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كلمة معايل الوزير

يف عالم متغري يتنافس فيه الجميع نحو منصات الريادة و التميز، ووسط تسارع وترية املنافسة العاملية بني الدول التي تتبارى فيما بينها عىل 
املراكز األوىل واملتقدمة، لم تعد جودة التعليم مجرد أداة ثانوية، كما لم تعد مجرد مصطلح نمطي يف قاموس التخطيط، فلقد أصبحت الجودة 

ومعها مجتمع املعرفة عنواًنا للمستقبل، وعامالً رئيًسا يف تطوير أنظمته، ومؤشًرا دوليًّا لقياس الحداثة والتقدم .

ومع مكانتها العاملية كأحد أهم الوجهات الحضارية املميزة يف عاملنا املعاصر، كشفت دولة اإلمارات العربية املتحدة عن روح التحدي وركائز 
اإلصرار التي تستند إليها لتكون واحدة من الدول املواكبة لركب النهضة والتنمية، واملؤثرة يف املتغريات املتسارعة، التي تمسك بزمامها ، محتفظة 

بمكانتها املتقدمة ومراكزها األوىل، والسيما بعد أن وصلت إىل املركز 12 من بني 144 دولة عىل مستوى التنافسية العاملية، وفًقا لتقرير التنافسية 

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، وبعد أن حققت املركز 38 يف مجايل التعليم والصحة ، و املركز 13 يف جودة التعليم األسايس .

من هنا كان للتعليم األولوية يف فكر قادتنا وأجندة دولتنا، التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 
الله(، وإخوانهما  الوزراء حاكم دبي )رعاه  الله(، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة .

إن وزارة الرتبية وهي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة ورعايتها الكريمة، ملتزمة بإعداد أجيال واعدة .. أجيال ال تقف تطلعاتها عند الوصول إىل 
املراكز األوىل يف االختبارات الدولية واملنافسات العلمية فقط. بل تتجاوز ذلك إىل تحقيق النبوغ يف مختلف التخصصات واملجاالت وعلوم العصر 

الحديثة واملتطورة .

لقد أدركت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأتها، حني انطلقت يف سباقها نحو املستقبل، قيمة العلم والتعليم، وضرورة بناء اإلنسان، 
وإعداد أبناء الدولة وتنشئتهم عىل القيم والعلم واملعرفة، وهذا ما نخطط له يف وزارة الرتبية والتعليم، ونعمل عليه ونجتهد يف سبيل تحقيقه، 

ونحن نستلهم من فكر قيادتنا الحكيمة عزيمتنا.. ومن رؤيتها مقومات النجاح.

 إن وزارة الرتبية والتعليم، وهي تميض نحو مستقبل أفضل ألبناء الدولة، إنما تؤمن بقيمة عناصرها البشرية وخربتها وكفاءتها، وحتمية رفع 
مستوى أدائها، وتمكينها من أدوات التميز، التي أصبحت من أساسيات املدرسة الحديثة وعنوانها املتجدد، كما تؤمن باستحقاقها يف توفري آخر 

ما جاد به عالم التكنولوجيا من تقنيات فائقة املستوى يف مدارسنا، وقبل ذلك تطوير مناهجنا الدراسية املستمدة من قيمنا األصيلة، واملرتكزة 

عىل العلوم الحديثة، إىل جانب ما تقتضيه مسارات التطوير الشامل، وما تشتمل عليه من بنى تحتية ومرافق تربوية وخدمية، نعمل عىل 

تهيئتها الستيعاب الطفرة النوعية التي نسعى إىل تحقيقها يف نظامنا التعليمي، الذي سيكون – بدعم قيادتنا الرشيدة – النموذج التعليمي الرائد 

الذي نستشرف به غداً أفضل ألجيالنا القادمة .

 حسني احلمادي
وزير الرتبية والتعليم
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املقدمة
• الرؤية 

• الرسالة

• القيم
مبادرات ومؤشرات تربوية

• الطالب 

• القيادات الرتبوية

• املناهج

• التدريب والتنمية املهنية

• الرتبية الخاصة

• االعتماد والرقابة املدرسية 

• االختبارات الدولية

• التعلم الذيك وتقنية املعلومات

• األنشطة الثقافية والعلمية

• األنشطة الرياضية واألملبياد

• التميز والجودة

• الشراكة املجتمعية

• التعليم الخاص

• املوارد املالية

قائمة احملتويات

عالقات إسرتاتيجية – تخطيط 

17
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69

49

91

29

75

55

95

41

79

59

45

85

63
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املقدمة

القيم

العمل معاً من أجل االرتقاء بمستوى األداء 

الرتبوي والتعليمي يف التعليم ما قبل الجامعي 

واستثمار الطاقات البشرية لبناء مجتمع املعرفة 

وتعميق قيم املواطنة .

• املواطنة واملسؤولية : تتمثل يف تعزيز روح الهوية الوطنية واملسؤولية االجتماعية .

• مبادئ وقيم اإلسالم :التأكيد عىل القيم اإلنسانية يف التحاور، التسامح، االعتدال، 

السالم والعمل التطوعي .

• االلتزام والشفافية : ينِّضح من خالل االلتزام باملهنية والشفافية يف األداء .

• املشاركة واملساءلة : نلتزم بالشراكة املجتمعية يف العملية الرتبوية واملساءلة .

• حق التعليم للجميع :يتمثل يف املساواة وتكافؤ الفرص لجميع أفراد املجتمع .

• اإلبداع والجودة : العمل عىل تهيئة طاقات بشرية تسأهم بفاعلية يف تحقيق التنمية 

املستدامة وأن تكون قادرة عىل التنافس عاملّيـاً.

الرسالة

الريادة يف إعداد الطالب يف نظام التعليم العام 

لحياة منتجة يف عالم دائم التغري لتحقيق التنمية 

املستدامة ملجتمع اإلمارات .

الرؤية



10

2014-2013وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي

عالقات إسرتاتيجية - تخطيط

اإلمارات  دولة  بني  التعليمية  العالقات   تعزيز  بهدف 
وكوريا الجنوبية، تم توقيع اتفاقية طموحة لتطوير حركة 

وزيارات   الناجحة  التعليمية  والتجارب  الخربات  تبادل 

يف  والتعليم  الرتبية  وزاريت  واملسؤولني،بني  املتخصصني 

مجاالت  يف  للتعاون،  رحبة  جديدة  آفاق  وفتح  البلدين 

ونظم  املناهج  وتطوير  الرقمية،  واملدارس  الذيك  التعلم 

التقويم واالمتحانات والبحوث والدراسات، والتنمية املهنية 

للكوادر البشرية املتخصصة، وترخيص مهنة  التعليم، وغري 

ذلك من املجاالت الرتبوية.

اتفاقية شراكة تربوية 
بني اإلمارات وكوريا  

اجلنوبية

برنامج تنفيذي لتعزيز 
العالقات الرتبوية بني 

اإلمارات  ومصر

عززت دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية  تعاونهما 
الرتبوي، بإبرام برنامج تنفيذي. ووفقاً ملا تم االتفاق عليه، تتبادل  الوزارتان 

الخربات يف مجال تعليم الكبار والرتبية الخاصة ورعاية املوهوبني، فضالً 

عىل تبادل الربامج واملناهج املعدة  للدورات التدريبية والرتبوية، وتبادل 

والفنية،  والثقافية  العلمية   الطالبية  األنشطة  مجاالت  يف  الخربات 

إضافة  الذيك،  والتعلم  التعليمية  املعلومات  نظم   مجايل  يف  والتعاون 

ونظم  الفني  التعليم   مجال  يف  الخربات  وتبادل  التعاون  تشجيع  إىل 

االمتحانات والتقويم والتعليم عن بعد، إىل جانب تبادل زيارات الخرباء 

الرتبويني للتعرف إىل التجارب الرائدة ومناقشة أوجه التعاون، وتحفيز 

املشاركة يف  املؤتمرات والحلقات الدراسية.
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جمهورية  مع  عالقاتها  والتعليم  الرتبية  وزارة  عززت 
الناجحة،  التعليمية  سنغافورة للتعرف إىل واقع تجربتها  

 ، املدرسية  التعليمية  البيئة  يف  تقدم  من  إليه  وصلت  وما 

وخطط  وزارة التعليم وبرامجها التطويرية للتعليم ما قبل 

املستقبلية  والرؤى  الثانوية،  واملرحلة   بعده  وما  االبتدايئ 

للتعليم السنغافوري عىل وجه العموم.

آفاق جديدة للتعاون 
الرتبوي بني اإلمارات 

وسنغافورة

تعاون مشرتك
 بني اإلمارات

 وأسرتاليا

النظام  تربط  مشرتكة  أهداف  ثمة  أن  والتعليم  الرتبية  وزارة  أكدت 
رفع  عىل  حريصة،  الوزارة  وأن  وأسرتاليا،  اإلمارات  دولة  بني  التعليمي 

تبادل الخربات والزيارات، وأن تجارب أسرتاليا  التعاون ومستوى  درجة 

ويف  الخرباء  بني  املتداولة  النمإذج،  أهم  من  أصبحت  التعليم  تطوير  يف 

وزارة  إليه  تنظر  ما  وهو  العاملية،  واملنتديات   ، الرتبوية  النخب  أوساط 

من  االستفادة  عىل  وتعمل  تقدير،  بكل  اإلمارات  يف  والتعليم  الرتبية 

نتائجه وما حققته من أهداف. 
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اعتماد حزمة حلول ومبادرات  تعليمية خالل خلوة العصف الذهني جمللس الوزراء

بمشاركة شعبية  كبرية عرب 65 ألف فكرة وصلت عرب وسائل التواصل االجتماعي 
وعرب موقع صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة ممثلني عن املعلمني 

والطالب وأولياء األمور ومديري املدارس  واإلداريني واملتخصصني، عقدت الخلوة 

يف  التعليم   بتطوير  املتعلقة  األفكار  ملناقشة  الوزراء  ملجلس  االستثنائية  الوزارية 

الدولة عرب خمسة محاور تم تقسيمها بناء عىل األفكار الواردة يف العصف الذهني  

اإلمارايت. وقد اعتمد مجلس  الوزراء مجموعة من املبادرات التعليمية التالية:

إطالق مشروع التدرج 
الوظيفي للمعلمني وتوفري 

مسارات وظيفية لهم.

دراسة إلغاء نظام التشعيب 
إطالق مشروع لتقييم بني األدبي والعلمي.

املدارس ونشر تقارير 
مفصلة حول أدائها 

األكاديمي.

إطالق برنامج متكامل 
الستقطاب خريجي 

الجامعات املتميزين واألوائل  
إىل الحقل التعليمي.

املوافقة عىل إطالق 
برنامج تدريبي 

متخصص للمعلمني.
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اعتماد مشروع إللغاء 

السنة التأسيسية يف 

الجامعات.

إطالق مشروع إلعادة تقييم 
جودة األداء الرتبوي يف 

رياض األطفال  والحضانات 
الحكومية والخاصة.

توفري منصة إلكرتونية 
متكاملة تحوي املناهج 

التعليمية عىل شكل 
دروس )فيديو( مصورة.

وضع نظام متكامل 
للكشف عن مواهب 

الطلبة املوهوبني 
واملبدعني وتنميتها.

إطالق برنامج إرشاد أكاديمي لطالب 
املدارس يساعدهم عىل اختيار  

تخصصاتهم املستقبلية بما يتناسب مع 
احتياجات االقتصاد  الوطني.

اعتماد نظام

 لرتخيص املعلمني 

وفق معايري احرتافية 

معتمدة.

استحداث مواد 

دراسية لتنمية الروح 

الريادية لدى الطالب

وتنمية مهاراتهم

الحياتية.



14

2014-2013وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي

"الرتبية" تلجأ إىل ) اخللوة ( ملراجعة أدائها وتعزيز توجهاتها املستقبلية

عقد القادة واملسؤولون يف وزارة الرتبية والتعليم واملناطق التعليمية 
املزيد من الرتكيز يف عملية مراجعة  جلسات عمل مكثفة، لتحقيق 

ما تم إنجازه من إسرتاتيجية تطوير التعليم )2020/2010(، وتقييم 

الشوط الذي قطعته الوزارة يف سبيل تحقيق رؤية اإلمارات )2021( 

للوصول إىل نظام تعليمي من الطراز األول، يحقق لإلمارات التنافسية 

العاملية يف التعليم.
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"الرتبية" تؤسس مرحلة جديدة للتواصل واالتصال احلكومي واجملتمعي

ذهني،  عصف  جلسة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عقدت 
مع مؤسسات  للتواصل  تطوًرا  أكرث  منهجية  بلورة  استهدفت 

آفاق  وفتح  االنفتاح،  من  املزيد  وتحقيق  وأفراده،  املجتمع 

تطوير  يف  للمسأهمة  اإلسرتاتيجيني  الوزارة  لشركاء  جديدة 

لتحقيق  جديدة  آليات  تحديد  جانب  إىل  التعليمية،  العملية 

أقىص درجات انسيابية املعلومات والبيانات.



16

2014-2013وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي



17

وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي 2013-2014

الطالب
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ب
طال

ال

مشروع برملان املدارس

اعتماد الئحة تسجيل الطلبة يف 
املدارس

إطالق مبادرة تعقب احلافالت 
املدرسية ألكرتونّيًا

وقعت وزارة الرتبية والتعليم واألمانة العامة للمجلس 
الوطني االتحادي مشروع )بروتوكول( مشرتك بهدف 

تنفيذ مشروع )برملان املدارس(، بما يدعم إثراء العملية 

التعليمية، من خالل إعداد جيل من طلبة املدارس قادر 

عىل ممارسة دوره املجتمعي بإيجابية وكفاءة، وترسيخ 

ثقافة وقيم الديمقراطية لدى األجيال الصاعدة. ويهدف 

مشروع )برملان املدارس( إىل تدعيم مبادئ املشاركة 

السياسية، وإفساح املجال أمام الطلبة للتعبري عن رأيهم 

يف قضايا املدرسة واملجتمع، إضافة إىل توفري إطار لتبادل 

الرأي والرأي اآلخر ، والنقاش من خالل املناظرات الرتبوية 

يف )برملان املدارس(، والعمل عىل غرس قيم الوالء واالنتماء 

للوطن، وتكريس ثقافة وقيم املجتمع و التشجيع عىل 

التعبري العلني عن األفكار واآلراء عند الطلبة، واحرتام الرأي 

اآلخر، وإذكاء روح املنافسة، وإثراء الرثوة اللغوية العربية، 

وكذلك توطيد أسس ثقافة الحوار بني الطلبة بعضهم مع 

بعض، وبينهم وبني املسؤولني.

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم الئحة تسجيل الطلبة يف مدارس الدولة بجميع أنواعها، 
والتي جاءت لتوحيد شروط ومعايري تسجيل الطلبة يف مدارس التعليم العام والخاص، 

ومنع عملية االستثناءات، وتضمنت الالئحة 24 مادة أهمها سن التعليم اإللزامي، حيث 

حددت الالئحة إلزامية التعليم من سن ست سنوات حتى نهاية املرحلة الثانوية أو بلوغ 

الثامنة عشرة.

أطلقت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع مواصالت اإلمارات املبادرات 
اإللكرتونية )تعقب الحافالت املدرسية ألكرتونيًّا(، كخطوة مهمة يف سبيل تعزيز 

نجاحات اإلمارات يف مجال التحول اإللكرتوين للخدمات الحكومية املقدمة 

للمتعاملني، والتي تعكس حرص تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية العاملية 

يف مجال سالمة الطالب خالل عملية النقل املدريس، واالهتمام املستمر بتأمني 

الخدمات التي يقدمها أسطول مركبات وحافالت مواصالت اإلمارات عىل 

مستوى الدولة.
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إطالق شعار برملان املدارس لتعزيز 
املشاركة السياسية  للطلبة

إطالق برنامج "تصميم الربامج اإلثرائية 
لتقدمي الرعاية الشامة للطلبة"

دراسة تقييم منهج رياض 
األطفال 

طريان اإلمارات تطلق الربنامج اإلرشادي 
للطلبة املواطنني

أطلق املجلس الوطني االتحادي ووزارة الرتبية والتعليم شعار 
)برملان املدارس(. ويتكون الشعار من النجوم السبعة التي تعرب عن 

اتحاد دولة اإلمارات،  والصقر وجناحيه بألوان علم اإلمارات عىل 

شكل صفحات كتاب مفتوح يرمز إىل رسالة وزارة  الرتبية والتعليم، 

ووجهني لطالب وطالبة يف وسط الشعار يعربان عن محور اهتمام  

الوزارة والهدف من إنشاء مشروع )برملان املدارس(.

أطلقت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي 
بالشارقة و مجلس الشارقة للتعليم، برنامج ) تصميم الربامج اإلثرائية لتقديم 

الرعاية الشاملة للطلبة(.  ويهدف الربنامج إىل إكساب املشاركني به مهارات 

إعداد الخطط و الرعاية الشاملة للطلبة، حيث إّن محاور الربنامج متعددة، 

منها مفهوم وأهمية الرعاية املدرسية الشاملة، و أنواعها وأشكالها، وأساليب 

تنفيذ الرعاية الشاملة يف املدرسة، وأساليب إداراتها، ومن املقرر أن يستفيد 

من هذا الربنامج أكرث عن 60 متدرًبا و متدربة من مديري املدارس الحكومية  

بمنطقة الشارقة التعليمية.

أعدت إدارة البحوث والدراسات الرتبوية دراسة ميدانية بعنوان )دراسة 
تقييمية ملنهج رياض األطفال، املنهج املطور ومنهج اللغة اإلنجليزية(. 

وتناولت الدراسة عينة ممثلة لرياض األطفال بالدولة، استخدمت فيها 

مجموعة من األساليب الدراسية، شملت زيارات صفية لعدد من رياض 

األطفال، ومقابالت شخصية للمعلمات واملوجهات وبعض املديرات، 

باإلضافة إىل مجموعة مختارة من االستبانات للمعلمات واملوجهات 

وأولياء األمور، كما تم تحليل املنهج املطور ومنهج اللغة اإلنجليزية، وتم 

االطالع عىل عدد من التجارب الدولية واإلقليمية يف هذا املجال.

أطلق طريان اإلمارات بمشاركة ودعم وزارة الرتبية والتعليم وللسنة الثالثة عىل 
التوايل، سلسلة من العروض الجوالة عرب مختلف مدن الدولة لرتويج برامج التوظيف 

والتعليم التي توفرها مجموعة اإلمارات للطلبة املواطنني الذين ينهون مرحلة التعليم 

الثانوي. إلطالع الطلبة املواطنني عىل الفرص الوظيفية التي توفرها مجموعة اإلمارات 

واملزايا العديدة التي يوفرها لهم العمل مع هذه املؤسسة ذات الشهرة العاملية 

الواسعة. وقد صمم الربنامج لتحديد 200 طالب وطالبة يف كل جلسة من الطلبة 

الذين لديهم استعداد للعمل يف مجموعة اإلمارات.
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مؤشرات تربوية

2- الكثافة الصفية1- نسبة اإلناث إىل الذكور
يستخدم هذا املؤشر إلظهار مدى توفر الفرص التعليمية للجنسني الذكور 
النسبة  اقرتبت  وكلما  الذكور  الطلبة  إىل  اإلناث  الطلبة  واإلناث، وهو عدد 

من 100 % فإنه يشري إىل تساوي الفرص التعليمية بني الجنسني، والشكل 

رقم )1( يظهر بأن نسبة اإلناث إىل الذكور يف الحلقة األوىل بلغت 1.185 ويف 

جميع  أن  إال   1.085 إىل  وصلت  الثانوية  املرحلة  ويف   1.105 الثانية  الحلقة 

النسب تشري إىل أن عدد اإلناث يف املراحل الثالث أعىل من عدد الذكور.

وهو مؤشر لعدد الطلبة يف الفصل الواحد، ويحسب كما هو مشار إليه يف 
الصفوف  عدد  إجمايل   / املرحلة  الطلبة حسب  عدد  إجمايل   )2( رقم  الشكل 

24 طالًبا  املراحل  الصفية يف جميع  الكثافة  بلغ معدل  املرحلة، حيث  لنفس 

لكل فصل درايس، وحظيت الحلقة األوىل و املرحلة الثانوية عىل معدل كثافة 

25 طالًبا/ الكثافة  بلغت  الثانية حيث  الحلقة  تليهما  الصف  23 طالًبا/يف  بلغ 

يف الصف.

إجمايل عدد الطلبة اإلناث / إجمايل عدد الطلبة الذكور
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3-  توجه طلبة للعلمي واألدبي
تشكل املرحلة الثانوية منعطًفا لدى الطلبة خاصة عند اتخإذ قرار التوجه إىل القسم العلمي أم األدبي، والذي من شأنه أن يؤثر وينعكس عىل اختياراته يف التعليم الجامعي، 
ويظهر الشكل  رقم )3( بأن 37.5 % من طلبة الحادي عشر يتوجهون إىل القسم العلمي مقابل 62.5 % لألدبي، ويف الصف الثاين عشر هناك 33 % من الطلبة يدرسون يف القسم 

العلمي مقابل 67 % يف القسم األدبي، ومن إجمايل الذكور يف الصف الثاين عشر فهناك 30 % يف القسم العلمي مقابل 70 % يف القسم األدبي، أما بالنسبة لإلناث لنفس الصف 

فهناك 35 % طالبة يف القسم العلمي مقابل 65 % يف القسم األدبي.

إناث ذكور شكل رقم ) 3 ( توزيع طلبة الحادي عرش والثاين عرش حسب الجنس للقسم العلمي واألديب

%33

%67

%70

%30

%65

%33

%37.5

%62.5
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4- نسبة اإلعادة
يظهر الشكل رقم )4( نسبة اإلعادة للطلبة حسب املرحلة التعليمية والجنس، وبشكل عام بلغت نسبة اإلعادة 1.9 % يف الحلقة الثانية، وتفاوتت بني الذكور واإلناث، إذ 
وصلت نسبة اإلعادة إىل 3.04 % لدى الذكور مقابل 1.31 % فقط لإلناث، كما ارتفعت النسبة اإلجمالية يف املرحلة الثانوية، ووصلت إىل 3.89 % وتفاوتت بني الجنسني، إذ بلغت 

نسبة اإلعادة يف هذه املرحلة 6.31 % للذكور مقابل 2.19 % لإلناث. 

إناثشكل رقم ) 4 ( نسب اإلعادة حسب املرحلة ذكور
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5-  حجم املدارس من حيث عدد الطلبة
يظهر الشكل رقم )5( بأن هناك 18 مدرسة عدد الطلبة فيها يقل عن 100 طالب وبنسبة 3 %، كما يظهر أيًضا بأن املدارس ترتكز من حيث الحجم بني )301 – 400( طالب، وبنسبة بلغت

23 % من إجمايل عدد املدارس، ويقل عدد املدارس كلما ازداد عدد الطلبة، حيث هناك 2.5 % فقط من املدارس، عدد الطلبة فيها أكرث عن 1000 طالب. 

املدارس متعددة املراحل تم دمجها واحتسابها حسب أعىل مرحلة تعليمية شكل رقم ) 5 ( حجم املدارس الحكومية من حيث عدد الطلبة

%23
%3

%2.5
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6- حجم املدارس من حيث عدد الصفوف
يظهر الشكل رقم )6( توزيع املدارس من حيث عدد الصفوف، وتبني بأن هناك 7 مدارس لديها أقل من 5 صفوف، كما يظهر أيضاً بأن 59.3 % من املدارس لديها ما بني

ا(.   )11 – 20 صفًّ

املدارس متعددة املراحل تم دمجها واحتسابها حسب أعىل مرحلة تعليمية شكل رقم ) 6 ( حجم املدارس الحكومية من حيث عدد الصفوف

%7.7%28.1

%1.5

%59.3

%10.8

%3.5

%13.9%31.2

%2.1

%1.2
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7-  مرحلة رياض األطفال
تعترب مرحلة رياض األطفال من املراحل التعليمية الهامة، حيث يكون الطفل شديد القابلية بالتأثر بالعوامل املحيطة به، وتكمن أهمية هذه املرحلة كونها حجر األساس ملرحلة 
التعليم اإللزامي واملراحل التعليمية األخرى. ويظهر الشكل رقم )7( بأن عدد رياض األطفال بالدولة بلغ 125 روضة،  يدرس فيها 33036 طفاًل، منهم 49 % من الذكور و 51 % 

من اإلناث، كما يبلغ عدد املعلمات لهذه املرحلة 2161 معلمة.

شكل رقم ) 7 ( مرحلة رياض األطفال

%51

%49
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8- تعليم الكبار
تعليم الكبار أحد فروع التعليم املطلوب لتطوير وتنمية املجتمع، وأحد جوانب توفري الفرص التعليمية لجميع الفئات العمرية، ملواجهة املتغريات العاملية يف مختلف 
املجاالت.  ويحظى تعليم الكبار باهتمام خاص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، تأكيًدا عىل حق التعليم، إذ ال يقتصر التعليم عىل طلبة التعليم النظامي، بل يشمل 

جميع فئات املجتمع بما فيهم فئة الكبار.

ويظهر الشكل رقم )8( بأن إجمايل عدد الدارسني بالدولة يبلغ 25283 دارس ودارسة منهم 49.5 % طلبة منازل ونحو 50.5 % من طلبة تعليم الكبار، ويشكل املواطنون 

الدارسني ما نسبته 70 % من إجمايل الدارسني بتعليم الكبار.

شكل رقم ) 8 ( حول تعليم الكبار

%70

%50.5 %49.5
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9-  التسرب
َتعدُّ حاالت تسرب الطلبة من التعليم من املؤشرات الهامة التي تخضع للبحث واملتابعة باستمرار من قبل الرتبويني، وتختلف أسباب تسرب الطلبة حسب املراحل التعليمية والجنس، 

وخاصة يف املرحلة الثانوية، وهي لدى الذكور أعىل من اإلناث بشكل عام. 

ويظهر الشكل رقم )9( أعاله بأن نسبة التسرب يف الحلقة األوىل لدى املواطنني الذكور بلغت 0.05 % بينما بلغت لدى اإلناث 0.01 %، وارتفعت نسب التسرب قليالً يف الحلقة الثانية وبلغت 
لدى الذكور 0.85 % بينما بلغت عند اإلناث إىل 0.23 %، وهي يف مجملها نسب منخفضة نسبيًّا. أما يف املرحلة الثانوية فتظهر نسب التسرب بشكل أكرب لدى الطلبة لعدة أسباب تختلف 

حسب الجنس إذ بلغت النسبة لدى الذكور 2.58 % بينما بلغت لدى اإلناث 1.41 %.

شكل رقم )9(

 نسب ترسب الطلبة املواطنني من التعليم حسب الحلقة
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الرتبوية
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واكبت الوزارة مبادرة )أبشر( التي  فتحت آفاًقا رحبة أمام انطالق خطط التوطني لدعم 
مسرية التنمية البشرية يف الدولة. وقد تم تعيني 166 مواطًنا ومواطنة يف وظائف مختلفة. 

بتعيني  التي تقيض  الرئاسة  وزارة شؤون  بينها وبني  املربمة  التفاهم  لبنود مذكرة  تنفيًذا 

1800 مواطن ومواطنة يف وظائف إدارية وفنية متنوعة عىل مدى 5 سنوات. 

Pearson وقعت وزارة الرتبية والتعليم اتفاقية تعاون مشرتك بينها وبني مؤسسة
يعد  والذي  املدرسية(،  القيادات  )تطوير  برنامج  لتنفيذ   ،Education Limited

البشرية،  عناصرها  وإمكانات  أداء  لتطوير  الوزارة  تتبناها  التي  الطموحة  الربامج  أحد 

التعليمية  الخدمة  نوعية  تحسني  إىل  ويهدف  املدارس،  ومديرات  مديري  والسيما 

الالزمة  املهارات  من  واملديرات  املديرين  تمكني  خالل  من  جودتها،  مستوى  ورفع 

املتقدم. التعليم  يف  به  يحتذى  نموذًجا  يجعلها  الذي  النحو  عىل  املدارس  لقيادة 

التخطيط  دليل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
االسرتشادي املدريس، الذي يعد املنهجية العلمية األوىل، 

األهداف  إطار  يف  املدرسة  ومبادرات  أولويات  تحدد  التي 

اإلسرتاتيجية للوزارة، وتمكني املدرسة من وضع الخطط 

والتعليمية،  الرتبوية  األنشطة  عىل  القائمة  التشغيلية 

تقييمها  يمكن  ودقيقة،  واضحة  آليات  وفق  وتنفيذها 

ومتابعتها بفاعلية، بما يحقق وحدة التفكري اإلسرتاتيجي 

إداريني  من  فيها  العاملني  وجميع  املدرسة  إدارة  لدى 

رؤية  مع  األفضل  االنسجام  وتحقيق  وفنيني،  ومعلمني 

الوزارة وخططها ومبادراتها، وتعزيز التكامل بني األنشطة.

مبادرة " أبشر " لتعزيز التوطني

“الرتبية“ تستهدف القيادات املدرسية 
بربنامج تدريب عاملي لتحقيق جودة التعليم

دليل للتخطيط املدرسي
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بدأت وزارة الرتبية والتعليم يف تنفيذ برنامج تطوير القيادات املدرسية باملناطق 
التعليمية، حيث تم عقد اجتماعات موسعة بمختلف املناطق، للتعريف بالربنامج 

وأهدافة وآلية التدريب والتنفيذ، يستهدف مديري املدارس ومساعديهم واملوجهني 

وبعض املعلمني املتميزين.

العربي  الرتبية  مكتب  مع  تعاون  اتفاقية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت 
املعلمني  اختبارات  برنامج  من  الوزارة  باستفادة  تقيض  الخليج،  لدول 

املطور، الذي استحدثه املكتب. وتقيض االتفاقية باستعانة الوزارة بمنظومة 

برامج متخصصة مختلفة،  املكتب، وتشتمل عىل  أنجزها  التي  االختبارات 

واملكتب،  الوزارة  بني  والتواصل  التعاون  تعزيز  عىل  االتفاقية  أكدت  كما 

دراسات  وإجراء  ومؤشراتها،  االختبارات  نمإذج  تطوير  عملية  يف  والسيما 

مجال  يف  الجارية  التطور  عمليات  يواكب  بما  وتطويرها  عليها،  الصدقية 

التنمية املهنية.

