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من أقوال القيادة

يجـــب التـــزود بالعلـــوم الحديثـــة والمعـــارف الواســـعة ،واإلقبـــال عليهـــا بـــروح عاليـــة
ورغبـــة صادقـــة فـــي طـــرق كافـــة مجـــاالت العمـــل ،حتـــى تتمكـــن دولـــة اإلمـــارات
خـــال األلفيـــة الثالثـــة مـــن تحقيـــق نقلـــة حضاريـــة واســـعة.
رئـيــس دولـة اإلمارات العربية المتحدة  -حفـظـه اهلل

من أقوال القيادة

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل

إن التطويـــر الجـــذري للتعليـــم وتحقيـــق نظـــام تعليمـــي متكامـــل ،وفـــق أحـــدث مـــا
ألن الطري ــق نح ــو المس ــتقبل ال ــذي
ـي م ــن رؤيتن ــا الوطني ــة؛ َ
أبدع ــه العال ــم ج ــزء أساس ـ ٌ
نتطل ــع لتحقيق ــه ألبنائن ــا يب ــدأ ف ــي المدرس ــة ،ل ــذا أري ــد ألبن ــاء ش ــعبي أفض ــل نظ ــام
تعليم ــي يواك ــب الث ــورة المعرفي ــة والتط ــورات التكنولوجي ــة الت ــي يش ــهدها العال ــم،
الحيـــوي ،وإحـــداث تغييـــر عميـــق فـــي
مـــا يفـــرض تحقيـــق نقلـــة فـــي هـــذا القطـــاع
َ
األدوات وتحديثهـــا وفـــق متطلبـــات العصـــر.

من أقوال القيادة

الدولــة ماضيــة فــي دعــم العمليــة التعليميــة لتنطلــق نحــو العالميــة ،وتواكــب الركــب
الحضــاري الــذي انطلــق منــذ قيــام االتحــاد.

ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  -حفـظـه اهلل

جيــل واع ٍبمتطلبــات
إن استشــراف المســتقبل لصناعــة
ّ
ٍ
ً
الحيــاة ومواكبــة مســتجداتهاُ ،يعــد منهجــا وأســلوب عمــل
لتحقيــق متطلبــات اقتصــاد المعرفــة والتنميــة المســتدامة،
وهومنارة ترســم مســارات الســعي نحو الريادة والتنافســية.
إن الرؤيــة الثاقبــة للفكــر القيــادي لــوزارة التربيــة والتعليــم،
ّ
تتماهــى فيهــا المبــادئ والقيــم التربويــة الراســخة التــي
أرســى قواعدهــا المؤسســون األوائــل؛ لبنــاء جيــل ُيعنــى
بالتعليــم كدعامــة أساســية لمســيرة النهضــة الحضاريــة
اإلماراتيــة  ،فســخر اإلمكانيــات ووفــر كل الدعــم لتحقيــق
الســعادة والمراتــب المتقدمــة فــي المؤشــرات العالميــة .

المقدمة

علــى ذلــك مــن حاجــة إلعــادة النظــر فــي أعــداد المــدارس
وتوزيعهــا وأعــداد الفصــول والمعلميــن فيهــا.
كمــا ُيظهـ ُـر التقريـ ُـر مــا تــم إنجــازه فــي المناهــج والتقييــم
مــن بنــاء لمناهــج جديــدة فــي مــواد التربيــة اإلســامية
واللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة والتربيــة الوطنيــة
والتربيــة األخالقيــة التــي أولتهــا الــوزارة عنايــة خاصــة ،ومــا
اســتُ حدث مــن مــواد دراســية جديــدة تمثلــت فــي التصميــم
اإلبداعــي واالبتــكار ،والتصميــم والتكنولوجيــا ،وإدارة
األعمــال ،والعلــوم الصحيــة ،والمهــارات الحياتيــة ،ومــا
تمــت مواءمتــه مــن قبــل خبــراء واختصاصييــن فــي مــواد
اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات والعلــوم.

ً
وانطالقــا مــن رؤيــة الــوزارة وقيمهــا المبنيــة علــى رؤيــة
الحكومــة االتحاديــة ،ومــا انعكــس عنهــا مــن خطــط
إســتراتيجية وهيــاكل تنظيميــة ،ومبــادرات تطويريــة تحقــق
مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة فــي إطــار منظومــة عمــل
هدفهــا التفانــي واإلنجــاز المتميــز إلــى مــا فــوق خــط
الواجــب وســقوفه االعتياديــة ،باعتبــار التعليــم أحــد أهــم
الركائــز فــي بنــاء مجتمــع قــوي البنيــان ،يراهــن علــى العنصر
البشــري فــي تطــوره وتطويــر حاضــر الوطــن ومســتقبله.

إضافــة إلــى وضــع المعاييــر الخاصــة بمناهــج ريــاض
األطفــال ،تســمو بطفــل اإلمــارات وتلبــي حاجاتــه النفســية
والجســدية والعقليــة ،كل ذلــك فــي إطــار منظومــة
مصــادر التعلــم التــي ســعت بمبادراتهــا إلــى ترســيخ مبــدأ
القــراءة لــدى الناشــئة ،وتوفيــر المصــادر اإلثرائيــة المســاندة
والمعمقــة لمضاميــن الكتــب والمقــررات الدراســية.

يأتــي هــذا التقريــر ليجســد إنجــازات وزارة التربيــة والتعليــم
ومــا حققتــه المدرســة اإلماراتيــة فــي مســارات التعليــم
بأنواعــه :العــام والمتقــدم ومســار النخبــة ومــا وصلــت إليــه
فــي المســار الفنــي والتقنــي والتعليــم المســتمر ومــا ترتــب

وســعت الــوزارة فــي مســار التقييــم واالمتحانــات إلــى
إحــداث نقلــة نوعيــة فــي أهدافهــا ومجاالتهــا وأدواتهــا
وفئاتهــا المســتهدفة بتحــول تدريجــي إلــى االختبــارات
اإللكترونيــة واختبــار (إمســات).

أمــا فــي مجــال التقييــم وتحســين األداء ،فقــد ُحــددت
المؤسســات التعليميــة التــي يتــم تقييمهــا ،واإلطــار
الموحــد لتقييــم المــدارس ،ومنهجيــة التقييــم وأدواتــه
ومعاييــره ،مهتمــة بالتقييــم الذاتــي للمــدارس والمهــام
المطــورة للتعليــم.
وتجــدر اإلشــارة فــي إطــار الســعي نحــو المدرســة اإلماراتيــة
المنشــودة إلــى الــدور الكبيــر الــذي أولتــه الــوزارة ممثلــة
بقيادتهــا للتنميــة المهنيــة باعتبارهــا مــن أهــم أدوات تطويــر
األداء ورفــد الميــدان بالكفــاءات التــي يســمو بهــا العمــل
التربــوي وتحقــق أهدافــه بمخرجــات تنافســية؛ لــذا أنشــأت
ً
ً
خاصــا بتدريــب المعلميــن فــي المجــاالت كافــة،
معهــدا
التخصصيــة والمهنيــة التعليميــة ،والتقنيــة ،ونفــذت مشــروع
تأهيــل المهندســين ومجتمعــات التعلــم بشــراكة مجتمعيــة
واعيــة.
كمــا تــم إنشــاء مركــز بيانــات التعليــم ،بهــدف دعــم متخــذي
القــرارات ،ودعــم العمليــات والخطــط المســتقبلية وطــورت
النظــام التقنــي مــن خــال التعلــم الذكــي ،والــوزارة
الذكيــة ،ومخرجــات برنامــج محمــد بــن راشــد للتعليــم الذكي
وخطتــه المســتقبلية.
وفــي مجــال الرقابــة ،فقــد عملــت علــى تطويــر األدلــة
اإلجرائيــة واألدوات ومخططــات ســير العمــل ،ووضــع
معاييــر الرقابــة المطــورة ،والتركيــز علــى تطويــر اإلطــار

العــام للبيئــة والصحــة والســامة المهنيــة فــي قطــاع
التعليــم ،وعملــت الــوزارة علــى تطويــر هيــكل المــدارس
واســتحداث هيــكل ريــاض األطفــال ،ونفــذت مجموعــة
مــن المشــاريع كمشــروع المــوارد البشــرية ومشــروع
مديــر النطــاق ،ومشــروع الــزي المدرســي ،وخطــة الدعــم
األكاديمــي وتحليــل المســتويات التحصيليــة ،واالســتثمار
األمثــل للمــوارد الماليــة والبشــرية.
وأولــت الــوزارة عنايــة خاصــة باإلرشــاد األكاديمــي
والمهنــي ونظمــت العديــد مــن المعــارض فــي االبتــكار
وســفراء االبتــكار إضافــة إلــى مختبــرات (الروبــوت).
ً
نموذجــا لتصميــم
وفــي مجــال المنشــآت فقــد اســتحدثت
المدرســة اإلماراتيــة وإزالــة بعــض المنشــآت وإحــال أخــرى،
وفــي مجــال التعليــم العالــي فقــد تــم تشــكيل لجــان
متعــددة ووضــع اســتراتيجية للتعليــم العالــي تتضمــن أربعــة
محــاور.
كمــا تــم اســتحداث مجالــس للقيــادات المدرســية
والمعلميــن والطلبــة وأوليــاء األمــور للمشــاركة فــي ســير
ً
دورا فــي دعــم صنــع
العمليــة التعليميــة وأن يكــون لهــم
القــرار.
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رؤية دولة اإلمارات لعام 2021

ﻣﺘﺤﺪﻭﻥ

ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻼﺣﻢ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ

2016 - 2014

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻼﺣﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻦ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩﻝ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ
�ﻨﺎﻓﺴﻲ

2021

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ �ﻨﺎﻓﺴﻲ

ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻦ ﻭﻗﻀﺎﺀ
ﻋﺎﺩﻝ

ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
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 .3ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.

 .5ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
 .6ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
 .7ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 .8ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ�ﻨﻤﻴﺔ �ﻭﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ.

�ﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺤﻲ ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
�ﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

 .2ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

 .4ﺗﻮﻓﻴﺮ �ﻴﺌﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ.

ﻧ��ﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

 .1ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.

 .2ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ.

ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺤﻲ ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ

2021 - 2017

 .1ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺇ�ﻘﺎﻧﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻄﻮﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.

ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 .9ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﺠﻮﺩﺓ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ�ﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.
 .10ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ �ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

17

 .3ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
 .4ﺿﻤﺎﻥ �ﻴﺌﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ
ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.
 .5ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 .6ﺗﻌ��ﺰ ﻗﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ �ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
 .7ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ �ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

 .8ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ﻭﻓﻖ
ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

مؤشرات األجندة الوطنية المتعلقة بالنظام التعليمي

1

2

4

3

5

مئوية اإلمارات 2071

7

6

9

8

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎ�ﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
15%
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ
 0%ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ  90%ﻟﻠﺘﺨ�ﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ  100%ﻓﻲ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ
ﻋﺸ��ﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ PISA

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ TIMSS
ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
 58.85%ﺇﻟﻰ  90%ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ2021
ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺫﻭﻱ
ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ  100%ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2021

ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑ��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
)ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ( ﻣﻦ 87.95%
ﺇﻟﻰ  95%ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2021
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ﺗﻌﻤﻞ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(
ﻟ�ﺅﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 2021

1

ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

4

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻳﺠﺎ�ﻴﺔ

7

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

2

ﺗﻌ��ﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

5

ﺗﻌ��ﺰ ﻗﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺧﻴﺮ ﺳﻔ�ﺍﺀ
)ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ(

8

ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ

3

10

ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻏﺮﺱ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎ�ﻴﺔ

6

13

ﻣﺌـﻮﻳـﺔ

ﺍﻹﻣـــﺎ�ﺍﺕ

ﻋﻘﻮﻝ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

2071

9

16

ﺍﻟﺘﻌـﻠﻴــﻢ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

19

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

20

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺫﻛﻴﺔ ﻭﻣ�ﺍﻛﺰ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺑﺤﺜﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

19

ﺗﻌ��ﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻉ

21

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

11

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

14

ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﻟ��ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

17

ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎ�ﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ

12

ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ

15

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﻲ

18

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺔ

إستراتيجية ورؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم 2021-2017

اإلستراتيجية 2021 - 2017
األهداف
ّ

ً
استنادا إلى رؤية ورسالة وقيم وأهداف إستراتيجية موحدة في نظامها التعليمي:
أعدت الوزارة إستراتيجيتها

وسـعيا مـن وزارة التربيـة والتعلـم لتحقيـق رؤيـة اإلمـارات  2021ومـا انبثـق عنها من رؤية ورسـالة وأهداف إسـتراتيجية  ,فقد قامـت الوزارة
وعبـر قطاعاتهـا وإداراتهـا المختلفـة بتطويـر واعتماد مجموعة مـن المبادرات لكل هدف إسـتراتيجي:

الرسالة

الرؤية

تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

بنـاء وإدارة نظـام تعليمـي ابتـكاري لمجتمـع معرفـي ذي تنافسـية عالميـة يشـمل كافـة المراحل
العمريـة ويلبـي احتياجـات سـوق العمل المسـتقبلية ،وذلك مـن خالل ضمان جـودة مخرجات وزارة
التربيـة والتعليـم وتقديم خدمـات متميـزة للمتعاملين الداخلييـن والخارجيين.

ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ﻭﻓﻖ
ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

القيم والمضمون

1

6

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻌ��ﺰ �ﻭﺡ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

2

5

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

3

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﻭﺍﻟﺸﻔــﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
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4

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎ�ﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .

1

1

2

3

5

4

6

7

8

ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸ�ﺍﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺿﻤﺎﻥ �ﻴﺌﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ
ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻌ��ﺰ ﻗﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ �ﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اإلستراتيجية
األهداف
ّ

1

اإلستراتيجية
األهداف
ّ

2

ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة
أبرز المبادرات

تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية
أبرز المبادرات

1.1تحسين فرص االلتحاق برياض األطفال.
2.2تطوير المناهج من عمر  6 - 0سنوات.
3.3تطوير السياسات الخاصة بمؤسسات الطفولة المبكرة.
4.4تدريب األسر على المناهج من عمر  6 - 0سنوات.
5.5متابعة التعديل الدستوري المتعلق بإلزامية التعليم.
6.6إعداد وتنفيذ االختبارات الوطنية.
7.7اإلشراف على تنفيذ االختبارات الدولية.
8.8تطوير نظام متكامل لتقييم مهارات الطلبة من خالل
االختبارات المركزية.
9.9تطوير المناهج:
•الرياضيات
•العلوم
•الفيزياء
•العلوم الصحية
•التصميم واالبتكار
•علوم الكمبيوتر
•اللغة اإلنجليزية
•الدراسات االجتماعية
•التربية اإلسالمية
•اللغة العربية
•التربية األخالقية
•مناهج المواد االختيارية
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•اللغة الصينية
•مواد المسار المهني
•إدارة األعمال
•الفنون الموسيقية
•التربية الرياضية
•الفنون البصرية
1010تطوير مناهج وطرق التدريس وتقييم اللغة العربية في جميع
المراحل.
وإستراتيجيات التطبيق/التدريس .12 - 0
مناهج
منظومة
1111تطوير
ّ
1212تدريب معلمين مختارين على وضع االختبارات.
1313ترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلبة في الحقل التربوي «اإلمارات
تقرأ».
1414تطوير اإلرشاد الطالبي للتعليم العام والعالي.
1515تطوير منظومة التعليم المستمر.
1616تقديم خدمات عالية الجودة وبرامج إلكترونية متخصصة للطلبة
ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم.
1717رفع التحصيل الدراسي للطلبة الذكور.
1818تطوير إطار وطني لمعادلة شهادات الثانوية العامة.

1.1تطوير التدريب المتخصص والمستمر للهيئات التعليمية.
ِّ 2.2
علم ألجل اإلمارات .TEACHUAE
3.3تطويــر برنامــج الســتقطاب خريجــي الجامعــات المتميزيــن
واألوائــل للحقــل التعليمــي.
4.4وضــع وتفعيــل برنامــج إرشــادي توعــوي للملتحقيــن الجــدد
فــي الجامعــات والمــدارس مــن اإلدارييــن والمعلميــن.
5.5وضع منظومة التدرج الوظيفي للمعلمين.
6.6تطويــر منظومــة ترخيــص العامليــن فــي قطــاع التعليــم
( مثــال المعلميــن  ،القيــادات المدرســية ،المفتشــين ،
المقيميــن الــخ.)...
7.7تأســيس وتفعيــل مركــز تقييــم الكفــاءات والمهــارات
والقــدرات.
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اإلستراتيجية
األهداف
ّ

3

اإلستراتيجية
األهداف
ّ

4

ضمان جودة وكفاءة وحوكمة األداء التعليمي والتربوي والمؤسسي
أبرز المبادرات

ضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم
أبرز المبادرات

1.1تطبيــق نظــام التقييــم الذاتــي للمــدارس الحكوميــة والخاصــة
وتدريــب الميــدان علــى نظــام التقييــم الذاتــي.
2.2تطويــر أنظمــة التراخيــص المؤسســية ومكاتــب خدمــات
االستشــارات.
3.3تطوير معايير خدمة المعادالت.
4.4التقييم الخارجي للبرامج األكاديمية.
5.5تطوير منظومة مراقبة جودة التعليم العالي بالدولة.
6.6زيادة نسبة البرامج األكاديمية التي يتم اعتمادها دولياً.
7.7تطوير عمليات وإجراءات االعتماد األكاديمي والمؤسسي.
8.8رفع الكفاءة المالية للجامعات الحكومية.
9.9تطبيــق تقييــم المــدارس الحكوميــة والخاصــة وإدخــال االبتــكار
مــن ضمــن معيــار التقييــم.
1010الرقابة على المؤسسات التعليمية.
1111تطويــر نظــام إلكترونــي متكامــل للبيانــات التربويــة لقيــاس
أداء المنظومــة التعليميــة.
1212تطويــر منظومــة السياســات والتشــريعات التــي تحكــم عمــل
الــوزارة.
1313إصدار قانون التعليم الخاص.
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1414إصدار قانون التعليم العام.
1515تطوير وتفعيل منظومة استشراف المستقبل.
1616إلغاء السنة التأسيسية.
1717تطوير وتطبيق نظام إلدارة المشاريع.
1818اعتمــاد مصفوفــة للصالحيــات متوائمــة مــع الهيــكل
التنظيمــي الجديــد.
1919مشروع إعادة هندسة العمليات.
2020التحول نحو خدمات سبع نجوم.
2121تعزيــز قــدرات الــوزارة فــي مجــال النقــل وتبــادل
المعــارف والخبــرات التعليميــة.

1.1إنشـاء المبانـي الجديدة مثال ( :مشـروع مجمعات الشـيخ
زايد ).
2.2تطوير مصادر التعلم والحلول التعليمية.

3.3تطوير منظومة إسعاد العاملين في الميدان التربوي.

4.4وضـع نظـام متكامـل للكشـف عـن الطلبـة الموهوبيـن
والمتفوقيـن.

5.5وضـع نظـام متكامـل لرعايـة الطلبـة الموهوبيـن
و ا لمتفو قيـن .
6.6وضع نظام متكامل لرعاية المبتكرين.

7.7التوعية و Brandingبالمدرسة اإلماراتية.

8.8تعميم برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.
9.9تحسين وتطوير المباني الحالية.

1010الرقابـة علـى المؤسسـات التعليميـة فـي مجـال البيئـة
والصحـة والسلامة المهنيـة.
1111تطوير مختبرات (الروبوت) في مدارس الدولة.
1212مبتكر المستقبل.

1313تطبيق العمل التطوعي في المدارس ( فزعة).

1414وضـع منظومـة لالسـتفادة مـن المتقاعدين العسـكريين
للعمـل كضباط سلامة.
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اإلستراتيجية
األهداف
ّ

5

6

اإلستراتيجية
األهداف
ّ

استقطاب وتأهيل الطلبة لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل
الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

7

تعزيز قدرات البحث العلمي واالبتكار وفق معايير تنافسية عالمية

أبرز المبادرات

أبرز المبادرات

1.1تطوير عمليات وإجراءات البعثات.
2.2إدارة العالقات الثقافية الخارجية.
3.3رصد حاجات سوق العمل والمساهمة في تدريب الخريجين.
 4.4توسيع فرص التعليم العالي للمواطنين.
5.5تطوير معايير القبول والتسجيل في الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي حسب مخرجات المدرسة اإلماراتية.

1.1تعزيز القدرات وبناء الشراكات في مجال البحث العلمي.
2.2تطوير قطاع البحث العلمي.

8

ّ
كافة وفق معايير الجودة والكفاءة
اإلدارية
ضمان تقديم الخدمات
ّ
والشفافية
أبرز المبادرات

ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي
أبرز المبادرات
1.1المعرض الوطني لالبتكار.
2.2بناء قدرات الموظفين في مجال االبتكار.
3.3تبني أحدث أدوات ووسائل االبتكار داخل الوزارة.
4.4تحسين العمليات بما يعزز االبتكار.
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1.1ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.
2.2توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات.
3.3الخدمات الذكية.
4.4ضمان تحقيق االتصال الداخلي والخارجي.
5.5إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية.
6.6إدارة المشتريات وفق أفضل الممارسات العالمية.
7.7تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القيادة.
اإلستراتيجية وقياس األداء.
8.8وضع وتطوير الخطة
ّ
9.9توفير أفضل الخدمات القانونية.
كافة بكفاءة عالية.
للوحدات
1010توفير خدمات مشتركة
نظيمية ّ
التّ
ّ

27

ً
أوال

إنجازات قطاع الوزارة
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اإلطار العام للحوكمة في وزارة التربية والتعليم

وضعـت الـوزارة األسـس التـي تمكنهـا مـن
الحكـم علـى مـدى كفـاءة وفاعليـة النظـام
التعليمـي مـن خلال اإلطـار العـام للحوكمـة
وبمـا يضمـن تحقيـق مبـدأ المسـاءلة تجـاه
المعنيين ،والشـفافية تجـاه المجتمع والجهات
الحكوميـة ،حـول األداء وااللتـزام بالتشـريعات
ّ
والقوانيـن ،ومـدى تحقيـق نتائـج رائـدة فـي
الحوكمـة وإدارة المخاطـر

الـوزارة ،وتدريـب الموظفيـن عليهـا ،لضمـان تحقيـق المعاييـر
التـي تضمـن إيجـاد وتطبيـق إطـار عمـل فعـال وشـامل
للحوكمـة علـى مجـاالت العمـل المختلفـة ،مثـل اإلدارة
المؤسسـية ،إدارة المـوارد البشـرية ،إدارة المـوارد الماليـة،
إدارة المشـاريع.
4.4وضـع خطـط تشـغيلية سـنوية ،مرتبطـة بالخطـط واألهـداف
اإلسـتراتيجية ،علـى مسـتوى كل إدارة ،يتـم مـن خاللها تنفيذ
ّ
البرامـج واألنشـطة ،وربطهـا بميزانيـة الـوزارة ،حتـى يمكـن
تنفيذهـا ومتابعتهـا.

الرقابة على تطبيق الحوكمة
تصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة
قامـت الـوزارة بوضـع إطار عـام للحوكمة ،من خلال تصميم النظم
المختلفـة ،ليتـم تطبيقهـا ،دون وجـود تداخـل فـي االختصاصـات،
وفـي الوقـت ذاتـه بتفاعـل تـام بيـن القطاعـات لتحقيـق األهداف
واإلسـتراتيجية ،وذلـك مـن خالل:
التشـغيلية،
ّ
1.1وضـع هيـكل تنظيمـي متطـور يحقـق مبـادئ الحوكمـة
الخاصـة بفصـل المهـام والمسـؤوليات ،ويحـدد اإلطـار العـام
للعمليـات الرئيسـة والمسـاندة ،وفـق الهيـكل التنظيمـي
اإلسـتراتيجية والسياسـات الداعمـة لهـا.
المالئـم لتنفيـذ
ّ
2.2إنشـاء لجـان وفـرق عمـل ذات مهـام واختصاصـات محـددة
لضمـان تحقيـق أهـداف الـوزارة ،يكـون لهـا دور فعـال فـي
تيسـير المهـام والواجبـات الـواردة فـي الهيـكل التنظيمـي
واسـتكمالها ومراقبتهـا بمـا يضمـن التشـاركية والشـفافية
فـي اتخـاذ القـرارات.
3.3هندسـة العمليـات فـي الـوزارة ،مـن خلال تحليـل العمليـات
الرئيسـة ،والفرعيـة ،وتوثيقهـا ،ووضـع المناهـج واألدلـة،
والنمـاذج المنظمـة لهـا ،والعمـل علـى أتمتتهـا ،لتكـون
موحـدة ،واسـتخدامها كمرجعيـة ،ونشـرها عبـر (إنترنـت)
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دعمـت الـوزارة تطبيـق اإلطـار العـام للحوكمـة لتحقيـق قيمـة
مضافـة وتحسـين األداء وضمـان جـودة مخرجاتهـا وتعزيـز مبـدأ
المحاسـبة والشـفافية ورفـع الوعي بالثقافة الرقابيـة وذلك بتوفر
القـدرات الالزمـة ضمـن أجهـزة الرقابـة الداخليـة والخارجيـة وذلـك
مـن خلال:
1.1إنشـاء قطـاع جديـد للرقابة على األنشـطة التعليميـة بالوزارة،
سـواء للتعليـم العـام أم العالـي؛ للتحقـق مـن تطبيـق أفضـل
المعاييـر فـي الميـدان التربوي.

