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Date:  Mars 7th, 2022  

Circular No:21  / AY 2021-2022 
Subject: Term 2 Exam timetable &  Examination Policy 2021 – 2022  

  
Dear Parents,  
Please find below the examination timetable and the examination rules that our students must 
follow.  
 
 
1. Purpose 

This policy intends to give clear guidelines to students and staff on the internal examination rules 
set by the school. 

2. Scope 

This policy applies to all Ajyal AlFalah students and staff. 

3. Policy 

The school expects all students to comply with the following concerning the examinations: 

3.1.  It is the responsibility of all students to read the examination timetable and attend their 
examination at the correct time and with the correct and charged electronic equipment. 

3.2 .   Late students to examinations will not be given extra time unless using school transportation 
which applies only to the internal examinations. 

3.3.  All students must wear full school uniforms during the examinations. 

3.4.  Electronic equipment with text and other features of communication facilities, other than 
appropriate scientific calculators, approved laptops, and iPads, are not allowed in the examination 
rooms. 

3.5.  Calculators should be free of any stored data or prepared programs. Failure to comply with 
this will result in a zero mark or disqualification from the examination. 

3.6.  Students' Mobile phones are not allowed at the school. 

3.7.  Only pens, pencils with erasers, and scientific calculators (when required for the subject and 
approved by the teachers) are allowed in the exam rooms. No pencil cases must be brought to the 
examination rooms. School bags, textbooks, notes, and papers will not be allowed to enter the 
examination room and must be stored in the containers provided for students and or outside in 
the corridors. 
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3.8.  Attendance registers will be kept in the exam room. 

3.9.  After examination papers are distributed, students are not allowed to talk. There should be 
no communication whatsoever. Any breaking of this rule will be excluded from the examination. 
Students will be provided with additional blank paper to make notes or draft their answers. 

3.10.  Borrowing or sharing of equipment is not allowed in the exam hall. Students should raise 
their hands and speak to a teacher if they require anything. 

3.11.  Any attempt at cheating will result in a zero mark, and the principal will immediately inform 
the student's parents. Cheating is a severe violation of the school's discipline policy and will have 
serious consequences.   

3.12. Subject teachers will invigilate their subject (or as per the invigilation schedule) and collect 
their students' exam papers afterwards. 

3.13. Once an examination is completed, all students must remain seated and silent until the end 
of the allotted time. Any talking or attempted communication during the examination period will 
result in a zero mark. 

3.14. During the examination period, all students must remain quiet if they are near any exam 
rooms. (A sign will be displayed when an exam is taking place.) 

3.15. Teachers are not allowed to discuss examination papers with the students. 

3.16. No student should be allowed to visit the bathroom during the examination unless it is an 
emergency and submit their answer sheets. Students should visit the bathrooms before the 
examinations take place. 

3.17. Each teacher's responsibility is to ensure that the exam question papers are submitted to 
SLT on time with an attached mark scheme. Exams should also be corrected with a blue pen within 
the time frame provided by SLT and coordinators. Teachers must keep a secure record of all 
examination results and ensure evidence of all students' work and assessments. 

3.18 For the examinations, all students must attend the examinations physically. Any student 
absent during an exam will not be provided with an additional exam paper on their return to the 
school. In case of a COVID-19 positive case or other severe medical reasons, permission will be 
granted only when a medical certificate from a licensed practitioner is submitted to the PA of the 
Principal on the day of absence. Students that are more than 10 minutes late for their 
examinations will not be allowed to sit for the exam. 

3.19 A short break will be allowed for the students after the first testing session at 10:15 am. 
Students will have lunch during the second break at 1:00 pm and before the revision time frame 
and practice questions for the next day. 
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Students will leave the school at 15:00 and not earlier. Buses will depart at 14:55.  

4. In case of evacuation, the exam rooms must be locked by security, and students will be allowed 
to continue the exam after the fire drill. 

All the procedures mentioned above must be followed to ensure that the examination will take 
place without any stumbling blocks.  

