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كتاب القراءة الذاتية ) الجزر الثالث املحتلة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة(

الثاين عرش ) العام / 

املتقدم (

 كتاب الرساب

كتاب القراءة الذاتية ) بقوة االتحاد(

مقرر مادة الرياضيات
الصفحةالصف

36من الصف االول اىل الصف السادس

37من الصف السابع اىل الصف الثامن

38التاسع

39العارش العام

40الحادي عرش العام

41الثاين عرش العام

مقرر مادة العلوم
الصفحةالصف

43من الصف االول اىل الصف السادس

44من الصف السابع اىل الصف التاسع

45العارش العام

46الحادي عرش العام

47الثاين عرش العام



5

مقرر مادة علوم الكمبيوتر
الصفحةالصف

49العارش ) العام / املتقدم (

50الحادي عرش/ الثاين عرش ) العام / املتقدم (

مقرر مادة العلوم الصحية )اناث فقط(
الصفحةالصف

52العارش

53الحادي عرش/ الثاين عرش

 مقرر مادة إدارة األعامل ) منازل فقط (
الصفحةالصف

55العارش 

56الحادي عرش 

57الثاين عرش

مقرر مادة مهارات الحياة ) ذكور فقط (
الصفحةالصف

59العارش 

60الحادي عرش

61الثاين عرش ) املسار األكادميي / املنازل (

مالحظة / كتاب الثاين عرش ملادة العلوم الصحية و مادة مهارات الحياة هو نفس الكتاب املقرر للصف الحادي عرش
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مقرر مادة التربية اإلسالمية

2017 - 2016
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املرحلة التأسيسية : السنة األولى )األول و الثاني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

املرحلة التأسيسية : السنة الثانية )الثالث و الرابع(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

املرحلة التكميلية: السنة الثالثة  )اخلامس و السادس(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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املرحلة التكميلية: السنة الرابعة ) السابع( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

الثامن  ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

التاسع ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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العاشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

احلادي عشر العام  ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

الثاني عشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

مقرر مادة التربية اإلسالمية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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مقرر مادة اللغة العربية

2017 - 2016
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املرحلة التأسيسية : السنة األولى )األول و الثاني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

املرحلة التأسيسية : السنة الثانية )الثالث و الرابع(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

املرحلة التكميلية: السنة الثالثة  )اخلامس و السادس(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الساسة 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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املرحلة التكميلية: السنة الرابعة ) السابع( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة، ماعدا: 

الدرس الثاني )قصة -حسون 

احلواي(

الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة، ما 

عدا: 

الدرس اخلامس )كتابة قصة 

قصيرة(

الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة، ماعدا: 

الدرس األول )شعر - أميرة 

الشجر(

الوحدة الثالثة  الثاني

جميع موضوعات الوحدة، ماعدا: 

الدرس الثالث )قصة مترجمة - 

ألف دلٍو من املاء(

الوحدة الرابعة  

جميع موضوعات الوحدة، ماعدا: 

الدرس اخلامس )كتابة نص 

إقناعي(

الوحدة اخلامسة   الثالث

جميع موضوعات الوحدة، ماعدا: 

الدرس الرابع )االستماع 

والتحدث- الضحك(

الوحدة الساسة 

الثامن  ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة، ماعدا: 

الدرس الرابع )االستماع و 

التحدث : األصدقاء(

الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف التاسع ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات املبحث الفصل الدراسي

احلديث الشريف ال تغضب.  

قصيدة غذوتك مولوًدا.  

قصيدة في مكارم األخالق.  

قصة الدرس األخير.  

قصة املناورة.  

قصة: مفتش املدارس.  

سيرة - تعلمت من أوقات 

الفراغ.  

مقال - إشارات يرسلها 

الشهداء.  

 العمود الصحفي - العرب 

تسببوا في غياب شمسهم.  

مقال - رؤية مستقبلية للقطاع 

السياحي.

القراءة الفصل االول

ملاذا بعض األشخاص أكثر 

جناًحا من أشخاص آخرين؟  

جتارب عظيمة لدول أنتجت 

نهضتها.  

توماس أديسون الرجل الذي 

أضاء العالم مبصباحه.

االستماع

التدريس للتأكد.  

عالم من علماء العرب.

احملادثة

الغضب.  

كتابة يوميات على لسان شخصية 

قصصية.  

سيرة ذاتية.

الكتابة

امليزان الصرفي.  

اسم الفاعل.  

اسم املفعول.

النحو

التشبيه البليغ. البالغة

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف العاشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات املبحث الفصل الدراسي

 احلديث الشريف: حسن اخللق. 

قصيدة: إذا املرء لم يدنس من 

اللؤم عرضه. 

قصيدة: بان اخلليط. 

قصة: اخلبز. 

قصة: مصباح احلّمام. 

سيرة - اسمها جتربة. 

مقال: العتاب صابون القلوب. 

العمود الصحفي: شعرة يراها 

العالم. 

العمود الصحفي: متى تختفي 

ظاهرة السيلفي؟ 

مقال: الترقيم الثنائي. 

مقال: كيف تصبح مصوًرا 

محترًفا؟

الفصل االول القراءة 

ست صفات. 

عشر خطوات.

االستماع

قصة مثل. 

 القراءة املثمرة.

احملادثة

استجابة على قصة. 

كتابة سيرة أدبية.

الكتابة

صيغ املبالغة. 

الصفة املشبهة.

النحو

االستعارة. البالغة

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف احلادي عشر والثاني عشر ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات املبحث الفصل الدراسي

 آيات من سورة النور. 

قصيدة املثقب العبدي. 

قصيدة مالك بن الريب. 

قصة: حادثة. 

قصة: نظارة طبية. 

سيرة : يوم العيد. 

مقال: االستهتار برهان السأم. 

مقال: نريدها عادة ال صرعة. 