التدقيـق الداخلـي ،وذلـك للتحقـق مـن تنفيـذ تلـك التوصيـات
والعمـل علـى تحسـين األداء ،وتالفـي أوجـه الضعـف فـي
نظـام الرقابـة الداخليـة.
4.4قيـاس رضـا المتعامليـن من خلال إعداد نماذج اسـتطالع رأي
الجهـات التـي يتـم التدقيـق عليهـا بمعرفـة مكتـب التدقيـق
الداخلـي ،لالسـتفادة مـن التغذيـة العكسـية الـواردة مـن
ً
فضلا علـى
تلـك الجهـات ،لتحسـين خدمـات التدقيـق ،هـذا
دعـم الثقـة ،لتعزيـز مبدأ المحاسـبة والشـفافية ،ورفع الوعي
بالثقافـة الرقابيـة.
5.5المتابعة المسـتمرة للبرامج واألنشـطة التي تتم في الوزارة،
الماليـة والتنسـيق المسـتمر مـع
بالتنسـيق مـع إدارة المـوارد
ّ
وزارة الماليـة ،للتحقـق مـن عـدم وجود انحرافـات في ميزانية
الوزارة.
6.6المتابعـة المسـتمرة للخطـط التشـغيلية ،والمبـادرات
اإلسـتراتيجية والمسـتقبل،
والمشـاريع ،بالتنسـيق مـع إدارة
ّ
والتنسـيق المسـتمر مـع األجهزة المعنية فـي مجلس الوزراء،
للتحقـق مـن تنفيـذ الخطـط التشـغيلية المرتبطـة باألهـداف
اإلسـتراتيجية للـوزارة ،واألجنـدة الوطنيـة.
ّ

2.2تفعيـل دور مكتـب التدقيـق الداخلـي ،لتقديـم قيمـة
مضافـة والمسـاعدة فـي تحسـين األداء وتعزيـز مبـدأ
المحاسـبة والشـفافية عـن طريق تقديم استشـارات مسـتقلة
وموضوعيـة ،وتطبيـق أفضـل الممارسـات العالميـة فـي
المهنيـة :النزاهـة،
مجـال التدقيـق ،مـن خلال تطبيـق القيـم
ّ
االسـتقاللية ،والسـعي نحـو التميـز.
الرقابيـة ،قبـل المواعيـد
3.3الـرد علـى مالحظـات األجهـزة
ّ
القانونيـة ،والتعـاون المسـتمر والفعـال معهـا ،ووضـع
منهجيـة ،وأدلـة ونمـاذج لمتابعـة تنفيـذ الخطـط التصويبيـة،
لتنفيـذ التوصيـات الـواردة بمالحظات تقارير األجهـزة الرقابية
الخارجيـة مثـل ديـوان المحاسـبة ،ووزارة الماليـة ،وتقاريـر
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دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
مبررات الدمج وإعادة الهيكلة

الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
التحوالت في الهيكل التنظيمي للوزارة

أوجه الدمج وإعادة الهيكلة

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ �ﺍﺷﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ

1.1التحـول إلـى نمـط حكومـة المسـتقبل (ميـزة
سياسـة ،إسـتراتيجية)

1

2.2فصـل مهـام رسـم السياسـات عـن تنفيذهـا
ومراقبتهـا وتقييمهـا.
3.3التأسيس لثقافة االستقاللية والمساءلة .

4.4تحسين الكفاءة واالستخدام األفضل للموارد.

5.5تسـريع اسـتجابة سياسـات التعليـم والتدريـب
الحتياجـات سـوق العمـل المتغيـرة .
6.6تحسـين فعاليـة الـوزارة وقدرتهـا علـى تقديـم
الخدمـات وتحسـين مسـتوى المهنيـة (فعاليـة
السياسـات)
7.7تحسين االسـتجابة للمتطلبات الخاصة بالسياسات
المتعلقـة بالجـودة والتنافسـية واالبتـكار عبـر
القطاعـات الفرعيـة للتعليـم .

8.8تحسـين ضبـط اإلدارة مـن خلال مظلـة واحـدة
للقطاعـات الفرعيـة للتعليـم .
ً
ً
وتفاعلا بيـن التعليـم العـام
تناغمـا
9.9خلـق الدمـج
والتعليـم العالـي  ،وهـو ما سـيؤدي إلـى توفيق
النواتـج وكذلـك تعزيـز كال القطاعيـن  .ومـن
المتوقـع أيضـا أن معالجـة القضايـا الناشـئة عـن
الفجـوات الموجـودة بيـن نواتـج التعليـم العـام
والتعليـم الخـاص .

2

ً
هدفا بذاتها وإنما
1.1الدمـج وإعادة الهيكلة ليسـت
هـي أداة لتحقيـق الجودة والتنافسـية وتحسـين
الكفـاءة مـن خلال إعـادة تركيـز المهام وحسـن
إن مـا تـم ليـس
اسـتثمار المـوارد والمسـاءلةّ .
مجـرد دمـج وزارتيـن تحـت سـقف هرمـي إداري
واحـد فقـط  ،وإنمـا تعديـل لوظائـف المؤسسـة
وهياكلهـا وقنـوات التواصـل فيهـا ودوائـر صنـع
القـرار ،وفصـل لمهـام رسـم السياسـات ووضـع
المعاييـر والجـودة والرقابـة (تتوالهـا الـوزارة
) عـن المهـام التشـغيلية (تقـوم بهـا مؤسسـات
التعليـم العالـي ومؤسسـة اإلمـارات للتعليـم
المدرسـي).
2.2دمـج وزارتـي التربيـة والتعليـم ووزارة التعليـم
العالـي والبحث العلمي بوزارة واحدة بمسـمى
«وزارة التربيـة والتعليـم «يتوالهـا وزيـر التربيـة
والتعليـم ،ويسـانده وزيـرا دولـة أحدهما لشـؤون
التعليـم العالـي ،واآلخـر لشـؤون التعليـم العـام.
3.3إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة إلدارة المـدارس
وتعتمـد باسـم «مؤسسـة اإلمـارات للتعليـم
ا لمد ر سـي »
4.4إنشـاء المجلـس األعلـى للتعليـم والمـوارد
البشـرية .

ُ 1010يحـدث الدمـج العديـد مـن التغيـرات اإليجابيـة
التـي مـن شـأنها توفير مسـاحة أكبـر للتركيز على
الجـودة والتنافسـية مـن خلال تطويـر عمليـات
التعليـم والتعلـم والبحـث العلمـي ووضـع برامـج
تدريـب للمعلميـن وتحسـين حالـة مهنـة التدريـس
وإعـادة تركيـز وتوجيـه البرامج الجامعيـة والتقنية
لتسـتجيب لتنافسـية الدولـة واحتياجاتهـا .

1.1التحـول مـن نظـام سـمته العامـة عمليـات إداريـة إلى
نظـام يعنى برسـم السياسـات ودعـم التنفيـذ ومراقبة
وتقييـم التطويـر والرقابـة وضمـان الجودة .

3

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮ��ﺮ

2.2فصـل المهـام التشـغيلية للتعليـم العـام لتتوالهـا
مؤسسـة اإلمـارات للتعليـم المدرسـي كمؤسسـة
مسـتقلة .

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮ��ﺮ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﻣﺮﻛﺰ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ��ﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

3.3تكامـل سياسـات قطـاع التعليـم مـع السياسـات
الوطنيـة االجتماعيـة والتنمويـة مـن خلال (المجلـس
األعلـى للمـوارد البشـرية والتوطيـن)

ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻭﻛﻴﻞ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ

ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮ��ﺮ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮ��ﺮ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮ��ﺮ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮ��ﺮ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ

ﻭﻛﻴﻞ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
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ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ

ﻭﻛﻴﻞ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

استحداث ثالثة قطاعات في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم (التعليم العام)

ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ

1

وقد تضمن القرار القطاعات المستحدثة التالية:
 .1قطاع الرقابة
 .2قطاع العمليات المدرسية
 .3قطاع تحسين األداء

2

ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

6

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

1
2

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭ�ﻨﻈﻴﻢ
ﻭ�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻗﺎ�ﻴﺔ

7

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

3

ﺗﺤﻠﻴﻞ �ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

8

�ﻨﻔﻴﺬ ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

4

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

9

5

ﺩ�ﺍﺳﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻨﻈﻢ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎ�ﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴـﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ

3

ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻞ ﺭﻓﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻤﺆﺷ�ﺍﺕ ﻧﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

4
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮ�ﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

1
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ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ
ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

2

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ
....ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ

3

ﺇﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ

4

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻪ ﻭﺍﻹﺷ�ﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ

5

ﺳﻴﺔ
ﻤﺪﺭ
ﺍﻟ

ً
ضمانـا لجـودة وكفـاءة األداء التعليمـي والمؤسسـي تـم اسـتحداث ثالثـة قطاعـات ضمن
ً
وفقـا للقـرار رقم  28لسـنة .2016
الهيـكل التنظيمـي لـوزارة التربيـة والتعليـم

ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﺍﻟ
ﻌ
ﻤ
ﻠﻴﺎ
ﺕ

10
9

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣ�ﺍﻓﻘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

5

8

ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ�ﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭ��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

6

7

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ �ﺘﺎﺋﺠﻬﺎ

35

ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻇ�ﻭﻑ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺇﺩﺍ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺇﻧﺠﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

استحداث قطاعين لقطاع شؤون التعليم العالي في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

1

3

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ

4

ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻡ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻺﺩﺍ�ﺍﺕ

ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ

2

1
ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

2

3

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺩﻭ��ﺎ ﻭﻓﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ

4

ﺭﺻﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ �ﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ًّ
ﻭﻧﻮﻋﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ،
ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺨ��ﺠﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺨ�ﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

1

2

3

4

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﺣﺘ�ﺍﻓﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻭﺃﺳﺲ �ﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺍﺣﺘ�ﺍﻓﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ً
ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻗﺘ�ﺍﺡ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

36

2

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴــﻢ ﻭﺍﻟﺠــﻮﺩﺓ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ :ﺗﻄﻮ�ــﺮ ﻧﻈــﺎﻡ
ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ ﻭﺗﻘ�ﻴــﻢ ﺟــﻮﺩﺓ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ ﺩﻭ��ــﺎ ﻭﻓــﻖ
ﺇﻃــﺎﺭ ﻣﺤــﺪﺩ ﻳﺸــﻤﻞ ﻣﻌﺎ�ﻴــﺮ ﻭﻣﺆﺷــ�ﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟــﻰ
ﺗﺨﻄﻴــﻂ ﻭ�ﻨﻔﻴــﺬ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴــﻢ ﻭﺍﻟﺠــﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﻭﻓﻘــﺎ ﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴــﻢ ﻭﺍﻟﺠــﻮﺩﺓ ،ﻭﻭﺿــﻊ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺧﻄــﻂ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ
ً
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

3

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘ�ﺍﺧﻴــﺺ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ� :ﺘﻮﻟــﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ
ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤــﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴــﻂ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤــﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴــﺮ ﺍﺣﺘ�ﺍﻓﻴــﺔ ﻣﻌﺘﻤــﺪﺓ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘــﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ
ً
ﻣــﻊ ﺃﻓﻀــﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ، .ﻛﻤــﺎ �ﺘﻮﻟــﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻭﺗﺮﺧﻴــﺺ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

4

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘ�ﺍﺧﻴــﺺ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ� :ﺘﻮﻟــﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﺍﺧﻴــﺺ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ
ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴــﺮ ﻣﻬﻨﻴــﺔ ﺍﺣﺘ�ﺍﻓﻴــﺔ
ﻟﻠﻜــﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸــ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
ً
ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎ�ﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸ�ﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺙ

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

1

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨ��ﺠﻴــﻦ ﻭﻣﻬــﺎ�ﺍﺕ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ :ﺭﺻــﺪ ﺣﺎﺟــﺎﺕ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﺇﺳــﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻭﺿــﻊ
ّ
ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﻟــﺮﺩﻡ ﺍﻟﻔﺠــﻮﺓ �ﻴــﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﻣﺨﺮﺟــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
ﻭﻧﻮﻋــﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻟﻤﻮﺍﺀﻣــﺔ ﺑ�ﺍﻣﺠﻬــﺎ
ﻛﻤــﺎ
ً
ًّ
ﻭﺗﺨﺼﺼﺎ�ﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴــﻦ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤــﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ
ﺍﻟﺠﻬــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼــﺎﺹ ﻟﺨﻠــﻖ ﻓــﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴــﺔ ﻟﻠﺨ��ﺠﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨــﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ�ﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺭﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺧ��ﺠﻲ ﺑ�ﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮ�ﺍﻩ
)ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ(

5

3

1
4
2
ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
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ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨ�ﺝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ (ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ) *
ﻣﻦ  %33ﺍﻟﻰ %50
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2021

ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ

إعادة هيكلة النطاقات المدرسية
مـن خلال إعـداد مجتمـع مترابـط مـن المجالـس التعليميـة
وفـق نطاقـات ومجمعـات محـددة وتسلسـل إحداثـي
منتظـم تسـعى لوضـع أدوات ومعاييـر مـن خلال التركيـز
والتعليمية ،وتطوير الـدور القيادي
علـى العمليـة التعليميـة
ّ
ونشـر ثقافـة تبـادل أفضـل الممارسـات ووضـع طلبتنـا ضمن
أفضـل طلبـة العالـم.

