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دليلك لقراءة نتائج
اختبارات ترخيص
المعلمي
االختبارات التخصصية و المهنية
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كيف تقرأ نتيجتك؟
النتيجة النهائية (اجتاز /لم يجتز) :تعكس األداء اإلجمالي للممت َحن وفق النماذج المعتمدة في االختبارات المعيارية اإللكترونية (المقنّنة)؛ وذلك لضمان
توحيد المعايير المستخدمة في بناء اإلصدارات المتعددة لالختبار وكذلك تطبيق ظروف وشروط معيارية وموحدة في تفسير وتحليل نتائج االختبارات.

النتائج الفرعية (يلبي التوقعات  /ال يلبي التوقعات  /ال يلبي التوقعات بشكل ملحوظ  /يحتاج تحسين مكثف) :تعكس األداء في الموضوعات الفرعية
عبر احتساب النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة ،بحيث تم تحديد نسب مئوية لكل من المستويات الثالثة .يتيح هذا للمتقدمين لالختبار االطالع على
مواطن القوة والضعف في مادة االختبار.

وينبغي التنويه الختالف األوزان النسبية لموضوعات االختبار الفرعية ،وبالتالي من الممكن أن تكون نتيجة أحد المتقدمين لالختبار في بعض
الموضوعات الفرعية "ال يلبي التوقعات" ونتيجته اإلجمالية "اجتاز االختبار" ،وفي المقابل من الممكن أن تكون نتيجته اإلجمالية "لم يجتز االختبار"
ونتيجته في أكثر من موضوع فرعي "يلبي التوقعات" .كما أن النسب المئوية المقررة لك ٍّّل من مستويات األداء الثالثة للموضوع الفرعي قد تختلف
من موضوع إلى آخر ،وذلك وفق المواصفات االختبارية للمادة ،لذلك ال جدوى من مقارنة نتيجة المتقدم لالختبار في الموضوعات الفرعية بنتيجته
النهائية.

في حال أظهرت النتيجة "اجتاز االختبار" :يعني ذلك أنه تم تحقيق النتيجة المطلوبة لالجتياز بشكل إجمالي في االختبار ،وتظهر النتائج الفرعية التالية
(يلبي التوقعات ،ال يلبي التوقعات ،يحتاج تحسين مكثف) بهدف توضيح مكامن القوة والضعف حتى في حال استيفاء المتطلبات و ذلك للتمكن من
التطوير الذاتي.

في حال أظهرت النتيجة "لم يجتز االختبار" :يعني ذلك أنه لم يتم تحقيق النتيجة المطلوبة لالجتياز بشكل اجمالي في االختبار ،وتظهر النتائج الفرعية
التالية (يلبي التوقعات ،ال يلبي التوقعات ،ال يلبي التوقعات بشكل ملحوظ) ،بهدف توضيح مكامن القوة والضعف للعمل عليها استعدادا إلعادة االختبار.

مالحظة مهمة :ترتبط نتيجة االختبارات برقم الهوية اإلماراتية .في حال عدم ظهور نتائجك ،يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك وتحديث رقم الهوية
اإلماراتية الخاص بك في قسم المعلومات األساسية وإعادة معاينة قسم التقييم .في حال استمرار مشكلة عدم ظهور النتيجة يرجى إرسال البيانات
التالية على البريد اإللكتروني التابع إلدارة التراخيص المهنية : pld@moe.gov.ae






2

البريد االلكتروني المسجل في النظام
االسم بالكامل
رقم الهوية اإلماراتية
مادة االختبار في حال كان االختبار تخصصي
تاريخ االختبار

