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العلوم التطبيقية/ دبلوم الدراسات العليا

(سنتين1-2)
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منظومة التعليـم في دولة

اإلمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

(غير إلزامي)سنوات 6-4األعمار من | رياض األطفال 

(غير إلزامي)4-0األعمار | رعاية/ حضانة

الطفولة المبكرة

1-4الصفوف 

(سنوات4)9-6األعمار 

الحلقة األولى

(8-5الصفوف)برنامج النخبة 

في المئة من الطالب في نتائج االختبارات الوطنية10أعلى 

(سنوات4)14-10األعمار

8-5الصفوف 

(سنوات4)14-10األعمار 

دبلوم عالي/  دبلوم 

(سنوات2-3)
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العلوم التطبيقية/ درجة البكالوريوس 

(سنوات3-4)

دبلوم الدراسات العليا

(سنتين1-2)

درجة البكالوريوس

(سنوات3-4)

العلوم التطبيقية/ درجة الماجستير 

(سنتين2)

العلوم التطبيقية/ هدرجة الدكتورا

(سنوات3-5)

درجة الماجستير

(سنتين2)

(سنوات3-5)

هدرجة الدكتورا

مشتركةشهادة

والماجستيرالبكالوريوس

(سنوات4-5)
دبلوم الدراسات العليا

(سنة واحدة)

درجة الماجستير

درجة البكالوريوس

االلتحاق الجامعي المتقدم

(سنوات3)

(سنتين2)

الثانيةالحلقة
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(سنوات4)عاًما18إلى 14األعمار من (12-9الصفوف )

كمةا تحةدد مؤسسةات . ية المسةتقبليةلتنميةة البرةرط اتقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق العمل وخط

حسة  المسةار الةذي تخرجةوا منة  كما تضع مؤسسات التعليم العالي رروط قبول الطلبة فةي البةرامج المختلفةة ب. التعليم العالي أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبقًا إلمكانياتها ورسالتها وأهدافها

.ومستويات أدائهم في المرحلة الثانوية ونتائجهم في اختبار اإلمارات القياسي

امعي مما يتةيح تقلةيص مةدة درسي والتخصص الجالميتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعالي اعتماد واحتسا  مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة الجامعية بحس  المسار 

.الدراسة الجامعية

سن البداية النظري
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ميةيالمسارات األكاد

في المئة من الطالب في 10أعلى 

االختبارات الوطنية نتائج

التعليـــــــم المستـــــــمرالحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

العام المسارالمسار التطبيقيمحو األمية

األكاديمي
المؤهالت المهنيةالتعليم المنزلي

مركز التعليم والتطوير الِمْهني

االلتحاق بالعمليبرنامج  تجسير

المسارات التقنية والمهنية

العامالمتقدم
التطبيقي ميات المتخصصةيكاداأل العامالتقني  التقني المتقدم

15

18

برامج ثانويات التكنولوجيا 

التطبيقي 

النخبة



العودة إلى محتويات العرض

دولة اإلمارات في منظومة التعليم

العربية المتحدة

مقدمة
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دستور دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

رؤية دولة اإلمارات

2021العربية المتحدة
مئوية اإلمارات 

2071

االستراتيجية 

ارالوطنية لالبتك

استراتيـجيـة 

اإلمارات للذكاء 

االصطناعي

االستراتيجية 

الوطنية للقراءة

الوطنية االستراتيجية

لألمومة والطفولة 

2017-2021

استراتيجية دولة 

اإلمارات السترراف 

المستقبل

استراتيجية اإلمارات 

بعةللثورة الصناعية الرا

استراتيجية المهارات

المتقدمة

البرنامج الوطني 

للتسامح

ية االستراتيجية الوطن

لتمكين الربا 

مبادرة حكومة 

اإلمارات الذكية
منظومة التميز 

الحكومي

ركائز تطوير منظومة التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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متحدون
متحدون في المصيرمتحدون في المسؤولية

متحدون في المعرفة متحدون في الرخاء

مجتمع متالحم 

محافظ على هويت 

نظام تعليمي رفيع المستوى•

نظام صحي بمعايير عالمية•

متكاملةبيئة مستدامة وبنية تحتية•

اقتصاد معرفي تنافسي

مجتمع آمن 

وقضاء عادل

نسبة االلتحاق برياض

الحكومية )األطفال 

(والخاصة

نسبة اإلنفاق على 

البحث والتطوير من 

يالناتج المحلي اإلجمال

مؤرر اختبار من 

دولة15أفضل 

ي نسبة التخرج ف

المرحلة الثانوية
مؤرر اختبار من 

دولة20أفضل 

PISATIMSS98%

95%1.5%

نسبة الطلبة بمهارات

يةعالية في اللغة العرب

90%

نسبة المدارس بقيادة

ةمدرسية عالية الفعالي
نة نسبة االلتحاق بالس

التأسيسية

نسبة المدارس 

بمعلمين ذوي جودة 

عالية

100%100%0%

2021رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 



.األمدوطويلمتكاملحكوميعملبرنامج•

التكنولوجيةاعلةىيركزالذيالتعليمفياالستثمار•

.المتقدمة

تُرّسة  فةيإماراتيةةأخالقيةةقةيممنظومةةبنةاء•

.المستقبلأجيال

.الوطنياالقتصادفياإلنتاجيةمستوىرفع•

.المجتمعيالتماسكتعزيز•

تعليم للمستقبل

حكومة تستررف المستقبل

اقتصاد معرفي متنوع

مجتمع أكثر تماسًكا

8

2071مئوية اإلمارات 
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لمالعافياألفضل
تعزيةةةز منظومةةةة 

رالتعلم المستم
المنظومةةةة 

ةالتعليمي

ة القةةةةيم األخالقيةةةة

واإليجابية

بة تعزيز قدرات الطل

ء ارليكونةةوا خيةةر سةةف

(الدبلوماسية)

ة عقول منفتحةة مطلعة

على تجار  العالم

ة بنةةةاء القةةةيم المهنيةةة

وأخالقيات العمل

بنةةةةةةةةاء قةةةةةةةةدرات 

ويةالقيادات الترب
مجةالتركيز على البر

غةةةةةةةةةرس األخةةةةةةةةةالق 

يةاإلماراتية واإليجاب

ع تبةةادل الخبةةرات مةة

أفضةةةةةةةةةل أنظمةةةةةةةةةة 

لمالتعليم في العا

استكراف المواهة 

والمهارات الفردية

لمناهج المستقب
تحويل المدارس إلةى

حاضةةةةةةةنات لريةةةةةةةادة 

األعمال واالبتكار 

التركيةةةةةةز علةةةةةةى 

يقيالتعليم التطب

مةة تعزيز مبادئ الخد

عالمجتمعية والتطو

تةةةةةةةةةةةاري  الةةةةةةةةةةةدول 

وثقافاتها واللغات

تطةةةوير البةةةرامج

الرياضية

التركيةةةةةةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةةةةةةى 

تخصصةةةةةةةات العلةةةةةةةوم 

دمةةة، والتكنولوجيةةا المتق

والفضةةةةةاء والهندسةةةةةة، 

واالبتكةةةةةةةار، والعلةةةةةةةوم 

الطبيةةةةةةةةة والصةةةةةةةةحية، 

والفنةةةةةةةةةةون والعلةةةةةةةةةةوم 

.ماإلنسانية والتصمي

ميةة المؤسسةات التعلي

،مؤسسةةةةةةات ذكيةةةةةةةة

،ومراكةةةةةز معرفيةةةةةة

.وبحثية عالمية

ات إعادة توجي  البعث

ز الدراسةةةةةية للتركيةةةةة

علةةةةى التخصصةةةةات

.المطلوبة

123101112

456131415

789161718

192021

ــمالتعليــــــ

2071مئوية اإلمارات 



قيةاألخالالقيمترسي 

.اإليجابيةوالتوجهات

دولالتجار علىمنفتحةعقولتكوين

تاري طلبةالتعليمعبر،المتقدمة

،األخرىالدولوحضاراتوثقافات

،اليابانية :مثل)جديدةلغاتوتدريسهم

.ةوالكوري،والصينية

ومالعلتدريسمستوىتعزيز

.المتقدمةوالتكنولوجيا

مستوىمناإلعالء 

يفوالمهنيةاالحترافية

.التعليميةالمؤسسات

تكونأنمنالمدارستمكين

ةريادمجالفيحاضنةبيئة

.واالبتكاراألعمال

المواه استكراف

منذللطلبةالفردية

.األولىالدراسيةالمراحل مالتعلّ منظومةتعزيز

والتكامليالمستمر

قوائمضمنإماراتيةجامعاتوجود

تكون،عالمياالجامعاتأفضل

احثينوالبواألكاديميينللطلبةجاذبة

.العالمأنحاءمختلفمن

10

التعليم والمستقبل
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خطةوة حكومة دولة اإلمارات، مجموعة من اإلجراءات والقرارات المتعلقة بالنظام التعليمي في دولة اإلمارات العربيةة المتحةدة، كاتخذت

د علةى توليةد المعرفةة أساسية للتحول من االقتصاد الذي يعتمد على النفط وصناعات  والقطاعات التقليدية، إلى اقتصةاد المعرفةة الةذي يعتمة

.ونقلها، وتوظيفها، واالبتكار، وريادة األعمال

" العةاليالتعلةيم"و" التربيةة والتعلةيم"دمج وزارتةي 

فةةي وزارة واحةةةدة، وبةةةثدارة ثالثةةةة وزراء يتولةةةون

ولةة مهام التخطيط للتعليم وإدارتة  مةن مرحلةة الطف

توحيةةد حتةةى إتمةةام كافةةة مسةةتويات التعلةةيم العةةالي  ل

الجهةةةةود والسياسةةةةات، وتررةةةةيد المةةةةوارد الماليةةةةة 

تعلةةيم والبرةةرية، وتجسةةير الفجةةوة بةةين مخرجةةات ال

.العام والعالي ومتطلبات سوق العمل

تطةةةوير نمةةةوذج وطنةةةي رةةةامل للمدرسةةةة، يتسةةةم 

ِلةق  علية  بمواصفات قياسية عالمية المسةتوى، أُطْ 

، وتعميم هذا النمةوذج علةى"اإلماراتيةالمدرسة"

.مستوى الدولة

2017-2015اإلجراءات والقرارات المتعلقة بالنظام التعليمي 
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تعلةةةةةةةيم ابتكةةةةةةةاري لمجتمةةةةةةةع 

. معرفي ريادي عالمي

الرؤية

ي ذي بناء وإدارة نظام تعليمةي ابتكةاري لمجتمةع معرفة

يلبّةةي تنافسةةية عالميةةة، يرةةمل كافةةة المراحةةل العمريةةة، و

: لاحتياجةةات سةةوق العمةةل المسةةتقبلية، وذلةةك مةةن خةةال

قةديم ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعلةيم، وت

.ينخدمات متميزة للمتعاملين الداخليّين والخارجيّ 

الرسالة

وزارة التربية والتعليم
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ي بيئةةة ترسةةي  ثقافةةة االبتكةةار فةة

العمل المؤسسي

ة ضةةمان بيئةةات تعليميةةة آمنةةة وداعمةة

ومحفزة للتعلم

ضةةةمان تعلةةةيم متكةةةافذ بمةةةا فةةةي ذلةةةك

التعليم ما قبل المدرسة
01

02
قياديةةة تحقيةةق كفةةاءة متميةةزة للهيئةةات ال

والتعليمية

ضةةمان جةةودة وكفةةاءة وحوكمةةة األداء 

03التعليمي والمؤسسي

04

05

06

07

08

اسةةةةةتقطا  وتأهيةةةةةل الطلبةةةةةة لاللتحةةةةةاق

ولةةة بمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي، داخةةل الد

وخارجهةةةا، بمةةةا يتناسةةة  مةةةع احتياجةةةات 

سوق العمل

ار وفةق تعزيز قدرات البحث العلمي واالبتك

معايير تنافسية عالمية

ة، ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية

وفةةةةةةق معةةةةةةايير الجةةةةةةودة والكفةةةةةةاءة 

والرفافية

األهداف االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم



:التعليم العام

المدرسة اإلماراتيــة

العودة إلى محتويات العرض



في هي منظومة التعليم المدرسي الوطنية" المدرسة اإلماراتية"

ال ملٍ  دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق تعليم نوعي فع

.لتطلعات ورؤية الدولة المستقبلية

15

المدرسة اإلماراتية



يثة االستناد إلى مناهج علمية حد

ة تهدف إلكسا  الطلب،ومطورة

مهارات التفكير العليا

ة فةةي تطةةوير قةةدرة الخةةريجين للمنافسةة

سةةةةوق العمةةةةل فةةةةي القطةةةةاعين العةةةةام 

ومواكبةةةةة تغيةةةةرات سةةةةوق ،والخةةةةاص

.العمل العالمي

ة حزمة تطويرية: المدرسة اإلماراتية

متكاملةةةة ترةةةمل كافةةةة جوانةةة  نظةةةام 

:التعليم العام، بما فيها

علمالسُّلَّم التعليمي ومسارات الت

التعلم الذكيالتقييم

الجودة والرقابةالمناهج

األنشطة الالصفيةالتدريس

"المدرسة اإلماراتية"

ة مواصةةةفات قياسةةةي

عالمية المستوى

اليةة تعزيز كفةاءة وفع

عمليةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةيم 

والتعلم والتقييم

ستستمر في إحداث تحول جذري في 

مقومات وركل التعليم في الدولة

16

المدرسة اإلماراتية
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المعرفةالرخصية

فةةةةةةةي مجتمةةةةةةةعالفعةةةةةةة

المعرفةةةةةةةةةة بأبعادهةةةةةةةةةا 

ة التقليديةةةةةة والمعاصةةةةةر

.والمفاهيمية

المهارات

oمبدع ومفكر.

oمتعاون.

o ثنائي اللغة.

oامتمكن من التكنولوجي.

سمــــــــات

الخريــــج

oأصيل.

oقيادي.

o واثق بنفسـ.

oلمعرفةباوف غر.

خّريج المدرسة اإلماراتية
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قيادة مميزة

بيئة مدرسية 

جاذبة وحديثة

رراكة 

مجتمعية

رعاية ودعم 

للطلبة

أنرطة

الصفية

التعليم المناهج

التقييم المدرسة اإلماراتية



من التعلم التقليدي إلى التعلم الذكي
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حمد بدأ انطالق برنامج الري  م

بةةةن رارةةةد للةةةتعلم الةةةذكي عةةةام 

مدرسة للصةف 50في 2012

السةةةةابع فقةةةةط، ثةةةةم امتةةةةد عةةةةام 

مدرسة100ليرمل 2013

أصبح برنةامج محمةد بةن رارةد

مةةن للةةتعلم الةةذكي متاحةةا للجميةةع

ريةةةاض األطفةةةال حتةةةى الصةةةف 

الثاني عرر

ي توسعت منظومةة الةتعلم الةذك

ليةلترمل طلبة الدراسة المنز

وكةةةذلك( تمكةةةين)انطةةةالق برنةةةامج 

انطةةةةةةالق المدرسةةةةةةة االفتراضةةةةةةية 

للطلبةةةةة الةةةةذين تعةةةةذر حضةةةةورهم 

للمدرسة وفق رروط محددة

كلانطالق التعلم الذكي ليرمل

مسةةةارات المدرسةةةة اإلماراتيةةةة 

لجميع طلبتها

20122017201820192020

حيث مرت منظومة التعليم الذكي بعدة مراحل في دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى وصلت إلى ما وصلت إلي  اآلن،

:تضمنت مراحل التعليم الذكي في المدرسة اإلماراتية ما يلي



أنواع التعلم في المدرسة اإلماراتية الذكية
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التعلم اإللكتروني

ي يتم ترمل أنرطة التعلم الت

تقةةةةةديمها عبةةةةةر المنصةةةةةات 

تابعةةةة التعليميةةةة المختلفةةةة ال

.ملوزارة التربية والتعلي

التعلم المدرسي

اتبةةةةةاع أسةةةةةالي  التمةةةةةدرس 

لتواصل التقليدية بحيث يتم ا

لبةة مباررة بةين المعلةم والط

ي خالل الحصة الدراسةية فة

.الصف الدراسي



خصائص التعلم في المدرسة اإلماراتية الذكية
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التعلم 

اإللكتروني

المباشر

ال حاجةةةةة لوجةةةةود معلةةةةم أثنةةةةاء 
حصص التعلم الذاتي

ه التوقيةةت أكثةةةر مرونةةةة ويحةةةدد
الطال 

يركةةةةةز علةةةةةى زيةةةةةادة العمةةةةةق 
المعرفي والمهاري للطلبة

ونةي تكون حصةة الةتعلم اإللكتر
تسةا  الذاتي تفاعلية كما يةتم اح

قييمالواجبات المنزلية ضمن الت

يسةةةتوج  وجةةةود معلةةةم للمةةةادة 
طوال فترة الحصة الدراسية

وجةةةةةةةةةود مواقيةةةةةةةةةت محةةةةةةةةةددة 
ةالمباررللحصص الدراسية 

يركةةةةز علةةةةى المحتةةةةوى الةةةةذي 
بةل يحتاج ررح وتوضةيح مةن ق

المعلم

ونةي تكون حصةة الةتعلم اإللكتر
المبارر تراركية 

التعلم 

اإللكتروني

الذاتي



تطبيق خصائص التعلم في المدرسة اإلماراتية الذكية
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ة يةةةةتم احتسةةةةا  الواجبةةةةات المنزليةةةة

سةةها واألنرةةطة التفاعليةةة التةةي يمار

الطال  ضمن التقييم المستمر

الواجبات واألنشطة

ر يتم احتسا  عدد سةاعات الحضةو

د للطلبةةةةة للتأكةةةةد مةةةةن تغطيةةةةة العةةةةد

المطلو  من الحصص لكل مادة

ساعات الحضور

رونةي تكون حصص التعلم اإللكت

المبارةةر محةةددة زمنيةةا كمةةا يجةة 

أن تكةةةون حصةةةة كاملةةةة تسةةةاوي 

مدة الحصة الدراسية المدرسية

توقيت الحصص

يةةةةتم احتسةةةةا  حصةةةةص الةةةةتعلم

ي اإللكترونةي المبارةر مةن إجمةةال

نصةةةا  المعلةةةم كمةةةا تةةةدرج فةةةي 

الجدول اليومي للحصص

نصاب المعلم

ص يمكن للطلبة تعديل جداول حصة

مةةةع الةةةتعلم الةةةذاتي بحيةةةث تتناسةةة 

جداولهم اليوميةة كمةا يمكةنهم إعةادة

حضور الحصص وقت الحاجة

مرونة التوقيت

الحضةور خالل حصص التعلم المبارر الموجهة للتقوية يمكةن للطلبةة

من أي مكان في الدولة دون التقيد بالمدرسة المسجلين فيها

حصص التقوية المباشرة

التعلم 

اإللكتروني

المباشر

التعلم 

اإللكتروني

الذاتي

م ال يةةةتم احتسةةةا  حصةةةص الةةةتعل

اإللكترونةةةي الةةةذاتي  مةةةن إجمةةةالي

وره نصا  المعلم حيةث يقتصةر د

على اإلرراف و المتابعة  

نصاب المعلم



مميزات المدرسة اإلماراتية الذكية
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تلبية االحتياجات الفردية

ديةةةة تلبيةةةة االهتمامةةةات واالحتياجةةةات الفر

احةة لكل طالة  بطريقةة أكثةر فاعليةة، وإت

غييةةةر لهةةةم التفكيةةةر فةةةي كيفيةةةة تعلمهةةةم وت

عةةةةةةةةاداتهم الدراسةةةةةةةةية لتتناسةةةةةةةة  مةةةةةةةةع 

.احتياجاتهم

سهولة الوصول للمعلومات

جعةةل المةةواد التعليميةةة متاحةةة علةةى نطةةاق

ي أوسةةةع بحيةةةث يمكةةةن للطلبةةةة الوصةةةول أل

ت معلومة على المنصات الذكية فةي أي وقة

دون تقييةةةدهم بالمسةةةار الحةةةالي أو الصةةةف

وكةةةةةةذلك إمكانيةةةةةةة المرةةةةةةاركة والمناقرةةةةةةة 

.والتفاعل مع الطلبة حول العالم

21تنمية مهارات القرن ال 

حةةل تنميةةة مهةةارات التفكيةةر النقةةدي و

المرةةةةةكالت، التواصةةةةةل والتعةةةةةاون، 

المهةةةةةارات المعلوماتيةةةةةة، المهةةةةةارات 

اإلعالميةةةة، وتكنولوجيةةةا المعلومةةةات

واالتصاالت

اإلعداد للمستقبل

دى إعداد الطلبة لمفهوم التعلم مة

الحيةةةةةةةةةاة وكةةةةةةةةةذلك إعةةةةةةةةةدادهم 

ئف للتخصصات الجامعية ووظا

المستقبل



مميزات المدرسة اإلماراتية الذكية
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التعليم 

المتمايز

المساقات 

االختيارية
التعلم المرن

والمتكيف

االستقالل 

المعرفي للطال 

االتصال 

والتواصل

النظام القديمالنظام الجديد

Self LearningClassroom 

activities
Lecture

Homework 

activities
Lecture



المرونة في المدرسة اإلماراتية الذكية
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ارات يمكن للطلبة في االكاديميةات والمسة