 

Grade 8 Exam Schedule 9-17 March 2022 
 

Date Time Grade 8 

Wednesday, March 9th, 2022   100 min. per content 

(ELA) Reading 
Comprehension/Language & 

Writing German 

Thursday, March 10th, 2022   80 min. per content Islamic Studies /Music 

Friday, March 11th, 2022 80 min. per content German/Arabic SS 

Monday, March 14th, 2022 80 min. per content Mathematics/ICT 

Tuesday, March 15th, 2022 80 min. per content 
Arabic Reading & Writing/Physical 

Ed. 

Wednesday, March 16th, 2022 80 min. per content Science/French 

Thursday, March 17h, 2022   80 min. per content Art/Humanities 

 
 
 
 
 

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/


 
 
 

 

+971 2 203 4500 / +971 2 2034501 www.ajyalfalah.sch.ae ajyalalfalah P. O. Box: 38222, New Al Falah City 

A Member of Bin Omeir Educational LLC 

 
 

Grade 9 Exam Schedule 8-16 March 2022 
 
 

 

Date Time Grade 9 

Tuesday March 8th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1 : ELA Reading Comprehension 

Session 2 : Language & Writing 

Wednesday, March 9th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1:  Arabic Language 
Session 2 : Arabic Writing 

Thursday, March 10th, 2022   8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: Islamic 
Session 2 : Science 

Friday, March 11th, 2022 8:00 a.m.- 11:45 a.m. ICT 

Monday, March  14th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

Session 1 :   Arabic Social Studies 
Session 2 :  Humanities 

 

Tuesday, March 15th,  2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1  : PE-Health Theory 
Session 2  : French/German 

Wednesday, March 16th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1  : Mathematics 
Session 2  :  Visual Arts 
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Grade 10 Exam 8-16 March 2022 

 
 

Date Time Grade 10 

Tuesday March 8th, 2022 
 

8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: Arabic Language 
Session 2: Arabic Writing 

Wednesday, March 9th, 2022   8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

Session 1: Economics and Business 
Studies 

Session 2: French & German 

Thursday, March 10th, 2022   8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: (ELA) Reading Comprehension 

Session 2: Language & Writing 

Friday, March 11th, 2022 8:30 a.m.- 11:45 p.m. 
Session 1: Islamic 

Session 2: Health Theory 

Monday, March 14th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

Session 1:  Mathematics 
Session 2: Engineering & Design with Auto 

CAD/Visual Arts 

Tuesday, March 15th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: History & Geography 

Session 2: Chemistry 

Wednesday, March 16th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: Science-Biology 

Session 2: Physic (Ms. Fatma) 
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Grade 11 Exam Schedule 8-17 March 2022 
 
 

Date Time Grade 11 

Tuesday March 8th, 2022 
 

8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: Arabic Language 
Session 2: Arabic Writing 

Wednesday, March 9th, 2022   8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

 
Session 1: Economics & Business Studies 

Session 2: French & German 

Thursday, March 10th, 2022   8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

 
Session 1: (ELA) Reading Comprehension 
Session 2: Language & Writing (General + 

AP) 

Friday, March 11th, 2022 8:30 a.m.- 11:45 p.m. 
Islamic 

 

Monday, March 14th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Session 1: Mathematics (General + AP) 

Session 2: ICT 

Tuesday, March 15th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

 
Session 1: History & Geography + AP 

World History 
Session 2: Engineering & Design with 

Auto CAD/Visual Arts 

Wednesday, March 16th, 2022 8:30 a.m.- 12:30 p.m. 

Session 1: Science-Biology + AP Biology 
Sessions 

Session 2: Physic (Ms. Fatma) & Physics 
(Mr. Adam) 

Thursday, March 17h, 2022   8:30 a.m.- 12:30 p.m. PE & Health Theory 

 
Yours sincerely, 

 
 
 
 Antoinette Brown  

Principal Director  
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  2022مارس  7 التاريخ:

 2021-2022العام األكاديمي  /21 تعميم رقم

  2022 -2021االمتحانات الداخلية   سياسةن الى الحادي العشر للفصل الثاني و  انات الصف الثام جدول امتحاملوضوع: 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، تحّية وبعد

التي يجب على  ات الفصل الثاني امتحان وجدول  2022-2021للعام الدراس ي  سياسة االمتحانات على االطالع  الرجاء 

 طالبنا اتباعها:  

 هدف . ال1

 تهدف هذه السياسة إلى إعطاء إرشادات واضحة للطالب واملوظفين بشأن قواعد االمتحانات الداخلية التي وضعتها املدرسة. 

