد ّ
الدرجات
ر
تحتاج عمليات الرصد في النظام اإللكتروني املعتمد إلى مراجعة ،ويمكن استخدام التقارير املتوفرة في
النظام اإللكتروني قبل االعتماد النهائي للدرجات وفق الخطوات اآلتية:

24
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26

27
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حاالت تؤدي إلى تعليق الطلبة في النظام اإللكتروني.
الحاالت
رصد أشكال مختلفة من الدرجات للطالب الواحد في أداة
التقييم التكويني (درجة ،غ ،غ م) في مواد مختلفة

الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
توحيد أشكال الرصد لجميع املواد إما غ أو غ م أو درجة
في جميع املواد

رصد درجة في إحدى أدوات التقييم واألخرى غ أو غ م .توحيد اشكال الرصد
رصد درجة في خانة واحدة في سجل الطالب للفصل
الدراس ي وبقية الخانات غ م أو غ

توحيد اشكال الرصد

عدم فتح خانات التقييم الختامي .

رصد واعتماد التقييم التكويني

رصد أشكال مختلفة مثل غ أو غ م أو درجة في
األدوات املتصلة في اللغتين العربية واالنجليزية (
استماع  ،تحدث  ،قراءة  ،كتابة )
غياب الطالب عن التقييم التكويني كامال لجميع املواد
غياب الطالب عن التقييم الختامي ملادة أو أكثر بعذر

جميع املدخالت موحدة
اللغة العربية ( استماع  ،كتابة قراءة )
اللغة اإلنجليزية ( استماع  ،تحدث  ،قراءة  ،كتابة )
حضور امتحان نهاية الفصل يعوض التقييم التكويني
للصفوف من الرابع إلى 12
حضور إجراءات التقييم التكويني تعوض عن وزن
االمتحان

إذ غاب الطالب عن االستماع أو التحدث أو الكتابة في يحق للمعلم تنفيذ نفس االختبار في يوم الحق بشرط قبل
اغالق النظام لالعتماد.
يوم تطبيق االختبار
إذا غاب الطالب عن امتحان اإلعادة املحدد بعد
الفصل األول
إذا كان الطالب غير مسجال رسميا في الفصل الدراس ي
األول  ،ولم يتقدم لالمتحان في نهاية الفصل.
عدم وجود معلم مادة في أي مادة دراسية ملواد
املجموعة A
عدم وجود معلم مادة في أي مادة دراسية ملواد
املجموعةB

تبقى درجته األصلية الحاصل عليها في نهاية الفصل
في حال استكمال بياناته في النظام يحق له التقدم
المتحان اإلعادة ( يحتسب له وزن الفصل كامال)
أما إذا لم تتمكن املدرسة من استكمال تسجيله ال يتقدم
لالمتحان.
ً
يتم تنفيذ اإلجراء مركزيا
ً
ينفذ اإلجراء مدرسيا
30

نماذج تنظيم أعمال االمتحانات

ّ
نموذج ( )1إدارة التقييم واالمتحانات
ّ
وثيقة ّ
تعهد من قبل (مدير املدرسة – مكلف بأعمال االمتحانات)
امتحان نهاية الفصل ( ) للعام ّ
الدراس ّي 2019/2018

ً

أوال :البيانات
املدرسة _________________________________ :املنطقة التعليمية ____________________ :النطاق________ :
االسم ___________________________________ :املسمى الوظيفي_______________________________________ :
الصفوف

1

البيان

2

3

4

5

6

7

8

9

10
عام

10
متقدم

11
عام

11
متقدم

12
عام

12
متقدم

صفوف املدرسة

أتعهد:
 بعدم وجود موانع امتحانية كصلة قرابة من الدرجتين األولى والثانية (االبن ،االبنة ،األب ،األم ،الزوج ،الزوجة،
الحفيد ،والحفيدة ،األخ ،األخت) للصف الثاني عشر.
 بعدم وجود موانع امتحانية صلة قرابة من الدرجة األولى (االبن ،االبنة ،األب ،األم ،الزوج ،الزوجة) للصفوف (- 1
.)11
 االلتزام بما ورد في قوانين املوارد البشرية في الحكومة االتحادية الخاصة بسرية التعامل مع الوثائق االمتحانية ،بما
يضمن سالمة اإلجراءات املنظمة وتوثيقها.
ً
رسميا.
 بعدم اإلفصاح عن أية بيانات أو إحصائيات أو نتائج قبل موعد اعتمادها
 بتحمل املسؤولية عند حدوث أي تقصير في املهام واملسؤوليات ،أو مخالفة التنظيمات واللوائح االمتحانية.
وعليه أوقع