العمود الصحفي: صديقي 

الهاتف. 

العمود الصحفي: الشباب سفراء 

اإلمارات. 

مقال: لغات العالم مرايا الناس.

الفصل االول القراءة 

قواعد ال تدرسها في املدرسة. 

أينشتاين العرب.

االستماع

بكائية مالك بن الريب. 

هدفي في احلياة. 

عرض إقناعي عن اخلط. 

مظاهر االحتفال بالعيد عند 

شعوب العالم. 

تلخيص فصل من كتاب.

احملادثة

الشخصية في قصة " حادثة". 

هدفي في احلياة. 

كتابة ذكرى من أيام الطفولة.

الكتابة

مراجعة. 

اسما الزمان واملكان. 

اسم التفضيل. 

اسم اآللة. 

النسب.

النحو

التشبيه التمثيلي. 

الكناية.

البالغة

مقرر مادة اللغة العربية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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مقرر مادة اللغة اإلجنليزية

2017 - 2016
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املرحلة التأسيسية : السنة األولى )األول و الثاني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

Unit 1 Semster 1

 All subjects in the
unit

Unit 2

 All subjects in the
unit

Unit 3

 All subjects in the
unit

Unit 4

 All subjects in the
unit

Unit 5 Semster 2

 All subjects in the
unit

Unit 6

 All subjects in the
unit

Unit 7

 All subjects in the
unit

Unit 8 Semster 3

 All subjects in the
unit

Unit 9

املرحلة التأسيسية : السنة الثانية )الثالث و الرابع(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

Unit 1 Semster 1

 All subjects in the
unit

Unit 2

 All subjects in the
unit

Unit 3

 All subjects in the
unit

Unit 4

 All subjects in the
unit

Unit 5 Semster 2

 All subjects in the
unit

Unit 6

 All subjects in the
unit

Unit 7

 All subjects in the
unit

Unit 8 Semster 3

 All subjects in the
unit

Unit 9

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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املرحلة التكميلية: السنة الثالثة  )اخلامس و السادس(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

Unit 1 Semster 1

 All subjects in the
unit

Unit 2

 All subjects in the
unit

Unit 3

 All subjects in the
unit

Unit 4 Semster 2

 All subjects in the
unit

Unit 5

 All subjects in the
unit

Unit 6

 All subjects in the
unit

Unit 7 Semster 3

 All subjects in the
unit

Unit 8

 All subjects in the
unit

Unit 9

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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املرحلة التكميلية: السنة الرابعة ) السابع( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

 Unit 1: Meeting
and greeting

Semster 1

 All subjects in the
unit

 Unit 2 : Personal
identity

 All subjects in the
unit

 Unit 3 : Clothing
and accessories

 All subjects in the
unit

 Unit 4 : Outdoor  
pursuits

 All subjects in the
unit

 Unit 5 : Transport
systems

الثامن ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

 Unit 1 : In and out
of school

Semster 1

 All subjects in the
unit

 Unit 2 : Local
community

 All subjects in the
unit

 Unit 3 : The culture
 and traditions of

the UAE
 All subjects in the

unit
 Unit 4 : The Arabian

Gulf
 All subjects in the

unit
 Unit 5 : Festivals
around the world

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف التاسع  ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

 Unit 1: Household
routines

Semster 1

 All subjects in the
unit

 Unit 2: Habitat
interactions

 All subjects in the
unit

 Unit 3: Buildings
and structures

 All subjects in the
unit

 Unit 4: Design and
shape

 All subjects in the
unit

 Unit 5: Personality
Types

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016
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الصف العاشر ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

Unit 1: Education Semster 1

 All subjects in the
unit

Unit 2: Family

 All subjects in the
unit

Unit 3: Technology

 All subjects in the
unit

 Unit 4: Culture and
traditions

 All subjects in the
unit

 Unit 5: Health and
lifestyle
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الصف احلادي عشر ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

 Unit 1: Careers and
vocations

Semster 1

 All subjects in the
unit

Unit 2: Sport

 All subjects in the
unit

 Unit 3: International
trade

 All subjects in the
unit

 Unit 4: Food at
 home and around

the world
 All subjects in the

unit
 Unit 5: Film and

media

مقرر مادة اللغة اإلجنليزية - 2017-2016
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الصف الثاني عشر ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

 All subjects in the
unit

 Unit 1: Travel and
tourism

Semster 1

 All subjects in the
unit

 Unit 2: The Arab
world

 All subjects in the
unit

 Unit 3: Digital
communication

 All subjects in the
unit

 Unit 4: Arts and
theatre

 All subjects in the
unit

 Unit 5: Movies and
celebrities
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 مقرر مادة الدراسات االجتماعية

والتربية الوطنية

2017 - 2016



25

املرحلة التأسيسية : السنة األولى الصف األول

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جغرافيا دولة اإلمارات الوحدة األولى  األول

تاريخ دولة اإلمارات الوحدة الثانية 

العلوم األحيائية الوحدة الثالثة  الثاني

املادة الوحدة الرابعة  

األنظمة البيئية الوحدة اخلامسة   الثالث

دولة اإلمارات والبيئة الوحدة الساسة 

املرحلة التأسيسية : السنة األولى الصف الثاني

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جغرافيا دول مجلس التعاون 

اخلليجي

الوحدة األولى  األول

اإلمارات احتاد وإجناز الوحدة الثانية 

علوم احلياة الوحدة الثالثة  الثاني

الطاقة واحلركة الوحدة الرابعة  

البيئة والتنمية الوحدة اخلامسة   الثالث

التلوث البيئى الوحدة الساسة 

املرحلة التكميلية: السنة الثالثة  )اخلامس و السادس(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