ً
ً
مدرسـيا بهـدف التركيـز
نطاقـا
تـم إنشـاء  5قطاعـات تعليميـة رئيسـة تشـمل 26
علـى عمليـات التعليـم والتعلـم.
قطاع (أ)

قطاع (ب)

قطاع (ج)

قطاع (د)

قطاع (هـ)

 5نطاقات

 6نطاقات

 4نطاقات

 6نطاقات

 5نطاقات

 .1تشكيل مجلس الشؤون التنفيذية
أهمية مجلس الشؤون التنفيذية والهدف منه
تمكيـن اإلدارة العليـا مـن التركيـز علـى األمـور اإلداريـة
والمؤسسـية وأمـور إدارة المـوارد المتعلقـة بكفـاءة
وفعاليـة عمـل الـوزارة.
دور مجلس الشؤون التنفيذية
1.1إعـداد واعتمـاد ومراجعة الخطـط التنفيذيـة للقطاعات
والوحـدات التنظيميـة ومتطلباتهـا التنفيذيـة مـن
المـوارد البشـرية.

مبررات إعادة هيكلة النطاقات المدرسية

2.2مراجعـة التقاريـر المرحليـة المرتبطـة بالخطـة
اإلسـتراتيجية للقطاعات والوحـدات التنظيمية ومراقبة
ّ
األداء وسـير العمـل واتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة
بشـأ نها .

مبررات تعليمية تعلمية
التركيـز علـى تقديـم دعـم أكاديمـي نوعي للطلبـة من خالل
توفيـر مـوارد وحلـول تعليميـة وبنيـة تحتيـة إلكترونيـة عاليـة
الكفاءة.
تعزيـز مبـدأ التسلسـل فـي تدفـق وانتقـال الطلبـة مـن حيـث
نـوع الجنـس والمرحلـة الدراسـية.
تعميـم التجـارب الناجحـة بيـن مجموعـة المـدارس علـى
مسـتوى النطـاق والمجمعـات المدرسـية.

مبررات بشرية
االسـتثمار األمثـل فـي إدارة المـوارد البشـرية مـن هيئـات
إداريـة وفنيـة وتعليميـة.
تعزيـز كفـاءة وفاعليـة مجتمعـات التعليـم المهنـي للتدريـب
المسـتمر.
تدعيم وتعزيز تطبيق مشروع المدير األول.
تدعيم وتعزيز دور المعلم األول.

نقـل وتبـادل الخبـرات التربويـة بيـن المـدارس فـي النطاقات
والمجمعات.
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مبررات مادية
االسـتثمار األمثـل للمبنـى المدرسـي وضبـط الكثافـة
الطالبيـة في الشـعب الصفيـة والتهيئة المسـتقبلية لدمج
المـدارس.
الوصـول إلـى اكتمـال أنصبـة المعلميـن أو الحـد األعلـى
للنصـاب.
اإلفـادة مـن االرتبـاط والتقـارب الجغرافـي للمـدارس مـن
حيـث مرونـة المتابعـة وانسـيابية النقـل والمواصلات.

7.7توجيـه السياسـات الخاصـة بالشـؤون اإلداريـة والماليـة
وفـق متطلبـات العمـل والتحقـق ومنها ،واتخـاذ جميع
القـرارات الالزمـة لتنفيذهـا والتـي ال يمكـن لمديـري
الوحـدات التنظيميـة حلهـا بشـكل منفـرد.
8.8مراجعة السياسـات والتشـريعات التربوية واللوائح التي
واإلسـتراتيجيات
يتـم رفعهـا إلـى مجلـس السياسـات
ّ
والتنسـيب بآليـات تطويرهـا.
9.9العمـــل علـــى اقتـراح ،وتطويـر المناهـج ،والبرامـج
الدراسـية فـي ضـوء السياسـة العامـة للتعليـم وخطـة
تطويـر التعليـم 2021-2015م واإلشـراف علـى إعداد
المناهـج ،والمقـررات الدراسـية ،ومتابعـة إجـراءات
اعتمادهـا ،وتعميمهـا.

 .2تشكيل اللجنة التنسيقية مع مجلس أبوظبي
للتعليم

3.3مراجعـة واعتمـاد الخطـط واألنظمـة واإلجـراءات
اإلداريـة للقطاعـات والوحـدات اإلداريـة.

يتولـى رئاسـة اللجنـة وزيـر الدولـة لشـؤون التعليـم العـام
وعضويـة المختصيـن مـن الجهتيـن.

4.4مراجعـة متطلبـات التدريـب والتطويـر المهنـي وتوفيـر
االحتياجـات المتعـارف عليهـا فـي التدريـب والتعليـم،

مهـام اللجنـة إعـداد آليـات التنسـيق بيـن الـوزارة والمجلـس
حـول المجـاالت التاليـة ومتابعـة تنفيذها واإلشـراف عليها :

5.5مراجعـة مشـروع موازنـة الـوزارة السـنوي بمـا يضمـن
التـوازن فـي المخصصـات حسـب مجـاالت العمـل
وأولوياتـه.
6.6اإلشـراف وإدارة المشـاريع التـي تنـدرج ضمـن الخطـة
اإلسـتراتيجية ومتابعـة تنفيذهـا.
ّ

1.1التخطيط اإلستراتيجي والمبادرات.
2.2المناهج التعليمية وخطط التطوير.
3.3أنظمة لوائح شؤون الطلبة والتقويم واالمتحانات
ومعادلة الشهادات.
4.4مجاالت وأنظمة التعليم الخاص.
5.5أنظمة تقنية المعلومات.
6.6األنشطة الطالبية.
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 .3توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة
بتوجيهـات مـن صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد رئيس
الدولـة ،قامـت وزارة التربيـة والتعليـم ومجلـس أبوظبـي
للتعليـم باإلعلان عن توحيد النظام التعليمي على مسـتوى
الدولـة فـي 3سـبتمبر .2017
ً
ً
ً
موحدا
تعليميا
نظامـا
"التنميـة الشـاملة في الدولـة تتطلب
ً
قـادرا علـى تحقيـق األهـداف الوطنيـة العليـا ضمـن رؤيـة
وتوجيهـات رئيـس الدولـة".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
"الدولة ماضية في دعم العملية التعليمية لتنطلق نحو العالمية،
وتواكب الركب الحضاري الذي انطلق منذ قيام االتحاد".
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
ويعني بالتوحيد:
•توحيـد النظـم والسياسـات والمسـارات التعليميـة بيـن
كافـة فـي الدولـة والمـدارس
الحكوميـة
المـدارس
ّ
ّ
الخاصـة التـي تطبـق نظـام الـوزارة.
•توحيـد المناهـج والتقييـم واالمتحانـات علـى مسـتوى
الدولـة ،وسـيكون العـام الدراسـي بمثابـة مرحلـة
انتقاليـة حيـث سـتقود وزارة التربية والتعليـم العمليات
المدرسـية فـي العاصمـة مـع بدايـة العـام الدراسـي
الجديـد بنـاء علـى اتفاقيـة مـع مجلـس أبوظبـي للتعليـم.
•تطويـر منظومـة تعليميـة موحـدة بمشـاركة خبـراء
محلييـن ودولييـن للبنـاء علـى المكتسـبات السـابقة
واالسـتعداد للمرحلـة التنمويـة المقبلـة تعميـم نموذج
المدرسـة اإلماراتيـة علـى مسـتوى الدولـة.

مسارات وعمليات مركز بيانات التعليم

مركز بيانات التعليم
تـم اسـتحداث مركـز بيانـات التعليـم لجمـع وتنظيـم وتحليل ونشـر بيانات التعليم ومؤشـراته من خلال بناء نظـام متكامل لبيانـات التعليم بجميع
ً
شـامل بيانـات داخليـة وأخـرى خارجيـة ،بالتنسـيق مـع جهـات االختصاص فـي الدولة ،حيث تسـتند إليهـا الـوزارة ،ومتخذو القرار وراسـمو
مراحلـه
السياسـات في التخطيط والتطوير واستشـراف المسـتقبل ،

1

5

3

ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸ�ﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻹﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺸ�ﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ.

2

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﺍ�ﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﺣﺪﺍ�ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ.

7

4

ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍ�ﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺃﻭ ّﺃﻳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻄ�ﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ُﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮ��ﺮ.
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مسار دعم السياسات

مسار دعم العمليات

مسار دعم العمليات المساندة والطارئة

تطويـر النمـاذج والتطبيقـات الخاصـة بالتحليلات المبنية
علـى أحـدث تقنيـات الـذكاء الصناعـي والتعلـم الذاتـي
العالميـة.
مسـتعينين بأحـدث وأدق اآلليـات اإلحصائيـة
ّ

رفع كفاءة العمليات.

وضـع الخطـط الخاصـة بالطـوارئ واإلجـراءات ومحاضـر
التنسـيق مـع الشـركاء الرئيسـيين.

أمثلـة للمخرجـات :تحليلات استشـرافية لالختبـارات
الدوليـة وتحليـل المناهـج واالختبـارات الوطنيـة.

أمثلـة للمخرجـات :شاشـات وتحليلات آليـة للحضـور/
الغيـاب ،دقـة البيانات ،االمتحانات ،األنصبة ،ومؤشـرات
تشـغيلية أخـرى ....

أمثلـة للمخرجـات :تنسـيق ومراقبـة يـوم العلـم ،ويـوم
الشـهيد لضمـان األمـن والسلامة.

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟ�ﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

6

ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ�ﻪ ﻭ�ﺘﺎﺋﺠﻪ
ﻭﻣﺆﺷ�ﺍ�ﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺗﺄ�ﻴﺮﻫﺎ.

2016/8

2016/10

2017/2

ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺍﻟﺸ�ﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪ�ﺍﺕ
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ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟ�ﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

الوزارة الذكية
تبنـت الـوزارة خطـة طموحـة لدعـم الوجـود اإللكترونـي علـى الشـبكة المعلوماتيـة مـن خلال إطلاق الموقـع اإللكترونـي الموحـد الجديـد للـوزارة  ،وهو يشـمل قطاعـي التعليم العالـي والعام،
كمـا تبنـت إعـادة هيكلـة الخدمـات اإللكترونيـة إلثـراء تجربـة المتعامليـن مـن خلال  54خدمـة إلكترونيـة ذكيـة باإلضافـة إلـى مجموعة مـن تطبيقـات إلكترونيـة وردت على النحـو التالي:

ﺍﻟﻤﺸــﺎ��ـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠـﺰﺓ

54

5

13

17

ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ

ﻣﺸﺎ��ﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ً
ﻣﺸ�ﻭﻋﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ

ﻣﺸ�ﻭﻋﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ((Es.moe.gov.ae
ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ))CAFM
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )(Code Base Framework
ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

ﺇﻃﻼﻕ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ �ﺍﻳﺪ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ )(Mbzaward.ae
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ((Natcom.gov.ae
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﻮﻗﻊ ّ
ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ((T4uae.moe.gov.ae
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ((Moe.gov.ae
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ

ّ
كافة وفق معايير الجودة والكفاءة في إدارة عمليات الوزارة الذكية
اإلدارية
ضمان تقديم الخدمات
ّ

إيجابيـا علـى مسـتوى
كمـا حققـت الـوزارة العديـد مـن اإلنجـازات التقنيـة خلال العـام الدراسـي  ،2016وقـد بلـغ بلغـت عـدد المشـاريع التقنيـة التـي تـم تنفيذهـا ( )30مشـروعا انعكسـت
ًّ
الخدمـات المقدمـة ,فضلا عـن قيامهـا بإدخـال العديـد مـن التغيـرات اإلداريـة بعـد قرار الدمـج بيـن وزارة التربية مـع وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمي حيث تـم تنفيذ العديد من المشـاريع
وتماشـيا مـع دمـج الوزارتيـن كان البـد مـن دمـج وتعزيـز البنيـة التحتيـة لـكل مـن مركـز البيانـات
وإسـتراتيجيتها.
دور بـارزٌ فـي إحـداث تغييـرات لمواكبـة رؤيـة الـوزارة
ً
ّ
ّ
اإلسـتراتيجية التـي لهـا ٌ
ً
()11مشـروعا نسـبة تنفيذهـا ()97%
وللخدمـات لـوزارة التربيـة ووزارة التعليـم العالـي وبرنامـج الشـيخ مجمـد بـن راشـد للتعلـم الذكـي ) حيـث بلـغ عـدد المشـاريع المنفـذة في هـذه المرحلة
وذلـك بهـدف تقليـل العمليـات واألجهـزة وتوحيـد العقود.

42

43

مشاريع الدعم الفني
تبنـت وزارة التربيـة والتعليـم العديـد مـن المشـاريع بهـدف رفـع كفـاءة عمليـة الدعـم الفنـي والحوكمـة ومنها :اسـتحداث وحدة الدعـم الفني المتكاملـة لخدمة الميـدان التربـوي والعاملين
أيضا مشـروع تطويـر اإلجراءات المتبعـة في مختلف
بديـوان الـوزارة مـا مـن شـأنه تسـريع حـل مختلـف المشـكالت التقنية التي قـد تواجه الطلاب والمعلمين والموظفيـن  ,كما تبنت الوزارة ً
ً
ووفقـا لذلـك حصلت الوزارة على شـهادة أيزو  20000وشـهادة األيـزو  27001ألمن البيانـات والمعلومات.
العمليـات وتطبيـق أفضـل الممارسـات فـي إدارة العمليـات والبنيـة التحتيـة.

قامـت الـوزارة مـن  2012 - 2017بتطويـر البيئـة التعليميـة فـي المـدارس وتعزيـز الفصول الدراسـية التفاعليـة الذكية التي يتـم من خاللها
تقديـم الدعـم اللازم لتسـهيل العمليـة التعليميـة التعلميـة من خلال توفير أجهزة حاسـب محمول للطلاب والمعلمين

ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﻣﻮﻇﻒ ﺩﻋﻢ ﻓﻨﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪ  -ﺗﻌ�ﻴﻦ 151
ً
ً

5

5

123

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧ�ﻴﻦ

ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ
ًّ
ً

ﻣﺴﺘﻮﻯ 3

ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

ﻣﺴﺘﻮﻯ 2

الحوكمة والمشاريع الخاصة

13

ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻯ 1

14
ﺳﻴﺎﺭﺓ

ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ

5

ﻗﺎﺩﺓ ﻓ�ﻕ

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

مشاريع تكنولوجيا المعلومات ومراقبتها والتحكم فيها من خالل اتفاقية تقديم الخدمات

59,901

14,259

1,050

17,000

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻮ��ﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻄﻼﺏ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ
ﺗﻮ��ﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺗﻢ ﺗﻮ��ﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  405ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﺷﺨﺼﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺒ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

51

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ،
ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
 50ﺇﻟﻰ  100ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ

ﻓﺼﻼ ﺩ�ﺍﺳﻴﺎ ﻣﺠﻬ�ﺍ
ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

63
17

33

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺑﻲ

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ
ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

44

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

102

71
�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

7,000

405

4,092

ﻋﺠﻤﺎﻥ
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مركز سعادة المتعاملين

التعلم الذكي

5,736

17,111

23,411

33,858

41,272

9,985

39,797

61,670

11,990

67,717

31,609

70,218

222,068

305,867

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺑﻲ

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺑﻲ

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

46

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﺟﺎﺋــﺰﺓ ﺍﻟﻘﻤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ  ، WSISﺣﻴــﺚ ﺣــﺎﺯ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰﺓ ﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺪ�ﺍﺕ ﻓــﻲ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ  ، 2014ﻭﺫﻟــﻚ ﺗﻘﺪﻳــ�ﺍً ﻟــﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﻌ��ﺰ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﺗﺸ�ﻴﺪ ﻣﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .

ﺗﺼﻨﻴــﻒ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺢ ﻓــﻲ ﺗﻘ��ــﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘــﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﺍﻷﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﻓــﻲ ﺩﺍﻓــﻮﺱ ﻛﺄﻓﻀــﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ
ﻟﻠﺸ�ﺍﻛﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ �ﺍﺷﺪ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ ﻣ�ﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ2013-2016 .

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ً
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑ�ﺯﻫﺎ:
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﺭﺗﻘــﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒــﺔ  21ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  4ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺆﺷــﺮ ﻧﻔﺎﺫ )ﺍﻷ�ﺘﺮﻧﺖ( ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻸﻏــ�ﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﻘ��ﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ.

1,126
 214الرسـمي2.289
أبوظبـي
فـي كل مـن
ﻋﺠﻤﺎﻥسـاعات الـدوام
خـارج
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
10,754العمـل
2016بسـاعات
1,070الخيمـة عـام
والفجيـرة ورأس
ودبـي
20,073
توفيـر المنصة
ﻭﻟﻴﺲ من
والهـدف
األسـبوع.
أيـام
المسـائية
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻛﻠّ ﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
طـوال ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ 7
* ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ

ﺩﺑﻲ

4,459
تـم افتتـاح 142
ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ
�ﺃﺱ
2,289الوزارة
لتقديـم خدمـات
منصـة إلكترونيـة
ولذلـك

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

إلكترونية
ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ 4منصات
إنشاء
152

ً
ً
1,907بتفعيـل
كبيـرا
اهتمامـا
237المتعامليـن
ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓمراكـز سـعادة
تولـي
2,862
المتعامليـن
القنـوات
جميـع
ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ
ﺃﻡ
مـن حاجـة 323
المتاحـة للتقليـل794
97
المعامالت.
إنجـاز
وتسـريع
ولتسـهيل
المعنية
الجهات
لزيـارة
ﺩﺑﻲ
1,821
4,420
228

ﺍﻟﻌﻴﻦ

5,213

3,288

2,529

286

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

-

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

724

206

ﺍﻟﻌﻴﻦ
Chip Reader
4.4
توفير  45جهاز -

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺎﺭﺓ 2017 - 2016
ﺗﻮ��ﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎ�ﺍﺕ

ذات أولوية 30

152

228

601

508

446

302

2,786

749

1,141

736

1,600

1,047

17,155

9,061

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

-

-

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

-

-

3,457

1,456

خدمة المتعاملين CRM-
****نظام
تطوير
3.ﻇﺒﻲ
 3ﺃﺑﻮ

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺇﻧﺠﺎ�ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ

-

3,871

3,771

ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
وخدمة ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
االتصال ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
المتعاملين
***
**

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ version 1.3
ﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ�ﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪ�ﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻄﻼﺏ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤ�ﺍﻗ�ﻴﻦ(

ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
تطوير
2.2

IVRﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
نظام ﻣﺴﺎﺭ
لمركز
*

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺩﺑﻲ

ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨ�ﻴﻦ ﺑﺘﻄ�ﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﺍﻟﺘﻌ��ﻒ ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﻭ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

1.1توفيـر  70جهـازً ا لقيـاس رضـا المتعامليـن وصـوت
ا لمتعا مـل

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎ�ﺍﺕ 2017 - 2016
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ

تعليم عال
تكميلية 60

تعليم عام
فرعية 74

حضانات
رئيسية 14

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ

تطوير األنظمة اإللكترونية وتوفير الموارد التقنية

الخدمات 2017

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺑﻨﺎﺀ ﻓ�ﻕ ﻣﺤﻮ��ﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑ��ﺎ�ﺍﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ  171ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ �� 650ﺎﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎ�ﺮ
2017
ﻋﻘﺪ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳ��ﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺗﺪ��ﺐ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪ�ﺍﺱ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﺗﺪ��ﺐ 4214
ً
ﺗﺪ��ﺐ  310ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺟﺪﺩ
ﺗﺪ��ﺐ  1100ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

قامـت الـوزارة ومـن خلال مراكز سـعادة المتعامليـن باتخاذ
273
267
126تقديـم المعلومـات
لتطويـر مركـز االتصـال ليتـم
إجـراءات
251
122
إعادة هندسة العمليات والخدمات
107الرضـا
مـن خاللـه بكفـاءة وجـودة عاليـة ،وبالتالـي تحقيـق
184
لعـام
المراكـز
فـي
تقـدم
تـم حصـر جميـع الخدمـات التـي
وذلـك مـن خلال تحديـد االحتياجات
والسـعادة للمتعامليـن88 ،
79
 2017سـواء أكان ذلـك دور الحضانـات أم التعليـم العـام
مـن أنظمـة وأجهـزة ومـوارد بشـرية ولوجسـتية مـع تطويـر
65
117
اإلسـتراتيجية
إدارة
أم التعليـم العالـي وبالتعـاون مـع
ّ
إجـراءات عمـل الخدمـات المقدمـة وتدريـب  12موظفـا
82
44
80
جميـع
توثيـق
تـم
حيـث
والمسـتقبل واإلدارات ذات الصلـة
37
بالمركـز علـى نظـام خدمـة المتعامليـن  CRMلتحقيق نسـبة
60
36
25
والوقت
اإلجـراءات
وتحديـد
اإلجـراءات الخاصـة بـكل خدمة
إدخـال للمعاملات .100%
المسـتغرق الـذي يسـاهم علـى تطويـر الخدمـات.
20,642

��ﺎ�ﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ

1,350

124,590

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ

وذلـك بعد إجراء دراسـة لالحتياجات الفعلية من المسـاحات
المكتبيـة والمـواد التشـغيلية لتقديـم أفضـل الخدمـات
التربويـة والتعليميـة بأرقـى المعايير والممارسـات العالمية،
وتوفيـر خدمـات متميـزة تحقـق سـعادة المتعامليـن وتفوق
توقعاتهـم ،وذلـك مـن خلال تبنيهـا معادلـة السـعادة التـي
أطلقهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم،
نائـب رئيـس الدولـة ،رئيـس مجلـس الـوزراء ،حاكم دبـي رعاه
اهلل.

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲاالتصال
مركز

693

241,839

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ

57,328

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
مركزﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
وتطوير وافتتـاحﺃﻋﺪﺍﺩ
عـامﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
الـوزارة ﻓﻲ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺃﻋﺪﺍﺩ
بمحفظة
المتعاملين
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲالوعي وتعريـف
اإللكترونيـة هـو زيادة
 2016بإنشـاء
قامـت
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ 1,096,180
290,528
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
الخدمـات المختلفـة لقطاعـي التعليـم العـام والعالـي.
سـعادة المتعامليـن بدبي وأبوظبي والشـارقة

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

142
4,420

214

4,459

2.289

1,126

عدد المكالمات
المستلمة

2017
2016
88,832 61,334 1,821
2,862

1,600

1,907

97

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ

2017
2016
%85 3,871 %60

2,529

794
323

47

2017
2016
3,288
75,680 42,487

2,289

736

نسبة الرد على
المكالمات

3,457

1,141

** ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  ) 7ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ( –  12 – 11 – 10ﻓﻘﻂ .
*** ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  12 – 11 – 10ﻓﻘﻂ .
**** ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ) ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ – ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ( ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎ�ﺍﺕ ) ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ – ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ (.

عدد المكالمات
المجاب عليها

237

2,786

1,047

5,213

749

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

446
302

3,771
601
508

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ

724
286

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

206

1,456

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

وزارة التربية والتعليم في أرقام
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ

23,411

33,858
5,736

17,111

9,985

39,797

61,670

11,990

67,717

31,609

41,272

57,328

70,218

222,068

305,867
20,642

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺑﻲ

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺑﻲ

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺩﺑﻲ

48

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺟﺎﺋــﺰﺓ ﺍﻟﻘﻤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ  ، WSISﺣﻴــﺚ ﺣــﺎﺯ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰﺓ ﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺪ�ﺍﺕ ﻓــﻲ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ  ، 2014ﻭﺫﻟــﻚ ﺗﻘﺪﻳــ�ﺍً ﻟــﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﻌ��ﺰ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﺗﺸ�ﻴﺪ ﻣﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .

ﺗﺼﻨﻴــﻒ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺢ ﻓــﻲ ﺗﻘ��ــﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘــﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﺍﻷﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﻓــﻲ ﺩﺍﻓــﻮﺱ ﻛﺄﻓﻀــﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ
ﻟﻠﺸ�ﺍﻛﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ً
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑ�ﺯﻫﺎ:
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ �ﺍﺷﺪ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ ﻣ�ﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ2013-2016 .

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

152

5,213

3,288

2,529

286

237

2,862

1,907

601

508

97

794

323

446

302

ﺩﺑﻲ

228

4,420

1,821

2,786

749

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

142

4,459

2,289

1,141

736

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

724

206

ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

-

-

-

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺍﺭﺗﻘــﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒــﺔ  21ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  4ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺆﺷــﺮ ﻧﻔﺎﺫ )ﺍﻷ�ﺘﺮﻧﺖ( ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻸﻏــ�ﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﻘ��ﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ.