 تنفيذ برنامج تطوير القيادات املدرسية يف خمتلف املناطق التعليمية

اختبارات مطورة لقياس كفاءة املعلمني

ية
بو

رت
ت ال

دا
يا

لق
ا
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يف إطار الحرص عىل استثمار الخربات املواطنة يف مختلف املواقع واملستويات الوظيفية، واالهتمام 
البالغ بضخ دماء جديدة مناسبة ملهام ومسؤوليات املرحلة املقبلة، اعتمدت الوزارة مجموعة من 

مسؤوالً،   15 شملت  التعليمية،  واملناطق  املركزية  اإلدارات  يف  التنفيذية  وظائفها  تسكني  قرارات 

تستهدف تحقيق االستفادة املثىل من الكفاءات املواطنة، وتعمل عىل توجيه قدراتها وطاقاتها نحو 

خدمة املصلحة العامة عىل الوجه املطلوب، ومن ثم تأهيلهم لوظائف قيادية متقدمة، وذلك ضمن 

تنفيذ الوزارة إلسرتاتيجية الدولة يف شأن سياسة التوطني، والدفع بالعناصر املواطنة لشغل جميع 

املسؤوليات يف هيكل الوزارة التنظيمي، دعماً لجهود التطوير وبرامجه.

)مركز  مشروع  وثيقة  إعداد  من  الوزارة  انتهت 
من  العتماده  تمهيًدا  باملعلمني  الخاص  التدريب( 

قبل مجلس الوزراء، عىل ان يتم العمل فيه بشكل 

امليدان  يف  التدريب  عمليات  بأن  مفيدة  تدريجي، 

بمستوياتهم. وسيعمل  لالرتقاء  الرتبوي مستمرة 

يف  العاملني  جميع  تدريب  عىل  التدريب  مركز 

امليدان الرتبوي، وسيكون مجهزاً بأحدث التقنيات 

غرفة  خالل  من  املدرسة  داخل  التدريب  ليكون 

للتغلب  املتطورة،  والتكنولوجيا  بالتقنيات  مجهزة 

التدريب،  عملية  تواجه  التي  التحديات  ابرز  عىل 

كما يمكنهم تلقي التدريب يف الفرتة املسائية وعن 

طريق خرباء من خارج الدولة.

أعلنْت وزارة الرتبية والتعليم عن إيفاد مجموعة من مديري ومديرات املدارس ومساعديهم وعدد من 
املعلمني للمملكة املتحدة بواقع 30 تربويًّا وتربوية من مجموع املستهدف إفادهم والبالغ 140 من الرتبويني 

املتميزين، للمشاركة يف واحدة من الدورات التدريبية املتقدمة التي تدور حول تطوير القيادات املدرسية، 

وأفضل املمارسات الدولية يف فن اإلدارة. وتمثل الدورة فرصة إضافية للمشاركني للتعمق يف مشروع تطوير 

القيادات املدرسية )SLP(، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مجموعة بريسون العاملية.

مركز تدريب خاص للمعلمنيتسكني عدد من موظفي الوزارة يف خمتلف املسؤوليات

احلاق نخبة من الرتبويني املواطنني بربنامج 
تدريبي متقدم بربيطانيا
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نظمت وزارة الرتبية منتدى السياسات ملناقشة التقرير الشامل لنتائج مشاركة الدولة يف االختبارات 
الدولية  )PISA،TIMSS،PIRLS (، لتحليل ما تم تحقيقه يف هذا املجال، وما ينبغي أن يتم يف 

املرحلة املقبلة. يف االختبارات الدولية ومدى تمكن الطلبة من املهارات األساسية والعليا يف )الرياضيات 

والعلوم والقراءة(، وخالل املنتدى تم استعراض فرص استثمار املوارد املتاحة يف مدارس الدولة، 

وتوجيهها نحو إعداد الطلبة لخوض املنافسات العلمية واالختبارات الدولية.

افتتحت وزارة الرتبية أعمال الدورة الحادية عشرة 
خطوات  تضمن  والذي  الجدد،  املوجهني  ملنتدى 

موجًها   54 عددهم  والبالغ  الجدد  املوجهني  اختيار 

تفعيل  عىل  تأكيًدا  املنتدى  انطالق  ويأيت  وموجهة، 

أو  التطوير  أعمال   تجاه  سواء  املوجهني،  أدوار 

روح  بتعزيز  البالغ  واهتمامها  والتقييم،  الرقابة 

املدريس،  املجتمع  يف  الجماعي   والعمل  التعاون 

عىل  للموجه، وحريصاً  داعماً  املدرسة  مدير  ليكون 

تحفيزه ألداء  مهامه عىل الوجه املطلوب.

الحكومية  املدرسية  اإلدارات  الرتبية  وزارة  دعت 
والخاصة، لتخصيص فقرة يف طابور الصباح، بمناسبة 

يوم  به  االحتفال  يوافق  الذي  للمعلم،  العاملي  اليوم 

الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك للحديث عن 

مكانتهم  عىل  والتأكيد  إخالصهم،  و  املعلمني  عطاء 

الرفيعة ودورهم الكبري.

تزامًنا مع انطالق العام الدرايس ) 2013 / 2014 (، نظمت وزارة 
تتبناها،  التي  املبادرات  أهم  لعرض  الثالث  الرتبوي  املؤتمر  الرتبية 

لتعزيز التواصل بني القيادات امليدانية من مديري املدارس واملوجهني 

والقيادات العليا واملسؤولني يف الوزارة، فضالً عىل اإلسهام يف تطوير 

أداء القيادات الرتبوية امليدانية عىل أسس علمية وتربوية من خالل 

اطالعهم عىل التجارب واملستجدات العربية والعاملية. 

منتدى الستعراض نتائج مشاركة الدولة يف االختبارات الدولية منتدى املوجهني اجلدد

تخصيص فقرة  يف طابور الصباح
 تنظيم املؤمتر الرتبوي الثالث  مبناسبة اليوم العاملي للمعلم

ية
بو

رت
ت ال

دا
يا

لق
ا
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بو

رت
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دا
يا

لق
مؤشرات تربويةا

10- نسبة الطالب إىل املعلمني حسب املرحلة التعليمية )معلم / طالب(
يظهر الشكل رقم )10( بأن نصيب املعلمني من الطلبة يتفاوت بني مرحلة تعليمية وأخرى، ففي مرحلة رياض األطفال بلغت نسبة الطلبة إىل املعلمني 12.71 طالًبا/لكل معلم. 
أما يف الحلقة األوىل فقد بلغت النسبة نحو 12.79 طالًبا/لكل معلم، ويف الحلقة الثانية نحو 12.73 طالًبا/لكل معلم، وأقلها يف املرحلة الثانوية، إذ بلغت 9.13 طالب لكل معلم. 

ويتم حساب هذا املؤشر من خالل قسمة إجمايل عدد الطلبة حسب املرحلة عىل إجمايل عدد املعلمني لنفس املرحلة.

شكل رقم ) 10( نسبة الطالب إىل املعلمني حسب املرحلة التعليمية
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ا

شكل رقم ) 11 ( نسبة التوطني للمعلمني حسب املرحلة والجنس

11-  نسبة توطني املعلمني حسب املرحلة
يشري الشكل رقم )11( إىل أن نسبة التوطني لدى الهيئة التعليمية بشكل عام تختلف من مرحلة إىل أخرى، إذ بلغت نسبة التوطني 64 % يف مرحلة رياض األطفال، وانخفضت 

إىل 63 % يف الحلقة األوىل، كما انخفضت مرة أخرى يف الحلقة الثانية لتصل إىل 47 %، اما يف املرحلة الثانوية فقد بلغت نسبة التوطني لدى الهيئة التعليمية ما نسبته 37 %.

من جانب آخر يشكل املواطنون الذكور ما نسبته %1.4 من إجمايل املعلمني املواطنني يف الحلقة األوىل، و14 % يف الحلقة الثانية، ونحو 11.3 % يف املرحلة الثانوية من إجمايل 

املواطنني، أما مرحلة رياض األطفال فقد خلت تماًما من املعلمني املواطنني الذكور.  

%11.3%14%1.4
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دا
يا

لق
مؤشرات تربويةا

12-  نسبة توطني املعلمني حسب التخصصات
يظهر الشكل رقم )12( نسبة التوطني لدى الهيئة التعليمية حسب التخصصات ولجميع املراحل، إذ تفاوتت النسبة من قسم إىل آخر.

شكل رقم ) 12 ( نسبة توطني املعلمني حسب النوع والتخصص لجميع املراحل
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دا

يا
لق

ا

وتصدرت الرتبية الوطنية والدراسات االجتماعية أعىل نسب التوطني 85.37 %، تالها مدرس مجال 1- بنسبة 79.53 % ثم تخصص الرتبية اإلسالمية بنسبة 77.87 %. أما 
أقل 3 نسب التوطني فكانت 32.55 % ملادة الفيزياء تليها 6.83 % للرتبية الصحية والبدنية وأخرًيا 0.83 % للرتبية املوسيقية.

تابع شكل رقم ) 12 ( نسبة توطني املعلمني حسب النوع والتخصص لجميع املراحل
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تابع شكل رقم ) 12 ( نسبة توطني املعلمني حسب النوع والتخصص لجميع املراحل

12-  نسبة توطني املعلمني حسب التخصصات

ية
بو

رت
ت ال

دا
يا

لق
ا
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13-  نسب توطني اإلداريني والفنيني
يف مجال توطني الوظائف اإلدارية والفنية، يظهر الشكل رقم )13( بأن نسبة التوطني يف الوظائف اإلدارية والفنية مرتفعة بشكل عام، إذ بلغت 96 % يف مرحلة رياض األطفال، ونحو

 87 % يف الحلقة األوىل، ويف الحلقة الثانية 83 %، أما املرحلة الثانوية فبلغت نسبة التوطني فيها 74 %. أما بالنسبة للوظائف اإلدارية والفنية املواطنة، فيشكل املواطنون الذكور 2.8 % يف 

مرحلة رياض األطفال، ويف الحلقة األوىل 5.8 % ، أما يف الحلقة الثانية 36 %، ونحو 38 % يف املرحلة الثانوية من إجمايل املواطنني.  

ية
بو

رت
ت ال

دا
يا

لق
ا

شكل رقم ) 13 ( نسبة توطني اإلداريني والفنيني 

%2.8 %5.8 %36 %38
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املناهج
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ج
اه

ملن
ا

تطوير مقررات اللغة العربية

حصة للقراءة باللغة العربية يف جميع 
املراحل التعليمية

شكلت وزارة الرتبية والتعليم لجنة استشارية لإلشراف عىل عمليات إعداد 
وتأليف مقررات اللغة العربية، بهدف تقديم الرأي واملشورة إزاء أعمال التطوير 

التي تشهدها الكتب الدراسية ملادة اللغة العربية. حرًصا عىل تطوير مناهج 

ومقررات اللغة العربية، وتحديث طرائق تدريسها ووسائلها التعليمية، 

من أجل تمكني الطلبة من أدواتها ومهاراتها األساسية، وتذوق جمالياتها 

وإبداعاتها، بوصفها لغة القرآن الكريم، ووعاء هويتنا.

قامت الوزارة بالتعميم عىل جميع مدارس الدولة ومراكز تعليم الكبار، 

والجمعيات النسائية، ومراكز التنمية األسرية بتخصيص حصة للقراءة يف اللغة 

العربية عىل جميع الصفوف يف مختلف املراحل التعليمية، بحيث تكون من ضمن 

نصاب اللغة العربية خالل األسبوع والبالغة 7 حصص لصفوف الحلقة األوىل 

والثانية، و6 حصص للصفوف من العاشر إىل الحادي عشر، و8 حصص للثاين 

عشر أدبي، و6 حصص للثاين عشر علمي.

ندوة حول حتديات تدريس اللغة العربية 

“اكتشفوا متعة القراءة”

نظمت الوزارة ندوة اللغة العربية، للتعريف والتوعية بمضمون تقرير تحديث 
اللغة العربية، وعرض مجموعة من املنهجيات الفاعلة املتصلة بالتنمية املهنية 

للمعلمني، وناقشت الندوة التحديات التي تواجه املعلمني والطلبة يف تعليم لغتنا 

األم وتعلمها. وكذلك التعريف بتقرير لجنة خرباء تحديث تعليم اللغة العربية، 

للسعي نحو وضع خطط إجرائية لإلفادة من مضامينها يف تطوير مناهج لغتنا 

األم، وتطوير أداء القائمني عىل تدريسها وفق أسس ومعايري عالية الجودة.

تم تنفيذ ورشة تدريبية بمشاركة نحو 300 من معلمي اللغة العربية يف 
الصفني: األول، والثاين من الحلقة األوىل بعنوان” اكتشفوا متعة القراءة”، 

وقد هدف الربنامج إىل االرتقاء بكفايات معلمي اللغة العربية ، و تمكينهم  

من إسرتاتيجيات تدريس القصة، واستثمارها يف الدرس اللغوي، إضافة إىل 

تدريبهم عىل مدخل الوعي الصويت يف تعلم القراءة يف الصف األول من التعليم 

األسايس، وذلك باستثمار قصص قصرية موجهة للطلبة تبدأ من الحرف الواحد 

وتنتهي بجملة أو بعبارة طويلة.
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تم إصدار دليل مهارات البحث يف مرحلة التعليم األسايس /الحلقة األوىل. 
والذي يضم خمسة فصول، ويهدف إىل إكساب املتعلم مهارات البحث و جمع 

املعلومات تخطيًطا وتنفيًذا. وبناء الشخصية العلمية من خالل تنمية مهارات 

التفكري العلمي. فضاًل عىل نشر ثقافة الرتبية املكتبية لدى املتعلمني يف مرحلة 

التعليم األسايس الحلقة األوىل .

إصدار الدليل اإلرشادي للقراءة املوجهة

أصدرت الوزارة الدليل االرشادي للقراءة املوجهة وهو دليل إرشادي وضع 
للمعلمني لالسرتشاد به يف تنفيذ حصة القراءة املوجهة، إذ يحتوي عىل معلومات 

خاصة بأنواع القراءة، وبكيفية تعزيز املهارات القرائية لدى الطلبة، وبمعايري اختيار 

القصص والكتب، والدور املشرتك الذي يتقاسمه معلم اللغة العربية ومسؤول 

مركز مصادر التعلم. ويهدف الدليل إىل تنمية قدرات املتعلمني الفكريّة واللغويّة، 

اعتماد وثيقة منهج الرتبية الوطنيةواالرتقاء بعملّيات الفهم والّربط واملوازنة والّتحليل والّنـقد والّتطبيق واإلبداع.

دليل ارشادي ملهارات البحث

تم اعتماد وثيقة منهج الرتبية الوطنية وهو منهج رئيس  يسهم يف ترسيخ 
قيم املواطنة والوالء بمفهومهما الواسع لدى الطلبة وتمثلها يف ممارساتهم 

اليومية. وقد حرصت الوزارة عىل تطوير الوثيقة لربط التعليم بحياة الطلبة 

اليومية والعملية واملستقبلية. ومواكبة متطلبات الثورة املعرفية. والحاجة إىل 

منهج يغطي جميع املراحل الدراسية )من رياض األطفال- الصف 12(، ويواكب 

املستجدات يف مفاهيم االنتماء والوالء واملواطنة الصالحة.

