
 emsat.moe.gov.ae    الموقع الرسمي الختبار اإلمارات القياسي

 لطلبة الصف الثاني عشر اإلماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة.  االختبار إلزامي -
أيضا للطلبة الوافدين الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس  االختبار إلزامي -

 ج وزارة التربية والتعليم.امنه
تيين والوافدين الدارسين في مراكز التعليم ااإلمار لطلبة الصف الثاني عشراالختبار إلزامي  -

 المستمر الحكومية. 
 في المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الدولية . اإلماراتيينللطلبة  االختبار إلزامي -

على جميع الطلبة المواطنين والوافدين الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات  -
 . والخاصة في الدولة التقدم الختبار االمارات القياسي أالحكومية 

الصحية على  هفي حال كان الطالب من أصحاب الهمم عليه ارسال تقرير طبي معتمد عن حالت -
  اتصل بنا ()  الموقع التواصل الموجودة في صفحة

في حال كان الطالب من الحاالت الخاصة التى ال تملك الهوية اإلماراتية ألي سبب , عليه  -
فحة صضح سبب عدم توفر الهوية على إرسال أوراق ثبوتية باإلضافة الى مستند معتمد يو

  )اتصل بنا(التواصل الموجود على الموقع. 
ة للجامعات والكليات الحكومي الجامعيشرط من شروط القبول  اختبار اإلمساتيعتبر  -

 .  والخاصة
لطالب المدارس  شروط معادلة الشهاداتمن  في جميع المواد كما يعتبر اختبار اإلمسات -

 الخاصة األميركية.
 عن طريق مؤسسات التعليم العالي في التقديم للبعثاتشرط من شروط اإلمسات ختبار يعتبر ا -

 الدولة 



 ،من مجموع درجة الطالب %01في المدارس الحكومية مثل درجة اختبار اإلمارات القياسي ت   -

لطلبة  EmSATحيث ي ستبدل وزن التقييم التكويني في الفصل الدراسي الثالث  بدرجة امتحان 

للغة يزياء، افالصف الثاني عشر وذلك في المواد الدراسية )اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، ال

  العربية(
 قبل تاريخ االلتحاقعلى الطلبة المتوقع تقدمهم للخدمة الوطنية التأكد من تقديم االختبار  -

 . بالخدمة
 يطرح االختبار للمواد الدراسية التالية لجميع من يستهدفهم االختبار من المواطنين والوافدين -

 :في المواد التالية 
o اللغة اإلنجليزية 
o الرياضيات 
o  حتى لو كان الطالب ال يدرس مادة الفيزياء في  الفيزياء إلزامي يعتبرحيث  الفيزياء

 الصف الثاني عشر. 
o اللغة العربية  
o  أو ما يعادله. للمسار المتقدمالكيمياء 
o  األحياء 
o علوم الحاسوب 

 االختبار.يتوفر في الموقع مواصفات االختبار، مستويات األداء، نماذج ألسئلة  -
كيفية التسجيل، سياسات وقوانين االختبار، تعليمات  كما يتوفر في الموقع معلومات عن -

  .االختبار ومواعيد ومراكز التسجيل
المستهدفين  تسجيل جميع الطلبةالتأكد من  مدير المدرسة والمنسق المخولعلى يتوجب  -

سبتمبر  02-9في الفترة من لالختبار عن طريق قارئ الهوية خالل المدة المحددة لذلك 

 م0202

 
التأكد من  عنمسؤولين مسؤلية تامة مدير المدرسة والمنسق او المرشد األكاديمي  يعتبر -

تسجيل جميع الطلبة المستهدفين لجميع المواد المطلوبة منهم حسب مسارهم ويتحملون تبعات 
 أي تأخير .

 
ية / آاألستاذةتحديث إلى ارسال ال يرجىمنسقي المدرسة ،  أي تغيير لبياناتحال وجود في  -

 aya.abou@moe.gov.aeمسلم على البريد االلكتروني  أبو
في منصة  الخاص هحسابمن خالل  االختبارات مكانختيار مواعيد واسيتمكن الطالب من  -

 اختبار االمسات 
 

علما أنه سيتوفر اثنا عشر جلسة على التسجيل فور فتح باب التسجيل  حث الطلبةيرجى  -

 . م8102-8102اختبارية خالل العام األكاديمي 

 
على  سيتوجب عليهم تقديم أعذار موثقة ومقبولة في حال غيابهمالطلبة أنه  إعالميرجى  -

وسيتم مراجعتها من قبل لجنة خاصة وفي حالة عدم  التواصل الموجود على الموقعصفحة 

قبول العذر لن يسمح للطالب بإعادة االختبار مما سيؤثر على طلبات االلتحاق بالجامعات 
 .وتحصيلهم الدراسي والمنح

 راتقراالاتخاذ في من أهم الوسائل نتائج اختبار اإلمارات القياسي للصف الثاني عشر  تعد -
 .التعليم في الدولة حسين منظومةالالزمة لت

 



mailto:SD@Moe.gov.ae