الدراسةةةية المختلفةةةة االنضةةةمام لحصةةةص

محاكةاة تفاعلية يتم فيها اسةتخدام أدوات ال

ضةةي اإللكترونيةةة وبةةرامج الواقةةع االفترا

لممارسةةة األنرةةطة العمليةةة دون الحاجةةة 

.اسيةللوجود الفعلي في المختبرات الدر

المسارات التعليمية واألكاديميات

يةةام مةةع تةةوفر المصةةادر التعليميةةة طةةوال أ

األسةةةةةةبوع، يمكةةةةةةن للطلبةةةةةةة تخصةةةةةةيص 

مةةا احتياجةةاتهم وتعةةديل أوقةةات دراسةةتهم ب

. تلفةةةيتناسةة  مةةع قةةدراتهم التعليميةةة المخ

لةى كذلك يسهل توفر المعلومةات الةدائم ع

الطلبةةة إعةةادة مراجعةةة المعلومةةات كلمةةةا 

.كانت هناك حاجة لذلك

مواعيد التعلم

عض المةواد يمكن استخدام المعلمين المتميزين لدمج بعض الحصص الدراسية في ب

ضةةةور المرةةةتركة بةةةين المسةةةارات واألكاديميةةةات المختلفةةةة بحيةةةث يمكةةةن للطلبةةةة ح

.  اجدهمحصص التقوية أو الحصص اإلضافية عن بعد بغض النظر عن أماكن تو

دمج الحصص
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الطفولة المبكرة

ة من أجل مسةتقبل االستثمار في الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة خيار استراتيجي للدول

.أفضل، ليس فقط ألطفالنا، بل لوطننا

وهةو يتسةع حيث أن االسةتثمار فةي مرحلةة الطفولةة المبكةرة يةؤثر علةى مفهةوم التنرةئة المجتمعيةة،

نةاء ذات الطفةل، مةن هنةا تةأتي أهميةة ب. ليرمل التربية والتعليم والةتعلم واإلنتةاج والتنميةة المسةتدامة

ريمةة ورعوره باالنتماء واألمان، وأن  جزء ال يتجزأ من المجتمع، ومةن حقة  أن يحظةى بالحيةاة الك

.السعيدة

كةوين القةدرات تؤكد الدراسات والبحوث أن التنمية في المرحلة المبكرة للطفولة لها أثر حاسم فةي ت

نضةةج الوبنةةاء الرخصةةية والكفةةاءة االجتماعيةةة، واكتسةةا  السةةلوك االجتمةةاعي، وتطةةوير الذهنيةةة،

. مهارات االتصال والمهارات المعرفيةوالتقدم األكاديمي و،العاطفي، والذكاء العاطفي

ر قدرتةة  علةةى الةةتعلم، و تسةةتمر السةةنوات األولةةى تمثةةل أهةةم المراحةةل الحيويةةة لنمةةاء الطفةةل وتطةةوم

.تأثيرات ما يتلقاه خاللها ط وال حيات 

لم تبةدأ منةذ لحظةة التعلم مفهوم غير مرتبط بسن معينة أو بالبيئة المدرسةية  فقةدرة الطفةل علةى الةتع

. والدت 

ين كةةل تنميةة الطفولةةة المبكةةرة لهةةا طةةابع تكةةاملي رةةمولي يجة  مراعةةاة جميةةع جوانبهةةا، والتعةةاون بةة

. المنظومات المعنية بها، وعلى رأسها األسرة  لضمان تحقيق غاياتها

جةابي للطفولةة تجةار  الةتعلم المبكةر والنمةو اإليتعةززالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكةرة 

.لرفع إمكانات األطفال ووضعهم كأعضاء فعالين ومساهمين في المجتمع

لىالبداية الُمث

:لكل طفل

28



نبذة عن المناهج في مراحل الطفولة المبكرة

تعلةةم ذكيةةة كمةةا أن فلسةةفة التعلةةيم والةةتعلم تةةوفر اسةةتراتيجيات

 ً ر ويرةةةمل ذلةةةك علةةةى سةةةبيل المثةةةال ال الحصةةة. مناسةةةبة عمريةةةا

التةةي تحفةةز البيئةةات والمنصةةات التعليميةةة المبتكةةرة والتفاعليةةة

رةجع عقول األطفال الفضوليين في وقةت مبكةر مةن نمةوهم، وت

.على ح  اإلبداع واالبتكار والتعلم مدى الحياة

نولوجيةةا تةةم تضةةمين أيدلوجيةةة اللعةة  فةةي المنهةةاج المعةةزز بالتك

لمختلفةةةة الةةةذي يةةةتم تطةةةويره حاليةةةاً، حيةةةث أن فلسةةةفات التعلةةةيم ا

بةر جةزء ال وبالتةالي تعت" اللعة "تتضمن عناصر  رئيسية مةن 

.يتجزأ من التعلم في الطفولة المبكرة

سةةةنوات هةةةو أداة 8-0إّن إطةةار المنةةةاهج الدراسةةةيّة مةةن 

الةةتعلّم فةةي تعليميةةة رةةاملة تعةةزز الةةنهج المسةةتدام للتعلةةيم و

السةةةنوات األولةةةى، مةةةع األخةةةذ فةةةي االعتبةةةار العوامةةةل 

العربية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لدولة اإلمارات

المتحةةدة، ولكةةن األهةةم مةةن ذلةةك مهةةارات القةةرن الثةةاني 

.إلتقانوالعررين التي تبنى على الكفاءة البررية وا

طفةةةال ويةةوفر المةةنهج الدراسةةةي نهجةةاً مبتكةةةراً لتنميةةة األ

لةةةوالدة حيةةث يمتلةةك األطفةةال منةةذ ا. المهيئةةين للمسةةتقبل

كيةف مهارات اإلبداع، الفضول، الخيال والقةدرة علةى الت

، واالنضةةةباط الةةةذاتي، التوجيةةة  الةةةذاتي، حةةةل المرةةةكالت

.القيادة، التعاون ورراكة الكفاءة والمهارات
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مبادرات مرحلة الطفولة المبكرة
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المبادرات مجاالت التركيز الرؤية

مبكرةمبادرة المخطط الرئيسي لبرامج الطفولة والرعاية ال•
ودة أفضل مناهج طفولة مبكر ة في العالم ذو ج1.

عالية يضمن التنافسية

أفضل تعليم 

ورعاية مبكر 

في العالم

ة لمنهاج الدراسي وفلسفمبادرة اإلطار الوطني الموحد ل•

التعليم

مبادرة الخبراء للطفولة المبكرة •

قوى التنمية المستدامة لرأس المال البرري وال2.

العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة

(UAECDC)مبادرة مركز اإلمارات لتنمية الطفل •

مبادرة البرنامج الوطني اإلماراتي إلعداد الوالدين•

مبادرة استراتيجية القوى العاملة•

إنجاز إلكتروني للمتعلممبادرة ملف•

االستثمار األمثل للتكنولوجيا والذكاء 3.

الية االصطناعي إلدارة المعرفة والبيانات بفع

للوصول ألفضل حكومة رقمية في مرحلة 

الطفولة المبكرة

منظومة متكاملة للطفولة المبكرة معززة بالتكنولوجيا

السياسـات

Policy

توفير الدعم

Provision

أوليـاء األمور 

Parents

التربويينالممارسين

Practitioners 



الركائز األساسية

ماكلَّءةلم ج رَّيدي
–مااض جلماقَّوليل
ما كَّءلماقَّولي

ماصحيلماك ندي
لةس  ىلج دةل

ملحدَّة

ما  مصح،ل
ما قَّلنل
ُمكي لماش

يلم هَّ متلمااغ ي
لمإلد مكدي
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الركائز األساسية لالطار العام الوطني الموحد لمنهاج براعم المستقبل

الصحة البدنية ومستوى جودة الحياة

الكفاءة االجتماعية

 الذكاء العاطفي–النضوج العاطفي

المهارات اللغوية واإلدراكية

التواصل، التعاون والرراكة



خطة أكاديمية لكلّ 

حضانة

مر دليل المستث

ة زيارات ميداني

وتقييم

تطوير

الدفاع المدنيالحضانات

:تطوير الحضانات يجري بالتعاون مع

وزارة الصحة

البلديات
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تطوير الحضانات–الطفولة المبكرة 

وزارة تنمية المجتمع



:تهدف وثائق المنهاج ووثائق دعم الميدان التربوي إلى تعزيز ما يلي

33

oف ْهةةةةةم المعلمةةةةةات لطريقةةةةةة تعلةةةةةم األطفةةةةةال

.وتدّرجهم في اكتسا  المهارات

oج، وكيفيةة تمكين المعلمة ِمن ف ْهم فلسةفة المةنه

ير تعلّةةم تعلةةيم األطفةةال بطريقةةة تكامليةةة، وتةةوف

ّكةةنهم ِمةةن تطةةوي ر مهةةارات متفةةّرد لألطفةةال يُم 

حةةةةةّل المرةةةةةكالت، والةةةةةتعلم ِمةةةةةن أخطةةةةةائهم، 

.ةوالمثابرة واإلصرار على إيجاد طرق جديد

oلطةةال  ف ْهةةم المعلمةةة للفةةروق الفرديةةة بةةين ا

.وتقديمها للدعم المناس  لقدراتهم

oيميةة قدرة المعلمةة علةى التخطةيط ألنرةطة تعل

ةةةزة لألطفةةةال، و فِّ اسةةةتغالل ولبيئةةةة صةةةفية ُمح 

جميةةةع المصةةةادر المتاحةةةة مةةةن أجةةةل إرةةةباع 

ل فضول األطفال، وإثارة اهتمةامهم، واسةتغال

وير الفةةرص التعليميةةة غيةةر المخطةةط لهةةا لتطةة

.معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم

رياض األطفال-الطفولة المبكرة 



.أنرطة تطبيقية للمجموعات الكبيرة والصغيرة وأركان التعلم•

.حزمة مصادر مساعدة لتطبيق الخطة المقترحة•

التخطيط
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:  تشمل الوثائق الداعمة لتطبيق منهاج براعم المستقبل

رياض األطفال-الطفولة المبكرة 

. أنرطة تحفِّز مراركة أولياء األمور في تعلم أبنائهم•

.ةالموضوعة للطفل لفترة زمنية محدد. رسائل ت ْضمن اطالع أولياء األمور على التوقعات•

:أنشطة منزلية

أنرطة ترمل جميع مجاالت التعلم•

يةكتيّبات مدرس



خاصةة بالمعةارف والمهةارات توقعةات الالتُركل المعايير النمائية اآلتيةة أساًسةا لتنظةيم أرةكال الرعايةة والتعلةيم فةي هةذه المرحلةة، بمةا يُسةِهم فةي النمةو المتكامةل للطفةل، ويحقةق

.  المتوقعة من 
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مّمةةةا  تطةةةوير المهةةةارات االجتماعيةةةة  لتحقيةةةق التطةةةور الرخصةةةي والنفسةةةي 

اطف مةع يُكس  األطفةال الثقةة بأنفسةهم، ومهةارات التعةاون والمرةاركة والتعة

اآلخةةةرين، ويسةةةاعد علةةةى تطةةةوير مهةةةارات اللعةةة  لةةةديهم، ويعلمهةةةم احتةةةرام 

.البالغين والتحاور والتعامل معهم

ل تطةةوير مهةةارات التةةلزر والتةةوازن والخفةةة واللياقةةة  لةةدى األطفةةال مةةن خةةال

لجانةة  كمةةا يةةوفر لهةةم أنرةةطة تةةربط ا. تطةةوير عضةةالتهم الكبيةةرة والصةةغيرة

كمةا . يةةاأليمن واأليسر من الدماغ لتطوير المهةارات الحركيةة الدقيقةة و البدن

.يتعلمون العادات الصحية وأهمية الحفاظ على أجسامهم

امةةةةتالك األطفةةةةال مهةةةةارات تسةةةةاعدهم علةةةةى االسةةةةتقاللية، ورعايةةةةة أنفسةةةةهم 

جاز والفخر ومتعلقاتهم، كما يبدؤون بتعلم عواق  تصرفاتهم واإلحساس باإلن

االنتماء إلى كما يتعلمون كيفية التعبير عن الرعور ب. عند الحديث عن عملهم

صةرفات ويتعلمون الت. أسرة صغيرة وعائلة ممتدة ومدينة ووطن وعالم كبير

تالفهم كما يتعلمةون وصةف أنفسةهم، وطةرق اخة. المقبولة في كل دائرة انتماء

.والتقائهم باآلخرين

مرةاعرهم مةن تعلم األطفال األسالي  المختلفة للتعبير عةن أنفسةهم و

ف والموسةةةةيقى والحركةةةةات اإليقاعيةةةةة، وأداء خةةةةالل الفةةةةن والِحةةةةر 

.األدوار

ن أفكارهم ِمن تعبيٍر ع: إكسا  األطفال المهارات اللغوية األساسية

مةا قبةل ومراعرهم رةفوياا، والبةدء بةتعلم مهةارات مةا قبةل القةراءة و

.الكتابة، واالستماع، واتباع اإلررادات

وقيةةاس ِمةةن تصةةنيف: تعلّةةم األطفةةال المهةةارات الرياضةةية األساسةةية

ةةّد، والتعامةةل مةةع األرةةكال والرمةةوز وكيفيةةة بنائهةةا وتصةةم يمها، وع 

ن وتعلةةةم كيفيةةةة استكرةةةاف العةةةالم ِمةةةن حةةةولهم، وطةةةرق البحةةةث عةةة

ّسةطة المعلومات اسةتجابةً لتسةاؤالتهم العديةدة مةن خةالل خطةوات مب

رةةةترك كمةةةا يةةةتعلم األطفةةةال كيفيةةةة التخطةةةيط الم. للطريقةةةة العلميةةةة

.لمراريع تتناس  مع اهتماماتهم، وفهمهم للواقع

المعايير النمائية-الطفولة المبكرة  رياض األطفال 



التطور المعرفي

التطّور الشخصي والعاطفي واالجتماعي

التطور اللغوي 

التطور البدني 

يةةة، علةةوم، رياضةةيات، اجتماعيةةات، التربيةةة األخالق

اعمةةة التصةةميم والتكنولوجيةةا، اللغةةات، المهةةارات الن

ة الفضةةةةول، اإلبةةةةداع، الكفةةةةاءة الذاتيةةةةة، المرةةةةارك).

(واالنتباه والمثابرة، التفكير وحل المركالت

.ينيةاللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الص

ة التربيةةةةة البدنيةةةةة والصةةةةحية، والمهةةةةارات الحركيةةةة

(يةالفنون لبصرية والتعبير)الدقيقة والنمو 

طةةةةةةرق الةةةةةةتعلم، التطةةةةةةور الرخصةةةةةةي والعةةةةةةاطفي 

.واالجتماعي، تربية إسالمية
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(المنهاج)رياض األطفال -الطفولة المبكرة 



:تّم تحديد العناصر األساسية لمفهوم منهاج براعم المستقبل كاآلتي

فلسفة 

المنهج 

مخرجات 

التعلم
أسالي  

التدريس

التقييم
البيئة 

الصفية

37

رياض األطفال-الطفولة المبكرة 



تطوير إطار منهاج رياض األطفال

ن إلعةداد تم التعاون مع الجهات االتحادية والمحلية والخبراء والمعنيي

عايةة وتعلةم إطار منهـاج يكون نهًجةا رةاماًل تكاملياةا بكةل مةا يتعلةق بر

األطفةةال فةةي هةةذه المرحلةةة، مسةةتندا إلةةى أحةةدث الدراسةةات العلميةةة، 

ؤيةة وأفضل الممارسات العالمية فةي هةذا المجةال، وبمةا يتوافةق مةع ر

.واستراتيجية وقيم الدولة
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المبادئ األساسية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

نظرة عامة على التعلم

كيفية تسهيل عملية التعلم النرط والمتكامل

بيئة التعلم النفسية والفعلية

التخطيط وتقييم التعلم

كيفية تمكين جميع المتعلمين على اختالف قدراتهم 

التعلم بالرراكة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

استراتيجيات تطبيق ممارسة فعالة

المؤهالت والمهارات والخصائص الرخصية لمعلمة رياض األطفال 

:  يرمل إطار منهاج رياض األطفـال ودليل الممارسات على

رياض األطفال-الطفولة المبكرة 
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ي دراسة أنظمة التقيةيم فة
لةةة الةةدول المختلفةةة للمرح

العمرية 

وضةةةةع خطةةةةة لنظةةةةام تقيةةةةيمٍ 
-مرمسةةت: )بثالثةةة مسةةتويات

(قياسي–ترخيصي 

تحديةةةةةد أهةةةةةم المهةةةةةارات 
المطلةةةةةو  تقييمهةةةةةا فةةةةةي 
نهايةةة كةةل صةةف، ومةةدى 
ارتباطها بالصف األول

لكةةةل مؤرةةةر قةةةوة ، هنةةةاك 
ق عمة"ثالثة مستويات مةن 

يمكةةن للمعلمةةات" المعرفةةة
ة تقيةةةةةةيم مسةةةةةةتويات كفةةةةةةاء

.الطال  بناًء عليها

تصةةةةةةةةةةةةميم نظةةةةةةةةةةةةام 
إلكترونةةةةةةةي لرصةةةةةةةد 

مهارات األطفال 

ر إصدار  تقرير تطةو
المهةةةةـارات الخةةةةاص 

بكل طفل

oمو الرعاية والمعلمات( المسح النمائي)-: أدوات المسح والتدخل المبكر .يديرها أولياء األمور وأِخّصائيّو الصحة وموظفو تنمية المجتمع وُمقّدِ

oل في الجوان  طفالجمع معلومات دقيقة عن تقدم األطفال باستخدام أسالي  تقييم متعددة  مما يساعد على تحسين نوعية البرامج التعليمية، ومالحظة تطور نمو

.العاطفية، والمعرفية، واالجتماعية

سيـاسة تقييم تطور األطفال-الطفولة المبكرة 
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خدمات تعليم 
افتراضية 

خدمات تعليم في 
رياض األطفال

سنوات 6سنوات إلى 3

(المسح النمائي)

و يديرها أولياء األمور وأخصائي

مع الصحة وموظفو تنمية المجت

ومقدمو الرعاية والمعلمات

تطبق المسح النمائي على جميع 

سنوات 6إلى 4األطفال من عمر 

في مرحلة رياض األطفال، و يتم 

.حفظ النتائج في نظام المنهل

التقييم المستمر 
القائم على 
المنهج

التقييم 

الَمْسحي

اختبار تحديد 
المستوى لتحديد 
جوانب القوة لدى 
األطفال والجوانب 
التي بحاجة إلى 

تحسين

أدوات التقييم الُمبَّكرة-الطفولة المبكرة 
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(المستوى األول والثاني روضة) رياض األطفال 

.ددةيتم تدريس منهاج رياض األطفال بما يتالءم مع طرق تعلمهم، فهم يتعلمون من خالل المشاركة النشطة، واتباع نهجٍ تكاملي في سياقات مح

دراسي المناسة  للفئةة م الإن الخطة الدراسية لمرحلة رياض األطفال تتمثل في يوم دراسي متكامل، يوفر فرًصا لألطفال للتعلّم النرط، واللع  مدعوًما بجدول اليو

.  العمرية  لتساعد على التنمية الراملة لألطفال

  هة ِمن قِب ل الكبار أو المقتر .قِب ل األطفالِمنحة يدعم النهج التكاملي نمو األطفال وتعلمهم من خالل تزويدهم بمجموعة متوازنة من تجار  التعلم الموجَّ

لةذي يسةهل اهم يطبق المنهج الصيني في عدد من رياض األطفال، يةدعم تعلةم اللغةة الصةينية نمةوذج المدرسةة اإلماراتيةة مةن خةالل تطةوير مهةارات الطلبةة وسةلوك

.عليهم تعلم عدة لغات

يرتكز منهاج تدريس اللغة الصينية على مخرجات تعلم اللغة الصينية، التقييم، القصص واألناريد.

ّمن عناصر يوم دراسي نموذجي في رياض األطفال ما يأتي :تتض 

.عرض مفهوم، وقراءة قصة، وفترة التفّكر:تدعم المعلمات التعلم من خالل التخطيط ألنرطة تستهدف الصف بأكمل ، مثال-وقت المجموعة الكبيرة•

.تدعم المعلمات التعلم من خالل أنرطة مخطط لها-وقت المجموعات•

.والمعلمات في مراكز التعلمفرص اللع  المقترحة ِمن قِب ل األطفال، يرارك األطفال في أنرطة اللع  والتعلم، إما فردياا أو مع األقران•

نةواتج الةتعلم المسةتهدفة، ويتم تكييف الفترات وفق الخطةة المتفةق عليهةا، و. يتم الجمع بين هذه العناصر لخلق روتين يومي ل  هيكل واضح، ولكن يتصف بالمرونة

.واحتياجات األطفال ودرجة استجابتهم

ن األطفال م ّكِ اك ما هو متوقع منهم، ويعةزز ن إدرتُْستخدم الجداول اليومية البصرية في الصفوف الدراسية  لتوفِّر  لألطفال أمثلة مرئية عن الروتين اليومي، مما يُم 

.السملوكيات المرغوبة، والرعور باألمان العاطفي

2020-2021: الخطة الدراسية-رياض األطفال -الطفولة المبكرة 



وثائق دعم 

الميدان 

التربوي
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. إطار منهاج براعم المستقبل

إصدارات شهرية ومواد داعمة لعملية التعليم والتعلم 

(. التخطيط للدروس، تخطيط الوحدات، مصادر تعليمية)

. الحملة اإلعالمية لمنهاج براعم المستقبل

. دليل الممارسات التربوية

.األنرطة التفاعلية والمواد التعليمية المرئية

. الحصص المتزامنة وغير المتزامنة

.تعديل المنهاج ألصحا  الهمم/تكييف

لمنهاج براعم المستقب-وثائق دعم الميدان التربوي-الطفولة المبكرة 



الطفولة المبكرة

:إجراءات رفع كفاءات الميدان التربوي

األساس المالي

األساس 

االجتماعي

ياألساس البيئ

الحس باألمان

حس االنتماء

السعادة ومستوى جودة الحياة ل 
قب
ست
لم
ا

ام
تد
س
لم
ا

تحقيق الذات

دامأسالي  الحياة المست

تدريب المعلمات 

والقيادات المدرسية 

الكفاءة

1

2

3

4

5
تطوير البحث العلمي 

في الميدان للممارسين 

التربويين

مجتمعات التدريب 

المهنية

برنامج تطوير المهارات 

للخريجين الجدد

التشارك مع مؤسسات التعليم 

جامعة /جامعة زايد)العالي 

(كلية التقنية/ اإلمارات
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َمحاور توعية ودعم وتدريب أولياء األمور-الطفولة المبكرة 
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رة تحديةةد ودمةةج المةةوارد والخةةدمات مةةن المجتمةةع لتعزيةةز بةةرامج الطفولةةة المبكةة

.والممارسات األسرية وتعلم األطفال ونمائهم

تعزيز رفاهية الوالدين و مقدمي الرعاية واألطفال  .

ال دعم بناء قدرات مقةدمي الرعايةة وأصةحا  المصةلحة لألسةر التةي لةديها أطفة

.دون سن الثامنة

تعزيز فهم األسرة لنماء الطفل بهدف بناء مجتمعات قوية.

تعزيز المرونة والثقة بالنفس لدى الوالدين  .

بالثقةة تطوير رراكات ذات مغزى بةين الوالةدين والمهنيةين، حيةث يرةعر اآلبةاء

.في إجراء محادثات مباررة مع ممارسي الطفولة المبكرة عن أطفالهم

ةحَّل لم  مدل
ما  ي ييل
لما   يبدي

توعية الوالدين منذ 
الوالدة حتى سن 

الثامنة

نشرة / مواد إعالمية
إلكترونية شهرية

إعداد منتديات نقاشية

تقديم جلسات توعوية 
للوالدين 

هيللل لادَّءلبطَّشَّتل نشطيلة ج 
دةل ة  لملولَّ لِة لسّ لما  ل

.سا مت4 ت ل

:  الهدف من برامج التوعية و التدريب



:التعليم األساسي

الحلقة األولى والحلقة الثانية

المدرسة اإلماراتية

العودة إلى محتويات العرض



1-4الصفوف 

(سنوات4)9-6األعمار 

(8-6الصفوف )برنامج النخبة 

يةفي المئة من الطالب في نتائج االختبارات الوطن10أعلى 

(سنوات3)14-11األعمار 

8-5الصفوف 

(سنوات4)14-10األعمار 

فةةي نظةةام 1الحلقةةة األولةةى مةةن مرحلةةة التعلةةيم األساسةةي تكةةاف  المسةةتوى 

ISCED* ،2وى بينما تنةاظر الحلقةة الثانيةة مةن التعلةيم األساسةي المسةت

.ISCEDفي النظام نفسه 

* The International Standard Classification of 

Education 

التعليم األساسي
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o يمتلةةةةك الطالةةةة  المهةةةةارات األساسةةةةية للقةةةةراءة الصةةةةحيحة

ى وبطالقةةة، كمةةا يمتلةةك قاعةةدة معرفيةةة لغويةةة مناسةةبة علةة

وص مسةتوى المعجةةم والبنيةةة اللغويةةة، يوظفهةةا فةةي فهةةم نصةة

ليزيةةة، المةةواد الدراسةةية التةةي يتعلمهةةا باللغةةة العربيةةة واإلنج

حدث عةن قدرة مناسبة على التعبير والتاكتسا  وإنتاجها، و

.إلنجليزيةنفس  وأفكاره بثقة ضمن ثنائية اللغة العربية وا

oتراثة ، يظهر انتماءه وحب  لوطن  واعتزازه بدينة  وثقافتة  و

فظةة ويؤمن بأن  إنسان مؤثر يرةارك فةي بنةاء وطنة  والمحا

.على مكتسبات 

oمدرسة يوظف معرفت  بالقيم واألخالق في معامالت  داخل ال

.وخارجها

oياقتةة  يوظةةف معرفتةة  العلميةةة فةةي المحافظةةة علةةى صةةحت  ول

.البدنية وعادات  الغذائية السليمة

oيوظةةةف معرفتةةة  الحسةةةابية والعلميةةةة فةةةي حةةةل المرةةةكالت

تحليةل الرياضية، مظهةراً قةدرة علةى االسةتنتاج، والةربط وال

.والتقييم والتركي 

oات يةةةتمكن مةةةن حةةةل المسةةةائل الرقميةةةة المتعلقةةةة بالرياضةةةي

.والبرمجة اإللكترونية

oلغويةة، ينفذ مرةروعات تطبيقيةة موظفةاً معارفة  ومهاراتة  ال

متكامةل والعلمية، والرياضةية، والتقنيةة، والفنيةة، فةي إطةار

.ومدمج

oغةةة يُعبّةةر عةةن أفكةةاره، ومرةةاعره، وتطلعاتةة  مةةن خةةالل الل

وفنةةون بصةةرية، مظهةةراً ،موسةةيقاومسةةرح، :والفنةةون مةةن

.تذوق  الفني

oهةةةم يمةةةارس أنرةةةطة تعةةةزز الجوانةةة  الرخصةةةية المتعلقةةةة بف

.وإدارة الذات

مخرجات التعليم –الحلقة األولى 



(4-1الصف )الحلقة األولى : الخطة الدراسية
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30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

5إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

35إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر

المادة

الجدول الدراسي

(الذاتي)التعلم اإللكتروني التعلم المدرسي 

G1G2 G3 G4 G1G2 G3 G4 

66441111اللغة العربية

22220000التربية اإلسالمية

22220000التربية األخالقية  /الدراسات االجتماعية

44441111اللغة اإلنجليزية

55661111الرياضيات

33331111العلوم

22330000التصميم والتكنولوجيا

11111111الفنون

33330000التربية البدنية و الصحية

22220000النراط الحر الموج  

303030305555المجموع 



مدارس اللغة الصينية-( 4-1الصف )الحلقة األولى : الخطة الدراسية
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30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

7إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

37إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر

المادة

الجدول الدراسي

(الذاتي)التعلم اإللكتروني التعلم المدرسي 

G1G2 G3 G4 G1G2 G3 G4 

66441111اللغة العربية

22220000التربية اإلسالمية

22220000التربية األخالقية  /الدراسات االجتماعية

44441111اللغة اإلنجليزية

55661111الرياضيات

33331111العلوم

22330000التصميم والتكنولوجيا

11111111الفنون

22220000التربية البدنية و الصحية

11112222اللغة الصينية 

22220000النراط الحر الموج  

303030307777المجموع 
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مخرجات التعليم–الحلقة الثانية 

oجيات يمتلةةك الطالةة ، فةةي نهايةةة المرحلةةة الثانيةةة، اسةةتراتي

نجليزيةةة، مختلفةةة يُطبّقهةةا فةةي قةةراءة النصةةوص العربيةةة واإل

ِصةها، على اخةتالف موضةوعاتها، وفهِمهةا وتحليِلهةا، وتلخي

معرفةة لغويةة كمةا يملةك ُمْعجًمةا لغوياةا موسَّةعًا، و. وعرِضها

ا متماسكة، ومهةارات البحةث وأدواتة ، وربةط المعةارف فيمة

ينتجةةة  مةةةن نصةةةوص، وقةةةدرة علةةةى النقةةةا  والتفاعةةةل فةةةي

ا واضةًحا فة ي رؤيتة  المواقف المختلفة بمسةتوى يعكةس نمةوا

.وتفكيره

o  يتواصةةةةل بكفةةةةاءة مةةةةع محيطةةةة  وأقرانةةةة ، موظفًةةةةا معارفةةةة

هاراتة  فةي ومهارات  اللغوية العربية واإلنجليزية، ُمْظِهةًرا م

.العرض والتقديم

oتةةة ، يلتةةةزم القةةةيم األخالقيةةةة فةةةي أقوالةةة ، وأفعالةةة ، وُمعامال

ت  ويُْظِهةةةةةةر والًء وانتمةةةةةةاًء لوطنةةةةةة  نةةةةةةابع ْين مةةةةةةن دراسةةةةةة

ة، موقنًةا وعقيدت  وعادات  وتقاليده والعلةوم االجتماعيةلدين 

.أّن ل  دوًرا في نهضت  وتطوره

o يطبةةق مهةةارات التحليةةل، وقةةراءة مةةا وراء النصةةوص، مةةن

خةةةةالل تمحةةةةيص اآلراء واألفكةةةةار، والتمييةةةةز بينهةةةةا، وفةةةةق

.معطيات منطقية، وعلمية

oل يطبةةةةق المعةةةةارف الرياضةةةةية والعلميةةةةة والتقنيةةةةة فةةةةي حةةةة

مًرا ذلةك المركالت، والمسائل، والتوصل إلى النتةائج، مسةتث

.في تنفيذ المرروعات المتكاملة

oلعلميةة، يعتمد التجرية  واالكترةاف أساًسةا فةي فهةم المةواد ا

.اتهاويستثمر معلومات  في المحافظة على البيئة ومكون

oةةف مفةةاهيم البرمجةةة اإللكترونيةةة فةةي التصةةمي م، معتمةةًدا يوّظِ

.قواعد التصميم واالبتكار

oلبدنيةيتبنى نظام حياة صحية يتعلق باللياقة والصحة ا.



(8-5الصف )الحلقة الثانية : الخطة الدراسية
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30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

 ً 10إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعيا

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G5G6G7G8
G5G6G7G8

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555501010101اللغة العربية

التربية األخالقية 
222201010101

الدراسات االجتماعية

111101010101التربية اإلسالمية

444410101010اللغة اإلنجليزية

666611111111الرياضيات

555501010101العلوم

333300000000حية التربية البدنية والص

111101010101الفنون 

111111111111االتصميم والتكنولوجي

222200000000النراط الحر الموج  

30303030المجموع 
37373737

10101010



اللغة الثالثة–( 8-5الصف )الحلقة الثانية : الخطة الدراسية
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ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

13ياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوع

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G5G6G7G8
G5G6G7G8

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555501010101اللغة العربية

التربية األخالقية 
222201010101

الدراسات االجتماعية

111101010101التربية اإلسالمية

444410101010اللغة اإلنجليزية

666611111111الرياضيات

555501010101العلوم

222200000000التربية البدنية والصحية 

111101010101الفنون 

111111111111التصميم والتكنولوجيا

111121212121اللغة الثالثة

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع 
58585858

13131313



مدارس اللغة الصينية–( 8-5الصف )الحلقة الثانية : الخطة الدراسية
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المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555501010101اللغة العربية

التربية األخالقية 
222201010101

الدراسات االجتماعية

111101010101التربية اإلسالمية

444410101010اللغة اإلنجليزية

666611111111الرياضيات

555501010101العلوم

222200000000التربية البدنية والصحية 

111101010101الفنون 

111111111111التصميم والتكنولوجيا

111121212121اللغة الصينية 

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع 
58585858

13131313



مسار النخبة–( 8-5الصف )الحلقة الثانية : الخطة الدراسية

54

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555501010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

444410101010اللغة اإلنجليزية

333300000000التربية البدنية والصحية

111101010101الفنون

666622222222الرياضيات

666612121212العلوم

111111111111التصميم والتكنولوجيا

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع
59595959

14141414

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

14اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

44إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر



30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

16اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

46إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر

مدارس اللغة الصينية–مسار النخبة –( 8-5الصف )الحلقة الثانية : الخطة الدراسية
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المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555501010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

444410101010اللغة اإلنجليزية

222200000000التربية البدنية والصحية

111101010101الفنون

666621212121الرياضيات

666612121212العلوم

111111111111التصميم والتكنولوجيا

111121212121اللغة الصينية 

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع
79797979

16161616



وية المرحلة الثان:الحلقة الثالثة

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية



تنةةاظر ترةةمل مرحلةةة التعلةةيم الثةةانوي الصةةفوف مةةن التاسةةع إلةةى الثةةاني عرةةر، وهةةي

.*ISCEDفي نظام 3المستوى 

*The International Standard Classification of Education 

الحلقة الثالثة



58

وفر فرًصةا متعةددة ِمّما ي،التعليم الثانويالمهنية في مرحلة /مجموعة من المسارات األكاديمية والتقنية« المدرسة اإلماراتية»تتيح 

.قدرات  وميول للطال  لاللتحاق بما يتوافق مع 

:المسارات األكاديمية

مسار النخبة

من مرحلةهو مسار ممتدّ 

وم التعلةةةةيم األساسةةةةي ويقةةةة

.ةعلى قاعدة علمية متقدم

مسار المتقدمال

يقةةةةةوم علةةةةةى قاعةةةةةدة ثقافيةةةةةة 

وقاعةةةةةةةدة علميةةةةةةةة ،عامةةةةةةةة

تؤهةةل الخةةريج منةة ،عمقةةةتم

م العلةةو:لدراسةةة تخصصةةات

.والهندسة والط 

المسار العام

يقةةةةةوم علةةةةةى قاعةةةةةدة ثقافيةةةةةة 

تؤهل الخريج،عامةوعلمية 

.يقيةمن  لدراسة العلوم التطب

oثانويةةةةةةةةات / المتقةةةةةةةةدمالتقنةةةةةةةةي مسةةةةةةةةار ال

التكنولوجيا التطبيقية

oولوجيةا ثانويةات التكن/ المسار التقنةي العةام

التطبيقية

oالمسار التطبيقي

:المهنية/المسارات التقنية

األكاديميات المتخصصة 

المرحلة الثانوية/ الحلقة الثالثة 



o ،ة ومجموعةةة مةةن األدوات اللغويةة،ثقافيةةة وأخالقيةةةورياضةةية، ويمتلةةك مهةةارات علميةةة

عمقةةة علةةى والعلميةةة والفكريةةة التةةي تؤهلةة  للتعامةةل مةةع النصةةوص األدبيةةة والفكريةةة المت

كار مةن حيةث وتمييز األف،على مستوى الفهم والتحليل والنقد والمساءلةوذلك اختالفها، 

فةي مةا يةة الصحة والفساد، موظفًةا االسةتدالل المنطقةي، وقةراءة المعةاني واألفكةار الثانو

يعكةةس ،علةةى مسةةتوى المفةةردات والمصةةطلحاتاغنياةةاوراء النصةةوص، ومعجًمةةا لغوياةة

علةى درةً ين مختلفةين، وقةلمهةارات اللغةة األربةع فةي مواقةف مختلفةة ومةع متلقّةممارسةً 

.اإلقناع والحوار تعكس نضًجا في رؤيت  وفكره

oمعرفة إنسانيةقائًما على التجدد واإلبداع واالبتكار، مؤمنًا أن الافكًرا رياديا ىيتبن.

oى يمارس مبادئ المواطنة الصةالحة، مؤكةًدا دوره المحةوري والمةؤثر فةي المحافظةة علة

.مكتسبات الوطن، والمراركة في الحراك الريادي

oميةةةة، يةةةتمكن مةةةن إيجةةةاد العالقةةةات، والةةةربط بةةةين المفةةةاهيم الرياضةةةية والهندسةةةية، والعل

.المركالت الرياضيةوتوظيفها في حلّ 

oيستخدم مهارات االستدالل المنطقي والرياضي إلثبات كل ما يقتضي إثبات .

o عات ، فةةةي التخطةةةيط لمرةةةرو،ومهاراتةةة  العلميةةةة والتقنيةةةة،يسةةةتثمر معارفةةة

.وإدارتها، على نحو يبرز التكامل بين العلوم والفنون

oاإلقناع وذلك بكفاءة وقدرة على،يتواصل مع محيط  برتى أدوات التواصل

عربيةة ال: دها تظهر في مستوى عروض  الرفوية والكتابية باللغات التي يجية

.جنبيةاألو

oة يظهر قدرة على إدارة الذات، ومهةارة فةي التخطةيط، والمهةارات الرخصةي

يعةةةزز والحياتيةةةة المختلفةةةة التةةةي تعينةةة  علةةةى العةةةي  بكفةةةاءة فةةةي مجتمةةةع

.االستدامة

o ٍالعلمةةةي تتعلةةةق برؤيتةةة  لمسةةةتقبل يختةةةار مسةةةاره األكةةةاديمي وفةةةق معطيةةةات

.اختارهالمسار الذييتطلبهاوالمهني، ومستواه التحصيلي في المواد التي 

oة للوصةةةول مةةةن خاللهةةةا إلةةةى الدراسةةة يسةةةتثمر الفةةةرص التعليميةةةة المتاحةةةة

.الجامعية والعليا في أعرق المؤسسات التعليمية في العالم

59

مخرجات التعليم العامة-الحلقة الثالثة 



وية المرحلة الثان: الحلقة الثالثة

المسارات األكاديمية

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية



المسارات األكاديمية: الحلقة الثالثة
مسار النخبة

برنـامج العـلـوم المتقــدمـة

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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ةن يمتلكةون يهدف هذا المسار إلى خلق بيئة تعليمية تُِعد جياًل مميًَّزا من العلماء والمهندسةين واألطبةاء وقةادة الم سةتقبل، ِممَّ

ائم على المعرفة، مما يتّسق مةع عمقًا معرفياا، وتنوًعا مهارياا كبيًرا، وهم الذين سيُساهمون بد ْوِرِهم في بناء اقتصاد قوي ق

.رؤى وطموحات دولة اإلمارات العربية المتحدة

متطةوًرا و ايُع ّد مسار النخبةة مسةاًرا  أكاديمياة

تميةةزين منافًسةةا، حيةةث تةةم تصةةميم  للطلبةةة الم

يات أكاديمياةةةا، وخاّصةةةة فةةةي مةةةادتي الرياضةةة

.والعلوم

خبةةة يتنةةافس الطلبةةة بعةةد إكمةةال مسةةار الن

ية للحصةةول علةةى أفضةةل المقاعةةد الدراسةة

المتةةةةةةةوفرة فةةةةةةةي الجامعةةةةةةةات العالميةةةةةةةة 

.والمحلية

برنامج العلوم المتقدمة–مسار النخبة 



o ،يبةةةدأ مسةةةار النخبةةةة مةةةن الصةةةف الخةةةامس

ويمتةةد للصةةف الثةةاني عرةةر  حيةةث يةةدرس

طلبةةةةة المسةةةةار فةةةةي الحلقةةةةة الثانيةةةةة منهةةةةاج 

، وذلةك إلعةداد الطلبةة إعةداًدا  Pre APال

م، صةةةحيًحا فةةةي مةةةواّد الرياضةةةيات والعلةةةو

.زيةإلى اللغتين العربية واإلنجليباإلضافة

o يةةةةةةدرس طلبةةةةةةة الحلقةةةةةةة الثالثةةةةةةة المنهةةةةةةاج

، بالتعةةةاون مةةةع مؤسسةةةة (  (APالمتقةةةدم

(  The College Board/الكولج بةورد)

ة األمريكيةةةةة، والةةةةذي يتةةةةيح للطلبةةةةة الفرصةةةة

لكسةةةةةة  المهةةةةةةارات والخبةةةةةةرة المطلوبةةةةةةة 

.للجامعات

المنهاج

م لرفع«منهاج اللغة اإلنجليزية المتقدم» مستويات ، والمصمَّ

طالةةة  كفةةاءة الطلبةةةة فةةةي اللغةةةة اإلنجليزيةةة  بحيةةةث يكةةةون ال

. متقدًما بصف دراسي عن أقران  في المسارات األخرى

العلميةةة يُركةةز علةةى الرياضةةيات والعلةةوم، ويُةةدع م بالتجةةار 

لمرةكالت لتطوير مهارات التحليل والتفكيةر المنطقةي وحةّل ا

ة وسةةةةيتاح للطلبةةةةة المتفةةةةوقين دراسةةةةة مةةةةاد. بطةةةةرق عمليةةةةة

.مرروع البحث–APكابستون 

ارات من المتوقع أن يةؤدي طلبةة مسةار النخبةة ثالثةة مةن اختبة

، الفيزيةةةةاء AB/BC، الرياضةةةةيات (AP)المسةةةةتوى المتقةةةةّدم 

B/Cوالكيمياء ،.

يةةاء علةةم األح: يختةةار الطلبةةة واحةةدة مةةن مةةادتين اختيةةاريتين

ة فةةي للطلبةةة الةةذين يرغبةةون فةةي متابعةةة دراسةةتهم الجامعيةة)

ين للطلبة الةذ)، أو اإلحصاء (الط  أو المجاالت ذات الصلة

(.يفضلون تخصصات الهندسة

63

برنامج العلوم المتقدمة–مسار النخبة 



.اللغة العربية واللغة اإلنجليزية•

.الرياضيات•

.العلوم•

.مهارات حّل المشكالت•

.الذكاء العام•

01020304

طل  التحاق من ولي 

.أمر الطال 

طال  امتحان مبدئي لتقييم ال

:في كل من

مقابلة لضمان كون هذا 

المسار هو الخيار الصحيح

.لمستقبل الطال 

ي قرار لجنة قبول الطلبة ف

ى ما مسار النخبة المعتِمد عل

سبق، والمرهون بنتيجة 

.نهاية العام

64

قبول الطلبة–مسار النخبة 



ار اختب)إضافة لالختبارات الوطنية 

، يقوم (EmSATاإلمارات القياسي 

عدد برنامج مسار النخبة بثعداد الطلبة ل

.من االختبارات الدولية

65

االختبارات الدولية–مسار النخبة 



66

عيةة مرحلةة الجامكابستون أحد أبرز البرامج المستحدثة لطلبة مسار النخبة، و يعد من أهم وسائل تأهيل طلبةة الصةفين الحةادي عرةر والثةاني عرةر لل MOEيعد برنامج •

.حيث أن  يرس  مبادئ البحث العلمي و بذلك يمهد أيضا للدراسات العليا

، إال أن College Boardالمقةدم مةن   AP Capstoneكابسةتون أفضةل المعةايير العالميةة حيةث أنة  اسةتلهم مةن برنةامج العلةوم المتقدمةة MOEيطبةق برنةامج •

MOE ي عرروالثانكابستون يتخذ استراتيجية اإلمارات الوطنية لالبتكار كركيزة الختيار مواضيع البحث العلمي المزمع دراستها في الصفين الحادي عرر.

