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ماذا بعد مرحلة التعلم  الذاتي

:يخضع الطالب المتحان ويطبق  وفق ما يلي 

oاالمتحان مواز  للفصل الدراس ي الثالث في

( الفصلين الثاني والثالث ) املقررات 

o (.ةأو إلكتروني حسب الجاهزي)االمتحان ورقي

o نفسهيقدم في مدرسة الطالب.

oيقدم في بداية العام الدراس ي الجديد.

ساعة تدريبية 30استكمال عدد 

انتحقيق درجة االجتياز في االمتح

خول كيف أستخدم بوابة التعلم الذكي للد

إلى برنامج تمكين؟

علم قم بالدخول على رابط بوابة الت.
الذكي

lms.moe.gov.ae

قم بتسجيل الدخول بواسطة .
حسابك

ط اختر  حصص ي الدراسية من الشري.
على يمين الشاشة

اختر املقرر الدراس ي.

اختر الدرس .

ث ابدأ بتصفح محتويات الدرس حي.
حل يمكنك االطالع عليها وتحميلها و 

التدريبات

lms.moe.gov.ae

ج هل يساعد البرنام
على االنتقال 

للصف األعلى؟
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06 701 7000

اجد بسبب حالة صحية أو تو )الطلبة الغائبين 
(. خارج الدول للعالج

من املستهدف في برنامج تمكين

(  بينراس)الطلبة الذين لم يحققوا درجة االجتياز 

  Aفي ثالث مواد دراسية فأقل من مواد املجموعة

كافة طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر ب

(.بةالعام، املتقدم، التخصص ي، النخ) مساراته 

ملنهاج طلبة مدارس التعليم العام والخاص املطبق

.الوزارة

الدعم الفنـــــــــي

sd@moe.gov.ae

رصة هو برنامج يمنح الطالب غير املجتاز ف
ال جديدة لتحقيق درجة االجتياز  واالنتق
تي إلى الصف األعلى  من خالل التعلم الذا

في بوابة التعلم  الذكي،

:ويتوفر  في البوابة

الكتب اإللكترونية•
الدروس املحددة لالمتحان•
أسئلة وتدريبات•
طة مرتبفيديوهات تعليمية •

باملادة

ما هو برنامج تمكيــن

هر شخالل الفترة  من منتصف 
وحتى نهاية شهر 2019يوليو  

2019أغسطس 

متى يمكن استخدام بوابة 

التعلم الذكي

ع لالستفسارات يمكن التواصل م
الدعم الفني بواسطة الهاتف أو 

.البريد اإللكتروني

UAE MOEموزارة التربية والتعلي

@MOEducationUAE

Moe_uaestudents

Ministry of Education UAE

@MOEducationUAE

املواد التوفرة في النظام 
ات ، اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية ، الرياضي

العلوم بفروعها 


