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تعريف باختبار اإلمارات القياسي

مجموعـة اختبـارات إلكترونيـة معياريـة مبنيـة علـى المعاييـر الوطنيـة لقيـاس 
علـى  وتطبـق  المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  فـي  الطلبـة  أداء  وتقييـم 
مراكـز  فـي  الوطنيـة  االختبـارات  وتـدار  الدراسـية  المراحـل  مـن  مجموعـة 
مختبـرات  فـي  أو  العالـي  التعليـم  مؤسسـات  فـي  المعتمـدة  االختبـارات 
االختبـار. مـن  المسـتهدفة  الفئـة  حسـب  المـدارس  فـي  المنتشـرة  الحاسـوب 

»إنجــاز«  القياســي  اإلمــارات  اختبــار  أهميــة 
عشــر الثانــي  الصــف  لطلبــة 

والخدمـة 	  العسـكرية  والكليـات  والخاصـة  الحكوميـة  للجامعـات  قبـول  شـرط 

الوطنيـة.

شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين لالبتعاث خارج الدولة عبر 	 

المؤسسات الحكومية. 

بديل الختبارات »التوفل« و»اآليلتس« داخل الدولة في عدد من الجامعات.	 

المواد المطلوب أداؤها في اختبار »إنجــاز«
2021-2020
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الفئات المستهدفة في اختبار »إنجــاز«

االختبار إلزامــــي لكل طلبة الثاني عشر

أهم سياسات االختبار



6

مواعيد اختبار االمارات القياسي »إنجــاز«
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معلومات تهم الطالب
عدد المواد اإللزامية : 4 مواد أساسية.	 

ال توجـد درجـة رسـوب لالختبـار، وإنمـا هـو قيـاس للمهـارات والمعـارف ولكـن 	 

كل جامعـة تشـترط معاييـر قبـول مختلفـة. 

يمكـن للطالـب التقـدم لالختبـارات فـي أيـام مختلفـة، وليـس بالضـرورة فـي 	 

اليـوم نفسـه.

يتـم تسـجيل الطلبـة مـن خـالل قـارئ الهويـة فـي جميـع مـدارس الدولـة، مـن 	 

خـالل المنسـقين المعتمديـن فـي المدرسـة.

تعقـد االختبـارات فـي المراكـز المعتمـدة والمخصصـة لالختبـار والموّزعـة فـي 	 

جميـع أنحـاء الدولـة.

علـى الطالـب التسـجيل فـي إحـدى مراكـز االختبـار فـي إمارتـه وفـي حـال عـدم 	 

توفـر مقعـد للطالـب فعليـه االنتظـار حتـى الجلسـة التـي تليهـا.

على الطالب طبع تذكرة االختبار وإحضارها معه إلى المركز.	 
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 اإلجراءات الوقائية واالحترازية

يجـب توفيـر نتيجـة فحـص سـلبية في مركـز االختبار لمدة أقصاها شـهر 
عبـر تطبيـق الحصـن /صحـة، وفـي حال وجود نتيجة ايجابيـة واحدة، يجب 

التأكـد مـن توفيـر نتيجتين سـلبيتين متتاليتين قبل التسـجيل لالختبار.

سيتم اتباع إجراءات وقائية واحترازية مشددة لسالمة الطلبة.

سـيتم قيـاس حـرارة الطالـب ومـروره مـن أمـام الكاميـرا الحراريـة 
الكورونـا  ألعـراض  مشـابهة  أعـراض  عليـه  سـيظهر  طالـب  وأي 

االختبـار. قاعـة  دخـول  مـن  سـيمنع 

يجـب علـى الطالـب ارتـداء الكمامـة والقفـاز قبـل دخولـه إلـى 
مركـز االختبـار.

ضرورة إحضار بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول.
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يمنـع منعـًا باتـًا اصطحـاب أي مـن أفـراد األسـرة لمركـز االختبـار وال 
يسـمح ألفـراد األسـرة بالتواجـد فـي قاعـات االنتظار.

االلتـزام بمسـافة التباعـد االجتماعـي متريـن بيـن الطالـب وبين أي 
شخص.

امتحـان  فـي  الخاصـة  الحاسـبة  آلتـه  إحضـار  الطالـب  علـى  يجـب 
ألن  النظـام  فـي  التـي  اآللـة  اسـتخدام  أو  والفيزيـاء  الرياضيـات 

بتوفيرهـا. يقـوم  لـن  المركـز 

أداء  مـن  انتهائـه  فـور  االختبـار  مركـز  مغـادرة  الطالـب  علـى 
المركـز. فـي  باالنتظـار  لـه  يسـمح  ولـن  االختبـار 

إلـى  يحضرهـا  التـي  المقتنيـات  تقليـل  محاولـة  الطالـب  علـى 
جـدًا. األساسـية  بالمقتيـات  االكتفـاء  ويرجـى  المركـز 
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مواعيد التسجيل الختبار إنجاز

http://emsat.moe.gov.ae/emsat/EmSAT_achieve_en.aspx

http://emsat.moe.gov.ae/emsat/emsat_register_en.aspx

خطوات التسجيل
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فـي حالـة وجـود أي استفسـار، يرجـى زيـارة صفحـة )اتصـل بنـا( للتواصـل عبـر القنـوات الصحيحـة. 
http://emsat.moe.gov.ae/emsat/contact_us_ar.aspx



للتواصل مع اإلدارة يرجى التكرم بزيارة الموقع: 
http://emsat.moe.gov.ae/emsat/Default_ar.aspx

أو التواصل عبر رقم مركز االتصال:  80051115


