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اإعداد مناهج وطنية بمعايير الجودة العالمية، تبني مواطنًا �سالًحا، ومتعلًما مبدًعا ي�سهم بفاعلية في الرتقاء بمجتمعه.
رؤيتنا:

رسالتنا:
نعم��ل ف��ي اإدارة المناهج على بناء مناه��ج ذات جودة �ساملة، وتطويره��ا ليكون محورها المتعل��م والمجتمع، ون�ستقطب 
الكف��اءات المتميزة، ونوؤهل كوادر وطنية واعدة، ونعم��ل ب�سورة موؤ�س�سية بروح الفريق الواحد، نوظف اأحدث التقنيات، 
ونتوا�س��ل مع الميدان التربوي، والموؤ�س�س��ات المحلية والعالمية، ونتفاعل مع اآخر الم�ستج��دات العلمية والتربوية محليًا 

وعالميًا لالرتقاء بالعملية التربوية.

أهدافنا:
بناء مناهج درا�سية ذات جودة عالية تتفق وال�سيا�سة التعليمية في دولة الإمارات  1 .

العربية المتحدة وتن�سجم مع الم�ستجدات العلمية والتربوية، والتقنية.

اإع��داد الكتب المدر�سي��ة والأوعية التعليمي��ة الم�ساحبة وف��ق معايير الجودة  2 .
العالمية.

ا�ستقطاب الكفاءات المتمي��زة، وتاأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، ورفع  3 .
الكفاية الإنتاجية لأع�ساء الإدارة.

ن�س��ر ثقافة المنهج والتوا�سل مع الموؤ�س�سات التربوي��ة محليًا وعربيًا وعالميًا،  4 .
وتبادل الخبرات في تلك الموؤ�س�سات.

تقييم المناهج والأوعية التعليمية، وتوظيف نتائجها في عمليات تطوير المناهج  5 .
وتح�سينها.

للمناهج. الم�ساركة في تخطيط البرامج التدريبية المتعلقة بالتطبيق الميداني . 6
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	•التمكي��ن: نتيح الفر�سة لمواردنا الب�سرية لزي��ادة قدراتهم الفردية والجماعية 
وتقدي��م اأف�سل ما لديهم في مج��ال الم�ساركة بالمعلوم��ات  والقرارات.فيما 

يخدم المتعلم والمجتمع.
	•ال�سفافي��ة والنزاهة: نتبن��ى الو�سوح ف��ي التعامالت داخ��ل الإدارة مع جميع 

المعنيين من المتعاملين والموردين وال�سركاء والمجتمع. 
	•العمل الجماعي: نعمل بروح الفريق الواحد في تاأدية مهامنا لتحقيق الأهداف 

العامة لوزارة التربية والتعليم والأهداف الخا�سة لإدارتنا. 
	•الولء والنتماء: نعزز هذا ال�سع��ور لدى الموظفين بحيث ينعك�س ذلك على 

ت�سرفاتهم التى ت�سب في تحقيق اأهداف الوزارة. 

	•التحفيز: نحن ل نوفر جهًدا في مكافاأة الموظفين المتميزين وتحفيزهم لدفعهم 
لل�سعي و للعمل الفاعل المنتج. 

	•الإبداع والبت��كار: ن�سعى لدعم روح الإبداع والبت��كار من خالل خلق بيئة 
محفزة عل��ى الإبداع بتقديم القتراحات والأف��كار لتح�سين العمل والرتقاء 

بالخدمات المقدمة لمواردنا الب�سرية ولمتعاملينا. 
	•التمي��ز في خدم��ة المتعاملين: اأن نخدم متعاملينا ب�س��كل يتجاوز توقعاتهم من 

حيث ال�سرعة و الدقة و�سهولة الإجراءات. 

• العمل بروح الفريق، فالنجاح ل ي�سنعه �سخ�س واحد، بل يحققه العاملون جميعهم، يدفعهم اإليه طموحهم نحو التميز والإبداع.	
•الولء والنتماء من اأقوى دعائم نجاحنا. 	

•تحقيق الجودة ال�ساملة في الممار�سات جميعها، مطلب لتحقيق الريادة والتميز. 	
•تحدي الذات، وتجاوز العقبات، حافز لالإبداع. 	

•ا�ست�سراف الم�ستقبل، والتطلع نحوه، ينقلنا اإليه في �سال�سة وان�سياب. 	
•ال�سراكة المجتمعية ج�سر وثيق يدعم اأهداف الإدارة، وطموحاتها. 	

•التوا�سل مع الميدان التربوي محليًا وعالميًا، ي�سع الأقدام على الطريق ال�سحيح في عمليات التطوير. 	

•الإن�سان هو اأعظم مورد للتنمية، وا�ستقطاب الكفاءات المواطنة، وتنميتها، وتقديرها يرفع من كفاءة العمل في الإدارة. 	
•قيمة العمل في اأثره، وقيمة المعرفة في تطبيقها، مبادئ يوؤمن بها الإدارة، وتعك�سها ممار�ساته. 	

•التنمية الم�ستمرة، وتطوير الممار�سات، مطلب حيوي لالرتقاء باأداء الإدارة. 	
•العمل الموؤ�س�سي، واللتزام بالقوانين الإدارية، اأطر تنطلق منها الإدارة في خططها وبرامجها. 	

•التناف�س مع بيوت الخبرة العالمية، طريق لتحقيق جودة المنتج. 	
•توعية المجتمع بفئاته كافة تربويًا وبخا�سة في المناهج، يدعم برامج الإدارة واأهدافها. 	

قيمنا:

مبادؤنا:


