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م�سر�عات اخلطة موزعة بح�سب حما�رها الرئي�سة

املحور

)املجال(
ا�سم امل�رشوعالأهداف

رقم 

امل�رشوع

التطوير 

والإثراء

بناء مناهج درا�صية ذات جودة عالية تتفق وال�صيا�صة التعليمية يف دولة الإمارات  1 .

العربية املتحدة، وتن�صجم مع امل�صتجدات العلمية، والرتبوية والتقنية.

اإعداد الكتب املدر�صية والأوعية التعليمية امل�صاحبة وفق معايري اجلودة العاملية. 2 .

معاجلة ال�صعف الطالبي يف املهارات  اللغوية والريا�صية والعلمية. 3 .

علمًيا  للمتعلمني  املتوازنة  ال�صخ�صية  ينمي  مبا  الأ�صا�صية  املراحل  مناهج  اإثراء  4 .

وفكرًيا.

تطوير العمل يف جمالت بناء الوثائق وتاأليف الكتب وتنفيذ املناهج و تقوميها. 5 .

1تطوير املناهج والأوعية التعليمية.

2تطوير املهارات الأ�صا�صية لطلبة احللقة الأوىل.

3اإعداد اأدلة اإر�صادية يف املناهج.

اجلودة 

والتنمية 

الب�رشية

ورفع  عالية،  كفاءة  ذات  وطنية  كوادر  وتاأهيل  املتميزة،  الكفاءات  ا�صتقطاب  1 .

الكفاية الإنتاجية لأع�صاء الإدارة.

للمناهج،  امليداين  بالتطبيق  املتعلقة  التدريبية  الربامج  امل�صاركة يف تخطيط  2 .

ويف تنفيذها، وتقوميها.

4تنمية كفايات العاملني وحتفيزهم.

التوعية 

والتثقيف

ن�رش ثقافة املنهج والتوا�صل مع املوؤ�ص�صات الرتبوية حملًيا وعربًيا، وتبادل اخلربات 

مع تلك املوؤ�ص�صات.

5ن�رش ثقافة املنهج.
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امل�شروع الأول

تطوير املناهج والأوعية التعليمية

م�سوغات التطابق مع ر�سالة الإدارةموؤ�رشات النجاحالأهداف

الرتقاء بالعملية التعليمية. 1 .

. 2 بناء املناهج وتطويرها وفق امل�صتجدات 

الرتبوية.

جتويد املنهج من كتب واأوعية منهجية. 3 .

. اكتمال بناء وثائق املناهج بن�صبة ٪100. 1

.  اكتمال تاأليف الكتب اجلديدة بن�صبة ٪100. 2

. حتقق اجلودة يف اإخراج الكتاب املدر�صي بن�صبة ٪90. 3

يوم  اأول  يف  املتعلم  يد  اإىل  املدر�صي  الكتاب  و�صول  4 .

درا�صي بن�صبة ٪100.

بناء  توؤكدان  ور�صالتها  الإدارة  روؤية  اإن  حيث 

اكتمال  فاإن  عاملية،  بجودة  وطنية  مناهج 

التعليمية  الكتب والأوعية  الوثائق وتاأليف  بناء 

وحتقيق اجلودة النوعية يف اإخراج الكتاب ت�صهم 

يف حتقيق تلك الأهداف بدرجة كبرية.
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امل�شروع الثاين

تطوير املهارات الأ�شا�شية لطلبة احللقة الأوىل

م�سوغات التطابق مع ر�سالة الإدارةموؤ�رشات النجاحالأهداف

املهارات   يف  الطالبي  ال�صعف  معاجلة  1 .

اللغوية والريا�صية والعلمية.

اإثراء مناهج املراحل الأ�صا�صية مبا ينمي  2 .

علمًيا  للمتعلمني  املتوازنة  ال�صخ�صية 

وفكرًيا.

•ت�صميم خم�صة اأدلة يف تطوير املهارات الأ�صا�صية لطلبة  	
احللقة الأوىل:

الدليل الإر�صادي لتطوير املهارات الأ�صا�صية لطلبة  1 .

احللقة الأوىل.

اللغة  مادة  يف  الأ�صا�صية  املهارات  تطوير  دليل  2 .

العربية.

اللغة  مادة  يف  الأ�صا�صية  املهارات  تطوير  دليل  3 .