استثمار أغلفة الكتب الداخلية لعرض مفاهيم األمن 
الوطني، واألمن والسالمة، والعمل التطوعي

يهدف املشروع إىل تنشئة الطالب عىل حب الوطن بغرس مفهوم االنتماء 
للدولة من خالل تعريفهم ببعض املعلومات األساسية عن الدولة، وغرس 

ثقافة السالمة يف نفوس الطلبة وتعريفهم بكيفية التعامل مع األخطار وقت 

حدوثها وكيفية تالفيها. وكذلك تنمية الوعي لدى الطلبة للشعور باملسؤولية 

املشرتكة داخل املجتمع وتنشئتهم عىل حب العمل الجاد ودعوتهم للمشاركة 

يف العمل التطوعي. وجاءت الفكرة ليستثمر الكتاب املدريس يف بث عدد من 

املفاهيم، وترسيخ أخرى. وقد وقع االختيار عىل غالف الكتاب املدريس إلبعاد 

أذهان الطلبة عن اعتبارها مادة تعليمية مفروضة، وإلثارة انتباههم وأولياء 

أمورهم إىل الرسائل املرغوبة املبثوثة بصورة مختلفة عرب لوحات مصورة، 

وأنشطة تعزيزية، ورسائل مباشرة وغري مباشرة.
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التدريب 
والتنمية 
املهنية
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ية
هن

مل
ة ا

مي
تن

التدريبال
تنوعت مجاالت برامج املوارد البشرية حسب الفئات، وبني اإلدارات املركزية كذلك. أما برامج املوارد البشرية فقد شارك فيها 1132 مشارًكا ومشاركة من خالل 59 برنامًجا 

تدريبيًّا شملت الفئات القيادية بديوان الوزارة والفئات اإلشرافية والتنفيذية كما يف الشكل رقم )14(.

شكل رقم ) 14 ( الربامج التدريبية
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هن
مل

ة ا
مي

تن
ال

و يف الشكل رقم )15( شملت الربامج املركزية وهي برامج يتم تنفيذها من خالل إدارة التدريب والتطوير املهني بالوزارة واإلدارات املركزية وبلغ عددها 86 برنامًجا 
تدريبيًّا تم تنفيذها عدة مرات بالسنة شارك فيها 10099 متدرًبا ومتدربة.

باإلضافة إىل الربامج التدريبية املحلية، وهي برامج يتم تنفيذها من خالل إدارات املناطق التعليمية بالتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير املهني وقد بلغ عددها 
477 برنامًجا تدريبيًّا شارك فيها نحو 10816 متدرًبا ومتدربة، شارك فيها 20915 متدرًبا ومتدربة، وشملت املعلمني واملديرين ومساعديهم واملوجهني وفق فئات 

مختلفة منها التخصصية واإلشرافية والتنفيذية.

شكل رقم ) 15 ( 
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صة
خلا

ة ا
رتبي

تأسيس مرحلة ال
جديدة لرعاية 

املعاقني وتأهيلهم
ورشة تدريبية لتطوير 

أساليب التعليم للطلبة 
املكفوفني

دورة متخصصة يف إعداد الوحدات 
اإلثرائية للطلبة املوهوبني

بدأت لجنة تعليم املعاقني يف التأسيس ملرحلة أفضل لتعليم 

هذه الفئة الخاصة، بما يحقق لها املزيد من الفرص يف التحصيل 

العلمي واملعريف، ويمكنها من االندماج يف مواقع العمل واإلنتاج 

املختلفة. واللجنة التي تم تشكيلها بتوجيهات من املجلس 

الوزاري للخدمات، تضم مجموعة من املسؤولني واملختصني 

يف وزارات الرتبية والصحة والشؤون االجتماعية والداخلية 

والتعليم العايل، وعدد من املجالس التعليمية والهيئات 

واملؤسسات املختصة.

نظمت إدارة الرتبية الخاصة الورشة التدريبية الثانية الخاصة 

بتطوير أساليب التعليم للطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية، بهدف 

تدريبهم و تمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والربامج 

املتطورة يف مجال الحاسب اآليل. حيث تم تدريب الطلبة املكفوفني 

وامللتحقني بربامج الدمج يف املدارس الحكومية عىل استخدام 

برنامج قارئ الشاشة ) إبصار +OCR(، حيث يعمل هذا الربنامج 

عىل تحويل جميع الربامج املتعلقة بالكمبيوتر إىل لغة منطوقة 

ومسموعة، واستهدفت الورشة الطلبة املكفوفني و أولياء أمورهم 

ومعلمات الرتبية الخاصة ومعلمي الحاسوب باملدارس التي 

يلتحق بها الطلبة املكفوفني املستهدفني يف الورشة، وتم

توزيع نسخ من الربنامج عىل

 الطلبة املكفوفني.
نظمت وزارة الرتبية والتعليم دورة متخصصة يف املناهج 

الخاصة بالطلبة املوهوبني، استهدفت الهيئة التعليمية، 

بهدف تدريبهم عىل كيفية إعداد الوحدات اإلثرائية للطلبة 

املوهوبني وإتقان مهارات بناء أنشطة تعليم التفكري ومهارات 

البحث العلمي، وتقويم اإلنتاجية اإلبداعية وتوظيف مصادر 

املنهج اإلثرايئ، حيث يعمل املنهج اإلثرايئ عىل استثمار وقت 

الطالب املوهوب وتلبية الحس الوطني والحاجات النمائية 

واألكاديمية واالجتماعية عىل الشكل األمثل.
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صة

خلا
ة ا

رتبي
ال

منتدى جائزة
 األمرية هيا للرتبية اخلاصة

ندوة متخصصة  للطلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة

تدشني الدفعة األوىل حلافالت 
الطلبة ذوي اإلعاقة

مذكرة تفأهم لرعاية 
املوهوبني إعالمّيًا 

 ضمن اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بفئات ذوي اإلعاقة، تم 

افتتاح منتدى جائزة األمرية هيا للرتبية الخاصة، والذي يعدُّ من 

أحد أهم املبادرات الرافدة يف مجال الرعاية الخاصة، كما يسهم 

يف إزالة الحواجز والعقبات، إذ تشكل عملية تدريب الكوادر 

العاملة أمراً يف غاية األهمية لتوفري كل ما هو جديد

من برامج التأهيل املناسبة لظروف وطبيعة الحاالت

التي تتعامل معها مراكز

الرتبية الخاصة.

نظمت الوزارة ندوة متخصصة للطلبة ذوي 

االحتياجات الخاصة، وهدفت إىل التعريف بأفضل 

املمارسات الرتبوية والتعليمية من أجل تحسني عملية 

دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يف  املدارس 

الحكومية، وعرض نمإذج عاملية، كما تناولت عرض 

تجربة حية ألحد طلبة متالزمة داون، ممن تم

دمجهم يف املدارس الحكومية.

دشنت وزارة الرتبية والتعليم ومؤسسة مواصالت 

اإلمارات، الدفعة األوىل من الحافالت املدرسية 

املخصصة لتنقالت الطلبة من ذوي اإلعاقة، وذلك 

ضمن مشروع دمج الطلبة ذوي االحتياجات واإلعاقات 

يف املدارس، وشملت الدفعة األوىل 50 حافلة، مزودة 

بأحدث التجهيزات، ومصممة وفق أرقى املعايري 

واملواصفات املعمول بها عامليًّا، لتوفري سبل األمان 

والراحة لذوي اإلعاقة.

وقعت وزارة الرتبية والتعليم مع

مؤسسة دبي لإلعالم مذكرة تفأهم،

من شأنها توجيه الطلبة املواطنني املوهوبني إعالميًّا 

وإعدادهم للدراسة املتخصصة يف هذا املجال الحيوي، ومن 

ثم رفد القطاع اإلعالمي يف الدولة بمواطنني مؤهلني عىل 

درجة عالية من املهنية. وتقيض مذكرة التفأهم بتنظيم 

ورش تدريبية للطلبة يف مجاالت اإلعالم املدريس، وتقديم 

مؤسسة دبي لإلعالم العون الفني يف هذا املجال،

وتنفيذ مجموعة من الربامج املتخصصة

يف إعداد وتأهيل الطلبة

املوهوبني.
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صة
خلا

ة ا
رتبي

ال

مؤمتر صعوبات التعلم 
اخلليجي السابع

نظمت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة إشارة لالستشارات 

مؤتمر صعوبات التعلم الخليجي السابع تحت عنوان 

“األبعاد املتعددة ملختلف صعوبات التعلم وأثرها يف املراحل 

الدراسية”، تأكيًدا عىل ضرورة تضافر جميع الجهود املؤسسية 

واملجتمعية، للوصول إىل األهداف اإلنسانية  السامية، التي 

يتحقق معها تقديم خدمات تعليمية نوعية لهذه الفئات من 

الطلبة عىل  اختالف ظروفها الصحية ومستوى ما يواجهها 

من صعوبات يف طريق  التعليم.

مشروع املدارس 
احلاضنة للموهوبني

وقعت الوزارة وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم 

لألداء  التعليمي املتميز اتفاقية بشأن مشروع 

املدارس الحاضنة الذي تستهدفه الخطة الوطنية 

لرعاية املوهوبني والتي تنفذها الجائزة بهدف 

رعاية الطلبة املوهوبني يف مدارس  الدولة، عىل 

أن تشمل املرحلة األوىل من املشروع 4 مدارس 

ضمن الخطة اإلسرتاتيجية  الحالية للجائزة 

2017-2013، من بينهم تجهيز مدرستني

عام  2014.
برنامج الدبلوم املهني 

لرعاية املوهوبني
)اعداد الكوادر الوطنية(

وقعت وزارة الرتبية والتعليم وجائزة

حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء  التعليمي 

املتميز اتفاقية بشأن الدبلوم املهني لرعاية 

املوهوبني حيث قامت الجائزة بتخريج 60 معلًما 

ومعلمة مؤهلني لتكوين نواة من خاللها تدريب 

وتأهيل املعلمني يف امليدان الرتبوي عىل اكتشاف 

املوهوبني وتوظيف طاقتهم. 

تعني 12 معلًما مساعًدا لدعم 
مشروع دمج  الطلبة ذوي اإلعاقة 

وصعوبات التعلم
قامت وزارة الرتبية والتعليم بتعيني 12 معلًما 

مساعًدا يف عدة مناطق تعليمية كخطوة إجرائية 

هامة الستكمال مشروع دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

وصعوبات التعلم، ويهدف املشروع الذي يأيت بدعم 

من مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب إىل تعيني 

املواطنات خريجات الثانوية العامة الباحثات

عن عمل، وتأهيلهم  ومن ثم

تعيينهم يف املدارس.
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14-  توزيع طلبة الرتبية اخلاصة
يشري الشكل رقم )16( أن عدد طلبة الرتبية الخاصة بمدارس الدولة يبلغ 13218 موزعني بواقع 8318 طالًبا من ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم املدمجني يمثلون 63 %، باإلضافة إىل 
الطلبة املوهوبني واملتفوقني بواقع 4900 طالب وبنسبة 37 %. وحسب توزيعهم حسب املراحل التعليمية، فقد حازت مرحلة رياض األطفال عىل 908 أطفال من ذوي اإلعاقة وصعوبات 

التعلم يمثلون 7 % ، وأن 51 % من طلبة اإلعاقة وصعوبات التعلم متواجدون يف الحلقة األوىل، ونحو 31 % يف الحلقة الثانية، وأخرًيا يف املرحلة الثانوية بنسبة 11 %.

صة
خلا

ة ا
رتبي

ال

مؤشرات تربوية

شكل رقم ) 16 ( أعداد طلبة الرتبية الخاصة مبدارس الدولة

%7

%31

%51

%11

%100

%37 %63
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ية
س

در
مل

ة ا
قاب

الر
 و

اد
تم

الع
ا

املؤمتر األول لالعتماد املدرسي 

إشادة واسعة بتجربة االعتماد املدرسي اإلماراتية من وزراء التعليم يف دول اخلليج

التقرير السنوي الثاين

نظمت وزارة الرتبية والتعليم مؤتمرها األول لالعتماد املدريس، تحت شعار “املجتمع واملدرسة شراكة فاعلة”، بهدف قياس أثر االعتماد يف امليدان 
الرتبوي، ومردوده عىل القيادات املدرسية، والهيئات التعليمية، والطلبة، وأولياء األمور، واملعنيني بالشأن الرتبوي. ويأيت هذا املؤتمر، وهو األول من نوعه 

بالنسبة للوزارة، لُيمثل مرجعية علمية موثقة ملراحل االعتماد املدريس، التي خاضتها الوزارة، وخطوات تطورها خالل األربع سنوات السابقة، وسعى 

املؤتمر إىل الوقوف عىل واقع االعتماد املدريس بالنسبة للمدارس، والفئات التي شملها، خالل هذه السنوات، وتقييم أثره عىل البيئة املدرسية، وما حققه 

من تحسن يف األداء املؤسيس، ودوره يف تحفيز املدارس والعاملني يف امليدان الرتبوي، عىل الوصول إىل أفضل املمارسات. وترسيخ مفاهيم العمل املؤسيس 

املبني عىل املنهجية العلمية، واملعايري العاملية التي تنطلق منها فرق القياس والتقييم .

تم إصدار تقرير سنوي يغطي املدارس التي تم تقييمها منذ عام 2012-2011 ، و يسلط التقرير الضوء عىل مجاالت القوة يف املدارس 
املقيمة و عىل املجاالت التي تحتاج إىل تحسني . و يقدم التقرير مجموعة كبرية من املعلومات و البيانات و األدلة حول أداء املدارس.

القى مشروع االعتماد املدريس الذي تنفذه وزارة الرتبية والتعليم إشادة واسعة خالل االجتماع التشاوري السابع ألصحاب السمو واملعايل 
وزراء الرتبية والتعليم يف الدول األعضاء بمكتب الرتبية العربي لدول الخليج، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة القطرية. وأكد الحضور 

من وزراء ومسؤولني ومختصني، عىل أن مشروع االعتماد املدريس يعد نموذًجا أكرث تطوراً للمدرسة الحديثة والعصرية، كما أنه بفكرته 

وأهدافه يمثل تحّوالً علميًّا نحو تحقيق التنافسية العاملية يف مجال التعليم، والسيما مع تنفيذ وزارة الرتبية حزمة من الربامج واملبادرات 

واملشروعات التطويرية رفيعة املستوى، التي تستهدف وصول دولة اإلمارات إىل أفضل النظم التعليمية املعمول بها يف العالم .
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ة ا
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اد

تم
الع

ا مؤشرات تربوية

15-  نوع التعليم ) العام، النموذجي، الغد(
حسب الشكل رقم )17( تشكل املدارس النموذجية ما نسبته 11 % من املدارس موزعة بني مختلف املراحل التعليمية، كما تشكل مدارس الغد 6 %، وبنسب متفاوتة حسب املرحلة 

التعليمية، أما مدارس التعليم العام والتي تشكل 83 % من املدارس الحكومية تفاوتت نسب انتشارها بني املراحل التعليمية أيًضا.

شكل رقم ) 17 ( توزيع املدارس حسب نوع التعليم واملرحلة للتعليم الحكومي
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ية
دول

ت ال
ارا

تب
الخ

ا

حققت دولة اإلمارات طفرة نوعية وإنجاًزا كبرًيا عىل مستوى االختبارات  الدولية ) PISA(، وأكد التقرير العاملي الذي صدر 
اإلمارات جاءت ضمن  أن   ،)OECD( االقتصادية والتنمية  التعاون  ، ومنظمة   )  PISA( الطلبة لتقييم  الدويل  الربنامج  عن  

تقدمها  عىل  فضالً  الفت،  بشكل  الدولية  االختبارات  يف  وتقدمت  مسبوقة،  غري  خطوات  حققت  التي  الست  الدول  قائمة 

وصدارتها العربية، وموقعها املميز عامليًّا. وذكر التقرير أن اإلمارات تفوقت عىل أكرث من 17 دولة من الدول األوروبية  واآلسيوية 

وأمريكا الالتينية، حيث حقق طلبتها معدالت نتائج عالية يف اختبارات )PISA ( التي شملت مجاالت ) الرياضيات ، والعلوم،  

والقراءة(، إضافة إىل مجال ) مهارة حل املشكالت ( ، والتي أثبت فيها الطالب والطالبات قدراتهم الذهنية ومهاراتهم العلمية، 

وأظهروا يف الوقت نفسه مستوى التحصيل  العلمي، الذي عكس بدوره املستوى املتقدم للنظام التعليمي اإلمارايت وكفاءته.