اليوم

التاريخ

التوقيع
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ّ
نموذج ( )2إدارة التقييم واالمتحانات
(استمارة توزيع املهام)

امتحان نهاية الفصل ( ) للعام ّ
الدراس ّي 2019/2018
اسم املركز (املدرسة)
ّ
الصف

رقم املركز (املدرسة)
ّ
املادة

الجلسة

اليوم

#

رقم
القاعة

ّ
التوقيع

اسم املراقب

املنطقة  /القطاع
ّ
الزمن
ّ
التاريخ

اسم املشرف

ّ
التوقيع

يعتمد رئيس املركز (مدير املدرسة):
االسم

ّ
التوقيع
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ّ
نموذج ( )3إدارة التقييم واالمتحانات
(استمارة استالم وتسليم)

امتحان نهاية الفصل ( ) للعام ّ
الدراس ّي 2019/2018
اسم املركز (املدرسة)
ّ
الصف

رقم املركز (املدرسة)
ّ
املادة

الجلسة

اليوم

#

اسم املشرف

ّ
عدد املغلفات

ّ
عدد األوراق التوقيع

املنطقة  /القطاع
ّ
الزمن
ّ
التاريخ

ّ
التوقيع

اسم املستلم

يعتمد رئيس املركز (مدير املدرسة):
االسم

التوقيع
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ّ
نموذج ( )4إدارة التقييم واالمتحانات
(استمارة غياب)

امتحان نهاية الفصل ( ) للعام ّ
الدراس ّي 2018/2017
التاريخ
اليوم

املادة

بيانات الطالب
اسم الطالب

رقم الطالب

املدرسة

رقم املدرسة

املسار

الصف
نوع التعليم
رقم املقر

مقر االمتحان

أسباب الغياب
✓
غير مسلم (في امتحان التربية اإلسالمية فقط).
املرض بعذر مقبول بموجب تقرير طبي معتمد.
وفاة قريب من الدرجة األولى أو الثانية.
االستدعاء من جهة رسمية ،بموجب كتاب من تلك الجهة.
السفر االضطراري املفاجئ.
امللتحق بمهمات أو دورات عسكرية بموجب إفادة من جهة العمل.
تم االتصال ولم يستجب  -بدون سبب معروف.
اسم املراقب 2
التوقيع
اسم املراقب 1

التوقيع

رئيس اللجنة

التوقيع

اسم املشرف

التوقيع

املستند

قرار رئيس مركز تقدير درجات الصف / 12مدير املدرسة مقر االمتحان ()11-1
✓

القرار
يعتمد غياب مبرر في النظام
اإللكتروني املنهل

التوقيع

✓

القرار

التوقيع

يعتمد غياب غير مبرر في النظام
اإللكتروني املنهل

مالحظات:
ُ يشترط لقبول اعتذار الطالب عن تقديم االمتحان  ،أال يتأخر تقديم العذر أكثر من (يومي عمل) ،ويسلم أصل العذر
لرئيس اللجنة ،مع احتفاظ الطالب/الدارس بنسخة منه.
 يرسل أصل االستمارة لطلبة الصف  12إلى (مركز تقدير ورصد الدرجات) ،وتحتفظ اللجنة مقر االمتحان  /املركز
بنسخة منها.
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ّ
نموذج ( )5إدارة التقييم واالمتحانات
(تقرير حالة غش أو مخالفة في امتحان)

امتحان نهاية الفصل ( ) للعام ّ
الدراس ّي 2019/2018
التاريخ
اليوم

املادة

بيانات الطالب
اسم الطالب

رقم الطالب

املدرسة

رقم املدرسة

مقر االمتحان
✓

الصف

املسار

نوع التعليم
رقم املقر

الحالة
 يغش من كتاب.
 ينقل من كتابة على الحائط.
 ينقل من كتابه على الطاولة.
 يتحدث مع زميلة.
ً
 يثير شغبا في قاعة االختبار.
 يستخدم ً
جهازا.
 تشابهت إجابات الطلبة.
 أخرى:

املستند
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

اسم املراقب ّ /
املقدر 1

التوقيع

اسم املراقب ّ /
املقدر 2

التوقيع

اسم املشرف ّ /
املنسق

التوقيع

رئيس اللجنة

التوقيع

قرار مدير املدرسة مقر االمتحان (اللجنة املختصة):
القرار

التوقيع
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ّ
التواصل

لالستفسار:
البريد اإللكتروني

Assessment.Dept@moe.gov.ae

ّ
املتحرك

0523737320
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