36

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

-

-

-

3,457

1,456

-

-

60

25

ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ****
ﺍﻟﻌﻴﻦ

-

3,871

3,771

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ

ﺇﻧﺠﺎ�ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ

82

37

ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ version 1.3
ﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ�ﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪ�ﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻄﻼﺏ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤ�ﺍﻗ�ﻴﻦ(

117
80

44

ﺩﺑﻲ

ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨ�ﻴﻦ ﺑﺘﻄ�ﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﺍﻟﺘﻌ��ﻒ ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﻭ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ

65

ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
*

88

152

228

214

2.289

1,126

1,600

1,047

1,070

20,073

10,754

17,155

9,061

5,213

142
4,420

214

4,459

2.289

1,126

237

2,862

1,821

1,600

97

323
736

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ

49

2,529

794

1,141

* ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ  7ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻛﻠّ ﻬﺎ.
** ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  ) 7ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ( –  12 – 11 – 10ﻓﻘﻂ .
*** ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  12 – 11 – 10ﻓﻘﻂ .
**** ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ) ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ – ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﻐﺮ�ﻴﺔ( ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎ�ﺍﺕ ) ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ – ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ (.

3,288

2,289
2,786

1,047

3,871

3,457
1,907

749

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

446
302

3,771
601
508

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ

122

79

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺎﺭﺓ 2017 - 2016
ﺗﻮ��ﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
**

107

184

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎ�ﺍﺕ 2017 - 2016
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
***

273

267

126

ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﺑﻨﺎﺀ ﻓ�ﻕ ﻣﺤﻮ��ﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑ��ﺎ�ﺍﺕ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ  171ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ �� 650ﺎﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎ�ﺮ
2017
ﻋﻘﺪ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳ��ﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺗﺪ��ﺐ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪ�ﺍﺱ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

1,350

693

724
286

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

206

1,456

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ

ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﺗﺪ��ﺐ 4214
ً
ﺗﺪ��ﺐ  310ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺟﺪﺩ
ﺗﺪ��ﺐ  1100ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

251

124,590

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ

��ﺎ�ﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

290,528

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

1,096,180
241,839

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ً
ثانيا

المدرسة اإلماراتية
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سمات وأهداف المدرسة اإلماراتية

المدرسة اإلماراتية
انسـجاما مـع رؤيـة اإلمـارات  2021التـي أطلقهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم ،نائـب رئيس الدولة ،رئيـس مجلس الوزراء حاكم دبـي  -رعاه اهلل  -والتـي تهدف ألن تكون
ً
دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ضمـن أفضـل دول العالـم بحلـول العـام  ، 2021 - -ومـا تضمنتـه تلـك الرؤيـة مـن توجيهـات بشـأن تطويـر التعليـم وتحسـين مخرجاتـه وضمان جـودة الخدمات
التعليميـة المقدمـة ألبنائنـا الطلبـة ،أطلقـت الـوزارة مبـادرة «المدرسـة اإلماراتيـة» التـي ترتكـز علـى أحـداث تحـول جـذري فـي مقومـات وشـكل التعليـم فـي الدولـة ،حيـث تهـدف الـوزارة
إلـى إنشـاء المدرسـة اإلماراتيـة بمواصفـات قياسـية عالميـة المسـتوى ،وباالسـتناد إلـى مناهـج علميـة حديثـة ومطورة تهـدف إلكسـاب الطلبة مهـارات التفكير العليـا ليكونـوا قادرين على
النقـد البنـاء ،والمناقشـة والتحليـل والتفكيـر واتخـاذ القـرارات الصائبـة .وبمـا يعـزز من كفـاءة وفعالية عمليـات التعليم والتعلـم وضمان تحقيـق مخرجات تعليميـة عالية الجـودة ،تنعكس إيجابا
علـى قـدرة الطلبـة الخريجيـن علـى المنافسـة فـي سـوق العمـل فـي القطاعين العـام والخاص علـى حد سـواء ،وتمكين الطالب مـن مواكبة التغيرات التي يشـهدها سـوق العمـل العالمي.

مواصفات قياسية عالمية المستوى
1.1االســتناد إلــى مناهــج علميــة حديثــة ومطــورة تهــدف إلكســاب الطلبــة
مهــارات التفكيرالعليــا .
2.2تطويــر قــدرة الخريجيــن علــى المنافســة فــي ســوق العمــل فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ومواكبــة تغيــرات ســوق العمــل العالمــي.
3.3تعزيز كفاءة وفعالية عمليات التعليم والتعلم والتقييم.

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

أهداف المدرسة اإلماراتية
1.1توفيــر خدمــات تعليميــة عاليــة الجــودة لألطفــال جميعهــم ،ابتــداء مــن
مراحــل الطفولــة المبكــرة.

ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻤﻴﺰﺓ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻻﺻﻔﻴﺔ

ً
ً
ملموسا.
واقعا
2.2جعل مفهوم التعليم المستمر مدى الحياة
3.3تحسين جودة وكفاءة قطاع التعليم والتدريب المهني.
4.4تعزيز مفهوم اإلبداع وغرس روح االبتكار.

5.5تطويــر نمــط جديــد فــي مــدارس التعليــم الثانــوي يشــتمل على مســارات
تكنولوجية .

�ﻴﺌﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ

ﺷ�ﺍﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤـــﻨــــﺎﻫـــﺞ

ﺍﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ
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6.6توســيع نطــاق المهــارات والفــرص التعليميــة الخاصــة بمشــاريع التعليــم
المهــاري ،مــن خــال تحســين وتطويــر برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي
التــي تصقــل المهــارات العليــا لــدى الطالــب.

ﺍﻟـﺘـﻌــﻠـﻴــﻢ
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مسارات التعليم في المدرسة اإلماراتية

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺼﻒ 10
Professional Stream

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ

ﺍﻟﺼﻒ 11
Professional Stream

ﺍﻟﺼﻒ 11
General
ﺍﻟﺼﻒ 10
General

ﺍﻟﺼﻒ 9
Professional Stream

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

يتبــع المســار المهنــي منهــاج «عملــي» للتعليــم
والتعلــم حيــث يقــوم علــى تطبيــق المعرفــة وتنميــة
مهــارات الطلبــة وصقلهــا.

ﺍﻟﺼﻒ 10
Advanced

ﺍﻟﺼﻒ 10
Elite Stream

ﺍﻟﺼﻒ 9

ﺍﻟﺼﻒ 8

ﺍﻟﺼﻒ 6

ﺍﻟﺼﻒ 5 - 1

��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  1ﻭ 2
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ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻒ 9
Elite Stream

ﺍﻟﺼﻒ 7

يقــدم المنهــاج الدراســي للمســار المهنــي شــهادة
ثانويــة تطبيقيــة بديلــة معادلــة للشــهادة الثانويــة
التقنيــة عنــد التخــرج فــي الثانويــة.

ﺍﻟﺼﻒ 11
Advanced

ﺍﻟﺼﻒ 11
Elite Stream

ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ

ﺍﻟﺼﻒ 12
Professional Stream

ﺍﻟﺼﻒ 12
General

ﺍﻟﺼﻒ 12
Advanced

ﺍﻟﺼﻒ 12
Elite Stream

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺍﻟﺼﻒ 8
Elite Stream
ﺍﻟﺼﻒ 7
Elite Stream
ﺍﻟﺼﻒ 6
Elite Stream

ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻌـــﺎﻣﺔ
ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻄـﺎﻗـﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

30%

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋ�ﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣ�ﺍﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨ�ﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ�ﺍﻓﻖ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

10%

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
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ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

هيكل المدرسة اإلماراتية

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ
�ﺒــﺪﺃ ﺗﻄ�ﻴــﻖ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎ��ﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟﺼــﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮ،
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ

1

ﻃﻠﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘــﺪﻡ ﻳﺘﻤﻜﻨــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺇﻋــﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ
ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ّ

2

ﻳﺤﻘــﻖ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎ��ﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻄّ ﻠﺒــﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬــﻢ ﻓــﻲ
ـﺪ�ﺍ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌً ــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬــﺎ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴــﻢ ﺍﻟﺘــﻲ
ﺇﻛﺴــﺎﺑﻬﻢ ﻗـ ً
ّ
ﺗﻤﻜﻨﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤــﺎﻕ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

3

ﺍﻟﻔــﺎ�ﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ �ﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎ��ﻦ ﻳﻜﻤــﻦ ﻓــﻲ ﻛﺜﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

4

ﻃﻠﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻳﺤﺼﻠــﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻮﺍﺩ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺃﻗــﻞ ﻛﺜﺎﻓــﺔ
ﺃﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﺧــﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﺗﺨﺼﺼــﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺗﻄ�ﻴﻘﻴــﺔ
ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﻤﻜﻨﻬــﻢ ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻳﺘــﻢ ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬــﻢ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻭﺳــﻮﻕ
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓــﻖ ﻣــﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ
ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬــﺎ ،ﻭﻣﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ – ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
ُﺻﻤــﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘــﺪﻡ ﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿــﻦ
ﺃﻛﺎﺩﯾﻤﯿﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

1

ُ�ﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻤﻨﮭــﺞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟ��ﺎﺿﯿــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﻭﺑﺄﺳــﻠﻮﺏ ﻳﻌــ�ﺯ ﻣﮭــﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺑﻄ�ﺍﺋﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ

2

5

ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸ�ﻭﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ

3

6

ﺇﺿﺎﻓــﺔ ﻟﺨﻤــﺲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﺘﻄ�ﯿﻖ ﺍﻟﻤﺴﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

4

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ  4500ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ

5

ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
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ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ

ﺍﻟ��ﺎﺽ ﻭﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

تـم إعـداد هيـكل بمواصفـات عالميـة
يتوافـق مـع رؤيـة الدولـة مـن حيـث
عـدد الطلاب إلـى:
1.1هيكل عدد طالبه أكثر من 300
2.2هيكل عدد طالبه  300فما أقل

استحداث وظيفة مدير أول بهدف:
1.1رفع الكفاءة القيادية لـ  30%من مديري المدارس
2.2تحسين تعلم وتعليم  30%من طلبة المدارس
3.3صقـل وتوحيـد الممارسـات اإلداريـة والفنيـة للمـدارس
بنسـبة 80%

ﻣﻨﺴﻖ ﺗﻌﻠﻢ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻘ�ﻴﻢ
ﻣﻨﺴﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻨﺴﻖ ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

استحداث بعض الوظائف األكاديمية لدعم التعلم والتعليم

اسـتحداث وظيفـة (مديـر أول )وتطبـق علـى جميـع المـدارس الحكوميـة التابعـة لـوزارة التربيـة والتعليـم
 ،وفتـح بـاب الترشـيح لجميـع مديـري المـدارس ممـن يـرى فـي نفسـه الكفـاءة وفـق الشـروط والمعاييـر
المحـددة لشـغل الموقـع الوظيفـي بهـدف :
1.1رفع الكفاءة القيادية لـ  30%من مديري المدارس
2.2تحسين ّ
تعلم وتعليم  30%من طلبة المدارس
3.3صقل وتوحيد الممارسات اإلدارية والفنية للمدارس بنسبة 80%

ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺣﺪﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ
ﻭﺣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
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ﻣﺪ�ﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 300
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤ�ﺍﻓﻖ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸ��ﺔ

قادة المدرسة اإلماراتية
الرؤية والقيم

المهارات التفاعلية

فهمـا لرؤيـة الدولـة ورسـالتها فـي مجـال
1.1يجسـدون
ً
التعليـم.

1.1يمتلكون القدرة على التواصل والتعاون مع المجتمع التعليمي بشكل عام ومجتمعهم المدرسي بشكل خاص.
2.2يستطيعون تقديم التغذية الراجعة وتلقيها ،حيث إنهم مستمعون جيدون ومدربون جيدون.
3.3يراعون الظروف التي يعملون في ظلها ،ويحرصون على تحسين مهاراتهم في التواصل والتأثير باستمرار.

2.2يتحملـون المسـؤولية تجـاه دورهـم البالـغ األهميـة
فـي تنشـئة األطفال والشـباب لكي يكونـوا مواطنين
مبدعيـن فاعليـن.
3.3يكونـون قـدوة مـن خلال ممارسـاتهم المهنيـة
وتفاعلهـم مـع الطلبـة والمعلميـن وأوليـاء األمـور
و ا لمجتمـع .

اإليجابية واإللهام
1.1يمثلـون مصـدر إلهـام ودافعيـة للمجتمـع المدرسـي
وشـركائه.
2.2يضعـون معاييـر عاليـة لـكل الطلبـة ،وللعامليـن معهـم
وألنفسـهم.
3.3يقـدرون علـى تحديـد التحديات وإيجاد الحلـول اإليجابية
بالتعاون مـع اآلخرين.

المعرفة والفهم
ويحدثـون معرفتهـم واطالعهـم علـى أحدث
1.1يمتلكـون
ّ
الدراسـات المتعلقـة بالتعليـم والتعلم.
2.2يطبقـون معارفهـم وفهمهـم بهـدف تعزيـز الفـرص
التعليميـة داخـل المدرسـة.
3.3يمتلكون ويحدثون ويطبقون المبادئ واألساليب
اإلستراتيجية أم
الفعالة سواء أكان ذلك للقيادة
ّ
لإلدارة التشغيلية.