استقرار  فيه من  وملا  أمورهم،  وأولياء  الطلبة  يحققه من مصلحة لجموع  ملا  املوحد،  اإلجازات  بنظام  االلتزام  أهمية  والتكامل عىل  التنسيق  أعضاء مجلس  أكد 
أكد  كما  النظام.  هذا  بأهمية  املجتمعي  الوعي  وتنمية  املوحد،  اإلجازات  بنظام  االلتزام  ملتابعة  تنفيذية  لجنة  تشكيل  املجلس  قرر  فيما  العموم،  وجه  عىل  لألسر 

الحكومية  املدارس  تشهدها  التي  واإلنجازات  املتطورة  ومسريته  التعليم  واقع  تعكس  للتعليم،  إلكرتونية  بوابة  اإلمارات  لدولة  تكون  أن  ضرورة  عىل  الحضور 

الوزارة  املجلس تشكيل لجنة فنية، تضم متخصصني من  التعليمي يف مختلف عناصره األساسية، وقرر  النظام  التي يعيشها  النوعية  والخاصة مًعا، والتحوالت 

. الجارية  التطور  يواكب حركة  وبما  املعايري،  أرقى  وفق  وذلك  للتعليم،  اإللكرتونية  البوابة  لتأسيس  الخاص،  التعليم  لقطاع  وممثلني  التعليم  ومجالس 

تصدرت عربّيًا وتقدمت على أكرث من 17 دولة أوروبية وآسيوية  وأمريكية

نظام اجازات موحد و تأسيس بوابة إلكرتونية متكاملة للتعليم
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العام  واالمتحانات  التقويم  عىل  الرقابة  دور  تعزيز  إىل  الوزارة   سعت 

عىل  الرقابة  خالل  من  األوىل،  الحلقة  مدارس  يف  خاصة  املقبل،  الدرايس 

ما  عىل  تعقيًبا  وذلك  املدارس.  جميع  عىل  ستطبق  التي  الحكومية  املدارس 

التأسيسية،  للمرحلة  اآليل  النجاح  حول  االتحادي  الوطني  املجلس  ناقشه 

الكثري  إملام  دون  من  األعىل  الدراسية  للصفوف  انتقالهم  عليه  يرتتب  والذي 

منهم بالقراءة والكتابة، لعدم خضوعهم لعمليات واختبارات تقويم فعلية 

تؤهلهم للنجاح. ويطبق هذا النظام يف جميع الدول األوروبية ومعظم الدول 

العربية والخليجية املتقدمة.

 انتهت الوزارة من تصحيح االختبارات الوطنية الحايل إلكرتونيًّا ، حيث 
خضع 68 ألف طالٍب وطالبة لتلك االختبارات من مدارس التعليم العام 

والخاص التي تدرس منهاج وزارة الرتبية والتعليم. وتغطي الصفوف 

والرياضيات  واإلنجليزية  العربية  اللغة  وهي  مواد   4 يف   )3-5-7-9(

الطلبة  أداء  الوزارة من خالله إىل قياس مستويات  والعلوم. وتسعى 

يف املواد األساسية باختبارات مقننة تقيس مخرجات التعلم املتحققة 

املطبقة يف  املناهج  املواد، وقياس جودة  لتلك  املتوقعة  التعلم  ونواتج 

الدولة، وأثر أساليب التعليم والتعلم يف أداء الطالب، وبالتايل توفري 

بيانات وإحصاءات ومعلومات واضحة عن مستوى تمكن الطلبة من 

املهارات واملفاهيم واملعارف يف املواد الرئيسية.

م مشروُع نظام بنك األسئلة بهدف تطوير عملية التقويم، مراعاة لحاجات الطالب، وتلبية الحتياجات املعلمني يف العملية الرتبوية، وينقسم هذا املشروع إىل ثالث مراحل يتم  ُصمِّ

خاللها إنتاج أعداد األسئلة التي ترتبط بمقررات الحلقة الثانية الصفوف، ويوفر النظام طرائق مختلفة لوضع اختبارات تشخيصية أو تكوينية أو تحصيلية بحسب املعايري الدولية. 

 تعزيز دور الرقابة يف متابعة
التقومي واالمتحانات

نتائج االختبارات الوطنية 

تفعيل بنك االسئلة

ية
دول

ت ال
ارا

تب
الخ

ا
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التعليم 
الذكي وتقنية 

املعلومات
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شراكة بني برنامج حممد بن راشد للتعلم 
الذكي ومدارس اإلمارات الوطنية

STEM ورشة لتدريب الطلبة على تقنية

“الرتبية “ تتوسع يف برنامج حممد بن 
راشد للتعلم الذكي بضم 109 مدارس 

منتدى التعليم العاملي السادس 

ومدارس  الربنامج  بني  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
يف  التقنية  التعليمية  البيئة  تطوير  بهدف  الوطنية،  اإلمارات 

للمعايري التي حددها برنامج  مدارس اإلمارات الوطنية وفقاً 

التعاون  أطر  املذكرة  وتحدد  الذيك.  للتعلم  راشد  بن  محمد 

والتجارب  الخربات  تبادل  مجال  يف  الطرفني  بني  املشرتك 

خالل  من  املدارس،  بمستوى  لالرتقاء  الجهود  وتوحيد 

االستعانة بأحدث التقنيات والشبكات والربامج.

بالتعاون مع شركة )AT LAB( نظمت الوزارة ورشة تدريبية 
يف مجال حلول التعليم والتي تعتمد عىل ربط  التكنولوجيا 

و الهندسة والرياضيات يف حصص العلوم. وتأيت هذه املبادرة 

حرًصا من الوزارة عىل فتح آفاق جديدة أمام الطلبة يف مجال 

واالطالع  للتجريب  لهم  الفرصة  وإتاحة  الرتبوية،  التقنيات 

عىل أحدث التقنيات يف مجال التعليم. 

 /  2013  ( الدرايس  العام  مطلع  من  اعتباًرا  الوزارة  استهدفت 
األوىل  املرحلة  مدارس  إىل  تضاف  جديدة،  مدارس   109  ،)2014

مدرسة.   123 املدارس  عدد  إجمايل  ليصبح  مدرسة   14 وعددها 

تقييم  من  تضمنه  وما  األوىل  املرحلة  تقرير  نتائج  عىل  تعقيًبا 

وتغذية راجعة، أظهرت مستوى االرتقاء الذي وصلت إليه املدارس 

البناء  والتفاعل  األوىل،  مرحلته  يف  الربنامج  تطبيق  شهدت  التي 

للهيئات اإلدارية والتدريسية مع التحول النوعي الجاري، وكذلك 

إقبال الطلبة واستيعابهم وتفاعلهم مع تقنيات وطرائق التعليم 

املتجددة، وأساليب التدريس الحديثة.

أند  فريز  شركة  مع  بالتعاون  والتعليم،  الرتبية  وزارة   نظمت 
الخليج  ومعرض  السادس،  العاملي  التعليم  منتدى  أكزبيشن، 

الذيك  “التعلم  عنوان  تحت  التعليم،  ومستلزمات  لحلول 

والتقدم التكنولوجي يف التعليم”، يف مركز دبي التجاري العاملي. 

والذي يأيت متناغماً مع برنامج “التعلم الذيك”، كما أنها تتسق، 

مع رؤية الدولة للعام 2021م. إليجاد بيئة تعلم جديدة ومتطورة 

التي  الذكية”  “الصفوف  افتتاح  خالل  من  بالدولة،  املدارس  يف 

يتوفر فيها جهاز لوحي إلكرتوين لكل طالب.
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اإلمارات األقرب للريادة يف التعليم

حزمة خدمات ذكية 

أطلقت وزارة الرتبية والتعليم مسابقة أفضل اقرتاح لتقديم خدمات الوزارة من خالل الهواتف 
توفري  نحو  توجهاتها  تعزز  مبتكرة  واقرتاحات  مبدعة  أفكار  إىل  الوصول  مستهدفة  الذكية، 

الذكية، وانطالًقا  الحكومة  التحول إىل  الرتبوية والتعليمية، وذلك يف ضوء  الخدمات  أفضل 

من حرصها عىل أن تكون يف طليعة املؤسسات الحكومية، واستهدفت املسابقة مشاركة جميع 

الرتبوي والطلبة وأولياء أمورهم واملتخصصون  امليدان  العاملون يف  أفراد املجتمع، بمن فيهم 

واملهتمون بالشأن التعليمي، وكل من تتوفر فيه ملكة اإلبداع لتقديم مقرتحات غري مسبوقة،  

تتميز بالحداثة، عىل أن تكون قابلة للتطبيق، ومتصلة مباشرة بما توفره الوزارة من خدمات 

نوعية لجمهور املتعاملني .

أكدت شركات “ مايكروسوفت، وسامسونغ، واتش بي “، تقديرها البالغ ملا 
التعليم  صعيد  عىل  طفرات  متالحقة  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  حققته 

التقني والتعلم الذيك واملدارس الرقمية، وما وصل إليه النظام التعليمي يف 

مدارسها بوجه عام من تطور وتقدم، معلنة يف الوقت نفسه أن تعاونها مع 

وزارة الرتبية يمثل إضافة مهمة لسياستها العاملية الداعمة للتعليم . وتوافقت 

اإلمارات،  التعليم يف دولة  أن  الثالث عىل  الشركات  املسؤولني يف  تصريحات 

يف  وواضحة  ملموسة  إنجازات  ثمة  وأن  سريعة،  بوترية  العاملية  نحو  يخطو 

مدارس اإلمارات، التي أصبحت تتبنى مسارات التطوير األفضل واألكرث تقدماً 

وأساليبه  الحديثة  وتقنياته  التعليم  بتكنولوجيا  ربطها  تم  والتي  العالم،  يف 

الذكية، ما يجعل اإلمارات هي األقرب لتحقيق الريادة يف التعليم عىل مستوى 

املنطقة، واألقرب كذلك لتقديم نموذج تعليمي مطور يحتذى به.

وجمهور  جيتكس  معرض  رواد  الوزارة  استقبلت 
من  بمجموعة  منصتها،  معها  يف  املتعاملني 

الخدمات فائقة املستوى، التي ستطرحها للمرة األوىل 

التي تقدمها  الذكية  الهواتف  ضمن سلسلة خدمات 

وأفراده  املجتمع  مؤسسات  من  معها  للمتعاملني 

الرتبوي  امليدان  يف  والعاملني  والطلبة  األمور  وأولياء 

والقطاعات التعليمية  والهيئات املعنية وذات الصلة 

تكون  أن  عىل  الشديد  حرصها  عىل  .تأكيًدا  املختلفة 

لخدمات  املطبقة  الحكومية  املؤسسات  طليعة  يف 

الهواتف الذكية.

اطالق مسابقة أفضل اقرتاح لتقدمي خدماتها عرب الهواتف الذكية
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خدمات إدارة الرتاخيص املدرسية ال

عرب الهواتف الذكية
اطالق نظام “ سالم “ 

للرتاسل اإللكرتوين

إطالق مشروع “ دروسي “

ذكية،  خدمات  إىل  املدرسية  الرتاخيص  إدارة  خدمات  تحويل  مشروع  من  الوزارة  انتهت 
ودشنته تزامًنا مع احتفاالت اليوم الوطني، وذلك يف خطوة نحو التحول إىل حكومة ذكية 

الوقت  واختصار  املعامالت  إنجاز  إىل سرعة  املشروع  الذكية. وهدف  الهواتف  متاحة عرب  تكون جميع خدماتها 

للعميل باالضافة إىل شفافية الخطوات اإلجرائية عرب وسائل الجهات املعنية، وتيسري عملية اإلشراف والرقابة 

وضمان الجودة وسهولة الوصول إىل جميع خدمات اإلدارة من اي مكان، وتمكن العميل من متابعة املعامالت 

باإلجراءات  وإخطاره  العميل  مع  التواصل  وسرعة  التعليمية،  املنطقة  او  الوزارة  مبنى  زيارة  إىل  الحاجة  دون 

النصية والربيد اإللكرتوين. وتم تحويل 15 خدمة إىل خدمات ذكية وهي: طلب  الرسائل  والنواقص عن طريق 

ترخيص مدرسة خاصة جديدة، وطلب ترخيص معهد خاص جديد، كما حرصت عىل تحويل خدمة تجديد 

الرتخيص، ورفع وتخفيض الصفوف، وإضافة أو تغيري منهاج درايس أو نشاط للمعهد، إضافة إىل تغيري مدير 

املدرسة أو املعهد، وتغيري اسم املدرسة أو املعهد، وإضافة شريك وانسحاب شريك، وتغيري ممثل مجلس إدارة 

املعهد، وخدمة التنازل عن الرتخيص وإلغاء الرتخيص وتغيري مبنى املدرسة، واملوافقة عىل بناء مدرسة جديدة، 

وطلب اعتماد إعالنات مدرسة خاصة أو معهد خاص.

أطلقت الوزارة نظام “ سالم “ 
جديدة  مرحلة  ببدء  إيذاناً  اإللكرتوين،  للرتاسل 

من تداول القرارات واملخاطبات وجميع املراسالت 

تطوًرا،  أكرث  وذكية  رقمية  بوسائل  الرسمية 

وزارة  تبنت  التي  املتقدمة  املنهجية  إطار  يف  وذلك 

الرتبية والتعليم تنفيذها ضمن التحول للحكومة 

الذكية. وسيدعم النظام الجديد، توجهات الوزارة 

وسرعة  والدقة  الشفافية  من  املزيد  تحقيق  نحو 

القرارات  مستوى  عىل  ذلك  كان  سواء  اإلنجاز، 

التي  واملراسالت،  األخرى  الرسمية  املعامالت  أو 

سيتم تداولها بمقتىض النظام إلكرتونيًّا ومن خالل 

التقنيات الحديثة، ومنها الهواتف الذكية، حيث 

سيكون بمقدور مسؤويل الوزارة التواصل املستمر 

املستندات  وتحرير  قرارات  من  يلزم  ما  واتخاذ 

وغريها إلكرتونيًّا ومن أي مكان ويف أي وقت، بما 

سيعود عىل مصلحة جمهور املتعاملني مع الوزارة 

بالفائدة، ومنها الحفاظ عىل خصوصية وطبيعة 

ما يصدر عن الوزارة من مكاتبات، والتخلص من 

مناسبة  تعد  لم  التي  الورقية،  املستندية  الدورة 

من  يتبعها  وما  الوزارة  تشهدها  التي  للتحوالت 

إدارات املناطق التعليمية واملدارس .