اخلريطة  الوحدة األولى  األول

دولة اإلمارات العربية املتحدة الوحدة الثانية 

الكرة األرضية الوحدة الثالثة  الثاني

شخصيات من بالدي  الوحدة الرابعة  

املناخ والنبات الطبيعي الوحدة اخلامسة   الثالث

املنظمات والهيئات العربية 

والدولية

الوحدة الساسة 

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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املرحلة التكميلية: السنة الرابعة ) السابع( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة. الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة. الوحدة الثانية 

الثامن ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة. الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة. الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة. الوحدة الثالثة

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف التاسع / كتاب جتربة االمارات العربية املتحدة في حماية البيئة ) املسار 

األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة العام الدراسي

الرؤية األولى : مفهوم البيئة و 

نظامها  

الرؤية الثانية : عالقة االنسان 

بالبيئة  

الرؤية الثالثة : املرجعية الفكرية 

لالهتمام بالبيئة في دولة االمارات 

العربية 

األولى : مفهوم البيئة و مكوناتها 

و عالقة االنسان بها 

الفصل االول

الرؤية األولى : املدخل الفكري و 

الثقافي للحفاظ على البيئة  

الرؤية الثانية : مظاهر االهتمام 

بقضية البيئة في دولة االمارات 

العربية املتحدة  

الرؤية الثالثة : املدخل اإلداري 

للحفاظ على البيئة  

الرؤية الرابعة : التدخل 

التشريعي للحفاظ على البيئة 

الرؤية اخلامسة : احلماية 

الشاملة للحفاظ على البيئة  

الرؤية السادسة : التشجير و 

مكافحة التصحر

الثانية : جتربة دولة االمارات 

العربية املتحدة في معاجلة قضايا 

البيئة 

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف التاسع / كتاب القراءة الذاتية ) رؤيتي ( ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات اجلزء العام الدراسي

الفصل األول - الغزال و األسد االول 2017-2016
الفصل الثاني : الرؤية  

الفصل الثالث : القيادة  

الفصل الرابع : اإلدارة  

الفصل اخلامس : القرار و فريق 

العمل

 الثاني

" مقومات صناعة التنمية "

الفصل السادس :ضفاف اخلور 

الفصل السابع :التنقيب في 

احلقول 

الفصل الثامن :الساسة و 

السياسة 

الفصل التاسع :الطاقة اإليجابية 

و الطاقة السلبية

 الثالث 

" التنمية في سبيل البقاء "

الفصل العاشر :مفهوم االمتياز 

في رؤية دبي التنموية 

الفصل احلادي عشر : صنع في 

دبي  

الفصل الثاني عشر :مأسسة 

االمتياز

 الرابع

 " االمتياز في التنمية""

الفصل الثالث عشر : سباق األمم 

و الشعوب

 اخلامس

" الطريق إلى املستقبل"

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف العاشر  / العام + املتقدم : كتاب االجتاهات املستقبلية للطاقة   ) املسار 

األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الرؤية األولى : اجتاهات في أسواق 

الطاقة و اجلغرافيا السياسية 

الرؤية الثانية : توجهات الطاقة في 

املستقبل و تطورات السوق  

الرؤية الثالثة : حتديات الطاقة العاملية و 

الفرص الناشئة  

 األولى 

" االجتاهات املستقبلية للطاقة " 

الفصل االول

الرؤية األولى : عوامل االستقالل في مجال 

الطاقة  

الرؤية الثانية : األسواق و احلكومة في 

حالة تطور النفط و الغاز غير التقليديني 

الرؤية الثالثة : تأثيرات العصر غير 

التقليدي في مجال الطاقة  

الرؤية الرابعة : االستغالل التجاري 

ملصادر الطاقة غير التقليدية ) األداء و 

االجتاهات و التحديات (

الثانية 

" طفرة النفط و الغاز الطبيعي 

في الواليات املتحدة األمريكية "  

الرؤية األولى : تأمني طاقة وافرة و موثوق 

بها بأسعار مقبولة : إحصاءات بسيطة 

الرؤية الثانية : استراتيجيات الطاقة 

املتغيرة و ديناميتها في آسيا  

الرؤية الثالثة  : دور كل نوع من أنواع 

الطاقة الرئيسية ) النفط و الغاز الفحم 

احلجري ( 

الرؤية الرابعة : دور كل نوع من أنواع 

الطاقة الرئيسية ) الطاقة النووية - الطاقة 

املتجددة (

الثالثة 

" استراتيجيات الطاقة املتغيرة 

وديناميتها في آسيا " 

الرؤية األولى : إمدادات الغاز الروسي 

إلى أوروبا 

الرؤية الثانية :أهمية تخزين الغاز

الرابعة 

" إمدادات الغاز الروسي إلى 

أوروبا : احتماالت انقطاع نقل 

الغاز عبر أوكرانيا و تأثيراته " 

الروية األولى :أسعار النفط و االقتصاد 

العاملي  

الرؤية الثانية :  أسواق الغاز : املزيد من 

التدويل و املنافسة 

الرؤية الثالثة : الدور احملتمل ملنتدى الدول 

املصدرة للغاز في األسواق

اخلامسة 

" أسواق الغاز الدولية و منتدى 

الدول املصدرة للغاز في السياق 

االقتصادي " 

الرؤية األولى : أهمية املورفولوجيا 

العمرانية في ترسيخ دعائم املناطق الكفؤة 

طاقيا و كربونيا. 