 . النطاق2

 الفالح. تنطبق هذه السياسة على جميع طالب وموظفي أجيال  

 تتوقع املدرسة من جميع الطالب االلتزام بما يلي فيما يتعلق باالمتحانات:   . 3

  جهزة تقع على عاتق جميع الطالب مسؤولية قراءة الجدول الزمني لالمتحانات وحضور امتحاناتهم في الوقت الصحيح وباأل .  3.1

 . طلوبة والتأكد من شحن االجهزةاإللكترونية امل

في حالة أن التأخير بسبب الحافالت املدرسية، وذلك خالل    منح الطالب املتأخرين في االمتحانات وقتا إضافيا إاللن يتم  .  3.2

 . فقط االمتحانات الداخلية

 . يجب على جميع الطالب ارتداء الزي املدرس ي الكامل أثناء االمتحانات. 3.3

يسمح  .  3.4 األ ال  بالنص   جهزة  بدخول  املزودة  املناسبة،    وامليزات  وصاإللكترونية  العلمية  الحاسبة  اآلالت  ، بخالف  األخرى 

 وأجهزة الكمبيوتر املحمولة املعتمدة، وأجهزة اآليباد، في قاعات االمتحان.

ذا إلى عالمة  . سيؤدي عدم االمتثال لهسابقا  يجب أن تكون اآلالت الحاسبة خالية من أي بيانات مخزنة أو برامج معدة .  3.5

 االمتحان.   الرسوبالصفر أو  

 املدرسة.  داخلال يسمح بالهواتف املحمولة للطالب  .3.6

وأقالم الرصاص مع املحايات واآلالت الحاسبة العلمية )عند الحاجة للمادة واملوافقة عليها    الجافة  يسمح فقط باألقالم.  3.7

االمتحان. ال يجب إحضار أي علب قلم رصاص إلى غرف الفحص. لن يسمح للحقائب املدرسية    قاعات( في  ناملعلميمن قبل  
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االمتحان ويجب تخزين في  والكتب املدرسية واملالحظات واألوراق بدخول قاعة  أو خارجها  الحاويات املخصصة للطالب  في  ها 

 املمرات. 

 سيتم االحتفاظ بسجالت الحضور في قاعة االمتحان. . 3.8

أي  بعد توزيع أوراق االمتحان، ال يسمح للطالب بالتحدث. يجب أال يكون هناك أي اتصال على اإلطالق. سيتم استبعاد  .  3.9

عند   القاعدة  طالب  لهذه  صياغة    خالل  خرق  أو  املالحظات  لتدوين  إضافية  فارغة  بورقة  الطالب  تزويد  سيتم  االمتحان. 

 إجاباتهم. 

عدات في قاعة االمتحان. يجب على الطالب رفع أيديهم والتحدث إلى املعلم إذا كانوا  ال يسمح باستعارة أو مشاركة امل.  3.10

 بحاجة إلى أي ش يء. 

على الفور. الغش هو انتهاك خطير لسياسة    ولي األمربإبالغ    ةاملدير قوم  ت وس  ،صفرمحاولة للغش ستؤدي إلى عالمة  . أي  3.11

   االنضباط في املدرسة وسيكون له عواقب وخيمة. 

 . سيقوم معلمو املواد بمراقبة مادتهم )أو وفقا لجدول املراقبة( وجمع أوراق امتحان طالبهم بعد ذلك. 3.12

يجب على جميع الطالب البقاء جالسين وصامتين حتى نهاية الوقت املخصص. أي حديث    االمتحان،. بمجرد االنتهاء من  3.13

 أو محاولة تواصل خالل فترة االمتحان ستؤدي إلى عالمة صفر. 

امتحان.   .  3.14 وضع  )سيتم  خالل فترة االمتحان، يجب على جميع الطالب التزام الصمت إذا كانوا بالقرب من أي قاعات 

 االمتحان( قاعات  خارج ارشادات 

 ال يسمح للمعلمين بمناقشة أوراق االمتحانات مع الطالب. .3.15

ما لم تكن هناك حالة طارئة وتقديم أوراق اإلجابة الخاصة به.    أثناء االمتحان دورة املياه  بزيارة  ال يسمح ألي طالب  .  .163

 قبل إجراء االمتحانات.دورة املياه  يجب على الطالب زيارة  

  في الوقت املحدد مع   فريق قيادة املدرسة   أوراق أسئلة االمتحان إلى  . تتمثل مسؤولية كل معلم في التأكد من تقديم  .173

. يجب  واملنسقون حددته االدارة  ضمن اإلطار الزمني الذي    تصحيح االمتحانات بقلم أزرق  . يجب أيضاعالمة  المخطط    ارفاق

 وضمان وجود دليل على عمل جميع الطالب وتقييماتهم.  آمن لجميع نتائج االمتحانات على املعلمين االحتفاظ بسجل 

لفرصة  لن يتم تزويد أي طالب يتغيب أثناء االمتحان      داخل املدرسة.يجب على جميع الطالب حضور االمتحانات  .  3.18

يتم تقديم    فقط عندماأخرى ، سيتم منح اإلذن    ألسباب طبية خطيرةأو  19كوفيد  حالة إيجابية لفي حالة وجود    أخرى اال  

عن    دقائق  10أكثر من  في يوم الغياب. لن يسمح للطالب الذين يتأخرون  من طبيب مختص إلى مساعدة املديرة  شهادة طبية  

 .اتالمتحانقاعة ادخول امتحاناتهم ب
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صباحا. سيتناول الطالب الغداء    10:15سيتم السماح باستراحة قصيرة للطالب بعد جلسة االختبار األولى في الساعة     .3.19

 راجعة وأسئلة التدريب لليوم التالي.حصة امل مساء وقبل 1:00خالل االستراحة الثانية في الساعة 

 .مساء   2:55ستغادر الحافالت الساعة   وليس قبل ذلك. مساء   3:00سيغادر الطالب املدرسة في الساعة 

الطوارئ   في حالة اإلخالء  .4 ، وسيسمح للطالب بمواصلة االمتحان بعد  من قبل األمن  االمتحان  قاعاتإغالق  ، يجب  عند 

 الحريق. تدريب 

 الثامنجدول امتحانات الصف 

 2022مارس  9-17 

 

 الثامن الصف   الوقت تاريخ

 دقيقة لكل محتوى  100 2022مارس  9 ،األربعاء
  وتعبير  دراسة نص اإلنجليزية( غة فنون الل) 

   األملانية / اللغة كتابي

 الدراسات اإلسالمية / املوسيقى دقيقة لكل محتوى  80 2022مارس  10 الخميس،

 دقيقة لكل محتوى  80 2022مارس  11الجمعة, 
الدراسات االجتماعية  األملانية / اللغة 

 العربية

 الرياضيات/تكنولوجيا املعلومات   دقيقة لكل محتوى  80 2022مارس   14االثنين, 

 التربية البدنية  / نص دراسة : العربية ةللغا دقيقة لكل محتوى  80 2022مارس  15الثالثاء, 

 العلوم / الفرنسية  دقيقة لكل محتوى  80 2022مارس  16األربعاء, 

 الفنون/العلوم اإلنسانية دقيقة لكل محتوى  80 2022مارس  17الخميس, 
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 ع تاس الجدول امتحانات الصف 

 2022مارس  8-16 

 

 

 التاسع  الصف   الوقت تاريخ

 ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 2022مارس  8 ،الثالثاء
   دراسة النص  اإلنجليزيةغة الل األولى: فنون الجلسة 

    تعبير كتابي  اإلنجليزيةغة  فنون اللالجلسة الثانية: 

 ا ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 2022مارس  9 ،األربعاء
 دراسة نص   العربية  األولى: اللغةالجلسة 

 كتابي التعبير ال العربية اللغة الجلسة الثانية:

 2022مارس  10 الخميس،
 ةإسالمي  الدراساتاألولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

 العلوم الجلسة الثانية: 