ختيةار وتوثيةق كابستون على أساسةيات البحةث العلمةي عبةر تعريةف طلبةة البرنةامج علةى طةرق التفكيةر الناقةد وإعةداد المراجعةات العلميةة وكيفيةة ا MOEيركز برنامج •

.المراجع العلمية الموثوقة واستخدام البرامج والمصادر العلمية التي تمكنهم من إجراء البحث العلمي بسالسة

عمةةل الطلبةةة فةةي ويكةةاريةةوفر البرنةةامج فرصةةة للطلبةةة ل بةةداع مةةن خةةالل إتاحةةة المجةةال لهةةم الختيةةار موضةةوع بحةةثهم المتعلةةق بثحةةدى ركةةائز االسةةتراتيجية الوطنيةةة لالبت•

.مجموعات بثرراف من معلم المادة وأحد أساتذة الجامعات في الدولة لالنتهاء من البحث العلمي في الفترة الزمنية المحددة

ة مةدى واقعيةة راسةوديقوم الطلبة في الصف الحادي عرر بثعداد خطط ترمل تقييمات المخاطر وقةوائم المتطلبةات كمةا يقومةون بثعةداد دراسةات جةدوى لبحةوثهم العلميةة•

.ينتهي الطلبة بمساعدة مررفيهم من إعداد تقرير تفصيلي لخطة عملهم في الصف الثاني عرر لتطبيق مرروع بحثهم عمليا. تطبيقها

ج يعكةس خطةتهم منةتيبدأ الطلبة في الصف الثاني عرر باالستعداد لتطبيق مرروع البحث من خةالل تعلةم أساسةيات تقنيةة تسةاعدهم فةي إنجةاز المرةروع والحصةول علةى•

عةام لضةمان ي نهايةة اليعرض الطلبة بحثهم العلمي، خطط ، نتائج ، استنتاجات  ويقارنون ذلك بخططهم المبدئية ثةم يقومةون بعةرض المرةروع العلمةي المطبةق فة. البحثية

.تخرجهم من البرنامج بنجاح

(مشروع البحث)MOE Capstone–مسار النخبة 



o فةي مسةار ة الطلبةأثنةاء تةدريس المتنوعةة للمعلمةين  لةدعمهم التعليميةة والمصادر األدوات تتوفر

قةررة علةيهم فةي الماالسةتعداد الكامةل للمسةتوى العةالي لالمتحانةات تُسانِد الطلبةة فةي النخبة، كما 

.المسارهذا

oوالمهةةام،المقترحةةةالتعليميةةةالمةةواردالةةدليل يةةوفرحيةةث، "جاالمنهةةدليةةل"ـبةةالمعلمةةيندعةةمتميةة

يسةاعد . األكةاديميالةدعموحةدةخالل منوذلك،لدروسلاوأفكارً ،اتاالختباروأسئلة،التعليمية

الحصةوللضةمانمعًةاالعمةلعلةي ،الميةدانفةي المعلمةين و،من قسةم المنةاهجكالا المناهجدليل

.للطلبةالنتائجأفضلعلى

oم برنامج متابعةة المعلمةين، فةي مسةار النخبةة، الةدعم المبارةر للمعلةم عبةر اإل نترنةت  لضةمان يُق ّدِ

تطةةوير أفضةةل الممارسةةات التربويةةة، حيةةث يةةربط هةةذا البرنةةامج معلمةةي المسةةار الةةذين يرغبةةون ب

ةةن لةةديهم خبةةرة تعليميةةة كبيةةرة، ومعرفةةة عميقةةة بالمةةادة أو الم . حتةةوىمهةةاراتهم التدريسةةية مةةع م 

يسةةةاعد البرنةةةامج المعلمةةةين، بغةةةض النظةةةر عةةةن مكةةةان وجةةةودهم، حتةةةى يرةةةعروا بةةةأنهم ضةةةمن 

.  المجموعة
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الدعم الميداني–مسار النخبة 



مسار النخبة-الحلقة الثالثة: الخطة الدراسية

68

ار يجب على طلبة الصف الحادي عشةر فةي مسة

النخبةةةةة حضةةةةور حصةةةةص الةةةةتعلم الةةةةذكي التةةةةي 

College Boardتوفرها 

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

15اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

45إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبارر

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ذاتيمباشر ذاتيمباشر ذاتيمباشر ذاتيمباشر 

333301010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

222211111010اللغة اإلنجليزية

111100000000الفنون

222200000000التربية البدنية والصحية

666620202020الرياضيات

555510101111الفيزياء 

333311111111الكيمياء 

333األحياء 
3

121221
21

-0-0-0---حصاءاإل

110011110000علوم الكمبيوتر 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع
78788787

15151515



المسارات األكاديمية: الحلقة الثالثة

المسار المتقدم

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية



المواد األساسية المشتركة مع

:المسارات األخرى
o الرياضةةيات: الحصةةول علةةى إعةةداد يتنةةاول العمةةق المعرفةةي فةةي المةةواد العلميةةة ،

ات الهندسةية والكيمياء، والفيزياء، واألحياء، ِمّما يؤهةل الطلبةة لاللتحةاق بالتخصصة

.والعلمية والطبية الجامعية بثقة

oدمج معاييرSTREAM كلي في المواد الدراسية  مما يكفل الحصول على الفهم ال

بط بةين للرياضيات والمواد العلمية، ويعزز قدرة الطال  على إيجاد العالقات، والةر

.المفاهيم الرياضية، والهندسية، والعلمية، وتوظيفها في حّل المركالت

o ،مالمتقةةدّ ر والعارةةالتاسةةعين فةةي الصةةفّ الفيزيةةاءمةةادةتةةدرس فةةي اإلمةةارات الرةةمالية

س باللغةة اإلنجلينجليزيةباللغة اإل زيةة فةي الصةفوف ، أما مادة الرياضيات فثنها تُةد رَّ

اسةع كمةا تةدرس مةادة األحيةاء فةي الصةف الت. من التاسع إلةى الحةادي عرةر المتقةدم

امةا فةي . دمالمتقدم باللغة اإلنجليزية و كذلك مةادة الكيميةاء فةي الصةف العارةر المتقة

.إمارة ابوظبي فجميع هذه المواد تدرس باللغة اإلنجليزية

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية

/  الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

التربية األخالقية

:مواد المسار المتقدم

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

علوم الكمبيوتر

التصميم اإلبداعي واالبتكار

70

المسار المتقدم



71

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

444401010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

443311111111اللغة اإلنجليزية

666610101010الرياضيات

444410101010الفيزياء 

030300110000الكيمياء 

303011000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر 

002200000101العلوم الصحية 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 

222200000000التربية البدنية والصحية

111100000000الفنون

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع
55554646

10101010

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

10عياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبو

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبار

المسار المتقدم–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 



المادة

الجدول الدراسي
التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ذاتي مباشر ذاتي مباشر ذاتي مباشر ذاتي مباشر 

444401010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

443311111111اللغة اإلنجليزية

666610101010الرياضيات

444410101010الفيزياء 

030300110000الكيمياء 

303011000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر 

002200000101العلوم الصحية 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 

111100000000التربية البدنية والصحية

111100000000الفنون

111121212121اللغة الثالثة

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع 
76766767

13131313

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

13عياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبو

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبار

72

اللغة الثالثة متقدم–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 



المادة

الجدول الدراسي
التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ذاتي مباشر ذاتي مباشر ذاتي مباشر ذاتي مباشر 

444401010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

443311111111اللغة اإلنجليزية

666610101010الرياضيات

444410101010الفيزياء 

030300110000الكيمياء 

303011000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر 

002200000101العلوم الصحية 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 

111100000000التربية البدنية والصحية

111100000000الفنون

111121212121اللغة الصينية

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع
76766767

13131313

73

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

13عياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبو

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبار

اللغة الصينية–متقدم –( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 



ةالمسارات األكاديمي: الحلقة الثالثة

المسار العام

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية



oلسياسة التعليميةة فةي تأهيل الطلبة لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل التنافسية  بما يتوافق مع ا

.الدولة وأهدافها، ومتطلبات التنمية المستدامة، واحتياجات المستقبل

oّكةةن الطلبةةة مةةن الةةدخول إلةةى بعةةض التخصصةةا ت العلميةةة دراسةةة المةةواد العلميةةة األساسةةية  بمةةا يُم 

.التطبيقية في المرحلة الجامعية

oالتركيز على الجان  التطبيقي لمادة الرياضيات مع ضمان العمق المعرفي.

oمةواد اللغةات اللغةة الفرنسةية، واللغةة الصةينية، واليابانيةة، ويةتم تةدريس: دراسة لغات أخرى مثل

ة ، ويقةوم بتدريسة ها معلةم من خالل أندية اللغات في المدارس، خالل حصص النراط الحةر الموجَّ

.لغة متخصص

o لةةى للصةةفوف التاسةةع والعارةةر، مةةع التركيةةز ع( باللغةةة اإلنجليزيةةة)دراسةةة مةةادة إدارة األعمةةال

.المراريع واألعمال الريادية إلعداد الطلبة لسوق العمل

oالفنون البصرية والدراما والموسيقى: دراسة الفنون في كافة الصفوف، وترمل.

ية
س
سا
أل
 ا
اد
مو
ال

.صممت هذه المواد للتركيز على الجانب التطبيقي* 

المواد األساسية المشتركة مع

:المسارات األخرى

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية

/  الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

التربية األخالقية

:مواد المسار العام

*الرياضيات

*الفيزياء

*الكيمياء

*األحياء

علوم الكمبيوتر

التصميم اإلبداعي واالبتكار

إدارة األعمال

75

المسار العام



المسار العام( 12-9الصف : )الخطة الدراسية

ية
س
سا
أل
 ا
اد
مو
ال
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المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

554401010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

444410101010اللغة اإلنجليزية

666610101010الرياضيات

600000000000العلوم المتكاملة

033300000202الفيزياء 

003الكيمياء 
3

000000
00

030000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر  

000021210000إدارة األعمال 

002200000101العلوم الصحية 
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يةالمسارات التقنية والمهن:الحلقة الثالثة

ار المسار التقني المتقدم والمس

التقني العام
(  برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية)

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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يقيةةة نقلةةة منةةذ تأسيسةةها، أحةةدثت ثانويةةات التكنولوجيةةا التطب

تمكين الطلبة نوعية في التعليم التكنولوجي التطبيقي، بهدف

ياق اإلمةةاراتيين مةةن المهةةارات التقنيةةة واألكاديميةةة خةةالل سةة

ة إعةدادهم ليُصةبحوا عملّي، يربط التعلّم بالعالم الحقيقي  بُْغي  

اعلين فةي بارزين في حياتهم المهنية المستقبلية، وأعضةاًء فة

ج المجتمةةةع، ومتعلمةةةين واثقةةةين مةةةدى الحيةةةاة، ضةةةمن  بةةةرام

الّرةراكة مةع تدريبيّة فعّالة فةي مجةال التكنولوجيةا المتقدمةة ب

. الحكومة وقطاع مجتمع األعمال

التةةدري  وتنفيةةذًا لسياسةةات مركةةز أبةةوظبي للتعلةةيم و

عمةل التقني والمهني، التةي راعةت احتياجةات سةوق ال

هدف تمكةين المحلية، أُّسست المدارس الثانوية الفنية ب

كفايات اإلماراتيين الذين اجتازوا الّصف الثامن من ال

ة، مةةةن الالزمةةةة لقيةةةادة التطةةةّور المسةةةتقبلي فةةةي الدولةةة

والمهنةي خالل بيئة عمةل ترتكةز علةى التعلةيم التقنةي

قطةاع المستمر والتدري  مدى الحيةاة بالرةراكة مةع ال

.الصناعي واالقتصادي

قتصاد الوطني، فثنَّ وفي ظّل التطورات اإليجابية المتسارعة التي يرهدها قطاع التعليم في الدولة، والتنّوع الذي يرهده اال

إلةى إعةادة هيكلةة التخصصةات الدراسةية 2020-2019هاتين المؤّسستين التعليميّتين اتّجهتا، فةي العةام الدراسةّي الحةالي 

لةةق كيةةان تعليمةةّي، تحةةت اسةةم  ز التعةةاون المرةةترك يُعةةزّ ثانويةةة التكنولوجيةةا التطبيقيةةة،ضةةمن عمليةةة دمةةج واسةةعة بينهمةةا لخ 

.ويمتلك القدرة على التعامل مع هذه التطّورات المتسارعة بكفاءة عالية

ثانويات التكنولوجيا التطبيقية
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الثانويةةة ممةةا حةةتّم الةةّدمج بةةين ثانويةةات التكنولوجيةةا التطبيقيةةة والمةةدارس

:الفنية عّدة عوامل إيجابية، من بينها

على ضةمان " 2071مئوية اإلمارات "االستراتيجية المتقاربة في تحقيق رؤية •

ة التنافسةية استمرارية تأمين مسةتقبل أفضةل لألجيةال المقبلةة ورفةع مكانةة الدولة

.عالمياا

ف عةةةن الخبةةةرات الثريةةةة الواسةةةعة والنّرةةةاطات التعليميةةةة المتقاطعةةةة فةةةي الكرةةة•

.المواه  وصقل العقول وتهذي  النفوس

لتعليميةة االهتمام المرترك بمعايير المقارنةة المرجعيةة الدوليةة لجميةع البةرامج ا•

.المقدَّمة كأداة من أدوات تطوير األداء وتعزيز الريادة

لمواكبةة الحرص على االستغالل األمثل لمةوارد الةتعلّم الحةالّي وضةمان نمّوهةا•

.القفزات التعليمية النوعيّة في العالم

ثانويات التكنولوجيا التطبيقية



عةايير دوليةة، تعتمد ثانويات التكنولوجيةا التطبيقيةة عةّدة م

قلة  وذلةك وتتبنّى عّدة اختبةارات قياسةية مةن هيئةات مسةت

.مةلالرتقاء بالمخرجات األكاديمية في المناهج المصم

82

ة لدراسةةةٍة تُتةةةيح البةةةرامج التعليميةةةة فرصةةةا فريةةةدة للطلبةةة

قنةي متميةز أكاديميٍة عالية المستوى، متوازيٍة مةع تعلةيم ت

.  في الجانبين النظري والتطبيقي

ة ثالثةة مسةارات يتبنّى نظام ثانويات التكنولوجيا التطبيقي

مسةةار/برنةةامج العلةةوم المتقدمةةة:معتمةةدة للدراسةةة، وهةةي

.العامالمسار التقني، المسار التقني المتقّدم، النخبة

يم العالي تقوم عالقات الرراكة الوثيقة مع مؤسسات التعل

امج والقطةةةاع الصةةةناعي بفةةةتح آفةةةاق واسةةةعة لطلبةةةة البةةةر

.المختلفة

ثانويات التكنولوجيا التطبيقية



نخبةمسار ال/برنامج العلوم المتقّدمة-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
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oي تأسةةيس كةةان لمعهةةد التكنولوجيةةا التطبيقيةةة الّريةةادةُ فةة

جيةةةةا برنةةةةامج العلةةةةوم المتقّدمةةةةة فةةةةي ثانويةةةةات التكنولو

، حيةةث مةةازال 2012التطبيقيةةة التابعةةة لةة ، فةةي العةةام 

ن علةةى البرنةةامج يسةةتقط  الطلبةةة المةةواطنين المتميةةزي

.ُمستوى الدولة

oز، برنةةامج العلةةوم المتقّدمةةة هةةو برنةةامج أكةةاديمي متميّةة

منحة  يعّزز روح البحةث العلمةّي لةدى الطالة ، بحيةث ي

ياضيات خبرات تعليمية متكاملة، ترتكز على مادتي الر

يةةةةةة والعلةةةةةوم، مدعَّمةةةةةةً بالعديةةةةةد مةةةةةن التطبيقةةةةةات العمل

والتجةةار  المختبريةةة، ويعمةةل علةةى صةةقل المهةةارات

: ثةةةةاللغويةةةة، والمهةةةارات الفائقةةةة إلنسةةةان األلفيةةةة الثال

اع، التواصةةةةل، والتعةةةةاون، والتفكيةةةةر النقةةةةدّي، واإلبةةةةد

.واالبتكار

oتقدمةة بناء على النجاح الذي حقق  برنةامج العلةوم الم

تةمَّ تبنية  مةن في ثانويات التكنولوجيةا التطبيقيةة  فقةد

قبةةةل منظومةةةة المدرسةةةة اإلماراتيةةةة وتعميُمةةة ُ فةةةي

: المدارس الحكومية في الدولةة  وذلةك تحةت مسةمى

.مسار النخبة

oت المسةتوى يؤّهِل البرنةامُج الطلبةة  الجتيةاز اختبةارا

،SAT))واختبةةاِر الكفةةاءة الدراسةةية AP))المتقةةّدم 

ة بمةةةا يتةةةيح لهةةةم إمكانيةةةة تخّطةةةي بعةةةض مةةةواد السةةةن

الجامعيّةةةةة األولةةةةى  إذا كانةةةةت درجةةةةاتهم فةةةةي هةةةةذه 

.االختبارات عالية بما يكفي



المسار التقني المتقدم

(يةبرامج ثانويات التكنولوجيا التطبيق(

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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o م المسةةةةار التقنةةةةي المتقةةةةّدم عةةةةارف العلةةةةوم والم"يُقةةةةّدِ

ةدة بةدأ مةةن التةي ت" التوّجهةات التكنولوجيةة"، و "الموحَّ

ا مةةع الصةةّف التاسةةع بجرعةةات بسةةيطة، وتةةزداد زخًمةة

من لهةةم تقةةّدم الطلبةةة فةةي المراحةةل الدراسةةية، بمةةا ي ْضةة

.الياإلعداد المميز لاللتحاق بمؤسسات التعليم الع

o يُمنح الطلبة أيًضا الةدبلوم الممتةّد(BTEC ) وفقًةا

تعلةيم المستوى الثالةث مةن مجلةس-لتخّصصاتهم 

.دةإدارة األعمال والتكنولوجيا في المملكة المتح



برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية-المسار التقني المتقدم 
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.الهندسة واالبتكار، الحوسبة والذكاء االصطناعي، اإلدارة المالية وعلم االقتصاد، العلوم الصحية

oإلةى إعةادة هيكلةة التخصصةات 2020-2019إيمانًا من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بحتميّة التجديد، فقد اتّجه ْت في العام الدراسةي

ل ، واالستعداِد للمستقبل، من خالل مواكبة متطلبات سوق العمة2021الدراسية، في سبيل تحقيق رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 

.المتجددة  لي ْحمل طلبتها لواء الريادة والمساهمة الفاعلة في التطوير المستمر للدولة

oقني المتقدمواعتماًدا  على منهجٍ تطويرّي ي ْعتمد أفضل الممارسات العالمية، فقد أُْطِلقت أربعة برامج جديدة للمسار الت  :



برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية-المسار التقني المتقدم 
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:المتقّدمالتقني متطلّبات التّخّرج في المسار 

:يج  على الطال  اجتياز ما يلي

ساعة معتمةدة مةن 15ساعات معتمدة من المواّد العاّمة، و7•

ة، ساعات معتمدة من المواد التخّصصيّ 8المواد األساسيّة، و

.ساعة معتمدة30بما مجموع  

.(فزعة)ساعة 100ما ال يقل عن •

.EmSATاختبار اإلمارات القياسّي •

توزيع الساعات المعتمدة.االختبارات القياسية الدولية•
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oة واسةعة يُوفر برنامج الهندسة واالبتكار للطلبة مجموع

مةةةن المةةةواد ذات التصةةةميم المةةةتقن  لضةةةمان اكتسةةةابهم

المعرفةةةةةة الالزمةةةةةة والخبةةةةةرة العمليةةةةةة والتكنولوجيةةةةةة 

ات المتقّدمةةة  لتعزيةةز اإلبةةداع واالبتكةةار، ورةةحذ مهةةار

.يّ التفكير واستيفاء متطلّبات المنحى الوظيف

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

سةةة األكةةاديمي المتقةةدم  ممةةا يتةةيح لهةةم االلتحةةاق بالدرا

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oلبةةة عنةةد اجتيةةاز هةةذا البرنةةامج بنجةةاح، يسةةتطيع الط

صةات متابعة دراسةتهم الجامعيةة فةي مختلةف التخصّ 

اعية، الكهربائيةةةة، والميكانيكيةةةة، والصةةةن: الهندسةةةية

يةةةةة والميكةةةةاترونيكس، ومتابعةةةةة المسةةةةارات الوظيف

:  لحصةرالمختلفة بما في ذلك، على سبيل المثةال ال ا

مهنةةةةدس طاقةةةةة، مهنةةةةدس أتمتةةةةة، مهنةةةةدس الةةةةتحكم 

واألجهزة، مهندس برمجيات، عالم بيانةات، مهنةدس

.عمليّات

ة واالبتكارالهندس-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني المتقدم 
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المادةالّصفّ 
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التصميم اإلبداعي
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10
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المواد الهندسية