أطلقت الوزارة ومؤسسة اإلمارات لالتصاالت »اتصاالت«، مشروع )درويس( الذي 
يعد األول من نوعه يف مجال التعليم اإللكرتوين، ويستهدف توفري املقررات الدراسية للصفني الحادي عشر والثاين عشر 

»أون الين«، بما يمكن طلبة املدارس من متابعة دروسهم يف أي وقت، ومن أي مكان، ومن خالل وسائل االتصال 

املتنوعة، بما فيها »يوتيوب« من شركة »غوغل«، ويمثل املشروع ثمرة تعاون بناء بني الوزارة و»اتصاالت« و»غوغل« 

العاملية، وهو يعد مسارًا نوعًيا، من شأنه تمكني طلبة الصفني الحادي عشر والثاين عشر من التفاعل مع املقررات 

الدراسية )أون الين( ومن خالل وسائل اتصاالت متنوعة، .  ومن أي مكان ويف أي وقت، وهذا ما نعده تقدًما ملموًسا، 

يف العملية التعليمية، والسيما مع ربط الدروس املقدمة مع املنصة األشهر يف العالم )يوتيوب(.
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شكل رقم ) 18 ( متوسط عدد أجهزة الحاسب اآليل حسب املرحلة التعليمية متوسط عدد الطلبة / جهاز = إجاميل عدد الطلبة حسب الحلقة مقسوما عىل إجاميل عدد األجهزة املتوفرة مبدارس الحلقة نفسها

ي 
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مؤشرات تربوية

16- متوسط عدد أجهزة 
احلاسب اآليل حسب املرحلة 

التعليمية
بمدارس  اآليل  الحاسب  أجهزة  عدد  بلغ 
الدولة نحو 71859 جهاًزا، حيث بلغ متوسط 

الثانوية  املرحلة  يف  جهاز  لكل  الطلبة  عدد 

النسب  أفضل  ضمن  وهي  طالب،   7 بواقع 

معدل  بلغ  التعليمية  املراحل  ويف  العاملية. 

األطفال  رياض  مرحلة  يف  جهاز  لكل  الطلبة 

طالًبا   13 األوىل  الحلقة  ويف  طفالً،   25 بواقع 

لكل جهاز، أما الحلقة الثانية فكان املعدل 14 

طالًبا لكل حاسب آيل. ومن ناحية أخرى بلغ 

املراحل  املعلومات لجميع  عدد معلمي تقنية 

الحاسب  مجال  يف  متخصصاً  معلمني   809

الثانوية، ونحو  اآليل، منهم 44 % يف املرحلة 

%24 يف الحلقة الثانية، ونحو 32 % يف الحلقة 

األوىل، كما يف الشكل رقم )18(

%44

%24

%32
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معسكرات التأهيل واإلعدادا

مشروع مراكز اإلعالم املدرسي

مشروع البستنة 

انطالقاً من أهمية املشاركة يف املحافل الدولية ، واكتساب 
لتدريب  معسكرات   7 عدد  الوزارة  نظمت  فقد  الخربات 

الكيمياء  املتميزين واملوهوبني يف مجاالت  الطلبة  وتأهيل 

العلوم  الربمجة  العربية  واللغة  والرياضيات  واألحياء 

املناظرات. وقد حصل فريف اإلمارات يف مشاركة أوملبياد 

الرياضيات يف عمان عىل امليدالية الفضية والربونزية.

اآلن  حتى  والتعليم  الرتبية  وزارة  أنشأت 
الدولة  مدارس  يف  املدريس  لإلعالم  مركًزا   54

الثانية  الحلقة  مرحلتي  الحكومية حيث شملت 

من التعليم األسايس واملرحلة الثانوية ، وتهدف 

هذه املراكز إىل تكوين جيل إعالميٍّ من الطلبة عن 

طريق تعلم املهارات اإلعالمية املختلفة .

ضمن إكساب الطالب املهارات الحياتية وتعرف 
وكيفية   ، الزراعي  املجال  يف  املختلفة  الخربات 

وفوائدها  العضوية  باألسمدة  الزراعة  استخدام 

عدد  بلغ  وقد  العملية  املمارسة  أساس  عىل 

املدارس التي تم تنفيذها للمشروع 54 مدرسة .
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 الرتبية والوطني االحتادي يطلقان 
مسابقة تصميم شعار برملان املدارس

احتفاالت مميزة بـ ) يوم الَعَلم (

سفراء النخبة

اخمليم العلمي 

مهرجان املسرح املدرسي اخلليجي السادس 

ضمن خطط الوزارة االسرتاتيجية يف مجال األنشطة الالصفية تم إنشاء 
54 مركًزا بيئيًّا يف املدارس الحكومية عىل مستوى املناطق التعليمية دبي 

قياس  حول  متعددة  خربات  الطلبة  إكساب  بهدف  الشمالية  واإلمارات 

الجو ومعرفة طبقات الرتبة  وتكوينها وتحليل مياه البحر يف دولة اإلمارات 

ومقارنة هذه النتائج مع الدول األخرى. 
أطلقت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع املجلس الوطني االتحادي، مسابقة 
لتصميم شعار”برملان املدارس”. وتهدف هذه الخطوة إىل إشراك الطلبة يف جميع 

العملية  إثراء  إىل  يهدف  الذي  املدارس  برملان  مشروع  وتنفيذ  إعداد  خطوات 

بإيجابية  املجتمعي  دوره  ممارسة  عىل  قادر  الطلبة  من  جيل  وإعداد  التعليمية، 

وكفاءة، وترسيخ ثقافة وقيم الديمقراطية لدى األجيال الصاعدة.

شهدت وزارة الرتبية والتعليم ومدارس الدولة احتفاالت مميزة بـ ) يوم العلم (، 
بدأت برفع العلم وتحيته بشكل متزامن، يف تمام  الساعة 12 ظهراً، تأكيدا عىل أن 

االحتفال بالعلم هو احتفال بالعزة والفخر واملكانة الدولية  الرفيعة التي تبوأتها 

الدولة عامليًّا. كما شهدت مدارس الدولة كذلك استعدادات مكثفة لالحتفال بهذه 

املناسبة.

للعام الثاين عىل التوايل نظمت الوزارة رحلة طالبية إىل أسرتاليا 35 طالباً 
الدراسية  املناهج  وإثراء  بمعلومات وحقائق  الطلبة  تزويد  بهدف  وطالبة 

الحضارات  عىل  وتعرف  الطلبة  عند  اللغوية  الرثوة  زيادة  إىل  باإلضافة 

األخرى .

الثالث  العلمي  املخيم  الوزارة  نظمت  العلمية  األنشطة  تطوير  إطار  يف 
بالتعاون مع مدينة املعلومات تحت شعار ) علم طفالً...ابن أمة ( .. لعدد 

150 طالًبا وطالبة وملدة 5 أيام .

الخليجي  املدريس  املسرح  مهرجان  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  شاركت 
بمسرحية  الوطني  املدريس  املسرح  يف  البحرين  يف  أقيم  والذي  السادس 

)عني عذبة( وقد حازت عىل أفضل مكياج – أفضل موسيقى تصويرية – 

أفضل كلمات – أفضل مالبس – أفضل إضاءة – أفضل نص طالبي وآخر 

معلمني – أفضل ممثل دورتان ( 
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تطبيق »صحتي غذائي« يف 135 مدرسة العام املقبل

 طلبة اإلمارات يحصدون 13 ميدالية يف مسابقات 
علمية خليجية

تعتزم وزارة الرتبية والتعليم تطبيق برنامج “صحتي غذايئ” يف 135 مدرسة الحلقة 
األوىل، بهدف تعزيز األنماط الغذائية الصحية لوقاية الطلبة من املشاكل الصحية 

مشاكل  من  للحد  الوزارة  خطة  ضمن  الربنامج  ويأيت  التغذية.  سوء  عن  الناجمة 

التغذية املنتشرة بني الطلبة، حيث تم إصدار دليل املعايري واالشرتاطات للمقاصف 

ورش  تنظيم  وتم  الطلبة،  صحة  تعزز  عديدة  وبرامج  مبادرات  وطرحت  املدرسية 

عمل لشرحه والذي يشمل التغذية الصحية لطلبة املدارس وتشجيع النشاط البدين 

لديهم ونمط املعيشة الصحي ومشاكل التغذية الصحية عند الطلبة والسلوكيات 

الغذائية الصحية. وإن أحد اهم أسباب إطالق الربنامج انخفاض نسبة الطلبة الذين 

يتناولون وجبة االفطار والحليب وتعزيز دور أولياء األمور يف ترسيخ مفاهيم الغذاء 

الصحي يف املنزل واملدرسة وتقليل ساعات الخمول البدين وأهمية الرياضة.

حصلت اإلمارات عىل ميداليتني فضيتني وأربع ميداليات برونزية يف أوملبياد 
أهم  من  يعد  والذي  قطر.  دولة  يف  عقد  الذي  الثاين  الخليجي  الرياضيات 

املسابقات اإلقليمية يف مادة الرياضيات والتي تستهدف طلبة املرحلة الثانوية يف 

دول الخليج بمدارس التعليم الحكومي والخاص. ويهدف إىل تعزيز مجاالت 

التواصل وروح التنافس اإليجابي بني طلبة الدول الخليجية، واكتشاف الطلبة 

املبدعني يف ذلك املجال، وتوجيههم إىل إستثمار قدراتهم وتفعيل دور املؤسسات 

املعنية بتعليم الرياضيات يف دول املنطقة. كما حصدت دولة اإلمارات يف مسابقة 

املهارات الخليجية الثالثة والتي استضافتها مملكة البحرين 7 ميداليات أضيفت 

إىل رصيد الدولة، وهي: ميدالية ذهبية عن فئة تصميم الجرافيكس، ميدالية 

تصميم  فئة  عن  حققها  فضية  ميدالية  املتحركة،  الروبوتات  فئة  عن  ذهبية 

)مواقع اإلنرتنت(، ميدالية فضية عن فئة تكنولوجيا السيارات، وثالث ميداليات 

برونزية عن فئة اللحام، فئة التوصيالت الكهربائية، فئة شبكات الحاسب اآليل.
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مدارس بال  بالستيك

اوبريت “وطن األحالم “ امللحمة الشعرية الغنائية 

مذكرة تفاهم بني “ الرتبية “ ومؤسسة فن لدعم إبداعات الطلبة

والتعليم  الرتبية  وزارة   نظمت 
واملياه،  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون 

بال  )مدارس  مشروع  إطالق  حفل 

استكماالً  اطالقه  تم  الذي  بالستيك(، 

األكياس  من  خالية  اإلمارات  ملبادرة 

البالستيكية. وهدف املشروع إىل خفض 

استهالك األكياس البالستيكية، إضافة 

أهمية  حول  معرفية  بيئة  خلق  إىل 

بني  عليها  املحافظة  وضرورة  البيئة، 

العلمية  املدارس، وإثراء املحصلة  طلبة 

استخدام  ضرر  عن  للطلبة  والثقافية 

إىل  البيئة،  عىل  البالستيكية  األكياس 

الطالب  تشجيع  يف  مساهمتها  جانب 

عىل اإلبداع واملبادرة من خالل املشاركة. 

من  مدرسة   126 املشروع  يف  وشارك 

وانطلقت  الدولة،  أنحاء  مختلف 

ورش  من  باملشاركة يف سلسة  املسابقة 

املدارس  ومديري  للمدرسني  العمل 

املشاركة، وتنافست بعدها تلك املدارس 

الفعاليات  من  مجموعة  تنفيذ  يف 

العمل  وورش  واملحاضرات  املتنوعة 

التجارية  املراكز  يف  التوعوية  والحمالت 

واملؤسسات الحكومية واملجتمع.

بمشاركة أكرث عن 650 تلميًذا وتلميذة من براعم وزهرات املدارس املشاركني يف امللحمة 
الشعرية الغنائية أطلقت الوزارة أوبريت “وطن األحالم “ امللحمة الشعرية الغنائية تضمنت 

أربعة مشاهد شعرية غنائية اختتم بقسم أبناء اإلمارات يؤكدون فيه والءهم لله وللوطن 

والقيادة الرشيدة . وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي األطفال فرحتهم والتقطت لسموه الصور التذكارية 

لدى  صادق  وطني  حس  عن  ينم  الذي  )األوبريت(  بفكرة  سموه  مشيدا  وبينهم  معهم 

األطفال أوالً ثم لدى شاعر الكلمات وملحنها ومغنيها معترًبا سموه أن اإلبداع الينحصر يف 

العمل والعلم واالقتصاد مًعا، بل يمتد إىل األدب والفن بجميع ألوانه وتخصصاته فإبداع 

الكلمة فن وإبداع املوسيقى فن وإبداع التلحني فن وإبداع األداء كذلك فن .

وقعت وزارة الرتبية والتعليم مذكرة تفاهم مع مؤسسة فن بالشارقة، لتوثيق التعاون بني الطرفني يف مجال األنشطة 
الطالبية، والتي تستهدف يف مضمونها العام دعم أواصر التعاون والشراكة بني وزارة الرتبية ومؤسسة فن، يف مجاالت عدة 

من بينها اإلبداع الفكري واألدبي والفني، لدى طلبة مدارس الدولة، وذلك استثماراً إلمكانيات وخربات املؤسسة يف تلك 

املجاالت. تهدف مذكرة التفاهم إىل  إبراز طاقات وإبداعات الطلبة، والتوعية والتعريف بجهود الدولة يف التنمية الشاملة 

للموارد البشرية واملادية، ورعاية املواهب  واالرتقاء بمستواهم يف جميع الجوانب ودعمهم لإلبداعات، وخلق جيل مفكر 

مبدع مثقف ومتطور تربز من خالله طاقات وإبداعات يف مختلف العمل الفني اإلبداعي، إىل جانب التعريف بجهود الدولة 

تجاه الوطن وأبنائه، واالرتقاء بمستوى الوعي الثقايف واملجتمعي ودعم املواهب واملبدعني، وتعزيز اإلعالم املدريس
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الطلبة املشاركني ببطوالت األوملبياد املدرسي

انطلقت نهائيات النسخة األوىل لألوملبياد املدريس، والذي يهدف إىل توسيع قاعدة مزاولة الرياضة يف الدولة واكتشاف واحتضان املواهب الرياضية وتحسني وتطوير 
قدراتهم ومؤهالتهم وإعدادهم للمنافسات الرياضية واالرتقاء بمستواهم نحو األفضل.

ويتضمن املشروع األوملبي املدريس برامج متنوعة ما بني الرياضة والثقافة إضافة إىل الجانبني الفني واإلداري بهدف رفع مهارات الطلبة وإكسابهم املعارف املختلفة، 
حيث يختص الربنامج الريايض بمشاركة جميع املدارس بصفة إلزامية من الفئات العمرية 8 إىل 15 سنة، وتشمل العاًبا إجبارية كألعاب القوى والجمباز والسباحة وأخرى 

اختيارية وتشمل الرماية والقوس والسهم واملبارزة، عىل أن تكون املشاركة إلزامية بني الفئات العمرية من 11 حتى 15 سنة فيما يختص الربنامج الثقايف بإعداد نشرة 

شهرية حول الثقافة والرتبية األوملبية. 

البنات، ونحو 4380  املشاركني 8140 مشاركا ومشاركة، منهم 3760 مشاركة من  وقد بلغ عدد 
للجمباز،  القوى، 1600  العاب  تنوعت مشاركاتهم من خالل 2430 يف  البنني، حيث  مشارك من 

1620 السباحة، 870 يف املبارزة، 840 القوس والسهم، ونحو 680 للرماية وكما يف الشكل رقم )19(

انطالق منافسات األوملبياد املدرسي األول

شكل رقم ) 19 (
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 املنتخب الوطني املدرسي يشارك بالبطولة املدرسية العربية اخلامسةدراسة ملساعدي قادة الوحدات الكشفية

اطالق مراكز  ودوري كرة القدم للبنات

ويظهر الشكل رقم )20( بأن عدد مدارس الحلقة االوىل بنات املشاركة بلغ 65 مدرسة، والحلقة الثانية بنات 75 مدرسة، اما مدارس البنني فقد بلغ عدد مدارس الحلقة 
االوىل 69 مدرسة ونحو 72 مدرسة للحلقة الثانية، يف حني بلغ اجمايل امليداليات التي فازوا بها 139 ميدالية منها 36 ذهبية، 38 فضية و 65 ميدالية برونزية.