 2022مارس  11الجمعة, 
 ا  ر  ظه 11:45 -ا صباح   8:30

 تكنولوجيا املعلومات

 2022مارس   14االثنين, 

 االجتماعية العربية   الدراسات : االولى  الجلسة ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

 اإلنسانية  العلومالثانية: الجلسة 

 

 2022مارس  15الثالثاء, 
 بدنية والصحية  التربية الاألولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

 األملانية اللغة /الفرنسيةاللغة الثانية: الجلسة 

 2022مارس  16األربعاء, 
 الرياضيات:  األولى لسة الج ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

 البصرية الفنون الثانية: الجلسة 
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 العاشر امتحان الصف  

 2022مارس  8-16 

 

 

 عاشر  الالصف   الوقت تاريخ

2022مارس  8الثالثاء   ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 
 دراسة نص   العربية  األولى: اللغةالجلسة 

 كتابيالتعبير ال العربية اللغة الجلسة الثانية:

 ا ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 2022مارس  9 ،األربعاء
 والدراسات التجارية االقتصاداألولى:  الجلسة 

 الفرنسية واألملانيةالجلسة الثانية: 

 2022مارس  10 الخميس،
   دراسة النص  اإلنجليزيةغة الل األولى: فنون الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

    تعبير كتابي  اإلنجليزيةغة  فنون اللالجلسة الثانية: 

 2022مارس  11الجمعة, 
 ميةاالسال   الدراساتاألولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 11:45 -ا صباح   8:30

 تربية البدنية ال : الجلسة الثانية

 2022مارس   14االثنين, 

 الرياضياتاألولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

باستخدام  الهندسة والتصميم الجلسة الثانية: 

 الفنون البصرية  /اوتوكاد

 2022مارس  15الثالثاء, 
افيا  التاريخاألولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30  والجغر

 الكيمياءالجلسة الثانية: 

 2022مارس  16األربعاء, 
 والبيولوجيا العلوم األولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

 الفيزياء )السيدة فاطمة( الجلسة الثانية: 
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 الحادي العشر  جدول امتحانات الصف 

 2022مارس  8-17 

 

 الحادي عشرالصف   الوقت تاريخ

2022مارس  8الثالثاء   ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 
 دراسة نص   العربية  األولى: اللغةالجلسة 

 كتابيالتعبير ال العربية اللغة الجلسة الثانية:

 ا ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 2022مارس  9 ،األربعاء

 

 والدراسات التجارية االقتصاداألولى:  الجلسة 

 الفرنسية واألملانيةالجلسة الثانية: 

 2022مارس  10 الخميس،

   دراسة النص  اإلنجليزيةغة الل األولى: فنون الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

  سار امل )   تعبير كتابي اإلنجليزيةغة  فنون اللالجلسة الثانية: 

 تقدم( امل و العام  

 2022مارس  11الجمعة, 
   ميةاإلسال ت الدراسا ا  ر  ظه 11:45 -ا صباح   8:30

 

 2022مارس   14االثنين, 
 تقدم( املو العام  سار امل )  الرياضياتاألولى:  الجلسة  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجلسة الثانية: 

 2022مارس  15الثالثاء, 

  ا  ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

افيا +   التاريخاألولى:  الجلسة   دم املتق  تاريخ العالموالجغر

  /توكاداو  م  الهندسة والتصميم باستخداالجلسة الثانية: 

 الفنون البصرية 

 2022مارس  16األربعاء, 

 ملتقدم اعلم األحياء والبيولوجيا +  العلوم األولى:  الجلسة  ا ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30

الفيزياء )السيدة فاطمة( والفيزياء )السيد  الجلسة الثانية: 

 آدم( 

 التربية البدنية والصحية  ا ر  ظه 12:30 -ا صباح   8:30 2022مارس  17الخميس, 

  اتيجب اتباع جميع اإلجراءات املذكورة أعاله لضمان إجراء االمتحانو     تمنياتنا لجميع الطالب والطالبات بالتوفيق والنجاح  

 دون أي عقبات. 

 ،  مع فائق االحترام والتقدير

 أنطوانيت براون 

 ة مديرة  املدرس

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/