الصحة والسالمة المهنية
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أساسيات الدوائر الكهربائية 

تطبيقات الدوائر الكهربائية

الصناعية األتمتة

مقدمة في الرسم الهندسي

الصحة والسالمة البيئية 
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المحركات الميكانيكية واختبار المواد الهندسية 

مبادئ اإللكترونيات وتطبيقاتها

الروبوتات

التصميمات والتمديدات الكهربائية
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: التخّصصية
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oض برنامج الحوسبة والذكاء االصطن اعي الّطلبةة  يُع ّرِ

م إلةةى خبةةرات تعليميةةة عمليةةة مةةن رةةأنها أن تسةةاعده

علةةى تطةةوير كفةةاءات العمةةل االحترافيةةة، مةةن خةةالل

.فاعليةالمعامل العملية، والمحاكاة، وبيئات التعلم الت

o ِّد الطلبةةة يُقةةدم البرنةةامج سلسةةلة مةةن المةةواّد التةةي تةةزو

بالمعرفةةة والمهةةارات والكفةةاءات الالزمةةة  لمواصةةلة

ما في التعليم في مجاالت علوم الحاسو  والهندسة، ب

ذلك الةذكاء االصةطناعي، وأمةن الحاسةو ، وهندسةة 

.  البرمجيات

oة متابعةة عند اجتياز هذا البرنامج بنجاح، يستطيع الطلب

دراسةةةةتهم الجامعيةةةةة فةةةةي مختلةةةةف التخّصصةةةةات ذات

ة هندسةةة الحاسةةو ، وعلةةوم الحاسةةو ، وهندسةة: الّصةةلة

لفةةة بمةةا البرمجيّةةات، ومتابعةةة المسةةارات الوظيفيةةة المخت

ذكاء مهنةدس الة:  في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر

ةةةةل  االصةةةةطناعي، ومهنةةةةدس الةةةةذكاء التجةةةةاري، ومحلِّ

.بيانات، واختصاصّي تكنولوجيا المعلومات

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

سةةة األكةةاديمي المتقةةدم  ممةةا يتةةيح لهةةم االلتحةةاق بالدرا

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار



صطناعيالحوسبة والذكاء اال-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني المتقدم 

المادةالّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10

مبادئ الذكاء االصطناعي

تطبيقات الذكاء االصطناعي

تطّورات الذكاء االصطناعي

11

أساسيات تصميم البرمجيات

البرمجة اإلجرائية

الكينونيةالبرمجة 

مبادئ الذكاء االصطناعي

تطبيقات الذكاء االصطناعي 

تطورات الذكاء االصطناعي

مختبر أساسيات تصميم

مختبر البرمجة اإلجرائية 

مختبر البرمجة الكينونية

12

ربكات الحاسو 

أمن الحاسو 

برمجة مواقع اإلنترنت

تطوير التطبيقات الرقمية

مرروع التخرج

91

المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية



تصاداإلدارة المالية وعلم االق-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني المتقدم 

92

oاّصةة يتعّرض الطلبةة فةي هةذا البرنةامج لموضةوعات خ

ة، التسةةةويق، واالقتصةةةاد، والماليةةةة، والمحاسةةةب: ترةةةمل

اللية باإلضةةافة إلةةى المهةةارات المعرفيةةة إلثبةةات االسةةتق

اف وتحّمةةل المسةةؤولية فةةي مواقةةف محةةّددة تحةةت اإلرةةر

لبةة فةي بيئةة ولقد ُصّمم هذا التخصةص ليتقةّدم الط. العامّ 

.العمل أو مواصلة التعليم

oالزمةة يرحذ هذا البرنامج الطلبة بالمهارات التجاريةة ال

مةةةن أجةةةل تقةةةديم أفضةةةل الخةةةدمات الماليةةةة فةةةي قطةةةاع 

.  االقتصاد

oلبةةة عنةةد اجتيةةاز هةةذا البرنةةامج بنجةةاح، يسةةتطيع الط

صةات متابعة دراسةتهم الجامعيةة فةي مختلةف التخصّ 

تلفةةة ذات الّصةةلة، ومتابعةةة المسةةارات الوظيفيةةة المخ

ارة إد:  بمةةا فةةي ذلةةك، علةةى سةةبيل المثةةال ال الحصةةر

رةةةار الفنةةةادق، وتنسةةةيق الخةةةدمات اللوجسةةةتية، ومست

.قانونّي مالّي، وكات  ع ْدل

oالمسةار ي ْدرس الطلبة نفس المواد األساسةية كمةا فةي

دراسةة األكاديمي المتقدم  مما يتةيح لهةم االلتحةاق بال

الجامعيةةة فةةي أي مجةةال يتوافةةق مةةع مخرجةةات هةةذا 

.المسار



االقتصاداإلدارة المالية وعلم-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني المتقدم 

المادةالّصفّ 

9

التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10

عالم األعمال

مجتمع األعمال

مبادئ التسويق

93

المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية



لصحيةالعلوم ا-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني المتقدم 

94

oلطلبةة يهدف برنامج العلوم الصحية إلى تحفيةز اهتمةام ا

بالعلوم، مةن خةالل مجموعةة واسةعة مةن أنرةطة الةتعلم 

ل التفاعليةةةةة، وتزويةةةةدهم بالمعرفةةةةة العمليةةةةة فةةةةي مجةةةةا

التواصةةةةل وممارسةةةةات المختبةةةةرات الطبيةةةةة الحيويةةةةة،

وتطةةةةةوير أسةةةةةالي  االستقصةةةةةاء العلمةةةةةي والمنهجةةةةةّي،

.والتقارير الفنية ذات الصلة

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

سةةة األكةةاديمي المتقةةدم  ممةةا يتةةيح لهةةم االلتحةةاق بالدرا

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oالجامعية يؤّهِل هذا البرنامج الطلبة لمتابعة دراستهم

فةةةةي الطةةةة  والعلةةةةوم الصةةةةحية، والهندسةةةةة الطبيةةةةة 

فةةة بمةةا الحيويةةة، ومتابعةةة المسةةارات الوظيفيةةة المختل

دلة، الصةةي: فةةي ذلةةك، علةةى سةةبيل المثةةال ال الحصةةر

وباحةةةةث فةةةةي الهندسةةةةة الحيويةةةةة، ومهنةةةةدس إعةةةةادة 

.التأهيل، واختصاصّي الطّ  النفسيّ 



لصحيةالعلوم ا-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني المتقدم 

المادةالّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10

التواصل في مجال الرعاية الصحية

المسؤولية القانونية واألخالقية في مجال الرعاية الصحية

السالمة في أماكن الرعاية الصحية

11

الكيمياء الحيوية في المجال الصحي

والجزيئيعلم األحياء الخلويّ 

علم الوراثة البررية

علم الترريح البرري

األنظمة الفسيولوجية

التنسيق الفسيولوجي

التواصل في مجال الرعاية الصحية

المسؤولية القانونية واألخالقية في مجال الزراعة الصحية

السالمة في أماكن الرعاية الصحية

12

األحياء اا

صحة اإلنسان اا

مرروع التخرج
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المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية



المسار التقني العام

(قيةبرامج ثانويات التكنولوجيا التطبي(

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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o كما يُمنح الطلبة دبلةومBTEC) )م وفقًةا لتخّصصةاته-

المسةةةةتوى الثالةةةةث مةةةةن مجلةةةةس تعلةةةةيم إدارة األعمةةةةال 

.والتكنولوجيا في المملكة المتحدة

o يقةةةدم المسةةةار التقنةةةي العةةةام مجموعةةةة مةةةن المةةةواّد

م، واللغتةين األساسيّة كالرياضيات التطبيقيةة، والعلةو

العربيةةةةةةةة واإلنجليزيةةةةةةةة، والتربيةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية، 

علةوم والدراسات االجتماعية، والتربية األخالقيّةة، و

بةدأ مةن التةي ت" التوّجهات التكنولوجيةة"الحاسو ، و

ا مةع الصّف التاسةع بجرعةات بسةيطة، وتةزداد زخًمة

هم تقةةةّدم الطلبةةةة فةةةي المراحةةةل الدراسةةةية، بمةةةا يمةةةنح

.إمكانية تخطي السنة التأسيسية في الجامعة



98

ية للمسار التقني العام واعتماًدا على منهج تطويري يعتمد أفضل الممارسات العالمية، فقد أطلقت ثانويات التكنولوجيا التطبيق

:خمسة برامج جديدة

ية الهندسة التطبيق•

والتكنولوجيا

ربكات •

الحاسو 

اإلنتاج اإلعالمي •ةالتجارة والمحاسب•

اإلبداعي

علوم الصحة •

المساندة

برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية-المسار التقني العام 
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:العامالتقني متطلّبات التّخّرج في المسار 

:يج  على الطال  اجتياز ما يلي

ساعة معتمةدة مةن 13ساعات معتمدة من المواّد العاّمة، و7•

سةةةةةاعات معتمةةةةةدة مةةةةةن المةةةةةواد 10المةةةةةواد األساسةةةةةيّة، و

.ساعة معتمدة30التخّصصيّة، بما مجموع  

( .فزعة)ساعة 100ما ال يقل عن •

.EmSATاختبار اإلمارات القياسّي •

توزيع الساعات المعتمدة.االختبارات القياسية الدولية•

برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية-المسار التقني العام 



ة والتكنولوجياالهندسة التطبيقي-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 
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oى يهةةدف هةةذا البرنةةامج إلةةى تطةةوير الخبةةرة العمليةةة لةةد

مةةة الطلبةةة وخبةةرات العمةةل التطبيقةةي، والمهةةارات الالز

سةةةةية لمتابعةةةةة التعلةةةةيم العةةةةالي فةةةةي التخصصةةةةات الهند

. ل وج المختلفة، وِلخدمة الصناعة الهندسية على أفض

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

األكةةةاديمي العةةةام  ممةةةا يتةةةيح لهةةةم االلتحةةةاق بالدراسةةةة 

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oالجامعية يؤّهِل هذا البرنامج الطلبة لمتابعة دراستهم

ة، أو فةةي تكنولوجيةةا الهندسةةة، أو الهندسةةة الكهربائيةة

الميكانيكيةةةةةةة، أو الطيةةةةةةران، ومتابعةةةةةةِة المسةةةةةةارات 

ل المثال ال الوظيفية المختلفة، بما في ذلك، على سبي

مهنةةةدس ضةةةبط وترةةةغيل، واختصاصةةةيّ :  الحصةةةر

س ِلحةةةام، وتقنةةةّي أجهةةةزة القيةةةاس والةةةتحّكم، ومهنةةةد

نةةةةي إنتةةةةاج، وتقنةةةةّي رةةةةبكة توزيةةةةع الكهربةةةةاء، وتق

الميكةةةةةاترونيكس، ومهنةةةةةدس صةةةةةيانة الطةةةةةائرات، 

ومهنةةدس إلكترونيةةات الطةةائرات، ومهنةةدس أنظمةةة 

.الدفع



ة والتكنولوجياالهندسة التطبيقي-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 

المادةالّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10
االتصاالت التقنية في الهندسة 

الصحة والسالمة المهنية

11

مبادئ الكهرباء وتطبيقاتها 

Iالكيمياء التطبيقية 

االتصاالت التقنية في الهندسة

الصحة والسالمة المهنية

12

اللحامتكنولوجيا 

المواد الهندسية

التمديدات الكهربائية

مبادئ األجهزة والدوائر اإللكترونية وتطبيقاتها 

الكيمياء

مرروع التخرج
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:المواد الدراسية التخّصصية

(: التخصص العام)



والتكنولوجياالهندسة التطبيقية-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 
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:المواد الدراسية التخّصصية

(: الطيرانتخصص )

المادةالّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10
علوم ميكانيك الطائرات

نظرية الطيران

11

مواد الطائرات وأجهزتها

العوامل البررية

ترريعات الطيران

Iالكيمياء التطبيقية 

12

المبادئ الميكانيكية وتطبيقاتها

علم الحركة الهوائية

خصائص المواد الهندسية وتطبيقاتها

عمليات صيانة الطائرات

الكيمياء

مرروع التخرج



حاسوبشبكات ال-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 
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oة يكتسةةة   الطلبةةةة فةةةي هةةةذا البرنةةةامج المعرفةةةة الالزمةةة

: بمختلةةةةةةةةف جوانةةةةةةةة  رةةةةةةةةبكات الحاسةةةةةةةةو ، مثةةةةةةةةل

البروتوكةةةةوالت، ووسةةةةائط النقةةةةل، وهندسةةةةة الرةةةةبكات

واألجهةةةزة، وأنظمةةةة الترةةةغيل، وكةةةذلك دراسةةةة صةةةيانة 

كراف الربكات، وأمن الربكات، وإدارة الربكات، واست

.األخطاء وإصالحها

oمسةةار يّةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

األكةةةاديمي العةةةام  ممةةةا يتةةةيح لهةةةم االلتحةةةاق بالدراسةةةة 

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oيؤهةةل هةةذا البرنةةامج الطلبةةةة لمتابعةةة دراسةةتهم فةةةي

ة زايةد، كلّيات التقنية العليا، وجامعةة خليفةة، وجامعة

ي ذلةك، ومتابعة المسةارات الوظيفيةة المختلفةة بمةا فة

دعةم نظةم تكنولوجيةا :علةى سةبيل المثةال ال الحصةر

  المعلومةةةةات، وفنّةةةةّي رةةةةبكات الحاسةةةةو ، ومراقِةةةة

.أنظمة الحاسو ، ومرغّل إدارة المرافق



حاسوبشبكات ال-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 
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المادةالّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10

تقنيات التواصل

تطوير مهارات التواصل في مجال تكنولوجيا المعلومات

إدارة المعرفة

11

تقنيات التواصل 

بنية الحاسو  

البرمجة التفاعلية في علوم الحاسو 

Iالكيمياء التطبيقية 

إدارة المعرفة

المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية



محاسبةالتجارة وال-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 

105

oة التةي يكتس   الطلبة في هذا البرنامج المعرفةة الالزمة

.ثترتكز على مهارات النجاح في عالم األعمال الحدي

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

األكةةةاديمي العةةةام  ممةةةا يتةةةيح لهةةةم االلتحةةةاق بالدراسةةةة 

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oلةوم فةي يؤّهِل هذا البرنامج الطلبة للحصةول علةى دب

إدارة األعمال، ومتابعة دراستهم في الجامعةات ذات

ة بما في الصلة، ومتابعة المسارات الوظيفية المختلف

محاسةةة ، :  ذلةةةك، علةةةى سةةةبيل المثةةةال ال الحصةةةر

وإدارة الفنةةةةةادق، ووكيةةةةةل حجةةةةةوزات، ومسترةةةةةار 

رةةةار سةةةفريّات، ومةةةدير الخةةةدمات اللوجسةةةتية، ومست

.قانوني



محاسبةالتجارة وال-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية -المسار التقني العام 
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المواّد التخّصصيّة الّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

أساسيات األعمال10

11

مزاولة األعمال

التسويق

التواصل في مجال األعمال

إدارة المراريع

األصول التجارية

12

المحاسبة المالية

نظم المحاسبة

المحاسبة اإلدارية

مرروع التخرج

المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية
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107

oقنيةة يطّور هةذا البرنةامج مهةارات الطلبةة اإلبداعيةة والت

دهم الالزمةة للقطةةاع الرقمةي المتسةةارع، وبالتةالي، إعةةدا

ئط لرةةغل وظةةائف فةةي إنتةةاج األفةةالم، وتصةةميم الوسةةا

.المتعددة، وإدارة الوسائط التفاعلية

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

األكةةةاديمي العةةةام  ممةةةا يتةةةيح لهةةةم االلتحةةةاق بالدراسةةةة 

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oةةل هةةذا البرنةةامج الطلبةةةة لمتابعةةة دراسةةتهم فةةةي يؤّهِ

يةة الجامعات ذات الصلة، ومتابعة المسةارات الوظيف

:  لحصةرالمختلفة بما في ذلك، على سبيل المثةال ال ا

وم فنّةةان، وُمصةةّور، ومصةةّمم ألعةةا ، ومصةةّمم رسةة

م متحّركةةة، وأمةةين متحةةف، وكاتةة  إعالمةةّي، ومقةةدّ 

.برامج إعالمية
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المواّد التخّصصيّة الّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10

تقنيات ما قبل اإلنتاج ومهارات التواصل في مجال اإلعالم

تقنيات التصوير الفوتوغرافي

تقنيات التصوير المرئي

11

تقنيات البحث اإلعالمي

مفاهيم وسائل اإلعالم

الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد

Iمرروع وسائل اإلعالم الرقمية 

معالجة النصوص

معالجة الصور

تصميم الصفحات الرقميّ 

12

اتصاالت األعمال

مرغل التصميم

الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد

الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد

إنتاج التصوير المرئي

مرروع التخرج

المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية
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oعلوم يهةةدف هةةذا البرنةةامج إلةةى تحفيةةز اهتمةةام الطلبةةة بةةال

ة، من خالل مجموعة واسعة مةن أنرةطة الةتعلم التفاعلية

وتزويةةةةدهم بالمعرفةةةةة العمليةةةةة فةةةةي مجةةةةال التواصةةةةل 

وممارسةةةةات المختبةةةةرات الطبيةةةةة الحيويةةةةة، وتطةةةةوير 

ير الفنيةة أسالي  االستقصاء العلمي والمنهجةّي، والتقةار

.ذات الصلة

oمسةةار ي ةةْدرس الطلبةةة نفةةس المةةواد األساسةةية كمةةا فةةي ال

األكةةةاديمي العةةةام  ممةةةا يتةةةيح لهةةةم االلتحةةةاق بالدراسةةةة 

الجامعيةةةة فةةةي أي مجةةةال يتوافةةةق مةةةع مخرجةةةات هةةةذا 

.المسار

oامعية يؤهل هذا البرنامج الطلبة لمتابعة دراستهم الج

فةةةي العلةةةوم الصةةةحية، وكليةةةة التغذيةةةة والزراعةةةة،

ي ذلةك، ومتابعة المسةارات الوظيفيةة المختلفةة بمةا فة

ي، العةةالج الطبيعةة:  علةةى سةةبيل المثةةال ال الحصةةر

صةةات وعلةةم التغذيةةة، والتصةةوير اإلرةةعاعي، وتخصّ 

.المجال البيئّي، وفني صيدلة ومختبرات
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المواّد التخّصصيّة الّصفّ 

9
التصميم اإلبداعي

أساسيات البرمجة

10

مهارات التواصل في مجال الصحة المساندة

المساواة والتنوع في مجال الصحة المساندة

الصحة والسالمة في مجال الصحة المساندة

11

مهارات التواصل في مجال الصحة المساندة

المساواة والتنوع في مجال الصحة المساندة

الصحة والسالمة في مجال الصحة المساندة

علم األحياء الخلوي والجزيئي

علم التغذية

Iالكيمياء التطبيقية 

الكيمياء الحيوية

12

األحياء

الصحة العامة

التكنولوجيا في الرعاية الصحية واالجتماعية 

مهارات البحث في الرعاية الصحية واالجتماعية 

علم االجتماع وعلم النفس 

علم التغذية

النمو خالل مراحل الحياة 

مرروع التخرج

المةةةةةةواد الدراسةةةةةةية 

: التخّصصية



111

AP Capstone( مرروع البحثAP:)

هةات يمّكن الطلبةة مةن توليةف المعلومةات مةن ِوج
نظةةةر متعةةةّددة، وتطبيةةةق المهةةةارات فةةةي مواقةةةف 
اء جديدة وسياقات متعددة المناهج، وصةياغة اآلر

.والدفاع عنها بالُحجج واألدلة

بمهةارات هو برنامج ُمبت كر يزّود الطلبة
إعةةةةداد األبحةةةةاث المسةةةةتقلة، ومهةةةةارات 

.  العمل التعاوني، واالتصال

ةةةةرحل ةةةةز فةةةةي م  : تينالبرنةةةةامج صةةةةاِرمز ويُنج 
ي فةة" البرنةةامج المتقةةدم فةةي مهةةارات النةةدوة"

نةامج البر"، والصفين العارر والحادي عرةر
الصةةةف فةةةي " المتقةةةدم فةةةي مهةةةارات البحةةةث

. الثاني عرر

برامج إثرائية-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 



برامج إثرائية-برامج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
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:برنامج فزعة للعمل التطّوعيّ 

م هإنةةةةةاثِ -يتوّجةةةةة  علةةةةةى جميةةةةةع الّطلبةةةةةة 
100إتمةةةام مةةةا ال يقةةةّل عةةةن -هموذكةةةورِ 

سةةةةاعة مةةةةن العمةةةةل التطةةةةّوعّي، وخدمةةةةة 
اره المجتمةةع خةةالل سةةنوات الدراسةةة باعتبةة

ج .جزًءا من متطلّبات التّخرم

لةةى إ(فزعةةة)تهةةدف مبةةادرة الخدمةةة التطّوعيّةةة
لتةةةي إبةةةراز الرخصةةةيّة اإلماراتيةةةة المتكاملةةةة، ا

ة يتةةةةوازى فيهةةةةا االعتةةةةةزاز بالهويّةةةةة الوطنيّةةةةة
والتةةةةةةراث األصةةةةةةيل مةةةةةةع الجانةةةةةة  التقنةةةةةةي 

.  والتكنولوجيّ 



األكاديميـات المتخصصة

المسارات : الحلقة الثالثة

التقنية والمهنية

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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الهدف العام 

oقافةةة تمكةةين الطالةة  مةةن مبةةادئ العلةةوم الرةةرعية، وتأهيلةة  فةةي مجةةاالت الث