الإجنليزية.

دليل تطوير املهارات الأ�صا�صية يف مادة العلوم. 4 .

مادة  يف  الأ�صا�صية  املهارات  تطوير  دليل  5 .

الريا�صيات.

تطوير  من  املعلمني  من   • 	٪80 عن  يقل  ما  متكني 

املهارات الأ�صا�صية عند طالبهم. 

حيث اإن ر�صالة الإدارة توؤكد بناء مناهج وطنية 

باأدلة  املناهج  دعم  فاإن  �صاملة  جودة  ذات 

م�صاندة يف تطوير املهارات �صيمكن امل�صتهدفني 

من تطوير مهاراتهم الأ�صا�صية كمهارات القراءة 

العلم  عمليات  ومهارات  واملحادثة  والكتابة 

ومهارات التفكري الإبداعي والناقد مما �صيهم يف 

املناهج  تطوير  ويف  التعليم،  باأ�صاليب  الرتقاء 

والرتقاء بكفاءة املخرجات التعليمية.
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امل�شروع الثالث

اإعداد اأدلة اإر�شادية يف املناهج

م�سوغات التطابق مع ر�سالة الإدارةموؤ�رشات النجاحالأهداف

•تطوير العمل يف جمالت: 	
بناء الوثائق. 1 .

تاأليف الكتب. 2 .

تنفيذ املناهج. 3 .

تقومي املناهج 4 .

يتعلق  فيما  املختلفة  العمل  جوانب  تغطي  اأدلة  اإعداد  1 .

ببناء الوثائق وتاأليف الكتب بن�صبة ٪100.

املناهج  الكتب ومنفذي  الوثائق، وموؤلفي  بناة  متكني  2 .

بن�صبة  �صحيحة  منهجية  ب�صورة  مهامهم  اأداء  من 

.٪90

جودة  ذات  مناهج  بناء  الإدارة  ر�صالة  توؤكد 

الو�صائل  اإعداد  ي�صتلزم  مما  وتطويرها  �صاملة 

املحققة لذلك، واإعداد الأدلة الإر�صادية ي�صهم يف 

بناء املناهج على اأ�ص�س علمية جيدة و�صحيحة.
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امل�شروع الرابع

تنمية كفايات العاملني وحتفيزهم

م�سوغات التطابق مع ر�سالة الإدارةموؤ�رشات النجاحالأهداف

الرتقاء بالكفايات الأدائية ال�صاملة للعاملني 

يف الإدارة، وزيادة قدرتهم الإنتاجية.

متكن اأع�صاء الإدارة من املهارات التقنية بن�صبة ل تقل  1 .

عن ٪90.

والفنية  الإدارية  املهارات  من  الإدارة  اأع�صاء  متكن   2 .

بن�صبة ٪100.

املواطنة  الكفاءات  ا�صتقطاب  الر�صالة  توؤكد 

هو  الإن�صان  باأن  لإميانها  وتاأهيلها  املتميزة 

اأعظم موارد التنمية، لذا فاإن التطوير النوعي يف 

واأنواعها  م�صتوياتها  بكافة  العاملني  كفايات 

يحقق جودة عالية يف اأداء اأع�صاء الإدارة.

Dept. Plan.indd   95 11/23/11   12:32:31 PM



109

امل�شروع اخلام�س

ن�شر ثقافة املنهج

م�سوغات التطابق مع ر�سالة الإدارةموؤ�رشات النجاحالأهداف

الثقافة الرتبوية وبخا�صة ما يتعلق  ن�رش  1 .

منها باملناهج.

املجتمعية  للفئات  الرتبوية  التوعية  2 .

وامليدان الرتبوي.

و�صول املفاهيم والأدبيات الرتبوية املتعلقة باملناهج اإىل 

الفئات املجتمعية، وامليدان الرتبوي بن�صبة ٪80.

حيث اإن ر�صالة الإدارة توؤكد التوا�صل الفاعل مع 

اإدراك  فاإن  املحلي،  واملجتمع  الرتبوي  امليدان 

للمفاهيم  الرتبوي  وامليدان  املجتمعية  الفئات 

الرتبوية املتعلقة باملناهج يدعم برامج الإدارة 

وي�رشك املجتمع يف العملية الرتبوية.
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