الرؤية الثانية : مواصفات املدن الذكية  

الرؤية الثالثة :توسعة الشبكة الرئيسية 

املعتمدة على املكونات  

الرؤية الرابعة : ترسيخ دعائم االستدامة 

في املدن الذكية 

السادسة 

" تطور املدن الذكية "  
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الصف العاشر/ كتاب القراءة الذاتية ) الفيدرالية في االمارات( ) املسار 

األكادميي / املنازل (

املوضوعات الباب العام الدراسي

نظرية الفيدرالية 2016-2017 االول

الفيدرالية اإلماراتية الثاني

مستقبل الفيدرالية االماراتية الثالث

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016
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الصف احلادي عشر / العام - املتقدم : كتاب أمن املاء و الغذاء في اخلليج 

العربي ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الرؤية األولى : األمن املائي و األمن 

الغذائي في اخلليج العربي 

الرؤية الثانية : حالة الغموض 

الهيدرولوجي و التغيرات املناخية في دول 

اخلليج العربي 

الرؤية الثالثة : التحديات التي تواجه إدارة 

موارد املياه 

الرؤية الرابعة : إدارة املياه في املناطق 

احلضرية

 الوحدة االولى

" األمن املائي في عالم متغير "

الفصل االول

الرؤية األولى : ندرة املياه في دول اخلليج 

العربية 

الرؤية الثانية : األبعاد اجليوسياسية لندرة 

املياه 

الرؤية الثالثة : املوارد املائية و 

استخدامات املياه في دول مجلس التعاون 

الرؤية الرابعة : أهم التحديات و القضايا 

املائية التي تواجه دول مجلس التعاون

 الوحدة الثانية

" حالة األمن املائي في منطقة 

اخلليج العربي   "

الرؤية األولى : املؤشر االقتصادي لألمن 

املائي في دول اخلليج العربية 

الرؤية الثانية : سياسات األمن املائي 

الوطنية و اإلقليمية في دول اخلليج العربية 

الرؤية الثالثة : مستقبل إمدادات املياه 

و الطلب عليها في دول مجلس التعاون 

اخلليج العربية 

الرؤية الرابعة : املوارد املائية في دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

 الوحدة الثالثة

" إدارة املوارد املائية في منطقة 

اخلليج العربي "

الرؤية األولى : الدوافع الرئيسية إلمدادات 

الغذاء العاملية 

الرؤية الثانية : األمن الغذائي في منطقة 

اخلليج العربي 

نظام البحث و الرؤية الثالثة : التطوير 

الزراعي 

الرؤية الرابعة : العالقة بني املياه و األمن 

الغذائي

 الوحدة الرابعة

" األمن املائي عامليا و اقليميا "

الرؤية األولى : األمن املائي في دولة 

االمارات العربية املتحدة : الفرص و 

التحديات 

الرؤية الثانية : الطلب على موارد املياه في 

دولة االمارات العربية املتحدة 

الرؤية الثالثة : أزمة الغذاء العاملية عام 

2008 و رد فعل دولة االمارات العربية 
املتحدة 

الرؤية الرابعة : األمن الغذائي و املائي 

في دولة االمارات العربية املتحدة : بعض 

االقتراحات و خطة العمل

 الوحدة اخلامسة

" األمن املائي و الغذائي والتنمية 

املستدامة في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة  "
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الصف احلادي عشر/ كتاب القراءة الذاتية ) اجلزر الثالث احملتلة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة( ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات القسم العام الدراسي

الفصل األول : اجلزر منذ التاريخ 

القدمي و حتى حكم القواسم  

الفصل الثاني : اجلزر خالل عهد 

احلماية البريطانية  

الفصل الثالث : االنسحاب 

البريطاني و االحتالل اإليراني 

للجزر  

الفصل الرابع : اجلزر منذ قيام 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

 االول

" السجل التاريخي "

2017-2016

الفصل اخلامس : وجهة نظر 

قانونية حول قضية اجلزر 

الفصل السادس : احتالل اجلزر 

و عدم االستقرار اإلقليمي

 الثاني

" املنظوران القانوني و 

االستراتيجي "

الفصل السابع : ردود فعل العالم 

العربي على احتالل الشاه  للجزر 

الفصل الثامن : ردود فعل العالم 

العربي جتاه سلوك اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية

 الثالث

" التداعيات اإلقليمية "

الفصل التاسع : املجتمع الدولي 

و نزاع اجلزر في الستينات 

الفصل العاشر : املجتمع الدولي 

و نزاع اجلزر في السبعينات 

الفصل احلادي عشر : املجتمع 

الدولي و نزاع اجلزر منذ عام 

1979

 الرابع

" املخاوف الدولية "
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الصف الثاني عشر/ العام- املتقدم : ) كتاب السراب ( ) املسار األكادميي / 

املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الرؤية األولى: اإلسالم دين 

الوسطية واالعتدال 

الرؤية الثانية: االستخالف و 

عمارة األرض  

الرؤية الثالثة : قيادة حكيمة لرؤية 

مستقبلية

 الوحدة االولى

" اإلسالم السياسي بني الواقع و 

اخلرافة "

الفصل االول

الرؤية األولى: نشأة اإلسالم 

السياسي 

الرؤية الثانية: التيارات العامة في 

اإلسالم السياسي 

الرؤية الثالثة: الدين والسياسة 

عالقة تاريخية وصراع دائم

 الوحدة الثانية

" الدين و السياسة "

الرؤية األولى: املشهد السياسي 

في العالم العربي في اجلماعات 

 الدينية

الرؤية الثانية: الستار السياسي 

البراق لإلخوان املسلمني في 

الدول العربية 

الرؤية الثالثة: اآلفاق الفكرية 

للتيار السلفي والصراع 

السياسي

 الوحدة الثالثة

" اجلماعات الدينية السياسية "

الرؤية األولى: حقيقة اجلماعات 

املتطرفة 

الرؤية الثانية: التنظيمات 

اجلهادية وآلية العمل اإلعالمي 

الرؤية الثالثة: اإلخفاق املستمر 

للجماعات الدينية السياسية

 الوحدة الرابعة

"  اجلماعات الدينية السياسية "
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الصف الثاني عشر العام / كتاب القراءة الذاتية ) بقوة االحتاد( ) املسار 

األكادميي / املنازل (

املوضوعات القسم العام الدراسي

الفصل األول :القبيلة العربية 

الفصل الثاني :عصر عاصف 

الفصل الثالث : ممثل احلاكم في 

العني 

 االول

" التراث "

2017-2016

الفصل الرابع : حتمية التغيير 

الفصل اخلامس مبايعة حاكم 

جديد 

الفصل السادس : بناء "أبوظبي" 

جديدة

 الثاني

" التحول "

الفصل السابع : مولد دولة 

الفصل الثامن :بناء الدولة 

الفصل التاسع :الدفاع عن الدولة 

و احملافظة على منجزاتها 

الفصل العاشر : بقوة االحتاد

 الثالث

" االحتاد "

الفصل احلادي عشر: بناء املدن 

الفصل الثاني عشر: الغرض 

األخالقي من الثروة 

الفصل الثالث عشر :احملافظة 

على احلياة الطبيعية

 الرابع

"  اإلرث الطيب "

مقرر مادة الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية  - 2017-2016

للتعليم املستمر
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مقرر مادة الرياضيات

2017 - 2016
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املرحلة التأسيسية : السنة األولى )األول و الثاني(

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

جميع موضوعات الفصول  جميع الفصول من األول إلى 

السادس 

األول

جميع موضوعات الفصول  جميع الفصول من السابع إلى 

العاشر

الثاني

جميع موضوعات الفصول  جميع الفصول من احلادي عشر 

إلى السادس عشر

الثالث

املرحلة التأسيسية : السنة الثانية )الثالث و الرابع(

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

جميع موضوعات الفصول  جميع الفصول من األول إلى 

اخلامس

األول

جميع موضوعات الفصول  جميع الفصول من اخلامس إلى 

احلادي عشر

الثاني

جميع موضوعات الفصول  جميع الفصول من الثاني عشر 

إلى السادس عشر

الثالث

املرحلة التكميلية: السنة الثالثة  )اخلامس و السادس(

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

جميع موضوعات الفصول القيمة املكانية االول

جميع موضوعات الفصول اجلمع والطرح

جميع موضوعات الفصول الضرب

جميع موضوعات الفصول القسمة

جميع موضوعات الفصول الضرب والقسمة وخواص 

العمليات

جميع موضوعات الفصول الكسور

جميع موضوعات الفصول الكسور العشرية

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للتعليم املستمر
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املرحلة التكميلية: السنة الرابعة ) السابع( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الرابعة  

الثامن  ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع موضوعات الوحدة الوحدة األولى  األول

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثانية 

جميع موضوعات الوحدة الوحدة الثالثة 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف التاسع ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

 Preparing to Math I
I التهيئة للرياضيات املتكاملة

 CH 00 الفصل االول

 Expressions,
 Equations, and

  Functions
    التعابير واملعادالت والدوال

CH 01 

 Linear Equations
  املعادالت اخلطية

CH 02 

 Linear Functions
الدوال اخلطية

) الدرسني 5 - 6  مت ترحيلهم 

للفصل الدراسي الثاني ( 

CH 03 

 Equations of Linear
 functions

   معادالت الدوال اخلطية 

) مت ترحيل الفصل كامال للفصل 

الدراسي الثاني (

CH 04 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف العاشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

 Preparing for Math II
 II التهيئة للرياضيات املتكاملة

 CH 00 الفصل االول

 Quadratic
 Expressions and

 Equations
التعابير واملعادالت التربيعية

CH 01 

 Quadratic
 Functions and

 Equations
الدوال واملعادالت التربيعية

CH 02 

 Quadratic
 Functions and

 Relations
الدوال والعالقات التربيعية

) الدرسني 4 - 5 مت ترحيلهم 

للفصل الدراسي الثاني ( 

CH 03 

 Exponential and
 Logarithmic

 Functions and
 Relations

الدوال والعالقات األّسية 

واللوغاريتمية

) مت ترحيل الفصل كامال للفصل 

الدراسي الثاني (

CH 04 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف احلادي عشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

  Preparing for Math
 III

III  التهيئة للرياضيات املتكاملة

 CH 00 الفصل االول

 Equations and
  Inequalities
املعادالت واملتباينات

CH 01 

 Linear Relations
and Functions
العالقات والدوال اخلطية

CH 02 

 Systems of
 Equations and
  Inequalities

أنظمة املعادالت واملتباينات

) الدروس 3 - 5 - 6  مت 

ترحيلهم للفصل الدراسي الثاني 

 )

CH 03 

 Polynomials
 and Polynomial

Functions
   كثيرات احلدود والدوال 

كثيرات احلدود 

) مت ترحيل الفصل كامال للفصل 

الدراسي الثاني ( 

CH 04 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للتعليم املستمر
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الصف الثاني عشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الباب الفصل الدراسي

 Preparing for Math 
IV

التهيئة للرياضيات املتكاملة      

IV

 CH 00 الفصل االول

Functions from 
a Calculus 
Perspective

الدوال من منظور التفاضل 

والتكامل

CH 01 

Power, Polynomial, 
and Rational 

Functions
دوال القوة والدوال كثيرات 

احلدود والدوال النسبية

CH 02 

Exponential and 
Logarithmic 

Functions
الدوال األسّية واللوغاريتمية

) الدرسني 4 - 5   مت ترحيلهم 

للفصل الدراسي الثاني ( 

CH 03 

Trigonometric 
Functions
الدوال املثلثية

) مت ترحيل الفصل كامال للفصل 

الدراسي الثاني ( 

CH 04 

مقرر مادة الرياضيات - 2017-2016

للتعليم املستمر
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مقرر مادة العلوم

2017 - 2016
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املرحلة التأسيسية : السنة األولى )األول و الثاني(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

العلوم األحيائية الوحدة الثالثة  األول

املادة الوحدة الرابعة

األنظمة البيئية الوحدة اخلامسة 

املرحلة التأسيسية : السنة الثانية )الثالث و الرابع(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