 اختتمت الدراسة األولية ملساعدي قادة الوحدات الكشفية، التي تم 
الشارقة، بمشاركة 54 معلًما  بالتعاون مع مفوضية كشافة  تنظيمها 

ومعلمة من املدارس الحكومية والخاصة عىل مستوى الدولة . تأيت هذه 

القادرة عىل  الكشفية  بالقيادات  الرتبوي  امليدان  إثراء  إطار  الدراسة يف 

ممارسة دورها بنجاح ضمن منظومة األنشطة الرتبوية. واشتمل برنامج 

وأهدافها  تعريفها  الكشفية  الحركة  عن  محاضرات  عىل   الدراسة  

ومحليًّا،  وعربيًّا  عامليًّا  تاريخها  عن  موجزة  ونبذة  ووسائلها،  ومبادئها 

وتعرف املصطلحات الكشفية ومدلوالتها، إىل جانب برنامج عىل جانب 

عميل مثل الزيارات الصباحية واالصطفاف وتحية العلم، باإلضافة إىل 

تطبيق عميل عىل تقاليد التخييم.

العربية  املدرسية  بالبطولة  بنني  القدم  لكرة  املدريس  الوطني  منتخبنا   شارك 

الخامسة لكرة القدم بنني التي انطلقت بالجمهورية التونسية، وضمت 15 منتخًبا 

عربيًّا للطالب تحت 18 عاًما، تحت إشراف االتحاد العربي للرتبية البدنية والرياضة 

املدرسية. وضمت بعثة الدولة، 26 العباً تم اختيارهم من مختلف مدارس الدولة.

أقامت الوزارة بالتعاون مع لجنة كرة القدم للسيدات 14 مركز تدريب لكرة القدم للفتيات والناشئات، 
حيث بلغ عدد املنتسبات 420 طالبة. وذلك لنشر رياضة كرة القدم بني الطالبات من خالل الرتويج الفعال 

وبناء قاعدة كروية ملختلف األعمار لتمثيل الدولة يف املحافل اإلقليمية والدولية، وإعداد قيادات رياضية 

نسائية مختصة يف كرة القدم لتحقيق املعايري الدولية

املدارس املستهدفة من األوملبياد املدرسي واجلوائز

شكل رقم ) 20 (



78

2014-2013وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي



79

وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي 2013-2014

التميز 
واجلودة



80

2014-2013وزارة الرتبية والتعليم: التقرير السنوي

دة
جلو

وا
يز 

تم
ال

الرتبية حتصد العديد من شهادات املواصفات القياسية العاملية )االيزو(:

مركز خدمة املتعاملني يف ديوان الوزارة يحظى بتصنيف 
خمس جنوم

حرصت وزارة الرتبية والتعليم عىل مواكبة التطورات العاملية يف مجال إدارة الجودة وذلك عرب تبني 
منهجية شمولية لتطبيق املواصفات القياسية العاملية وإجراء التدقيق الداخيل عن مدى تطبيق الوحدات 

التنظيمية لتلك املواصفات باالستعانة بكوادرها البشرية املدربة واملؤهلة والذي بلغ عددهم خالل العام 

 ISO( موظًفا تم تأهيلهم للحصول عىل شهادة مدقق رئييس معتمد للمواصفات القياسية )2013 )58

Lead Auditor( وعليه فقد بلغ عدد عمليات التدقيق الداخيل خالل العام 2013 )63( عملية تدقيق 

داخيل باإلضافة إىل التوسع يف تطبيق معايري املواصفات القياسية العاملية، لتشمل تطبيق أنظمة إدارة 

الجودة )ايزو 9001( وأنظمة السالمة والصحة املهنية )ايزو 18001( وإدارة البيئة )ايزو 14001( وإدارة 

عمليات التدريب )ايزو 10015(  وخدمة املتعاملني )ايزو 10000( وإدارة امن املعلومات )ايزو 27001(

و املسؤولية املجتمعية )ايزو 26001( حيث نجحت الوزارة يف الحصول عىل 10 شهادات مختلفة يف مجال 

تطبيق املواصفات القياسية العاملية واستدامة الحصول عليها.

الوزارة عىل  ديوان  املتعاملني يف  مركز خدمة  الوزارة عرب حصول  توجت مجهودات 
املتميزة وقد  الحكومية  للخدمة  اإلمارات  برنامج  معايري  وفق  نجوم  خمس  تصنيف 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  ال  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  بزيارة  الوزارة  تشرفت 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لديوان الوزارة إلعالن حصول املركز عىل 

الوزارة عىل تطبيق معايري ومتطلبات برنامج اإلمارات  املتميز. وحرصت  التصنيف  هذا 

واملناطق  الوزارة  يف  الخدمات  تطوير  فرق  تشكيل  عرب  املتميزة  الحكومية  للخدمة 

التعليمية وإجراء عمليات التقييم الذايت لجميع مراكز تقديم الخدمات التابعة للوزارة 

والبالغ عددها )9 مراكز(.
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فرسان التواصل 

جائزة اإلمارات لألداء الرتبوي 
املتميز تطلق دورتها الثانية  

استكمال عمليات التحول اإللكرتوين وإطالق اخلدمات الذكية

حتديث قنوات تقدمي اخلدمات عرب مركز االتصال 

بيئة  التواصل مع املوظفني واملتعاملني وإيجاد  إيماًنا بأهمية  التواصل سنة 2010  الوزارة نظام فرسان  أطلقت 
مناسبة لإلبداع, وتحفيز ثقافة التطوير املستمر وقامت بتكريم الفائزين عىل مدار أربع سنوات من فئة املوظفني 

عدد  بلغ  حيث  املبدعة،  واألفكار  املبتكرة  االقرتاحات  أصحاب  املتعاملني  وفئة  الشركاء  وفئة  العمل  فرق  وفئة 

االقرتاحات عام 2010 )173 ( اقرتاًحا، وعام 2011 )395( اقرتاًحا وعام 2012 )1423( اقرتاًحا وقد قفز عدد االقرتاحات 

يف عام 2013  ليصل إىل )7536( اقرتاًحا، و تم تكريم )172 ( فائًزا عىل مدار األربع سنوات.
لجائزة  الثانية  الدورة  الوزارة  أطلقت 
اإلمارات لألداء الرتبوي املتميز متضمنة 14 فئة 

مختلفة لتكريم جميع فئات التميز الوظيفي، 

استالم  للجائزة  الثانية  الدورة  شهدت  وقد 

الجائزة  فئات  لجميع  ترشيح  طلب   )272(

املشاركات  وبزيادة مقدارها )51 %( عن عدد 

يف الدورة األوىل ، كما تم تنظيم حفل لتكريم 

التنظيمية  والوحدات  العمل  وفرق  املوظفني 

الفائزين بالجائزة بحضور ما يزيد عن )700( 

من قيادات الوزارة وممثيل الجهات الحكومية 

وشبه الحكومية والخاصة باإلضافة إىل حضور 

بلغ  وقد  الحكومية،  املدارس  مديري  السادة 

فائزاً.   )43( الثانية  الدورة  يف  الفائزين  عدد 

باستحداث  الوزارة  قامت  آخر  جانب  ومن 

وتوزيع  وتصميم  للجائزة  إلكرتوين  موقع 

ملعايري  إرشادي  دليل   )3000( عن  يزيد  ما 

الجائزة يف  ترويج  إىل  باإلضافة  الجائزة، هذا 

التي  واملنتديات  واملعارض  املؤتمرات  جميع 

نظمتها الوزارة أو شاركت فيها.

أطلقت الوزارة حزمة من الخدمات الذكية تضمن )40( خدمة من الخدمات الجوهرية األكرث تكراراً باإلضافة إىل 
استكمال التحول اإللكرتوين يف جميع خدمات الوزارة والبالغ عددها )139( خدمة وبنسبة تحول بلغت )100%(، 

ومن أبرز إنجازات الوزارة يف هذا املجال إطالق تطبيق أبنايئ، الخاص بأولياء األمور والحاصل عىل جائزة أفضل 

خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول عىل مستوى الحكومة االتحادية، حيث شمل التطبيق خدمات ذكية تفاعلية 

املدرسة، بما  الدرايس وتعزيز تواصل ويل األمر مع  أدائهم  الطلبة ومتابعة  تهدف إىل تسهيل إجراءات تسجيل 

يخدم مصلحة الطالب، باإلضافة إىل تحميل جميع مناهج الدولة عىل تطبيق  “مناهج اإلمارات” يف خطوة ريادية 

غري مسبوقة عىل مستوى وزارات الرتبية والتعليم.

قامت الوزارة بعمل تحديث ألنظمة مركز االتصال وخدمات الرد اآليل لتتوافق مع النظام العاملي لخدمة املتعاملني 
نظام  مع  االتصال  مركز  لنظام  اإللكرتوين  الربط  عمليات  واستكمال   )Microsoft( شركة  من  واملعتمد   )CRM(

معلومات الطلبة )SIS(  وأنظمة الخدمات اإللكرتونية )e-services(  واستكمال عمليات تدريب مشريف مراكز خدمة 

املتعاملني وموظفي الخط األمامي يف الوزارة واملناطق التعليمية وعددهم )50( موظف عىل استخدام النظام املطور 

بما يضن توحيد إجراءات العمل وضمان التكاملية والشمولية ومتابعة الخدمات عرب جميع قنوات تقديم الخدمات.
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مع  سنوية  إتفاقية  ابرام  عىل  الوزارة  حرصت 

مجموعة دبي للجودة لتبادل الخربات يف مجال 

تطوير منظومة العمل املؤسيس وتدريب كوادر 

الوزارة وتبادل البيانات والدراسات باإلضافة إىل 

عمليات  يف  للجودة  دبي  بمجموعة  االستعانة 

تحكيم جائزة اإلمارات لألداء الرتبوي املتميز.

خدمة  ملركز  نجوم  خمس  تصنيف  عىل  الحصول 
برنامج  الوزارة يف دبي وفق معايري  املتعاملني يف ديوان 

اإلمارات للخدمة الحكومية املتميزة .

الحصول عىل أربع جوائز ضمن فعاليات جائزة أفكار 
عربية .

عرب  حكومية  خدمة  أفضل  جائزة  عىل  الحصول 
الهاتف املحمول عن تطبيق أبنايئ  ضمن فعاليات القمة 

الحكومية الثانية.

للتميز  غودمان  ريتشارد  جائزة  عىل  الوزارة  حصول 
املتحدة  الواليات  من  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مجال  يف 

االمريكية. 

الحصول عىل جائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي 
املتميز – فئة الفريق املشرتك.

رئيس  وسام  عىل  الحوسني  خولة  األستاذة  حصول 
مجلس الوزراء لفئة املوظف امليداين ضمن جائزة محمد 

بن راشد لألداء الحكومي املتميز .
تعزيًزا ملشاركة القطاع شبه الحكومي والخاص 

تنافسية  وتعزيز  التعليمية  العملية  تطوير  يف 

الرؤية  مع  يتوافق  بما  التعليمي  القطاع 

تعزيز  عىل  الوزارة  حرصت  للدولة  الطموحة 

اإلمارات  شركة  مع  البناءة  املجتمعة  الشراكة 

استقطاب  عرب  وذلك  )دو(  املتكاملة  لالتصاالت 

لجائزة  الثانية  الدورة  ودعم  لرعاية  الشركة 

إىل  باإلضافة  املتميز  الرتبوي  لألداء  اإلمارات 

دورتها  يف  للجائزة  الحصرية  رعايتها  تجديد 

الثالثة.

حصاد جوائز التميز
التعاون املشرتك مع 

“جمموعة دبي للجودة”

تعزيز الشراكة اجملتمعية 
مع شركة اإلمارات لالتصاالت 

املتكاملة )دو(:
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ال الحصول عىل أربع جوائز ضمن فعاليات جائزة أفكار 
اإلمارات.

حصول )11( موظًفا من الوزارة عىل جائزة حمدان بن 
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز .

حصول )19( موظًفا 

من الوزارة عىل جائزة 

الشارقة للتفوق والتميز 

الرتبوي 

لإلبداع  العربية  الحكومة  درع  عىل  الوزارة  حصول 
التفاعيل.

خليفة  جائزة  عىل  الوزارة  من  موظًفا   )14( حصول 
الرتبوية .

برسيبتف ألفضل متعامل  الوزارة عىل جائزة  حصول 
للعام 2013 – أملانيا.

إلكرتوين  موقع  أفضل  جائزة  عىل  الوزارة  حصول 
خدمي جائزة الشيخ سالم العيل الصباح للمعلوماتية- 

الكويت. 
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اليونسكو(   ( والعلم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  اختارت 
داخل  العربية  املجموعة  لرئيس  نائباً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  

مسبوقة،  غري  خطوة  يف  وذلك  الدولية،  للمنظمة  التنفيذي  املجلس 

ودورها  الرفيعة  ومكانتها  اإلمارات،  جدارة  عىل  اليونسكو  فيها  أكدت 

الرائد يف املواقع املؤثرة يف العالم. وتأكيًدا عىل املكانة العاملية التي تبوأتها 

اإلمارات، يف مراكز صنع القرار املتقدمة واملؤثرة دوليًّا، كما وتعد دولة 

حيث  اليونسكو،  منظمة  داخل  والفاعلة  النشطة  الدول  من  اإلمارات 

التحّوالت االجتماعّية )MOST(، فضالً عىل  جّددت عضويّتها يف لجنة 

عضويتها املميزة منذ أربع سنوات يف  لجنة الرتاث العاملي.

احتفلت دولة اإلمارات العربية املتحدة مع دول العالم املختلفة، باليوم 
العاملي ملحو األمية الذي يصادف الثامن من سبتمرب من كل عام، فيما أشارت 

تقارير رسمية لليونسكو بإحراز دولة اإلمارات مراكز متقدمة عىل مستوى 

تحقيق األهداف العاملية املعروفة بأهداف التعليم للجميع التي تبنت املنظمة 

رعايتها يف مؤتمر داكار 2000،ما حققته اإلمارات عىل مستوى محو األمية 

اإلمارات،  دولة  حققته  ما  عىل  اليونسكو  منظمة  وأثنت  الكبار،  وتعليم 

الجنسني،  بني  التعليم  فرص  وتكافؤ  املبكر،  التعليم  وخاصة عىل صعيد 

انعكاًسا لحركة  بما يعد  الشباب،  القرائية لدى  الكبار، ومستوى  وتعليم 

التطور الشامل التي تشهدها منظومة التعليم يف الدولة. 

أشادت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ) اإللكسو (، بالدور الرائد لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وجهودها الكبرية للحفاظ عىل الهوية العربية، وإسهاماتها 

البارزة يف حركة التطور العلمي والثقايف يف املنطقة، كما ثمنت املنظمة الدعم الكبري 

) اإللكسو (،  الرتبية والتعليم، لتحقيق أهداف  الدولة ممثلة يف وزارة  الذي تقدمه 

وتمكينها من أداء رسالتها العربية .