مديرو المدارس هم قادة المدرسة اإلماراتية

هم الضامنون لتحقيق أهدافها
لنعبرمعـا
لديهـم القـدرة علـى صياغـة المسـتقبل وتشـكيله
ً
مـن خلال المدرسـة اإلماراتيـة نحـو اقتصـاد معرفـي.

اإلخالص والحماسة للتعليم والتعلم

قيادة التعليم والتعلم

االلتزام واالهتمام بالطلبة

إدارة المدرسة

بناء الثقة والدافعية

تطوير الذات وتطوير اآلخرين

بناء الفريق

الشجاعة

فهم أهمية العالقات

الحكمة

تمكين الطلبة والموظفين

التصميم

قيادة االبتكار والتغيير

قوة اإلرادة

إشراك المجتمع والعمل معه

الصبر
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سمات المعلم والطالب في المدرسة اإلماراتية

ّ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
ِﺳﻤﺎﺕ

ِﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

ﻗﺪﻭﺓ

ﻣﺒﺘﻜﺮ

ﻣﺘﻤﻜﻦ

ﻣﺴﺆﻭﻝ

ﻣﺒﺪﻉ

ﻣﻄﻮﺭ ﻟﺬﺍ�ﻪ

ﻣﺤﺎﻭﺭ

ﺷﻐﻮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ

ﻣﺤﺐ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ

ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ

60

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﺻﻴﻞ
ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﺍ�ﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﺷﻐﻮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻗﻴﺎﺩﻱ

61

ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ
ﻣﺒﺪﻉ
ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﻔﻜﺮ ﻧﺎﻗﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ً
ثالثا

مناهج المدرسة اإلماراتية

62

63

تطوير مناهج المدرسة اإلماراتية

1

عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهجها ضمن خطة تطوير شاملة ،آخذة بتوجيهات قيادتنا الرشـيدة ومسـتلهمة محددات النهوض بمسـتوى التعليم في الدولة وفق
اإلستراتيجية للوزارة ،وتوصيات الخلوة الوزارية التي
أفضل الممارسـات العالمية ومنظومة التوجيه الوطنية التي تشمل :األجندة الوطنية ،ومئوية اإلمارات  2071والخطة
ّ
تهدف إلى إعداد الطلبة لمجتمع المعرفة وامتالكهم مهارات القرن الحادي والعشرين ،مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة وتطبيق المعارف المتنوعة .وتتطلب المناهج
الجديدة من المتعلمين فهم الحقائق والمفاهيم والمبادئ ووجهات النظر المختلفة ،وامتالك معرفة عميقة بالمعلومات من أجل فهم أفضل لعالمهم ومحيطهم ،وينبغي أن
يكون بمقدورهم تطبيق مهاراتهم ومعارفهم الجديدة في مختلف المواقف والسياقات البالغة التعقيد .إضافة إلى إتقان مهارة التفكير النقدي بمختلف القضايا المهمة ،وإيصال أفكاره
م وما توصلوا إليه من نتائج ،والمشاركة في حل المشكالت.

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ

تـم تطويـر معاييـر تعلـم وطنيـة موحـدة تقـود عمليـة بنـاء
المحتـوى التعليمـي بمـا يضمـن بنـاء شـخصية المتعلـم بنـاء
ً
متكاملا مـن حيـث المعـارف والقيـم والمهـارات ،وتطويـر
طرائـق التّ دريـس ،وتمكيـن المعلميـن والمتعلمين مـن اختيار
مصـادر متنوعـة مـن المـوارد التعليميـة التعلميـة لتحقيـق
ً
فضلا عـن تطويـر أسـاليب التقويـم وأدواتـه
تلـك المعاييـر،
لضمـان جـودة التعليـم في القـرن الحادي والعشـرين،وذلك
تلبيـة لمتطلبـات التعليـم العالـي وسـوق العمـل فـي ظـل
التنافسـية الدوليـة.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺣﻴﺎ�ﻴﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﻴﺔ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

اسـتحداث الخطـة الدراسـية الجديـدة للمناهـج
المطـورة فـي المدرسـة اإلماراتيـة

ً
خططـا لتطويـر المناهـج لضمـان تحقيـق
اسـتحدثت الـوزارة
ً
وصـوال إلـى سـمات الخريج
نواتـج التعلـم ومعاييـر المناهـج
فـي المدرسـة اإلماراتيـة وهـي:

ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

وضـع المعاييـر الوطنيـة للتعلـم فـي المدرسـة
اإلماراتيـة

2

��ﺎﺽ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ

3

ﺍﻟﺼﻔﺎﻥ ﺍﻟ�ﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

6

5

0

2

4

3

4

4

3

3

4

4

1

1

22

22

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ )ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ  /ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ(
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺣﺼﺺ ﺇ��ﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﺟﻴﺔ  /ﺇﺭﺷﺎﺩ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

3

3

3

5

5

5

3

3

3

4

4

4

7

7

7

5

5

5

2

2

2

2

2

2

1

1

1

32

32

32

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ )ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ  /ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ(
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

64

65

ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟ�ﺍﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

3

3

5

5

3

3

1

1

5

5

7

7

5

5

2

2

2

2

2

2

35

35

5

4

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ )ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ  /ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ(
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

ﺍﻟﺼﻔﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

)ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

6

ﺍﻟﺼﻔﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ

3

3

3

3

5

5

5

5

3

3

3

3

1

1

1

1

ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ

6

6

6

6

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ

8

8

8

8

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

6

6

6

6

ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ

2

2

2

2

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ

3

3

3

3

2

2

2

2

39

39

39

39

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ

ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ  /ﻳﺘﻢ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

66

7

ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

)ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

3

3

5

5

3

3

6

6

6

6

2

2

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ

5

5

ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ

3

3

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ

-

3

ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ

3

-

2

2

2

2

2

2

2

2

44

44

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

3

2

5

4

3

2

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ

6

6

ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ

8

7

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ

2

2

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4

5

ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ

2

3

0

2

2

2

2

2

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

2

2

ﺣﺼﺺ ﺇ��ﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﺟﻴﺔ

39

39

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ
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ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ

3

2

5

4

3

2

6

6

7

8

2

2

6

0

0

5

0

3

0

2

2

2

2

2

2

0

1

1
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مرتكزات مناهج المدرسة اإلماراتية

جودة مناهج المدرسة اإلماراتية

المناهج المطورة في المدرسة اإلماراتية

يرتكز المنهج على ما يأتي:

لضمـان تحقيـق جـودة المناهـج بشـكل شـمولي تـم مراعاة
الجوانـب اآلتية:

فـي سـعيها الـدؤوب لتطويـر المنظومـة التعليميـة فيمـا
يتعلـق بالمناهـج ،عمـل قطـاع المناهـج والتقييـم مـن خلال
مســـارات ثالثـة للنهـوض بالمحتـوى األكاديمـي والمهاري
وذلـك مـن خلال تنويـع وتجديـد هـذه المنظومـة التعليميـة

1

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

2

ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ،
ّ
ﻭ�ﺅﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 2021
ﻭﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

4

3

�ﺅﻳﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﻭ�ﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ

5

ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ

6

ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻗﻴﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻲ

ﺍﻟﻤﺮﺗﻜ�ﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻘ�ﻥ  21ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨ��� ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ:

ﻃ�ﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ

ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻃ�ﺍﺋﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ:
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ
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ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ
ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

7

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

1
2
3
4
5
6
7

ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺣﻴﺎ�ﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻼﻣﺲ �ﻭﺡ
ﺍﻟﻌﺼﺮ

ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻮﺍﺩ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺇﻋﻼﻡ ،ﻭﻣﻬﺎ�ﺍﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺣﻴﺎ�ﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮ�ﺮ
ﻣﻬﻨﻲ

ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺳﻼﺳﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻭﺗﻘ�ﻴﻢ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ
ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃ�ﺍﺋﻖ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ
�ﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﺼ��ﺔ
ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ

ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ
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أهداف المواد الدراسية المستحدثة
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺴﺎ�ﻉ

ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺇﻣﺎ�ﺍ�ﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍ�ﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸـﺎ��ﻊ
ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎ��ﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

11-10

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ

12-10

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﺓ

12-10

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﺓ

ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

9-4

ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻐﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ

ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘ�ﻥ 21

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  -ﺇﻧﺎﺙ

11-10

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻲ
ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻭﻣﻨﺘﺠﻴﻦ
ّ
ﺇ�ﻘﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻃ�ﺍﺋﻖ
ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻣﺞ �ﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ
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ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎ�ﻬﺎ

ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪ�ﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

)ﺍﻟ�ﻭﺑﻮﺗﺎﺕ(
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ّ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ
ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ

ﻓﻬﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ

ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

12-10

ﻃ�ﺍﺋﻖ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺧﻼﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺬﺍ�ﻲ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺇ�ﻘﺎﻥ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ
ﺗﺪﻭ�ﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ

ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻭﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻃ�ﻴﺔ
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ً
عالميا
المناهج المواءمة

المواد الدراسية المستحدثة
ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

1
ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ

1

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

2

ﺗ�ﻭﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻬﺎ�ﺍﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ
ﻟﻠﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

3

4

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ��ﻒ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ
ﺍﻟﻄ��ﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
ﻣﻬﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻠ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﻭﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎُ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

2
5

ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﻤﻘ�ﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻬﺎﻡ
ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ
ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺮﻛ�ﺍً ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.

3

3

ﺣﺲ
ﻳﻌ�ﺯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﱠ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﻮﺍﺩ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ

ﻳ��ﺪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ.

ﻣﻮﺍﺩ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ
17/2016

ﺗﺴــــﻌﻰ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺼــﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒــﺔ
ﺃﺣــﺪﺙ ﺍﻟﺘﻄــﻮ�ﺍﺕ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫــﺞ
ﻭﺇﺳــﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺣﻴــﺚ ﻋﻘــﺪﺕ
ّ
ﺇﺳــﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺷــ�ﺍﻛﺎﺕ
ّ
ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ.

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ

ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 12-1

K-12

K-12

108

63

90

ﻛﺘﺐ

ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ �ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻄﺒﺒﻖ ﻧﻬﺞ ﻟﻠﺘﻤ�ﻴﺰ �ﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻵ�ﺍﺀ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪ�ﻭﺳﺔ.
ﻛﺴﺐ ﻭ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﻭ ﻓﻬﻢ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ �ﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺗﻘ�ﻴﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍ�ﺨﺎﺫ ﻗ�ﺍ�ﺍﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﻴ�ﺍﻧﻴﺎﺕ.
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺃﺧﺬ ﻗ�ﺍ�ﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻟﻠﺸ�ﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.

ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 9-4

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ.
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻌﺔ ):ﻟﻌﺒﺔ .)Robogem
)ﺍﻟ�ﻭﺑﻮﺕ( ﺍﻟﺼﺪ�ﻖ ) :ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺇﺩﻳﺴﻮﻥ(.

72

ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 11-10

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
ّ
ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺎﺕ) :ﺃﻭﺭﺩﻭﻧﻴﻮ .)Arduino
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ �ﺘﺴﻢ ﺑﻌﻤﻖ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻄّ ﻠﺒﺔ ﻭﻣﻴﻮﻟﻬﻢ.
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻭﺗﺨﺪﻡ ّ

ﻛﺘﺎﺑﺎً

ﻛﺘﺎﺑﺎً

ﻣ�ﺍﺣﻞ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

1
5

ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ

2
6

3

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ �ﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ

7

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ

73

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ

ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺤ�ﺭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ

4
8

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺍﻟ�ﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ

تأليف المواد الدراسية
ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
توظـف وزارة التربيـة والتعليـم خبـرات كوادرهـا فـي مجـال
المناهـج مـن خلال االسـتفادة مـن الخبـرات المتراكمة في
مجـال تصميـم المناهـج لمـواد التربيـة اإلسلامية واللغـة
العربيـة والدراسـات االجتماعيـة والتربيـة الموسـيقية
والفنـون البصريـة ،والتربيـة الصحيـة والرياضيـة.

1
2

ﻣﻮﺍﺩ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ

3

ﻣﻮﺍﺩ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ  -ﺗﺄﻟﻴﻒ
17/2015

ﻳﺪﺭﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ّ
�ﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ّ
ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﻗ�ﺍﺀﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ّ
ﺣﺴﺐ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺺ.

4
5

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺗﺪﺭﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪ�ﻭﺳﺎ،
ﺗ�ﺍﻛﻤﻴﺎ
ﺗﺪ��ﺒﺎ
ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ً
ًّ
ً
ﻭﺗﺠﻤﻊ �ﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ.

ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ :ﺗﻘﺘﺮﺏ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ.

6

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ :ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ،ﻭ�ﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
)ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ�ﺡ(.

ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄ�ﻴﻌﻴﺔ :ﺗﺨ�ﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻮﺩ.

ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

1

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄ�ﻴﻌﻴﺔ :ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ.

2

ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻌ��ﺰ ﺗﺪ��ﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ
)ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ،ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟ�ﻴﺌﻴﺔ،
ﻭﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ (

3

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺠﻐ�ﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻘ�ﻥ .21

ﺍﻟﺘ�ﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ �ﻴﻦ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ
ﻣﻴﺎﺩ�ﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.