العلوم األحيائية الوحدة الثالثة  األول

الطاقة واحلركة  الوحدة الرابعة

التلوث البيئي الوحدة السادسة

املرحلة التكميلية: السنة الثالثة  )اخلامس و السادس( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

الكائنات احلية  اجلزء األول: الوحدة األولى   األول

التكاثر والتغير  اجلزء األول: الوحدة الثانية 

تصنيف املادة  اجلزء األول: الوحدة الثالثة 

استقصاء احلركة  اجلزء األول: الوحدة الرابعة 

األرض املتغيرة  اجلزء األول: الوحدة اخلامسة  الثاني

علم الفضاء  اجلزء األول: الوحدة السادسة 

أجهزة جسم اإلنسان    اجلزء الثاني: الوحدة األولى 

صحة جسم اإلنسان    اجلزء الثاني: الوحدة الثانية 

تغيرات املادة  اجلزء الثاني: الوحدة الثالثة  الثالث

الطاقة واحلياة    اجلزء الثاني: الوحدة الرابعة 

عمليات سطح االرض    اجلزء الثاني: الوحدة اخلامسة 

استكشاف الكون  اجلزء الثاني: الوحدة السادسة 

مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للتعليم املستمر
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املرحلة التكميلية: السنة الرابعة ) السابع( 

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التفسيرات العلمية الوحدة األولى  األول

العلم والتكنولوجيا واملجتمع  الوحدة الثانية 

سطح األرض املتغير  الوحدة الثالثة 

الطقس وتأثيراته  الوحدة الرابعة  

املناخ الوحدة اخلامسة  

الثامن  ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

حل املشكالت العلمية  الوحدة األولى  األول

طبيعة التكنولوجيا  الوحدة الثانية 

الصفائح التكتونية  الوحدة الثالثة 

الزالزل والبراكني  الوحدة الرابعة  

الطقس  الوحدة السابعة

املياه العذبة  الوحدة الثامنة

بنية اخللية ووظيفتها  الوحدة التاسعة

التاسع ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

طبيعة العلم  الوحدة صفر األول

املعادن  الوحدة األولى 

الصخور النارية الوحدة الثانية 

الصخور الرسوبية والصخور 

املتحولة 

الوحدة الثالثة 

التجوية والتعرية والتربة

) مت حتويل القسم الثالث إلى 

مطالعة ذاتية  ( 

الوحدة الرابعة   

مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للتعليم املستمر
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العاشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

جميع دروس الوحدة اإللكترونات في الذرات  األول

جميع دروس الوحدة اجلدول الدوري والقانون الدوري  

جميع دروس الوحدة املركبات األيونية والفلزات 

) القسم 1 و2 و3 فقط ( املول 

) القسم 1( التفاعالت الكيميائية 

مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للتعليم املستمر
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مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف احلادي عشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

املنهج العلمي

 النظريات والقوانني

وحدات النظام الدولي

التحليل البعدي

األرقام املعنوية

الضبط والدقة

مدخل إلى علم الفيزياء )مراجعه( الفصل االول

 الكميات املتجهة وغير املتجهة 

)العددية(

التمثيل البياني 

السرعة املتجهة والقياسية

متثيل احلركة )مراجعه(

 الرسوم البيانية )السرعة املتجهة 

الزمن(

حساب التسارع املتوسط 

والتسارع اللحظي

 معادالت احلركة بتسارع الثابت

السقوط احلر

احلركة املتسارعة )مراجعه(

 القوة ورسم اجلسم احلر محصلة 

القوى

قانون نيوتن األول واالتزان

قانون نيوتن الثانيقانون نيوتن 

الثالث

القوى في حياتنا )الوزن، القوة 

العمودية ...الخ

القوى في بعد واحد )مراجعه(

 املتجهات

 االحتكاك

القوى في بعدين

اإلزاحة والقوى في بعدين

 حركة املقذوف

احلركة الدائرية

احلركة في بعدين

 حركة الكواكب واجلاذبية

استخدام قانون اجلذب الكوني ) 

يحول إلى مطالعة ذاتية( 

اجلاذبية
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الصف الثاني عشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

التكاثر اجلنسي وعلم الوراثة القسم 1: االنقسام املنصف  الفصل االول

 القسم 2:الوراثة املندلية 

 القسم 3:ارتباط اجلينات وتعدد 

املجموعات الكروموسومية 

 القسم 1:األمناط الرئيسية 

للوراثة البشرية 

التوارث املعقد والوراثة البشرية 

القسم 2:األمناط املعقدة للوارثة 

القسم 3:الكروموسومات والوراثة 

البشرية 

القسم 1:علم الوراثة التطبيقية  علم الوراثة والتقنية

القسم 2:تكنولوجيا احلمض 

النووي

القسم 3:اجلينوم البشري

القسم 1: التنوع األحيائي التنوع األحيائي واحملافظة عليه 

القسم 2:التهديدات التي يواجهها 

التنوع األحيائي

القسم 3:احملافظة على التنوع 

األحيائي

القسم 1: تركيب اجلهاز العصبي اجلهاز العصبي ) مت ترحيل 

الوحدة كاملة للفصل الدراسي 

الثاني ( 
القسم 2:تنظيم اجلهاز العصبي

القسم 3:احلواس

مقرر مادة العلوم - 2017-2016

للتعليم املستمر



48

مقرر مادة علوم الكمبيوتر

2017 - 2016
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مقرر مادة علوم الكمبيوتر - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف العاشر العام ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

01. COMPUTER 
NETWORKING 

FUNDAMENTALS 1  

 Network الفصل االول

02. COMPUTER 
NETWORKING 

FUNDAMENTALS 2  
03. NETWORK 

SECRUITY 
01. FOOTPRINT  Information 

Security02. ELECTRONIC 
TRANSACTIONS 
01. MULTIMEDIA  Animation

02. SYNFIG STUDIO  
03. DIGITALIZATION  

04. ANIMATION  
05. FINALIZATION 

SCENES
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مقرر مادة علوم الكمبيوتر - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف احلادي عشر العام/ الثاني عشر ) املسار األكادميي / املنازل (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

01. REVISION  Problem Solving in 
JAVA ( 1 ) 

الفصل االول

02. NESTED IF 
STATEMENT  

03. REPETITION | 
WHILE LOOP 1  

04. REPETITION | 
WHILE LOOP 2  

05. REPETITION | 
WHILE LOOP 3  
06. PRACTICAL 

ACTIVITY  
07. REPETITION | 

FOR LOOP  
08. REPETITION | 

NESTED CONTROL 
STRUCTURES  

09. PRACTICAL 
ACTIVITY  

10. HCI | GRAPHIC 
USER INTERFACE 

(GUI)  
11. PROJECT 
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مقرر مادة العلوم الصحية

2017 - 2016



52

مقرر مادة العلوم الصحية - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف العاشر) املسار األكادميي / املنازل  - اناث فقط(

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

الصحة و العافية و أبعادها  

الطبيعة الديناميكية و املتغيرة 

للصحة و العافية 

العوامل التي تؤثر على صحتك و 

عافيتك

 االول

الصحة والعافية

الفصل االول

الهوية الشخصية فيما يتعلق 

بالصحة و العافية 

استخدام نقاط القوة الشخصية 

لتطوير الهوية الشخصية 

تعزيز تقدير الذات االيجابية

 الثاني

الهوية الشخصية

 العالقات املختلفة التي نختبرها  

خصائص العالقات اإليجابية 

استراتيجيات بناء عالقات 

إيجابية

ضغط االقران

 الثالث

بناء العالقات االيجابية

مراحل احلياة و املراهقة و البلوغ 

الدورة الشهرية 

التعامل مع التغيرات اجلسدية و 

االجتماعية و العاطفية املرتبطة 

بالبلوغ

النظافة الشخصية

 الرابع

املراهقة والنمو والتغيير

األكل الصحي و املبادئ 

اإلرشادية الغذائية 

اتخاذ خيارات غذائية صحية 

التأثيرات الغذائية الثقافية 

إنشاء خطة غذاء و تغذية 

شخصية 

األمراض املزمنة و خيارات 

الغذاء الصحي

 اخلامس

الغذاء والتغذية
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مقرر مادة العلوم الصحية - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف احلادي عشر/ الثاني عشر ) املسار األكادميي / املنازل  - اناث فقط(

املوضوعات الفصل الفصل الدراسي

ما هي الصحة العقلية 

الشباب و صحتهم و عافيتهم 

العقلية 

اضطرابات الصحة العقلية التي 

تؤثر على الشباب 

احلفاظ على دعم صحتنا و 

عافيتنا العقلية 

الوعي و إدارة التوتر و 

االسترخاء 

استخدام طريقة االستقصاء 

 االول

الصحة والعافية العقلية

الفصل االول

أهمية احلفاظ على عالقات 

إيجابية 

مهارات حل النزاعات 

التعامل مع ضغط األقران

 الثاني

احلفاظ على عالقات ايجابية

املخاطرة و السالمة الشخصية 

أهمية الشعور باالنتماء 

استكشاف قضايا سالمة الشباب 

استراتيجيات لتعزيز سالمة 

الشباب 

الدعوة ملمارسات سالمة املجموعة

 الثالث

سالمة املجموعة

ما هي فوائد النشاط البدني 

معوقات النشاط البدني و السلوك 

اخلامل 

حتدي النشاط البدني الشخصي 

استراتيجيات ملعاجلة قلة النشاط 

البدني و السلوك اخلامل 

 الرابع

الفوائد الصحية للنشاط البدني
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مقرر مادة إدارة األعمال

2017 - 2016
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مقرر مادة إدارة األعمال - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف العاشر )  املنازل فقط (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 : What is a 
business? 

Business Vision and 
Goals

First term

1.2 : Goals and 
objectives 

1.3 : Business Vision 

1.4 : Business 
development 

1.5 : Characteristics of 
a successful business 

1.6 : Barriers in business 

1.7: Why do businesses 
fail? 

2.1 Understanding the 
concept of business  

21st Century 
Business

2.2 Needs and Wants  

 2.3 History of business  

2.4 Business during 
industrialisation  
2.5 21st Century 

Business and 
Technology  

2.6 Development 
of the UAE Tourism 

Industry  
2.7 The rise and fall of 

the oil industry
3.1 What is 

Entrepreneurship?  
Entrepreneurship

3.2 Purpose of 
entrepreneurship  

3.3 Characteristics 
of a successful 
entrepreneur  

3.4 Factors driving an 
entrepreneur  
3.5 Impact of 

entrepreneurship on 
the economy  
3.6 Impact of 

entrepreneurship in 
the development of 

the UAE
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مقرر مادة إدارة األعمال - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف احلادي عشر ) املنازل فقط (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 What is a Business? Business and 
Entrepreneurship in 

the UAE

First term
1.2 Business 

Development  
1.3 Development 
of the UAE Tourism 

Industry  
1.4 What is 

Entrepreneurship?  
1.5 What drives an 

Entrepreneur?  
1.6 Impact of 

Entrepreneurship on 
the Economy  
1.7 Impact of 

Entrepreneurship on 
the development of 

the UAE
2.1 What is a business?  Business Activity
2.2 Needs and Wants  

2.3 The Economic 
Problem  

 2.4 Factors of 
Production  

2.5 Opportunity Cost  

 2.6 Specialisation  

 2.7 Added Value  

3.1 Classification of 
businesses  

Classification of 
Business

3.2 Chain of 
production

3.3 The private and 
public sectors

3.4 The changing 
importance of 

business classification
3.5 Measure the size 

of a business
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مقرر مادة إدارة األعمال - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف الثاني عشر ) املنازل فقط(