اإلمارات نائبًا للمجموعة العربية يف اجمللس 
التنفيذي ملنظمة  اليونسكو

الدولة شاركت العامل احتفاليته بيوم حمو األمية

 ) اإللكسو ( تشيد بجهود الدولة للحفاظ على 
الهوية العربية
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 ،2013 للتعليم  العاملي  املنتدى  أعمال  يف   ، والتعليم  الرتبية  وزارة   شاركت 

السياسات  ) لندن (، تحت عنوان “ رسم  الربيطانية  العاصمة  انطلقت يف  التي 

عىل  املنتدى  برنامج  واشتمل  والتأثري”.   والجودة  الكمية  مجال  يف  التعليمية 

القضايا  من  عدد  تتناول  التي  املتخصصة،  العمل  وورش  الحلقات  من  عدد 

التعليمية التي تدور حول األساليب املتبعة يف تحقيق جودة التعليم، يف الوقت 

الرتبية  وزارة  وشاركت   . التعليم  لتقنيات  الدويل  املعرض  املنتدى  نفسه صاحب 

املنصة يف معرض  بمنصة مميزة يف املعرض املصاحب للمنتدى. وقد استحوذت 

التكنولوجيا  )BETT (عىل اهتمام الوفود الرسمية املشاركة يف املنتدى واملعرض 

من كبار مسؤويل التعليم والخرباء الرتبويني الذين يمثلون مختلف دول العالم، 

وبدت املنصة أكرث جذباً لرواد املعرض ممن شد انتباههم تويل مجموعة من طلبة 

مدارسنا تقديم ما يشهده نظامنا التعليمي من تطور الفت.

أطلقت وزارة الرتبية والتعليم أعمال الدورة السادسة ملنتدى التعليم )GEF( ومعرض الخليج ملستلزمات وحلول التعليم )GESS(، وهو الحدث التعليمي 
األكرب يف منطقة الشرق األوسط، الذي تستضيفه دولة اإلمارات العربية املتحدة ملدة ثالثة أيام بتنظيم من وزارة الرتبية والتعليم وشركة ) فريز أند أكزبيشن

F&E Ltd( العاملية. وسط حشد كبري من وزراء الرتبية والتعليم والرتبويني، ونخبة من الرتبويني من خارج الدولة. تناولت الجلسة الحوارية الوزارية، 

“املائدة املستديرة”، موضوع “تجارب رائدة يف تطبيق مبادرات التعلم الذيك”، بحضور أصحاب السمو واملعايل الوزراء، وقد اتفق الوزراء، خالل الجلسة 

عىل أهمية تدريب املعلم وتأهيله، وتمكينه من التعامل مع التقنيات الحديثة، والرتكيز عىل الرتبية القيمية واألخالقية يف مواجهة عصر العوملة، إىل جانب 

ضرورة التعامل مع العوالم االفرتاضية عىل أنها باتت واقعاً ال ُيمكن تجاهله.

مجموعة   ) الوفاء  يوم   ( السنوي  الحفل  خالل  الوزارة   كرمت 

من املواطنني ممن قدموا جهوًدا بارزة يف خدمة التعليم بالدولة، 

التعليم،  مسرية  يف  ودورهم  منهم  املتقاعدين  مكانة  وتقدير 

وتحفيز املوظفني املتميزين، فضالً عما استهدفته الوزارة من توثيق 

والجهات  الصلة  ذوي  واألفراد  باملؤسسات  االسرتاتيجية  عالقتها 

التي تشهدها  التطوير  بحركة  واملهتمني  التعليمي  بالشأن  املعنية 

مدارسنا.

منتدى التعليم العاملي بلندن

 اطالق املنتدى العاملي ومعرض اخلليج ملستلزمات وحلول التعليم

يوم الوفاء
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والعلوم  الثقافة  ندوة  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمت 
املنهجيات  التعليم:  إصالح  إشكاليات  عنوان”  تحت  تربوية  ندوة 

والدروس املستفادة”، تناولت واقع التعليم يف املنطقة العربية ونسبة 

العامة  املوازنة  من  اإلجمايل،  املحيل  الناتج  من  التعليم  عىل  اإلنفاق 

التعليم خالل السنوات الخمس  العربية، وبرامج تطوير  للحكومات 

والعشرين املاضية، والتحديات املتمثلة يف  مستجدات سوق العمل، 

ومعارف و مهارات جديدة يحتاجها الطلبة، واملعرفة الجديدة حول 

،والتطورات  الدماغ  أبحاث  نتائج  مثالً  املتعددة  الذكاءات  التعلم 

الهائلة يف التكنولوجيا الذكية.

ضمن احتفاالتها باليوم الوطني الثاين واألربعني حرصت وزارة الرتبية 
الوزارة  أبهى صورة ، وقد تألأل مبنى  يبدو مبناها يف  أن  والتعليم عىل 

بتنظيم  -دبي  اإلمارات  بفوز  ابتهاجاً   2020 إكسبو  بشعار  مزيناً  ليالً 

إكسبو 2020 . وتوجت وزارة الرتبية والتعليم فعالياتها وأنشطتها  التي 

واألربعني،  الثاين  الوطني  باليوم  احتفاالً  خاصة،  أجندة  يف  رصدتها 

الوزارة ومسؤوليها والعاملني فيها،  وسط حضور  مكثف من قيادات 

وبمشاركة موسعة من طالب وطالبات املدارس الذين يمثلون مختلف 

املناطق التعليمية يف الدولة .

قامت وزارة الرتبية والتعليم بتشكيل لجنة املؤشرات الرتبوية، بهدف تويل دراسة 
وتقييم واقع املؤشرات الرتبوية واإلحصاءات والبيانات الخاصة بها، وإعداد خطة 

الوزارة  الدولة. تضم باإلضافة إىل  لبناء نظام وطني شامل لها عىل مستوى  عمل 

ممثلني عن املركز الوطني لإلحصاء ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومجلس 

لكل  والفرص  التحديات  لبحث  اجتماعات  عدة  اللجنة  وعقدت  للتعليم.  أبوظبي 

جهة.  وتطوير املؤشرات الرتبوية الواردة ضمن تقارير املنظمات واملؤسسات الدولية، 

وتوفر األنظمة التقنية والحديثة التي من شأنها جمع إحصاءات التعليم والسكان، 

والسعي إىل مركزية تصدير املعلومات والبيانات بشكل شامل ودقيق.  

واقع التعليم العربي يف حماضرة متخصصة

الوزارة تتزين ابتهاجًا باليوم الوطني وإكسبو 2020

تشكيل جلنة خاصة للمؤشرات الرتبوية 
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 استمر تقديم الربنامج إالذاعي اليومي “ العلم نور “ وذلك من األحد إىل الخميس من كل أسبوع، للتواصل مع املجتمع ومؤسساته وأولياء األمور، من 
إعداد وتقديم نخبة من إعالميي وزارة الرتبية والتعليم. ويهدف إىل توفري آلية إعالمية سريعة ومباشرة لتعزيز مصداقية الوزارة لدى املجتمع. والوقوف عىل 

واقع الكثري من املسائل املتعلقة بالعمل ، سواء داخل الوزارة أو امليدان الرتبوي. وكذلك التواصل اليومي مع أولياء األمور وفئات املجتمع املستهدفة. باالضافة 

إىل زيادة الوعي املجتمعي وتعزيز دور إدارة االتصال الحكومي يف الرتويج لسياسات ومشروعات الوزارة. 

البحوث  مركز  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  نظمت   وزارة 
بهدف  الرتبوية،  للبحوث  الخامس  السنوي  املؤتمر  الرتبوية، 

خدمة  يف  ودورها  العلمّية  األبحاث  مستجّدات  آخر  مناقشة 

السياسات الرتبويّة الوطنّية، و تطوير األنظمة الرتبويّة يف العالم 

وتحرص   .) الحياة  يف  للنجاح  الرتبية   ( عنوان  تحت  العربي، 

الوزارة عىل التعاون مع املركز البحثية املتخصصة، وغريها محليًّا 

وعالقات،  خربات  من  لديها  بما  تمثل  والتي  ودوليًّا،  وإقليميًّا 

إضافة مهمة للمؤسسات التعليمية . 

 احتفلت وزارة الرتبية والتعليم وأسرة مؤسسة دبي لإلعالم بإصدار العدد 
رقم 100 من مجلة »العلم اليوم«، التي تصدر كل أحد، مع عدد صحيفة 

»البيان«، وذلك عىل هامش توقيع مذكره تفاهم بني الطرفني، من أجل 

عىل  سرتكز  والتي  التعليمية،  املراحل  جميع  من  املواطنني  الطلبة  تدريب 

الطلبة املنتمني للمراكز اإلعالمية. وبصدور العدد 100 من “العلم اليوم”، 

الثالث عىل  وللعام  الدرايس 2011-2010م،  العام  بداية  انطلقت مع  التي 

أهدافها،  كبرياً عىل طريق تحقيق  املجلة قد قطعت شوطاً  التوايل، تكون 

والتعليم،  الرتبية  مجال  يف  املتخصصة  اإلعالمية  القنوات  من  كواحدة 

والتي تعترب لسان حال امليدان الرتبوي، وحلقة الوصل بني الوزارة، وأولياء 

األمور، والفعاليات املجتمعية.

العلم نور

مؤمتر البحوث الرتبوية 
االحتفال بصدور العدد 100 من جملة
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i- بهدف اإلشراف واملتابعة لعمليات استكمال بيانات العاملني والطلبة للمدارس الخاصة بنظام
sis تم تفعيل بيانات املدارس الخاصة بالتعاون مع إدارة نظم املعلومات وبالتنسيق والتعاون مع 

إدارات املناطق التعليمية، يف إطار خطة لتلبية متطلبات امليدان من البيانات واملعلومات.

 تم وضع منهجية ضمن إطارعام ومجموعة 

من الضوابط واإلجراءات وآلية لتنظم عملية 

يضمن  بما  الخاصة  املعاهد  عىل  الرقابة 

الوزارة،  ألهداف  وتحقيقاً  تطبيقها  فعالية 

املستخدمة  النماذج  وتطوير  وضع  وكذلك 

يف عمليات الرقابة عىل املعاهد الخاصة بما 

يحقق التطلعات لتوظيفها يف عملية التطوير 

برنامج  وضع  تم  كما  املستمر.  والتحسني 

متكامل للرقابة عىل املدارس الخاصة يف ظل 

وذلك  الخاص،  للتعليم  التنفيذية  الالئحة 

بإعداد استمارة متابعة لضمان جودة العمل 

والقوانني  للوائح  طبًقا  الخاصة  باملدراس 

وأنظمة العمل، باإلضافة إىل مجموعة من 

النماذج املرفقة لالستمارة، ووضع مجموعة 

من اآلليات املوثقة وضوابط العمل إلجراءات 

ملبدأ  تحقيقاً  الخاصة  املدارس  عىل  الرقابة 

اإلجراءات  املساءلة من خالل ضمان جودة 

بالقوانني  والتزامها  املعاهد  أداء  ومتابعة 

الرسوم  زيادة  الوزارة. وضبط  ونظم  ولوائح 

زيادة  عىل  الجودة  نظام  وتطوير  املدرسية 

الرسوم املدرسية باملدارس الخاصة.

من  ومجموعة  عام  إطار  الخاصة ضمن  واملعاهد  املدارس  مديري  تعيني  منهجية  استحداث  تم 
وتحقيًقا  تطبيقها  فعالية  يضمن  بما  التعيني  عملية  طبيعة  تنظم  التي  واإلجراءات  الضوابط 

مديري  تعيني  إلجراءات  عمل  وضوابط  املوثقة  اآلليات  من  مجموعة  ووضع  الوزارة،  ألهداف 

املدارس  مدراء  تعيني  إجراءات  يف  املستخدمة  النماذج  وتطوير  وضع  تم  كما  الخاصة،  املدارس 

تحقيقاً  املستمر،  والتحسني  التطوير  لتوظيفها يف عملية  التطلعات  بما يحقق  الخاصة  واملعاهد 

ملبدأ الحصول عىل خدمة متميزة من خالل ضمان جودة اإلجراءات.

وذلك  املخالفات،  ورصد  العربية  املواد  تطبيق  املدارس  التزام  ملدى  امليدانية  املتابعة  إىل  وتهدف 
طبقاً لالئحة التنفيذية للتعليم الخاص بالفصل الثالث “ املناهج والكتب الدراسية” وفقا لالئحة 

التنظيمية للتعليم الخاص، فيما يتعلق بتطبيق نصاب الحصص باملواد الثالث اإلجبارية وكذلك 

املقررات املعتمدة وتدريسها من قبل معلمني متخصصني ومؤهلني وحاصلني عىل إخطارات تعيني 

من املناطق التعليمية.

 :  i-sis منهجية للرقابة واجلودة تفعيل بيانات املدارس اخلاصة ضمن نظام املعلومات

منهجية لتعيني مديري املدارس واملعاهد اخلاصة 

رصد التزام املدارس اخلاصة بتطبيق مواد اللغة العربية، الرتبية 
اإلسالمية، املواد االجتماعية
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ال مؤشرات تربوية

17- الطلبة باملدارس اخلاصة
يشري الشكل رقم )21( إىل أن إجمايل الطلبة يف املدارس الخاصة بلغ )545572( طالًبا وطالبة منهم )98121( طلبة مواطنني يشكلون ما نسبته 18 %. وقد بلغت نسبة املواطنني يف 
مرحلة رياض األطفال 24.3 % من إجمايل طلبة رياض األطفال ، كما يشكل املواطنون نحو 18 % يف الحلقة األوىل من إجمايل الطلبة يف هذه الحلقة، و 14.4 % يف الحلقة الثانية ويف 

املرحلة الثانوية يمثلون 15.8 %. 

%18%82

شكل رقم ) 21 ( توزيع الطلبة )التعليم الخاص( حسب املرحلة والجنسية
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يف اطار حرص إدارة املوارد املالية عىل اتباع منهجية ترشيد 

النفقات ، وتنفيًذا لخطة حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

نحو الرتشيد ، وسعي الكثري من املنشآت الحكومية والخاصة 

يف الدولة لتنفيذ هذه الخطة،  فقد تبنت إدارة املوارد املالية 

تنفيذ مبادرة ترشيد استهالك الكهرباء، وقامت بتبديل اإلضاءة 

الحالية يف مبنى ديوان الوزارة بإضاءٍة جديدٍة لرتشيد االستهالك 

LED  حيث بدأ التطبيق يف املرحلة األوىل عىل الدور األول من 

ديوان الوزارة. وقد أثمرت التجربة ترشيًدا كبرًيا يف النفقات. مما 

يزيدنا حرصاً عىل تطبيق املبادرة عىل األدوار األخرى.

شاركت إدارة املوارد املالية مع وزارة املالية يف إعداد دراسة 

مراجعة اإلنفاق العام لقطاع التعليم يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بالتعاون مع البنك الدويل بهدف اظهار 

مؤشرات انفاق الحكومة االتحادية عىل قطاع التعليم 

العام عن الست سنوات املاضية.

ترشيد استهالك الطاقة

دراسة مراجعة اإلنفاق العام 
لقطاع التعليم يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

اجلرد اإللكرتوين
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طورت إدارة املوارد املالية عملياتها من خالل 

التحول اإللكرتوين، وذلك بتطبيق نظام 

الجرد اإللكرتوين عىل األصول ألول مره عىل 

مستوى الوزارات االتحادية، حيث نجحت 

اإلدارة يف تفعيل نظام الجرد بالتعاون مع 

وزارة املالية وتنفيذه.

اجلرد اإللكرتوين
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