. اإلسالمية

oالق غةةرس القةةيم اإلنسةةانية فةةي نفةةوس طةةال  األكاديميةةة، وتةةربيتهم علةةى األخةة

. والفضائل  ليكونوا قدوة في سلوكهم

oراك التيةارات تحصين الطال  باألدوات الفكرية التي ت ِقية  مةن الوقةوع فةي رة

. المنحرفة واألفكار المتطرفة

o التركيةةةةز علةةةةى التكةةةةوين المهةةةةاري واإلعةةةةداد المهنةةةةي لةةةةبعض

. الوظائف الدينية والممارسات الميدانية

oارهةةا ربةةط الطالةة  بالثقافةةة اإلماراتيةةة وهويتةة  الوطنيةةة، واعتب

.  الركيزة األساسية في مرواره التعليمي والِمْهني

oيم إكسةةا  الطالةة  القةةدرة علةةى التةةوازن والمواءمةةة بةةين تعةةال

فكيةر الدين والواقع، والجمع بةين األصةالة والمعاصةرة فةي الت

.والسلوك والعمل المهني
oأجةل إعداد خريجي األكاديميةة للبنةاء العلمةي، ومواصةلة التخصةص الةدقيق  مةن

. التأهمل للوظائف التي تستوج  مزيًدا من العلم والتخصص

.اسم الدولةدولة أو باإلمامة والخطابة وتحفيظ القرآن الكريم، ومتابعة الدراسات األكاديمية الجامعية والعليا  للعمل في قيادة الخطا  الديني في ال: إعداد طلبة علم ررعي قادرين على ممارسة

األهداف األساسية

أكاديمية الثقافة اإلسالمية
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الهيئةةةةةةة العامةةةةةةة للرةةةةةةؤون 

اإلسالمية واألوقاف

جامعة محمد الخامس 

oوضع سمات خريجي األكاديمية.

oتحديةةةد المهةةةارات التةةةي يحتاجهةةةا طةةةال  األكاديميةةةة لالنخةةةراط فةةةي

.جامعة محمد الخامس دون الحاجة لدراسة السنة التأسيسيّة

oبناء معايير مناهج الثقافة اإلسالمية.

oاعتماد المناهج والمصادر الداعمة لها.
: التعاونمجاالت

الشركاء-أكاديمية الثقافة اإلسالمية 



:الهدف

.تحديد المواه  الرياضية المميزة ورعايتها

:الرسالة

ْلق بيئة تعليميّةة وتدريبيّةة ممتةازة لل طلبةة اإلمةاراتيين خ 

.الذين يمتلكون مواه  رياضية استثنائية
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أكاديمية العلوم الرياضية
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افة تةةوفير المنةةاهج والةةدعم للطلبةةة  لتطةةوير معةةارفهم النظريةةة، إضةة

.لمهاراتهم في مجموعة من موضوعات العلوم الرياضية

مجموعةة يتلقى الطلبةة التةدري  الرياضةي المحتةرف فةي

(.الفردية والفريق)من األلعا  الرياضية 

.ًصا أكبرتعزيز الروابط مع األندية الرياضية، مما يوفر للطلبة فر

ي سةةةيكون الطلبةةةة علةةةى اسةةةتعداد أفضةةةل للدراسةةةة فةةة

(.المؤهالت الرياضية الخاصة)التعليم العالي 

.إمكانية الحصول على المنح الرياضية الدولية

أكاديمية العلوم الرياضية

فةةةق تةةةّم تصةةةميم أكاديميةةةة العلةةةوم الرياضةةةية و

تدريس أفضل المعايير الدولية، وتتم إدارتها وال

م الرياضةية، فيها من قِب ل متخّصصين في العلو

ي العالي كما يتلقى الطلبة فيها التدري  الرياض

المسةةتوى، وذلةةك عبةةر مجموعةةة مةةن األلعةةا  

. الفردية والجماعية



السباحةالرمايةالمبارزةالجودو

ألعاب

القوى

ركوب 

الدراجات
كرة السلة الرجبي كرة القدم

كرة اليد

ةالرياضات الفردي

ةالرياضات الجماعي

الجري

الرمي

القفز
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دعم المواه  الرياضية

----

المسار األولمبي

أكاديمية العلوم الرياضية



:مواد علوم الرياضة

oمنهاج يتمارى مع المعايير الدولية.

oوم تطبيةةةق جميةةةع جوانةةة  البرنةةةامج عبةةةر متخصصةةةين فةةةي العلةةة

.الرياضية

oعةةةام ي ةةةْدرس الطلبةةةة نفةةةس المةةةواد األساسةةةية كمةةةا فةةةي المسةةةارين ال

.  والمتقدم

oعة مةن باإلضافة إلى المواد األساسية، ي ْدرس الطلبة مجموعة واسة

.موضوعات العلوم الرياضية األكاديمية والعملية

oة ذوي ترمل الدروس العملية التدري  من معلمةي العلةوم الرياضةي

.الخبرة والمدربين الرياضيين المحترفين

oات يُْمةةةن ح الطلبةةةة فرصةةةة  المرةةةاركة فةةةي مجموعةةةة مةةةن المسةةةابق

.الرياضية الفردية والجماعية
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:المواد األساسية

(الفيزياء، الكيمياء، األحياء)العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 

علوم الكمبيوتر

الصف الثاني عرر  الصف الحادي عرر الصف العارر الصف التاسع

ف علم الترريح التطبيقي ووظائ

األعضاء 
علم الترريح و وظائف األعضاء التدري  واللياقة البدنية  حركات اإلنسان األساسية

الميكانيكا الحيوية الرياضية اضي اللياقة البدنية لألداء الرياختبار نمط حياة صحي اختبار اللياقة البدنية 

التميز في الرياضة العملية تطوير الرياضات الجماعية  الرياضات الجماعية  تدريبات اللياقة البدنية

العي  مثل الرياضيين  اإلصابات واألمراض الرياضية  التدري  الرياضي
المراركة في األلعا  الرياضية

الجماعية 

تراث الرياضة اإلماراتية تطوير الرياضة الفردية األلعا  الفردية  تحليل األداء 

العمل في علم الرياضة مقدمة في علم النفس الرياضي  الرياضة كعمل تجاري  األلعا  الفردية 

أكاديمية العلوم الرياضية



:   مثال بناًء على بيانات االختبار الرياضي، يمكن مطابقة الطال  وتوجيههم نحو رياضات محددة، على سبيل ال

120

oعلةةى مةةن الحلقةةة األولةةى، ي ْحُصةةل جميةةع الطلبةةة

دة تّم إنراء قاع. جزء من دروس تحديد المواه 

لةي ن مةن الطلبةة بيانات تتضمن الرياضيين المحت م 

.  في كافة أنحاء الدولة

o نجةةوم"يةةتم توجيةة  الطةةال  عةةن طريةةق برنةةامج

صةةل ، بينمةةا يةةتم إعةةادة االختبةةار كةةل ف“المسةةتقبل

ات دراسي حتى يةتم التأكةد مةن وجةود قاعةدة بيانة

.   محّدثة

اختيار الطلبة-أكاديمية العلوم الرياضية 



Eisa Talal – 9A1 20814024  30 47 19.8 17 165 5.41 23 33 2000 17 Good Excellent Football

o مرةةةةاركة المعلومةةةةات مةةةةع

اط األنديةةةةة لتزويةةةةدنا بالنقةةةة

.التي تحتاج إلى تطوير

o اقتراحةةةةةات تحسةةةةةين

األداء خالل جلسةات 

.التدري  الفردية

oي اقتراحةةات التةةدري  التةة

تعطةةى للمتةةدر  ونةةادي

.التدري 

o إعةةةادة تحديةةةد موعةةةد

.االختبار

121

خطط األداء الفردية-أكاديمية العلوم الرياضية 



122

:الهدف

يةة، بمةا تمكين الطلبة من تعزيز قةدراتهم اإلبداعيةة والمواهة  الفن

وير يتمارى مع نموذج المدرسة اإلماراتيةة، الةذي يركةز علةى تطة

.مهارات الطلبة، وقدرتهم على التواصل واالبتكار

:الرسالة

حلةةة تأسةةيس أكاديميةةة ذات مسةةتوى عةةالمي  لتقةةود طلبتنةةا فةةي ر

ل فةي اكتراف الةذات، والتعبيةر عنهةا، بمةا يةؤهلهم للدراسةة والعمة

.مجال الفنون اإلبداعية

أكاديمية الفنون اإلبداعية
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ثة ترمل األكاديمية ثال

الفنون : فروع هي

، البص رية، والمسرح

.والموسيقى

العمل بركل وثيق مع 

مجموعة من الرركاء في 

مجال الفنون اإلبداعية  

علم وذلك لتوفير فرص الت

والتطور لخبرات الطلبة،

ولتطوير ممارسات 

.المعلمين

يدرس الطلبة نفس المواد 

األساسية كما في المسارين

هم العام والمتقدم  مما يتيح ل

ة االلتحاق بالدراسة الجامعي

في أي مجال يتوافق مع 

.مخرجات المسارين

يع تسعى دولة اإلمارات لتوس

وتعزيز قطاع الصناعات 

دي إلى الثقافية والفنية  مما يؤ

زيادة الطل  على الربا  

بين في المجاالت  المدرَّ

. الثقافية والفنية

أكاديمية الفنون اإلبداعية



oةةة: ي ةةةْدرس الطلبةةةة فةةةي الصةةةف التاسةةةع ثالثةةةة فةةةروع هةةةي رية، الفنةةةون البص 

.والمسرح، والموسيقى

oلعارريتخصص الطلبة في واحدة من الفنون اإلبداعية ابتداء من الصف ا.

oساسةية مةن في الصفوف من العارر إلى الثاني عرر، ي ْدرس الطلبة المواد األ

ة ضةمن تخصصهم المختار، مع الفرصةة لالختيةار مةن بةين المةواد االختيارية

.الفن، والموسيقى، والمسرح: مجاالت

oد علةة ةةّدِ ى التةةرابط بةةين ي ةةْدرس الطلبةةة جميةةع المةةواد الدراسةةية فةةي سةةياقاٍت تُر 

.األركال الفنية المختلفة والثقافة األوسع

oة للطال تتكامل المواد الدراسية المختلفة لدعم االختيارات الفنية اإلبداعي.

oات طلبةةة ي ْحُصةةل طلبةةة أكاديميةةة الفنةةون اإلبداعيةةة علةةى نفةةس رةةهادة وخيةةار

.داعيةالمسارين العام والمتقدم، مع القيمة المضافة للمدخالت الفنية واإلب
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:المواد األساسية

(الفيزياء، الكيمياء، األحياء)العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

ة التربية األخالقي/ الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 

علوم الكمبيوتر

مجموعة واسعة من المواد األساسية واالختيارية في 

الفنون اإلبداعية

الفنون البصريةالموسيقىالمسرح

أكاديمية الفنون اإلبداعية



ون أحةد يمثل التعةاون مةع المؤسسةات المعنيةة بةالفن

ة  بمةةا الةةدعائم األساسةةية ألكاديميةةة الفنةةون اإلبداعيةة

ارسةةة يفةةتح اآلفةةاق الواسةةعة للطلبةةة لالطةةالع والمم

.العملية وتعزيز الخبرات
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:بعض الشركاء

الشركاء–أكاديمية الفنون اإلبداعية 



وير تةةدعم األكاديميةةة نمةةوذج  المدرسةةة اإلماراتيةةة المتقدمةةة، الةةذي يرتكةةز علةةى تطةة

ام نحةةو مهةارات الطلبةة وقةدرتهم علةةى التواصةل واالبتكةار وتعزيةةز رةعورهم بةااللتز

الحةادي وطنهم، ومواكبةة تحةديات التعلةيم العةالي ومتطلبةات سةوق العمةل فةي القةرن

.والعررين
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االلتحةةاق تةةم إنرةةاء األكاديميةةة الزراعيةةة  لتلبيةةة احتياجةةات الطلبةةة الةةذين يرغبةةون ب

اءات بالتخصةةةص الزراعةةةي والثةةةروة الحيوانيةةةة  وذلةةةك لتةةةأهيلهم لكةةةي يصةةةبحوا كفةةة

اهمة فةةي متخصصةةة مةةن المهندسةةين الةةزراعيين واألطبةةاء البيطةةريين، وبالتةةالي المسةة

.تحقيق الرؤية الطموحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في القطاع الزراعي

زراعةةي تهةةدف األكاديميةةة إلةةى تلبيةةة متطلبةةات سةةوق العمةةل والتوظيةةف فةةي المجةةال ال

.، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص(النباتي والحيواني: )برقي 

راعيةة، تخريج كوادر مؤهلة وعلى قدر عاٍل مةن المعرفةة بكافةة أساسةيات العلةوم الز

لةةى وقةةادرة علةةى تقةةديم حلةةول ابتكاريةةة، ومواكبةةة للمسةةتجدات فةةي قطةةاع الزراعةةة ع

.مستوى العالم

أكاديمية العلوم الزراعية
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الحصةةول علةةى االعتمةةاد

ت الةةةةةةةةةدولي للمةةةةةةةةةؤهال

.الزراعية في الوزارة

ى علةالطلبةةإمكانية حصول 

اعتمةةةاد عةةةدد مةةةن السةةةاعات 

الدراسةةةية لمرحلةةةة مةةةا بعةةةد 

.التعليم الثانوي

التركيةةةةةةةز علةةةةةةةى إعةةةةةةةداد 
اط لالنخةةروتةةأهيلهمالطلبةةة
وإنتةةةاج ،سةةةوق العمةةةلفةةةي

قةةةةوة عاملةةةةة قةةةةادرة علةةةةى 
المسةةةةةةاهمة فةةةةةةي مجتمةةةةةةع 

.االقتصاد المعرفي

النظريةةةةةةالمعرفةةةةةةترسةةةةةي  

.العمليةوتنمية المهارات

استراتيجية أكاديمية العلوم الزراعية
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:المواد األساسية

(فيزياء، كيمياء، أحياء)العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية 

علوم الكمبيوتر

:مواد العلوم الزراعية

علم النبات 

علم الحيوان

التفتي  واألمن الغذائي 
سةةاعة مةةن الخبةةرة العمليةةة 120يتوجةة  علةةى الطالةة  الحصةةول علةةى 

زارع المعتمدة، حيث ت   ن هةذه سنوياا، في أحد مراكز البحوث أو الم  ْضةم 

بة، وتطةوير الخبرةُ العمليةةُ للطلبةة تطبيةق المعرفةة، والمهةارات المكتسة

(.النباتي والحيواني)خبراتهم في المجال الزراعي برقي  

يةةةةةدرس الطلبةةةةةة المةةةةةواد 

األساسةةةةةية فةةةةةي المسةةةةةار 

اد العام، باإلضافة إلةى مةو

العلةةةةوم الزراعيةةةةة ابتةةةةداءً 

.من الصف التاسع

يةةةةةةةدرس الطلبةةةةةةةة وحةةةةةةةدات 

تمهيدية رةاملة فةي المهةارات

التخصصةةةةية الزراعيةةةةة فةةةةي

ر، الصةةةةفين التاسةةةةع و العارةةةة

ومةةةن ثةةةم يةةةتم زيةةةادة الجانةةة  

العملةةةةةةةي و التطبيقةةةةةةةي فةةةةةةةي 

الصةةةةةفين الحةةةةةادي عرةةةةةر و 

الثةةةاني عرةةةر بةةةالتوازي مةةةع

.العمق المعرفي

الخبرة العملية

أكاديمية العلوم الزراعية
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حةديات تنرئة أجيةال رةابة إماراتيةة ملّمةة بت

القطةةاع الزراعةةي برةةكل تةةام، وقةةادرة علةةى

ي إيجاد حلةول خالقةة ومبتكةرة للمسةاهمة فة

ي دفةةع وتطةةوير عجلةةة التطةةور الزراعةةي فةة

.الدولة

ر استصةةالح األراضةةي الزراعيةةة، ونرةة

الةةةةةوعي المجتمعةةةةةي  للبةةةةةدء بمرةةةةةاريع 

وفير زراعيةةةة اسةةةتثمارية تُْسةةةِهم فةةةي تةةة

ي مصةةادِر دخةةٍل مجزيةةة، ممةةا يُْسةةهم فةة

تحقيةةةةةةق االكتفةةةةةةاء الزراعةةةةةةي، ودعةةةةةةم 

.االقتصاد والدخل المحلي للدولة

سةةةةةهولة التعامةةةةةل مةةةةةع تقنيةةةةةات نقةةةةةل 

وتطةةةةةةةوير التكنولوجيةةةةةةةا الزراعيةةةةةةةة، 

ات وتقنيةةةةات مكافحةةةةة اآلفةةةةات، وتقنيةةةة

وجيةةةا تطةةةوير المنةةةتج الغةةةذائي، وتكنول

الزراعة المائيةة وغيرهةا، ممةا يترتة 

.ةعلي  تحقيق األمن الغذائي للدول

المحافظةةةةةة علةةةةةى الثةةةةةروة الوطنيةةةةةة للنخيةةةةةل 

والتمةةةةةور، وتحسةةةةةينها مةةةةةن خةةةةةالل تطبيةةةةةق 

سةة الزراعة العضةوية للنخيةل، ودراسةة الهند

ا، ومةن الجينية للتمور، والعمةل علةى تحسةينه

.ديرهاثم إيجاد أفضل السبل لتسويقها وتص

ى تعزيةةز مفهةةوم االسةةتدامة الزراعيةةة لةةد

ة فةةي الطلبةةة، والصةةحة والسةةالمة الِمْهنيةة

.قطاع الغذاء والمحافظة على البيئة

ة في الجانب الزراعي-أكاديمية العلوم الزراعية  الفوائد المرجوَّ
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ة فةةةي تطبيةةةق التقنيةةةات الحديثةةة

الةةةةدواجن، : )تربيةةةةة المارةةةةية

(.األغنام، األبقار، إل 

قور الحفةةاظ علةةى أصةةالة تربيةةة الجمةةال والغةةزالن والصةة

سةةةين والخيةةةول، واسةةةتخدام أفضةةةل السةةةبل للتهجةةةين لتح

، النسل، والحصول علةى السةالالت المقاومةة لألمةراض

.والقادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية

زرعةة المساهمة في تحقيق التكامل بين جميع أجةزاء الم

الواحةةةدة، ضةةةمن منطةةةق التنةةةوع الحيةةةوي المسةةةتند إلةةةى 

.زراعة عضوية حقيقية، تُعّزز االستدامة

نرةةةر الةةةوعي المجتمعةةةي حةةةول أهميةةةة الثةةةروة 

كية السةةمكية، وتطةةوير تقنيةةات الزراعةةة السةةم

.باعتبارها أهم ركائز األمن الغذائي للدولة

حصين تعزيز أساسيات الط  الوقائي، والت

ة فةةي البيطةةري، والصةةحة والسةةالمة الِمْهنيةة

.المختبرات والمسال 

ة في الجانب الحيواني-أكاديمية العلوم الزراعية  الفوائد المرجوَّ
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عةةةادل رةةةهادة األكاديميةةةة الزراعيةةةة ت•

.رهادة المسار العام تماما

حةاق يمكن للخريجين من األكاديمية االلت•

هةةا بةةأي مةةن التخصصةةات التةةي يلتحةةق ب

خريجةةةو المسةةةار العةةةام، باإلضةةةافة إلةةةى 

راعة إمكانية التحاقهم بكلية األغذية والز

ية بجامعة اإلمارات، أو بالكليات الزراع

.والثروة الحيوانية المتطورة

خيارات الجامعة لخريجي أكاديمية العلوم الزراعية



:لتحقيق ما يلي( 12-9من الصف )تهدف أكاديمية صيانة الطائرات والمطروحة لطلبة المسار المتقدم في الحلقة الثالثة 

ة التأهيل المتحان رخصة صيان

الطائرات

ات عدد ساعات معتمدة في الكلي

يانة التطبيقية في تخصص ص

لعليا، كليات التقنية ا: )الطائرات

ات، كليات هندسة صيانة الطائر

(.معاهد الطيران

تخريج كوادر إماراتية ذات 

كفاءات مهنية في صيانة 

الطائرات بمعايير عالمية 

.المستوى

طرح منهاج تطبيقي وعملي 

تزويد متناسق يعتمد على الكفاءة ل

وبة الطلبة بالخبرة المهنية المطل

في المجال

تحقيق توج  الدولة في مجال 

صيانة الطائرات والرراكة مع 

هذا الرركات الوطنية الرائدة في

.المجال الحيوي

أكاديمية صيانة الطائرات
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oيدرس الطلبة المواد األساسية وفقاً لمنهج المسار المتقدم .

oلدراسةية يتم التركيةز علةى الجةانبين النظةري والعملةي فةي مختلةف المةواد ا

الخاصةةةة بصةةةيانة الطةةةائرات لضةةةمان بنةةةاء العمةةةق المعرفةةةي المطلةةةو   

.باإلضافة لصقل المهارات العملية والتطبيقية للطلبة 

oور  الخاصةة يركز المنهج على التعلم التفاعلي للطلبة مع التركيز على ال

.بصيانة الطائرات

oيوفر المنهج بيئة عملية تحاكي متطلبات سوق العمل.

oنيةةين و يكةةون لكةةل طالةة  سةةجل للخبةةرة العمليةةة يةةتم اسةةتخدام  مةةن قبةةل الف

، ويمكةن المهندسين كوسيلة لتدوين المهام الوظيفية والخبةرات والمةؤهالت

لةى تةرخيص استخدام  لتأكيد الكفاءة التقنية عنةد التقةدم بطلة  للحصةول ع

.أو امتحان أو البحث عن عمل

oيعتبر التدري  العملي متطلبا إجباريا.
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:المواد األساسية

الفيزياء، الكيمياء، األحياء

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية

الصف الثاني عرر الصف الحادي عرر  الصف العارر   الصف التاسع 

صيانة المحركات -1

Iالنفاثة  

صيانة المحركات -2

IIالنفاثة 

ة صيانة هياكل وأنظم-3

IIIالطائرات  

صيانة مراوح -4

الطائرات

IIقوانين الطيران  -5

التدري  الوظيفي-6

ات أنظمة الكترونية و تقني-1

Iرقمية  

ت أنظمة إلكترونية وتقنيا-2

IIرقمية  

Iقوانين الطيران  -3

صيانة هياكل وأنظمة -4

Iالطائرات  

صيانة هياكل وأنظمة -5

IIالطائرات 

مواد ومعدات خاصة -6

IIبالطائرات 

العوامل البررية-7

ور  صيانة -1

IIالطائرات 

أساسيات في -2

IIديناميكيا الهواء

IIمبادئ الكهرباء -3

مواد ومعدات -4

Iخاصة بالطائرات 

ور  صيانة -5

IIIالطائرات 

مقدمة عن تاري  -1

الطيران 

أساسيات علوم -2

الطيران 

أساسيات ديناميكيا-3

Iالهواء 

Iمبادئ الكهرباء -4

ور  صيانة -5

Iالطائرات 

مواد صيانة الطائرات

أكاديمية صيانة الطائرات



انجاز الساعات المطلوبة 

من التدري  العملي 

كمتطل  إجباري 

ل فرصة لتجربة العم

في أرض الواقع

التدري  في رركات 

كبرى محلية

الحصول على 

رهادة تدري  

(التدريب العملي)أكاديمية صيانة الطائرات 
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المخرجات
شهادة الثانوية

(المسار المتقدم)
التأهيل المتحان رخصة صيانة

 A licenseالطائرات ل

المخرجات
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صيانة الطائراتمهندس •

فني صيانة الطائرات •

(الكترونيات الطائرات)صيانة الطائرات فني•

(هياكل ومحركات)فني صيانة •

(ا الطائراتميكانيكي)صيانة الطائرات فني•

(المهن المستقبلية)أكاديمية صيانة الطائرات 
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137 137

تقبلاعداد أخصائّي الرعاية الصحية للمس

الرؤية

إعةةداد الطةةال  للعمةةل فةةي مجةةال الرعايةةة 

ة الصةةحية وتجهيةةزهم بالمهةةارات والمعرفةة

المطلوبةةةةة للتقةةةةدم إلةةةةى دورات الرعايةةةةةة 

.  الصحية ذات الصلة في الجامعة

المهمة

أكاديمية العلوم الصحية
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سةةةةةتقوم أكاديميةةةةةة العلةةةةةوم 

الصةةحية بسةةد الفجةةوة بةةين 

المدرسة والتعلةيم اإلضةافي

.ومزودي الرعاية الصحية

كيف يمكن أن تحقق األكاديمية ذلك؟

.يةتوفير منهاج جذا  مليء بالتحديات ليطور رغف الطلبة بالعلوم الصح•

.تطبيق الممارسات التعليمية الحديثة•

.تعزيز التواصل القوي ومهارات القيادة•

 .ال تطوير المهارات الدراسية لدعم االحتياجات التعليمية المستقبلية للط•

تطوير العمل بركل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي مزودي الرعاية الصحية ل•

.فرص فريدة في مجال الرعاية الصحية

أكاديمية العلوم الصحية

.دعم عملية التوطين من خالل تجهيز الطالب للمهن الطبية في المستقبل
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oة تمهةةد أكاديميةةة العلةةوم الصةةحية الطريةةق أمةةام الطلبةة

ير مةنهج لاللتحاق بالمهن المتعلقة بالصحة  عبةر تةوف

جةال جذا  ومتكامل من رأن  تطوير رغف الطلبة بم

.العلوم الصحية

oى تعتمةةةد الدراسةةةة فةةةي أكاديميةةةة العلةةةوم الصةةةحية علةةة

مةةةنهج وطةةةرق تةةةدريس يمزجةةةان المعرفةةةة النظريةةةة 

زيةةةز كمةةةا يةةةتم التركيةةةز علةةةى تع. بةةةالتطبيق العملةةةي

.مهارات التواصل والقيادة الفعالة

oص يدرس الطلبة ابتداء من الصف التاسةع سةت حصة

.مخصصة لمواد في العلوم الصحية

oي جاري العمةل عةن كثة  مةع مؤسسةات التعلةيم العةال

يميةة ذات الصلة لتطوير فةرص للخةريجين مةن األكاد

ولضةةةةمان حصةةةةول الطلبةةةةة علةةةةى القبةةةةول المبارةةةةر 

.واحتسا  ساعات في العلوم الصحية

أكاديمية العلوم الصحية
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أكاديمية العلوم والسالمة الغذائية
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oؤسسات الكبةرى مثةل ستتاح الفرصة لطلبة أكاديمية علوم الغذاء والرقابة الغذائية ليختبروا بيئة العمل خصوصا في الم

.  هيئة أبو ظبي لسالمة الغذاء والزراعة، والفنادق والمرافق السياحية في الدولة

oلهةذا . الغذائيةةيتمتع خريجو األكاديمية بالكثير من الخيارات، بحيث ال تكون مقتصرة فقةط علةى مجةال صةناعة المةواد

المتعلقةة بعلةوم الغرض، تةم تةوفير مةزيج فريةد مةن المعرفةة األكاديميةة للمسةار العةام باإلضةافة إلةى المعرفةة التطبيقيةة

.الغذاء واألعمال التجارية والرقابة

oتتيح األكاديمية للطلبة التوج  إلى:

.العمل لدى رركة أو تأسيس أعمالهم الخاصة•

.العمل في مختبر أو في قسم اإلرراف أو في منرأة هندسية•

.  العمل في مجال الرقابة الغذائية والتفتي  للمطاعم والفنادق المتنوعة•

.العمل في الصناعات الغذائية•

.ماراتيةمتابعة دراستهم الجامعية في مجال علوم الغذاء أو بما يتناس  مع مخرجات المسار العام في المدرسة اإل•

أكاديمية العلوم والسالمة الغذائية



مجاالت أخرى متعددة الزمة 

لتحقيق التنمية المستدامة بركل

يضمن توطينها

باحث/ محلل 

الجتماعية  والتي في القطاعات ذات الصلة بالدراسات االفرص للربا  اإلماراتيين للمساهمة في مجتمع اإلمارات تم إنراء أكاديمية الدراسات االجتماعية إلتاحة 

.تعزز التنمية االقتصادية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدراسات االجتماعية وعلم االجتماع الدراسات السكانية التحضير للخدمة في الخارج

إعةةةةةداد الطلبةةةةةة فةةةةةي الدراسةةةةةات )

الثقافيةةةةةة والتةةةةةةاري  والدراسةةةةةةات

(العالمية والجغرافيا واللغات

تخطيط القوى العاملة واالقتصاد

المجاالت المتعلقة بالمساعدات 

اإلنسانية، األمن العالمي، وتحليل 

القضايا العالمية

متخصصون في اآلثار والتراث مختصين في علم اللغويات و اللغات 

(ةالمتعلقة بالقضايا الحساس)األجنبية 

الدراسات والجغرافيا 

الثقافية
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أكاديمية الدراسات االجتماعية



خطة 

المنهج
تزويد الطلبة بالكفاءة والمهارات التي تؤهلهم إلكمال دراستهم الجامعية ولممارسة مهنة مميزة في مجال الدراسات 

.  ةاالجتماعية المرتبطة بالنمو المستقبلي المتوافق مع أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة للتنمية المستدام

ول ينهةةةي الطلبةةةة الفصةةةل الدراسةةةي األ

ي ويةةتم تقيةةيمهم للتأكةةد مةةن مةةواهبهم فةة

لةةوم المةةواد المسةةتهدفة فةةي أكاديميةةة الع

أثنةةةاء الفصةةةل الدراسةةةي. االجتماعيةةةة

كيةةد علةةى الثةةاني يعةةاد تقيةةيم الطلبةةة للتأ

اسي توصيات معلميهم من الفصل الدر

يةةةتم إجةةةراء مقابلةةةة مةةةع أوليةةةاء . األول

يةةة أمةةور الطلبةةة مةةع تةةوفير جلسةةة توع

ال تبةةرز الفةةرص المتاحةةة ألبنةةائهم حةة

.إتمامهم متطلبات األكاديمية بنجاح

الصف التاسع

ة، باإلضةةافة إلةةى المةةواد األساسةةي

د يختار الطلبة من مجموعة المةوا

العلةةةةةةةوم: التخصصةةةةةةةية التاليةةةةةةةة

يةةةا االجتماعيةةةة المتقدمةةةة والجغراف

للغةةة المتقدمةةة والتةةاري  المتقةةدم وا

و ترةةةةةةمل الصةةةةةةينية)األجنبيةةةةةةة 

ة والروسةةةةية والكوريةةةةة واليابانيةةةة

يةةةةة والفرنسةةةةية واأللمانيةةةةة والترك

(.وغيرها

العاررالصف

باإلضةةةةافة إلةةةةى المةةةةواد األساسةةةةية، 

يختةةار الطلبةةة مةةن مجموعةةة المةةواد 

مةةاع علةةم االجت: التخصصةةية التاليةةة

لكلةي واالقتصاد الجزئي واالقتصاد ا

  وجغرافيةةةةا العةةةةالم المتقةةةةدم وتةةةةاري

ة العةةةالم المتقةةةدم واألنظمةةةة السياسةةةي

.جنبيةوالجغرافيا الثقافية واللغة األ

الصف الحادي عرر

باإلضةةةةافة إلةةةةى المةةةةواد األساسةةةةية، 

مةةاتهم يختةةار الطلبةةة بنةةاًء علةةى اهتما

الخاصةةة مةةن مجموعةةة مةةن المةةواد 

االت التخصصةةية المكثفةةة فةةي المجةة

الدراسةةةةةةةات السياسةةةةةةةية، : التاليةةةةةةةة

ة، واالقتصةةةةاد، والدراسةةةةات الثقافيةةةة

، واللغةةةةةةات، والتةةةةةةاري  التطبيقةةةةةةي

.إل .. واآلثار 

الصف الثاني عرر

عةةالي البحةةث فةةي خيةةارات التعلةةيم ال

للطلبةةةةة بمةةةةا ينسةةةةجم مةةةةع العمةةةةق 

األكةةةةاديمي الةةةةذي تةةةةم تناولةةةة  فةةةةي 

.أكاديمية العلوم االجتماعية

التعليم العالي
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:أهداف أكاديمية إدارة الطوارئ واألزمات

تأهيةةل الطلبةةة وإكسةةابهم المعةةارف والمهةةارات الالزمةةة فةةي مجةةال 

إدارة الطةةةةوارئ واألزمةةةةات ومجةةةةال العلةةةةوم الجنائيةةةةة و األمنيةةةةة 

والقانونية والسالمة العامة

01

02

أكاديمية إدارة الطوارئ واألزمات

حةدة دعم مختلف القطاعات األمنية في دولةة اإلمةارات العربيةة المت

دارة بخريجين من المرحلةة الثانويةة مةؤهلين فةي المجةال األمنةي وإ

وزارة الداخليةةةة ، القةةةوات المسةةةلحة، القيةةةادات ) االزمةةةات ومنهةةةا 

ئ العامةةة للرةةرطة، الةةدفاع المةةدني، الهيئةةة الوطنيةةة إلدارة الطةةوار

ة واألزمةةةات، الهويةةةة ، الهيئةةةة االتحاديةةةة للهويةةةة والجنسةةةية، الهيئةةة

االتحاديةةةة للجمةةةارك، دائةةةرة القضةةةاء، رةةةركات األمةةةن الخاصةةةة، 

(الجهات األمنية األخرى
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أكاديمية إدارة الطوارئ واألزمات

، إلةةى جانةة  المنهةةاج الدراسةةي فةةي األكاديميةةة

يمكةةةن للطلبةةةة الحصةةةول علةةةى فرصةةةة كسةةة 

ائزة رارات افتراضية لثالثة مسةتويات مةن جة

.ESTAالمهارات األساسية 

مةةن خةةالل التنةةافس فةةي هةةذا المجةةال، يمكةةن 

ر أنفسهم للطلبة االرتقاء في مستوياتهم وتطوي

في عةدد مختلةف مةن المهةارات الجديةدة وبةث

.الحماس فيهم

د يج  على الطلبةة فةي كةل مرحلةة كسة  عةد

معةةةين مةةةن الرةةةارات قبةةةل االنتقةةةال للمرحلةةةة

ر التاليةةةة، وسةةةيتم تتبةةةع هةةةذه اإلنجةةةازات عبةةة

.اإلنترنت

من قد يقوم الطلبة بثنجاز هذه المراحل كجزء

منهةةةاجهم الدراسةةةي أو كجةةةزء مةةةن المرةةةاركة 

. ةخارج الفصةل الدراسةي كاألعمةال التطوعية

ة تتعلةةةةق تلةةةةك الرةةةةارات بةةةةالمجتمع والصةةةةح

تخطةيط واللياقة البدنية والمهارات المختلفة وال

. يادةوالبعثات والعمل مع الفريق ومهارات الق
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صةيانة : الت مثةلتُع ةّد أحةد مجةاالت الصةيانة الهندسةية الواسةعة  حيةث تترةع  إلةى العديةد مةن المجةا: الصيانة الميكانيكية

.اآلالت، وتكييف الهواء، وتوليد الطاقة، وصيانة الطائرات، وميكانيك الموائع، والروبوتات

ة تخةةريج كةةوادر إماراتيةةة ذات كفةةاءات مهنيةة

ميةةةةة فةةةةي الصةةةةيانة الميكانيكيةةةةة بمعةةةةايير عال

.المستوى

لمسةةةار تُركةةةز الصةةةيانة الميكانيكيةةةة فةةةي ا

ي تعمةل التطبيقي على المهام العملية، التة

ام على تطوير المهارات الالزمة فةي إتمة

.عملية الصيانة بركل متقن

الصيانة الميكانيكية
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ة واإللكترونية مهارات الصيانة الكهربائية، بدًءا من تركي  الدوائر الكهربائي-من خالل المنهاج الدراسي-يمارس الطلبة 

كهربائيةةة وحسةةا  الصةةغيرة لترةةغيل نظةةام كهربةةائي بسةةيط، انتقةةااًل إلةةى تعلةةم القياسةةات الكهربائيةةة وأجهةةزة المختبةةرات ال

لةك يةتعلم الطلبةة فضةاًل عةن ذ. الطاقة، وصواًل إلةى التوصةيالت الكهربائيةة اإلنرةائية وفحةص وتركية  اآلالت الكهربائيةة

.مهارات قراءة الرسومات الكهربائية وتحليلها

تخةةةةريج كةةةةوادر إماراتيةةةةة ذات كفةةةةاءات 

ير مهنيةةةة فةةةي الصةةةيانة الكهربائيةةةة بمعةةةاي

.عالمية المستوى

التركيةةةز علةةةى مجةةةال العمةةةل المهنةةةي 

والتطبيقةةةةةي، مةةةةةع مراعةةةةةاة تطةةةةةوير 

. الجوان  األكاديمية في الوقت ذات

الصيانة الكهربائية



تدرس مادة التربية األخالقية في الحلقة الثانية فقط * 

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G6G7G8G9G10G11G12
G6G7G8G9G10G11G12

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555443301010101011111اللغة العربية

111111101010101010101التربية اإلسالمية

111111111111101010101*التربية األخالقية/الدراسات االجتماعية

444443301010110101010اللغة اإلنجليزية

222222200000000000000التربية البدنية والصحية

666666611111111111111الرياضيات

555000001010100000000العلوم المتكاملة

000444400000010101010الفيزياء 

000020الكيمياء 
2

000000002000
10

000202000000200010األحياء 

111000010101000000000التصميم و التكنولوجيا 

000110000000011110000علوم الكومبيوتر

000001100000000001010العلوم الصحية 

000001100000000001010التصميم اإلبداعي واالبتكار 

000000010101001010101الفنون

333334421212141414141(  األكاديميات ) مهارات العلوم التخصصية 

222222200000000000000النراط الحر الموج 

30303030303030المجموع 
676767107107116116

13131317171717

المسار المتقدم–الخطة الدراسية الموحدة لألكاديميات 
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تدرس مادة التربية األخالقية في الحلقة الثانية فقط * 

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G6G7G8G9G10G11G12
G6G7G8G9G10G11G12

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

555444401010101010101اللغة العربية

111111101010101010101التربية اإلسالمية

111111111111101010101*  التربية األخالقية/ الدراسات االجتماعية

444443301010110101010اللغة اإلنجليزية

222222200000000000000التربية البدنية والصحية

666666611111111111111الرياضيات

555600001010100000000العلوم المتكاملة

000033300000000000202الفيزياء 

000003الكيمياء 
3

000000000000
00

000030000000000000األحياء 

111000010101000000000التصميم و التكنولوجيا 

000110000000010100000علوم الكومبيوتر

000001100000000001111العلوم الصحية 

000001100000000001110التصميم اإلبداعي واالبتكار 

000000010101010100101الفنون

333333321212132322122(  األكاديميات ) مهارات العلوم التخصصية 

222222200000000000000النراط الحر الموج 

30303030303030المجموع 
6767677676610610

13131313131616

المسار العام–الخطة الدراسية الموحدة لألكاديميات 
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ية المرحلة الثانو:الحلقة الثالثة

التطبيقيالمســــــــار 

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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oهةةؤالء ؤهةةل لي  وتةةم تصةةميم،تةةم طةةرح المسةةار التطبيقةةي لتلبيةةة احتياجةةات الطلبةةة

يم العةالي بمةا يكفةل انخةراطهم فةي مؤسسةات التعلة لتعزيز وصقل مهةاراتهمالطلبة 

.  ومتوافق مع ميولهم،محددتطبيقيضمن مسار

oهةةوبين فةةي يُعنةةى المسةةار بتطةةوير الجانةة  التطبيقةةي لةةدى الطلبةةة اإلمةةاراتيين المو

فةرص لخلةق  الجان  األكةاديميبالتوازي مع اوتنميته،المجاالت التطبيقية والفنية

.عادلة لجميع الطلبة ذوي القدرات المختلفة في رتى المجاالت

o مماثلةةة بةةرامجباالسةةتفادة مةةن أفضةةل الممارسةةات العالميةةة فةةي تةةم تطةةوير البرنةةامج

،و  أفريقيةاوجنة،وأسةتراليا،المملكةة المتحةدة:مثةل،في بلةدان مختلفةةاتعمل حاليا 

.حدةباإلضافة إلى برامج مماثلة داخل دولة اإلمارات العربية المت،ونيوزيلندا

o ُم األكةاديميلةتعلضةمان المزدوجةة الهةدف المسار التطبيقي نموذًجا للمنةاهج مقدِّ ي،

.اكتسا  مهارات العملالذي يركز على والتعليم التطبيقي

الرؤية-المسار التطبيقي 
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ة فةي وإنتةاج قةوة عاملةة قةادرة علةى المسةاهم،التركيز على إعداد الطلبة للدخول إلى سةوق العمةل

.مجتمع االقتصاد المعرفي

حيةث  ةمةن االختيةار للطلبةاى واسةعً مةدً تةوفر والتةي ، يقدم مجموعةة مةن المةواد العمليةة والمهنيةة

.الفرصة الكاملة للطلبة الختيار المواد التي تتوافق مع مهاراتهم وقدراتهممنحتُ 

تنميةةة المهةةارات حيةةث يرسةة  مبةةدأ تطبيةةق المعرفةةة النظريةةة و يتبةةع اسةةتراتيجية التعلةةيم والةةتعلم

.العملية

ومعهد أبوظبي للتعلةيم ، (HCT)كليات التقنية العليا:مثل،بالمعاهد الفنية والتقنيةيضمن االرتباط

إمكانية حصول الطلبة علةى اعتمةاد عةدد مةن السةاعات الدراسةية ، (ADVETI)والتدري  المهني 

.ه المعاهدمما يسهم في تقليل الفترة الزمنية للدراسة في هذ لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي

تطةةةوير مهةةةارات الطلبةةةة وقةةةدرتهم علةةةى التواصةةةل واالبتكةةةار، والمسةةةاهمة فةةةي تعزيةةةز اإلحسةةةاس

.بااللتزام تجاه الوطن

.الت المهنية في الوزارةالحصول على االعتماد الدولي للمؤهِّ 

يالتطبيقمسارال

المسار التطبيقي
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:  الخبرة العملية في سوق العمل
360ساعة من الخبرة العملية سنويا  لتحصيل مةا مجموعة  120يلتزم الطال  بثنجاز 

بةرة ساعة خبرة من الصةف العارةر وحتةى الصةف الثةاني عرةر، بحيةث تضةمن هةذه الخ

ل، وتطةةوير العمليةةة للطلبةةة اإللمةةام ببيئةةة العمةةل، وتطبيةةق المهةةارات المكتسةةبة فةةي الفصةة

.المختلفةالتخصصية خبراتهم في الصناعات 

:المواد األساسية

التطبيقيةالعلوم

الرياضيات التطبيقية

اللغة اإلنجليزية 

التربية اإلسالمية/ اللغة العربية 

/الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية 

التربية األخالقية 

علوم الكمبيوتر

التربية البدنية والصحية

الفنون

:المواد المهنية

إدارة األعمال

السياحة والسفر

الصحة والرعاية االجتماعية 

المحاسبة

تصميم األزيـــاء والتكنولوجيا 

اإلعالم التطبيقي

oعند التخرج من المسار التطبيقي، يحصل الطلبة على كل من  :

رهادة الثانوية العامة.

رهادة إماراتية في التعليم التطبيقي.

 مؤهالتNQA.

o المهنية المعتمدةالمواد برنامج المواد األساسية بالتوازي مع.

o ف الطلبة في الصف التاسع مواد مختصرة تمهيدية في مختليدرس

بل مما يسمح لهم بتجربة التخصصات ق مجاالت المهارات التخصصية

خرج اختيار دراسة تخصص معين يدرسون  من الصف العارر وحتى الت

.من المدرسة

oاء حيث يقوم الطلبة بثجر تعتمد المهارات المتخصصة على الكفاءة

.تقييمات قائمة على المراريع

المسار التطبيقي
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:التخصصات االختيارية
ارية تم تصميم التخصصات االختي

لتعليم، لتوفير فرص موسعة للطلبة ل

.وتلبية احتياجات الصناعة

:اللغة اإلنجليزية

تعليمية تم تصميم منهاج اللغة اإلنجليزية لتوفير تجربة

ة مترابطة للطلبة، إذ إن المنهاج يرمل اللغة اإلنجليزي

ية من ألغراض محددة  مما يسمح للطلبة فهم اللغة اإلنجليز

.خالل التخصصات التي تم اختيارها

مادة الرياضيات والعلوم 

:التطبيقية
س مادتا الرياضيات والعلوم باللغة تُد رَّ

طلبة العربية بأسلو  تطبيقي  إلعطاء ال

.تجربة تعلم تطبيقية

:  المهارات التخصصية

من 4مستوى مؤهل التتالءم مع 

المؤهالت الوطنية في منظومة 

. 12و 11اإلمارات في الصفّين 

ي المواد األساسية في المنهاج الدراس

في المسار التطبيقي هي المواد 

. األساسية نفسها في المسار العام

ال يُْسمح باالنتقال 11إال أن  وابتداء من الصف . 10و 9يُْسمح للطلبة باالنتقال بين المسارات المختلفة نهاية العام الدراسي في الصفين 

.إلى مسارات أخرى من المسار التطبيقي

المواد الدراسية–المسار التطبيقي 
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النقديالتفكير مهارات العمليةال الرخصيةالمهارات

التكنولوجيامهارات واإلبداعكارــبتاال الذاتتطويرمهارات

المراريعتنظيممهارات االستدامةمهارات والثقافياالجتماعيالذكاء

يفةةلتضةةمينهاالمعةةاييرمةةنمجموعةةةتةةم تطةةوير،التسةةعاألساسةةيةالحياتيةةةالمهةةاراتهةةذهمةةن

منظومةةة المةةؤهالت فةةي4إلةةى 1مةةنالمسةةتوياتمةةنمسةةتمدةالمعةةاييرذههةة.التطبيقةةيالمسةةار

مةةندرقةةأكبةةروإظهةةار،بالتقةةدمللطلبةةةللسةةماح  وذلةةك المتحةةدةالعربيةةةاإلمةةاراتدولةةةالوطنيةةة ل

:ءة خالل أربع سنوات على النحو التالي الكفا

المستوى األول الصف التاسع

المستوى الثاني الصف العارر

المستوى الثالث الصف الحادي عرر

المستوى الرابع الصف الثاني عرر

o معينةسنةةأيفيالمهاراتمنمجموعةفيأعلىمستوياتإلىالتقدممنالطلبةيمنعالالنظام هذامع األخذ بعين االعتبار أن.

المهارات الحياتية األساسية–المسار التطبيقي 
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الدراسة المستمرة على مدار السنة 

G12

مرحلة التعليم الثانوي
دري  كليات التقنية العليا، ومعهد أبوظبي للتعليم والت)مرحلة ما بعد التعليم الثانوي 

(المهني، وكلية فاطمة للعلوم الصحية

4 5 6 7 8 9

Exit Exit Exit Exit Exit Exit

التوظيف 

G10G9 G11 الدبلوم
الدبلوم 

المتقدم
س البكالوريو

التطبيقي

الدبلوم 

العالي 

التطبيقي

الماجستير 

التطبيقي

NQF

o منية للدراسة في هذه اعتماد عدد من الساعات الدراسية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي  مما يسهم في تقليل الفترة الزعلى الطلبةإمكانية حصول الفنية رتباط بالمعاهد االيضمن

.المعاهد

o يات الرسمية، أوإما من خالل الكلالمجال التعليمي، االستمرار في لبةيمكن للطدراستهم المتقدمة  إذ ستكمال ان للتوظيف أو يجاهز، يصبح الطلبة الدراسة المدرسيةبعد إنهاء

.التي توافق احتياجاتهم في سوق العملالمؤهالت الحصول على، والمتكامل مستقباًل التعليم المستمر في لدخول اختيار ا

المسار التطبيقي
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ياكليات التقنية العل

معهد أبو ظبي للتعليم 

والتدري  المهني

كلية فاطمة للعلوم 

الصحية

الشركاء–المسار التطبيقي 



158

اسةةةةةةتحداث تخصصةةةةةةات 

ر توف،جديدة ضمن المسار

بةةةة اختيةةةارات إضةةةافية للطل

وق بمةةا يلبةةي احتياجةةات سةة

.العمل

إبةةةةةةرام اتفاقيةةةةةةات مةةةةةةع 

الكليةةةةةةةةةةات والمعاهةةةةةةةةةةد 

المعتمةةةةةةدة فةةةةةةي الدولةةةةةةة 

لضةةةةةةةةةةةمان المسةةةةةةةةةةةتقبل 

.الدراسي للطال 

ة الةةتعلم عةةن بعةةد بواسةةط

نيةةة دروس تعليميةةة إلكترو

ة متوفرة على موقةع وزار

.التربية والتعليم

ة العمل على بنةاء عالقةات وطيةد

مةةةةةةةةع مؤسسةةةةةةةةات ورةةةةةةةةركات 

القطةةةاعين الحكةةةومي والخةةةاص  

ناسة  لتوفير فرص العمل التي ت

تخصصةةةةةةةةةةةةةةات الخةةةةةةةةةةةةةةريجين 

. وتطلعاتهم

المسار التطبيقي



ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

10عياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبو

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المبار

المادة

الجدول الدراسي

التعلم اإللكترونيالتعلم المدرسي

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشرذاتيمباشر

444401010101اللغة العربية

111101010101التربية اإلسالمية

111101010101الدراسات االجتماعية 

444410101010اللغة اإلنجليزية

111100000000الفنون

444411111111الرياضيات التطبيقية

التطبيقية 444401011111العلوم

222200000000التربية البدنية والصحية

110010100000علوم الكمبيوتر 

667711111111المهارات التخصصية 

222200000000النراط الحر الموج 

30303030المجموع
46464646

10101010
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المسار التطبيقي–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 



التعليم المستمر المتكامل

العودة إلى محتويات العرض

المدرسة اإلماراتية
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ربط الدارس 

.بسوق العمل
اإلسهام في بناء مجتمع 

.االقتصاد المعرفي

تمكين اإلناث من اإلسهام في 

ن قيادة التطوير المستقبلي م

خالل تنمية المهارات الفردية 

المواكبة لرؤية دولة اإلمارات 

.العربية المتحدة

محو األمية األبجدية 

.والرقمية

ري توفير تعليم حديث وعص

مستمر لجميع الفئات، بغض

النظر عن سن المتعلم، مع 

عدم ربط  بوقت محدد إلكمال

.      المساقات التعليمية

:تم تطوير منظومة التعليم المستمر المتكامل لتحقيق األهداف اآلتية

التعليم المستمر المتكامل
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م عةن يوفر للدارس خاصةية الةتعل

بعةةةد، وذلةةةك عةةةن طريةةةق تقةةةديم 

.منهاج إلكتروني متكامل

آليةةةةةة عمةةةةةل وتطبيةةةةةق لمسةةةةةارات المدرسةةةةةة 

ث اإلماراتيةةة لفئةةة معينةةة مةةن الدارسةةين، حيةة

ي يقةةدم للةةدارس مميةةزات مختلفةةة، تسةةاعده فةة

.استكمال رحلت  العلمية والعملية

يةةةةوفر للةةةةدارس مرونةةةةة مةةةةن 

.حيث وقت الدوام

يراعةةي ظةةروف الةةدارس مةةن 

.حيث العمر وطبيعة العمل

يطبةةةةق مبةةةةدأ الةةةةتعلم

.الذاتّي الموجَّ 

ر يسةةتخدم نظةةام السةةاعات المعتمةةدة  ممةةا يةةوف

.مرونة للدارس في إكمال تخصص 

ارات يسةةمح للةةدارس باالنتقةةال بةةين مسةة

.المدرسة اإلماراتية المختلفة

التعليم المستمر المتكامل



ألمية
حو ا

م

ل
ز
الـــمنـــــا

الصف الثامن

الصف السابع المرحلة 

التأسيسية

المرحلة 

التكميلية
المسار التطبيقي  المسار العام

الصف التاسع

الصف العارر

الصف الحادي 

عرر

الصف الثاني عرر

الصف التاسع

الصف العارر

الصف الحادي 

عرر

الصف الثاني عرر

الصف الثامن

الصف العارر

الصف التاسع

الصف الحادي 

عرر

الصف الثاني عرر
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المسار التعليمي ضمن التعليم المستمر المتكامل



تةةةةم تخصةةةةيص منةةةةاهج خاصةةةةة 

نة بالمرحلةةةةةة التأسيسةةةةةية، والسةةةةة

أما . يةالثالثة من المرحلة التكميل

كميليةةة بالنسةةبة للسةةنة الرابعةةة الت

اهج   فيةةةتم تطبيةةةق منةةة(السةةةابع)

.التعليم العام
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ور مرحلة موّجهةة لمحةو األميةة لمةن ال يمتلةك أساسةيات اللغةة والحسةا  مةن الةذك

ةن واإلناث، ويستهدف الدارسين من سةن تسةع سةنوات فمةا فةوق، ويُقبةل ف ية  كةلم م 

ي الصةفوف تجاوز عمره الحّد األقصةى للقبةول فةي التعلةيم العةام والخةاّص، ويغّطة

:الدراسية من األول إلى السابع على مرحلتين

ن، ترةةةةمل سةةةةنتين دراسةةةةيتي

:السةةةةةنة األولةةةةةى للصةةةةةفين

، والسةةةةةنة (األول والثةةةةةاني)

الةةةةث الث: )الثانيةةةةة للصةةةةفين

(.والرابع

تتبةةع ترةةمل سةةنتين دراسةةيتين

نة المرحلةةةةة التأسيسةةةةية، السةةةة

س الخةةةةام: )الثالثةةةةة للصةةةةفين

: ، والسةةنة الرابعةةة(والسةةادس

(الصف السابع)

المرحلة 

:التأسيسية

المرحلة 

:التكميلية

فةةي ينقسةةم نظةةام الةةتعلم

: الصةةةةف الثةةةةامن إلةةةةى

التعلةةةةةةةةةيم النظةةةةةةةةةامي، 

ةة  والةةتعلم الةةذاتي المو جَّ

.  للمواد المختلفة

محو األمية–التعليم المستمر المتكامل 

يمثةةةةةل الصةةةةةف الثةةةةةامن 

( رالتجسي)مرحلة الربط 

مةةةا بةةةين الصةةةف السةةةابع

مةةةةن جهةةةةة، ومسةةةةارات 

المدرسةةة اإلماراتيةةة مةةن 

.جهة أخرى



مسار الدراسة المنزلية

مسارات

ر التعليم المستم

المتكامل

مسار محو األمية

األكاديمي/المسار العام

المهني/المسار التطبيقي

م كافةةةة تةةةوفير بيئةةةة تعليميةةةة تفاعليةةةة متطةةةورة، مةةةع اسةةةتخدا

ن بعدإمكانيات وخدمات التعلم المدرسي باالضافة  للتعلم ع

ارةةةر الةةةتعلم عةةةن بعةةةد عبةةةر حصةةةص الةةةتعلم اإللكترونةةةي المب

.باإلضافة إلى التعلم اإللكتروني الذاتي

التعلم الذكي

وفرة علةى التعلم عن بعد بواسطة دروس تعليمية إلكترونية متة

لذكية موقع وزارة التربية والتعليم عبر المنصات الرقمية ا

تصور تطبيق التعلم الذكي-التعليم المستمر المتكامل 
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المواد الدراسية–محو األمية –التعليم المستمر المتكامل 

برنامج محو األمية

المرحلة التكميليةالمرحلة التأسيسيةالمرحلة/ المستوى 

السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة

السابعالخامس والسادسالثالث والرابعاألول والثانيالصفوف

المواد الدراسية
عدد الحصصعدد الحصصعدد الحصصعدد الحصص

تعلم إلكترونيتعلم إلكترونيتعلم مدرسيتعلم إلكترونيتعلم مدرسيتعلم إلكترونيتعلم مدرسي

2121213التربية اإلسالمية

65655510اللغة العربية

7-7-6-6اللغة اإلنجليزية

5252616الرياضيات

2424426العلوم العامة 

-111111يةالدراسات االجتماع/ الثقافة العامة 

3------طنيةالدراسات االجتماعية والتربية الو

22132213251035اإلجمالي

35353535المجموع
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o ما بين الصف السابع من جهة، ومسارات المدرسة اإلماراتية من جهة أخرى( التجسير)هو مرحلة الربط.

الثامن
المواد الدراسية

تعلم ذاتّي موجَّ  نظامّي 

2 1 التربية اإلسالمية

- 5 اللغة العربية 

- 6 اللغة اإلنجليزية

2 1 الدراسات االجتماعية

1 7 الرياضيات 

2 4 العلوم

7 24 اإلجمالي

الثةامن ينقسم نظام التعلم في الصف

الةذاتي التعليم النظامي، والتعلم: إلى

ةة  للمةةواد المختلفةةة، كمةةا ي بةةين الموجَّ

:  الجدول اآلتي

المواد الدراسية–الصف الثامن –التعليم المستمر المتكامل 



زارة هةةو برنةةامج تعليمةةي ي ةةْدرس فيةة  الةةدارس منةةاهج و

سةةابع حتّةةى التربيةةة والتعلةةيم ذاتياةةا، بةةدًءا مةةن الصةةف ال

يةةد الصةةف الثةةاني عرةةر، وفةةق المسةةار العةةام، دون التق

بالحضةةةةةور واالنتظةةةةةام بالدراسةةةةةة، وعليةةةةة  أن يتقةةةةةدم 

.لالمتحانات وفق النظام المعمول ب  في الوزارة

168

الدراسة المنزلية–التعليم المستمر المتكامل 



المنازل-مصفوفة المنهاج 

السابع

الثامن

التاسع

العام-العاشر 

العام-الحادي عشر 

العام-الثاني عشر 

التربية 

ةاإلسالمي

اللغة 

العربية

اللغة 

اإلنجليزية

الدراسات 

االجتماعية 

والوطنية
األحياءالكيمياءالفيزياءالعلومالرياضيات
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الذكور)وهو مسار تعليمي مهني للدارسين 

من ، الراغبين في استكمال دراستهم(واإلناث

:، وفق المخطط اآلتي(12–8)الصف 

رةةهور إلةةى سةةنة ونصةةف 6تتةةراوح فترتهةةا مةةن : مرحلةةة اإلعةةداد

ذي ، علةةى أن يجتةةاز اختبةةار القةةدرات الةة(الصةةف الثةةامن والتاسةةع)

.يؤهل  لالنتقال للصف العارر

بةات دراسة إدارة األعمةال وفةق متطل: مرحلة التطبيقي التخصصي

–العارةةةر )سةةةوق العمةةةل، ومدتةةة  ثةةةالث سةةةنوات ترةةةمل الصةةةفوف 

(. الثاني عرر–الحادي عرر 
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المسار العام

األكاديمي 

فةي هو برنامج تعليمي للدارسةات الراغبةات

اسةةةةةتكمال دراسةةةةةتهّن فةةةةةي المسةةةةةار العةةةةةام 

(.12–8)للصفوف من 

المسار 

التطبيقي 

يالمسار العام األكاديمي والمسار المهني التطبيق–التعليم المستمر المتكامل 



للتعلم الذكي( األكاديمي ) المسار العام : مصفوفة المناهج

م 
قد
مت
 ال
ر
سا
لم
ا

 /
ت 
يا
يم
اد
ألك
ا

امن يبدأ المسار في الصف الث

ويحصل الدارس علةى شةهادة 

المسةةةةار العةةةةام بعةةةةد إكمالةةةةه 

بنجاح الصف الثاني عشر

المواد الدراسية

العامالثاني عشرالعامالحادي عشرالعامالعاشرالتاسعالثامن

عدد الحصصعدد الحصصعدد الحصصعدد الحصصعدد الحصص

تعلم 

إلكتروني 

مبارر

تعلم 

إلكتروني 

ذاتي

تعلم 

إلكتروني 

مبارر

تعلم 

إلكتروني 

ذاتي

تعلم 

إلكتروني 

مبارر

تعلم 

إلكتروني 

ذاتي

تعلم 

إلكتروني 

مبارر

تعلم 

إلكتروني 

ذاتي

تعلم 

إلكتروني 

مبارر

تعلم 

إلكتروني 

ذاتي

1211111111التربية اإلسالمية

-5-5-5-5-5اللغة العربية

-6-6-6-6-6اللغة اإلنجليزية

1211111111الدراسات االجتماعية

7172535353الرياضيات

------4142العلوم 

313131----الفيزياء

-3------الكيمياء
3*

-

----3----األحياء

-3-3------صحيةعلوممهارات حياتية أو 

246246246276276المجموع

3030303333اإلجمالي

في الصف الثاني عرر مادة الكيمياء أو األحياءيختار المتعلم   *
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المسار المهني التطبيقي للتعلم الذكي: مصفوفة المناهج

وذلك عبر التعلم اإللكتروني المبارر  % 100يتم تطبيق التعلم عن بعد في  المسار المهني التطبيقي بنسبة 

المواد الدراسية
عدد الحصص

سبوعياأ

4اللغة العربية

2سالميةالتربية اإل

8نجليزيةاللغة اإل

6الرياضيات

4التكنولوجيا المعلومات واالتص

4مهارات التوظيف
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o ْنةّي هةو الهدف من إنراء مركز التعلةيم والتطةوير الِمه

ت ِمْهنِيَّةةة متخّصِ  صةةة مبنيةةة تةةوفير مسةةارات ومةةؤهاّلِ

لبيةة بحس  احتياجــات سةوق العمةل المحليةة  وذلةك ت

ةةةل الحتياجةةةات مةةةواطني الدولةةةة للحصةةةول علةةةى مؤّهِ

ةةةةةص، ي ْسةةةةة ح لهةةةةةم علمةةةةةّي وتةةةةةدري  ِمْهنةةةةةّي متخّصِ م 

م بالحصــةةةـول علةةةى وظيـفةةةـة، أو التقةةةدم فةةةي السلـةةةـ

.الوظيفي، مع فرصــة إكمــال الدراســة

o ّـل تخصصةةةةي متكـامةةةةفنةةةةيّ نظـةةةةـام تعليمةةةةي

ـنلبــنــــــاء جيــــل مةـن مــواطنةـي الدولةة ِمة

ذوي الكـــفـةةةةةـاءات والمـهةةةةةـارات الفـنـــيـةةةةةـة 

ـة، المتميـةةـزة، حسـةةـ  أرقةةـى المعةةايير العالميةة

ة بمــةةـا يؤهلهـةةـم ل سهــةةـام الفعـةةـال فةةي نهضةة

.  الدولة

مركز التعليم والتطوير الِمْهني-المؤّهِالت الِمْهنيَّة 
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oنًا داخلياةا يوفر المركز بيئة تعليمية جاذبةة، وسةك

ر مركةةز التطةةوي: آمنًةةا، يضةةّم عةةدة مرافةةق، منهةةا

واع القيادي، وصالة رياضية مزودة بمختلف أنة

مالعة  األجهزة الرياضةية، ومسةبًحا أولمبياةا، و

كةةةةرة قةةةةدم وسةةةةلة وطةةةةائرة، ومالعةةةة  داخليةةةةة 

.وخارجية

oواطنين يتيح المركز الفرصة للربا  الم

ممةةةةن أكملةةةةوا 23إلةةةةى 14مةةةةن سةةةةن 

الصةةةف السةةةادس كحةةةد أدنةةةى، فرصةةةة 

اسةة  مواصةةلة تعلةةيمهم بطةةرق بديلةةة تتن

وقةةدراتهم ورغبةةاتهم، مةةا جعةةل المركةةز 

.وجهة للطال  من كافة أنحاء الدولة

مركز التعليم والتطوير الِمْهني-المؤّهِالت الِمْهنيَّة 
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oوالتعليمرـهــــادة التـعـلـيـــم التطـبــيــقـــي المهني المعتمدة من وزارة التربية.

oيةةةة، وصةةةيانة الصةةةيانة الكهربائيــةةةـة، والصةةةيانة الميكانيك: رةةةهادات ِمْهنِيَّةةةة فةةةي

مةؤهالت )السيــــــــــارات، وإدارة األعمـــــــــــــــال أو العمليـــــات األمنيـــة، 

معتمةةةدة مةةةن الهيئةةةة الوطنيةةةة للمةةةؤهالت علةةةى المسةةةتوى الثالةةةث مةةةن مسةةةتويات

المنظومةةة الوطنيةةةة للمةةؤهالت، وهةةةو مةةا يعةةةادل المسةةتوى الثةةةاني مةةن الرةةةهادة 

(Technical and Further Education TAFE)األسترالية 

مركز التعليم والتطوير الِمْهني-المؤّهِالت الِمْهنيَّة 

:الرهادات الممنوحة
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:  الرركاء
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