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 What is a CV?  Writing a CV First term
 1.2 Key Features of a 

CV  
1.3 Importance of 

Integrity  
1.4 Creating a CV

2.1 Career Choice  Making Informed 
Career Decisions 2.2 Paid Employment  

2.3 Higher Education  

2.4 Vocational 
Training Programmes  

2.5 Volunteering  

3.1 Applying for a Job 
or a Course  

Applying for Jobs 
or Courses

3.2 Methods of 
Application  

 3.3 Job and Course 
Application  

3.4 Competency 
Questions 

3.5 Answering 
Competency based 

Questions  
3.6 General Questions  

3.7 Cover Letter 

4.1 What is a Job 
Interview?  

Job Interview Skills

4.2 Preparing for a 
Job Interview  

4.3 Types of Job 
Interview  

 4.4 Interview 
Questions 

4.5 Answering 
Interview Questions  

4.6 Body Language in 
Interviews  

 4.7 Questions to ask in 
an Interview  
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مقرر مادة مهارات احلياة

2017 - 2016
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مقرر مادة مهارات احلياة - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف العاشر ) املنازل - ذكور فقط (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 Describe what a plan is  
1.2 Describe the principles 

of planning  
1.3 Identify the benefits of 

planning  
1.4 Demonstrate the 
principles of planning  

1.5 Complete an 
unplanned activity 

Planning الفصل االول

2.1 Describe what problem 
solving is  

2.2 Describe the principles 
of problem solving  

2.3 Identify different 
problem solving styles  

2.4 Demonstrate effective 
problem solving skills  

2.5 Describe the process of 
decision making 

Problem solving

3.1 Describe what 
communication is  

3.2 Identify the 
different methods of 

communication  
3.3 Describe the 

communication process  
3.4 Describe the 

importance of listening  
3.5 Describe assertive 

communication  
3.6 Demonstrate how to 
communicate in a team 

Communication

4.1 Describe teamwork 
and identify different types 

of teams  
4.2 Describe the process of 

working as a team  
4.3 Describe the 

characteristics of a good 
team  

4.4 Explain the benefits of 
working in a team  

4.5 Demonstrate effective 
teamwork skills 

Teamwork
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مقرر مادة مهارات احلياة - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف احلادي عشر ) املنازل - ذكور فقط (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 Describe communication in 
a team environment  

1.2 Describe what assertive 
communication is within a 

team activity  
1.3 Apply assertive 

communication skills in your 
daily life  

1.4 Identify the benefits of 
assertive communication  

1.5 Explain what being assertive 
means to you

 Communicating in 
a Team

الفصل االول

2.1 Describe the process of 
goal setting  

2.2 Describe what SMART goal 
setting is  

2.3 Identify the benefits of 
SMART goal setting  

2.4 Explain how to set a SMART 
goal  

2.5 Demonstrate personal 
SMART goals  

2.6 Describe how you could 
achieve SMART goals in the 

UAE  
2.7 Describe how you could 

achieve SMART goals as part of 
a team

SMART Goals

3.1 Describe what motivation is  
3.2 Identify and explain what 

motivates you  
3.3 Identify the difference 

between intrinsic and extrinsic 
factors  

3.4 Explain how to motivate 
yourself and others  

3.5 Demonstrate a motivated 
atmosphere  

3.6 Describe personality traits 
and identify own personality 

traits

Motivation

4.1 Identify the different 
methods to apply for a job  
4.2 Identify the information 
required to apply for a job  

4.3 Describe how to select a 
suitable job for you  

4.4 Demonstrate a successful 
job interview  

4.5 Describe the process of 
applying for a job in the UAE  

Applying for 
Employment

5.1 Describe what conflict 
resolution is  

5.2 Explain the process of 
conflict resolution  

5.3 Describe how to resolve 
conflict  

5.4 Provide examples of conflict 
resolution

Conflict Resolution
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مقرر مادة مهارات احلياة - 2017-2016

للتعليم املستمر

الصف الثاني عشر ) املسار األكادميي /  املنازل - ذكور فقط (

املوضوعات الوحدة الفصل الدراسي

1.1 Describe communication in 
a team environment  

1.2 Describe what assertive 
communication is within a 

team activity  
1.3 Apply assertive 

communication skills in your 
daily life  

1.4 Identify the benefits of 
assertive communication  

1.5 Explain what being assertive 
means to you

 Communicating in 
a Team

الفصل االول

2.1 Describe the process of 
goal setting  

2.2 Describe what SMART goal 
setting is  

2.3 Identify the benefits of 
SMART goal setting  

2.4 Explain how to set a SMART 
goal  

2.5 Demonstrate personal 
SMART goals  

2.6 Describe how you could 
achieve SMART goals in the 

UAE  
2.7 Describe how you could 

achieve SMART goals as part of 
a team

SMART Goals

3.1 Describe what motivation is  
3.2 Identify and explain what 

motivates you  
3.3 Identify the difference 

between intrinsic and extrinsic 
factors  

3.4 Explain how to motivate 
yourself and others  

3.5 Demonstrate a motivated 
atmosphere  

3.6 Describe personality traits 
and identify own personality 

traits

Motivation

4.1 Identify the different 
methods to apply for a job  
4.2 Identify the information 
required to apply for a job  

4.3 Describe how to select a 
suitable job for you  

4.4 Demonstrate a successful 
job interview  

4.5 Describe the process of 
applying for a job in the UAE  

Applying for 
Employment

5.1 Describe what conflict 
resolution is  

5.2 Explain the process of 
conflict resolution  

5.3 Describe how to resolve 
conflict  

5.4 Provide examples of conflict 
resolution

Conflict Resolution
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 مع متنيات إدارة مناهج الصفوف العليا

لكم بالنجاح