4

ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

ﻣ�ﺍﺣﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 12-1

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 12-1

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 12-1

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 9-1

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 9-1

ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ 12-1

48

48

24

9

9

48

ﻛﺘﺎﺑﺎً

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺿﻮﺀ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗُ ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ
ً
ً
ﻣﺮﻛ��ﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺃﺳﺎﺳﺎ
ﻟﻠﻜﺘّ ﺎﺏ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺼﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻣﻬﺎ�ﺍ�ﻬﻢ ﺍﻟﻘ�ﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎ�ﻴﺔ.

7

ﻛﺘﺎﺑﺎً

ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺑﺎً

ﺃﺩﻟﺔ
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ﺃﺩﻟﺔ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

1

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓ�ﻕ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ/ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ

2

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ
ﺍﻟﻤ�ﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻟﻪ

3

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ

4

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻭﺿﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

5

ﻛﺘﺎﺑﺎً
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ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

6

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﺘﺤ��ﺮ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻟﻠﺮﺳﻢ
ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﺧ�ﺍﺝ

7

ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ

8

ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﻋﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮ��ﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎ�ﻥ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﻮ��ﻊ

9

منهاج التربية األخالقية

ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻵﺧ��ﻦ
ﺍﺣﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻔﺮﺩ
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘ�ﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻣ�ﺍﻋﺎﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻵﺧ��ﻦ

ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗ�ﺍﺙ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘ�ﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘ�ﺍ�ﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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الخطط الدراسية في المدرسة اإلماراتية

ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ) (12 – 10
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ) (8 – 6

ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) (12 – 10
ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

3

2

2

5

4

4

3

2

2

6

6

6

8

7

7

2

2

2

4

5

5

2

3

3

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ﻳﺘﻢ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ

39

39

39

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ

ﺍﻟــﻤﺠــﻤــــــﻮﻉ
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ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

3

3

3

5

5

5

3

3

3

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

-

3

3

3

-

3

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

2

2

2
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2

2

2

2

2

2

2

2

2
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39

39

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(

ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ) (12 – 9
ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ

6

6

6

9

9

9

7

7

7

5

5

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

39

39

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻤ�ﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺇﻧﺎﺙ /ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ /ﺫﻛﻮﺭ(
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
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ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ

7

7

5

5

7

7

7

7

3

5

5

5

3

3

4

4

2

3

-

-

-

-

4

4

5

4

4

4

3

2

2

2

3

2

2

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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المناهج التعليمية اإللكترونية ( برنامج الديوان ) Al Diwan -

المنهج المطور لرياض األطفال

أنشـأت وزارة التربيـة والتعليـم  2017منصـة إلكترونيـة تفاعليـة للمعلميـن والطلاب فـي المـدارس
ً
إلكترونيـا علـى أجهـزة الحاسـب الخاصـة بهـم ،وتمكينهـم مـن
الحكوميـة لعـرض المناهـج التعليميـة
التفاعـل معهـا بطريقـة سلسـة ،كمـا تتيـح المنصـة تحميل نسـخ إلكترونيـة من الكتـب المختلفـة المتاحة
راسـية جميعهـا ،والوصـول إليهـا فـي أي وقـت ومـن أي مـكان.
الد
ّ
للمـواد ّ
ّ

نظـرا ألهميـة مرحلـة الحضانـات وريـاض األطفـال أدخلـت
ً
وزارة التربيـة والتعليـم عليهـا تغيـرات جذريـة بهـدف بنـاء
برنامـج مطـور لهـذه المرحلة يواكـب التطـورات والتغيرات ،
وجـاءت تفاصيـل تطويـر تلك المرحلة فـي عامها األول تحت
مظلـة الـوزارة ،لتقسـمها إلـى مسـتويين  ،األول والثانـي،
واعتمـدت  7مـواد دراسـية لطلبـة كل منهمـا ،بإجمالي 22
ً
أسـبوعيا لكليهمـا ،ضمـن الخطـة الدراسـية المطـورة
حصـة
لريـاض األطفـال للعـام الدراسـي .2017-2016

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ

واعتمـدت الـوزارة «سياسـة تقييـم جديـدة» ،لطلبـة تلـك
ً
فضلا عـن تدريـب تخصصـي مسـتمر للمعلميـن،
المرحلـة،
حيـث ركـزت السياسـة علـى جمـع معلومـات دقيقـة حـول
تقـدم األطفـال ،من خلال اسـتخدام أدوات تقييـم متعددة؛
لتحسـين نوعيـة البرامـج التعليميـة ،ومالحظـة تطـور نمـو
الطفـل فـي الجوانـب العاطفيـة والمعرفيـة واالجتماعيـة،
باإلضافـة إلـى مشـاركة نتائـج التقييـم مـع أوليـاء األمـور،
كجـزء مـن عمليـة مسـتمرة ،يلعـب فيهـا اآلبـاء واألمهـات
ً
ً
فاعلا ،لذلـك تـم تحليـل مسـتويات التحصيـل والتقـدم،
دورا
ووضـع خطـط التطويـر لمسـاعدة األطفـال علـى تحقيـق
التطـور المطلـوب عبـر األنشـطة المتنوعـة ،باإلضافـة إلـى
توفيـر سـجالت متابعـة إلكترونيـة ألداء الطفـل.

ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﺩ�ﺍﺳﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ
ﱠ

6,669

دواعي تطوير منهج رياض األطفال
توجـه الدولـة لبنـاء اقتصـاد معرفة تنافسـي يسـتوجب
ّ 1.1
االسـتثمار فـي التعليـم فـي مراحلـه جميعهـا ،وخاصـة
مرحلـة ريـاض األطفال.
2.2التطـور المسـتمر فـي األبحـاث العالميـة المتعلقـة
بالطفولـة وتجـارب الـدول األخـرى يسـتوجب المراجعة
دوريـا فـي المناهـج.
جذريـا
وتطويـرا
المسـتمرة للمناهـج
ًّ
ًّ
ً
3.3التأكـد مـن ربـط مخرجـات التعليـم فـي مرحلـة الروضة
ُّ
للتأكـد مـن تطويـر مهـارات األطفـال
بالصـف األول
وجهوزيتهـم للصـف األول إلعطـاء األطفـال فرصـة
ً
عالميـا ضمـن
بدايـة متسـاوية تمكنهـم مـن التنافـس
المدرسـة اإلماراتيـة.
4.4توفيـر المزيـد مـن الدعـم للمعلمـات في كيفيـة تطوير
مائيـة جميعهـا
مهـارات األطفـال فـي الجوانـب النّ ّ
مـن خلال شـرح المهـارات المرتبطـة بمعاييـر التعلـم
المرتبطـة بالمنهـج.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ

252

45,000

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

80

284

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

253

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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جوانب تطوير المنهج

المبــادئ األساســية لمنهــج ريــاض
األطفــال
مائيـة جميعهـا
1.1يركـز المنهـج علـى تطويـر الجوانـب النّ ّ
للطلبـة (تطـور نفسـي ،اجتماعـي ،لغـوي ،عقلـي،
بدنـي) مـن خلال معاييـر تعلـم موزعـة علـى مـواد
مختلفـة تـدرس بطريقـة تكامليـة.
2.2يتعلـم الطلبـة مـن خلال تكويـن عالقـات إيجابيـة مـع
المعلمـة والزملاء ومـن خلال التفاعـل مـع بيئتهـم
المباشـرة ،لـذا يتـم تنظيـم التعلـم فـي الصـف ليشـمل
أنشـطة للصـف ككل وأنشـطة لمجموعـات صغيـرة
وأنشـطة فرديـة.

نواتج التعلم

 3.3يكتسـب األطفـال المهـارات المتناسـبة مـع أعمارهـم
مـن خلال التعلـم في بيئـة آمنـة ومحفزة تسـاعد على
تحقيـق تطورهـم النمائـي المتوقع.

1.1تـم التركيـز علـى رفـع التوقعـات مـن
األطفـال فـي مختلـف جوانـب المنهـج
والتأكـد مـن وجـود تـدرج واضـح فـي
المهـارات يربـط الروضة األولـى بالروضة
وبالصـف األول.
الثانيـة
ّ

4.4بنـاء شـراكة فاعلة بيـن البيت والروضة مـن أهم دعائم
المنهـج؛ لتسـاهم فـي تقييـم التطـور الـذي يحـرزه
ّ
الطلبـة ،ويسـاعد علـى التخطيـط لمسـتوى التحـدي
المتناسـب لـكل منهـم.

2.2تـم التركيـز علـى ضـرورة اكتسـاب
األطفـال للمهـارات بطريقـة تكامليـة
لتسـهيل تكويـن الروابـط بيـن المهـارات
ممـا يـؤدي إلـى االكتسـاب الفعلـي لهـا.

5.5تتمحـور مواضيـع المنهـج حـول مـادة العلـوم ،وهـي
الروضة،
المـادة األقـرب إلـى مرحلة تطـور الطلبة فـي ّ
وهـي التعلـم عـن طريـق المحسـوس والملمـوس.
6.6يطـور الطلبـة مهاراتهـم اللغويـة مـن خالل االسـتخدام
اليومـي ّللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة فـي أنشـطتهم
اليوميـة ،ومـن خلال التركيـز علـى حـب القـراءة والكتـب.
ّ

82

بيئة التعلم

التدريس

1.1تـم التأكيـد علـى أن البيئـة الصفيـة هـي
معلـم ُمسـاعد ،وأن التخطيـط لهـا مـن
أهـم أدوار المعلمـة.

1.1تـم التركيـز علـى أن دور المعلمـة يكمـن
فـي خلق فـرص تعلم لألطفـال من خالل
فيـة ،ومـن خلال
تخطيـط جيـد للبيئـة ّ
الص ّ
األنشـطة التـي تصممها.

2.2تـم التركيـز علـى أهميـة إعطـاء األطفال
فرصـة االختيار ،وضـرورة التخطيط للتعلم
المتوقـع والمهـارات المـراد تطويرهـا
فـي كل ركـن مـن األركان التعليميـة.

تـم
2.2البنـاء علـى أفضـل الممارسـات حيـث َّ
توزيـع فقـرات البرنامـج اليومـي لتوفـر
ً
توازنـا فـي الوقـت المخصـص لألنشـطة
التـي تقودها المعلمة ،واألنشـطة التي
تشـرف عليهـا المعلمـة ،واألنشـطة التي
يقودهـا الطفل بنفسـه مـع التأكيد على
ضـرورة إعطـاء األطفـال الحريـة والوقـت
والمسـاحة لالستكشـاف والبحـث
واللعـب الهـادف والقـراءة.

83

التقييم
1.1تـم التركيـز علـى اعتبـار التقييـم مـن
أهـم أدوات المنهـج؛ ألنـه يسـاعد علـى
التخطيـط للمنهـج مـع وضـوح المخرجات
النهائيـة.
2.2تـم فتح بـاب تقييم مؤشـرات األداء على
مـدار السـنة ليتسـنى للمعلمـة تسـجيل
تطـور األطفـال فـي تحقيـق المهـارات
كل حسـب سـرعة تقدمـه.

ما تم إنجازه في المرحلة األولى من التطوير 2017 /2016

نواتج التعلم
1.1تـم رفـع التوقعـات المطلوبـة مـن
األطفـال مـن خلال توفيـر معاييـر تعلـم
للروضـة األولـى والثانيـة والتحقـق مـن
مائيـة
تحقيقهـا لمتطلبـات الجوانـب النّ ّ
كافـة.
ّ
2.2تـم توفيـر خرائـط تربـط نواتـج التعلـم
للروضـة األولـى والثانيـة بالصـف األول
للتحقـق مـن تكامـل المراحـل ضمـن
المدرسـة اإلماراتيـة وتطويـر مهـارات
ا لطلبـة .
3.3المـواد والجوانـب التـي تقـدم
لألطفـال  :التطـور الشـخصي والنفسـي
واالجتماعـي ،اللغـة العربيـة  ،اللغـة
اإلنجليزيـة (روضـة ثانيـة) ،الرياضيـات
والتصميـم  ،العلـوم ،التربيـة اإلسلامية
واالجتماعيـات ،التطـور البدنـي ،الفنـون
البصريـة ،مهـارات التواصـل والتكنولوجيـا،

التدريس

التقييم
1.1تـم تحديـد مؤشـرات أداء رئيسـة تصـف
المهـارات المطلـوب تحقيقهـا فـي
المـواد جميعهـا فـي مسـتويات ثالثـة
(ناشـئ ،يطـور المهـارة  ،يتقـن المهـارة).

إسـتراتيجيات تدريـس تعتمـد
1.1تـم إدراج
ّ
علـى تقسـيم اليوم الدراسـي إلى فترات
تخطـط فيهـا األنشـطة للصـف ّ
كلـه ،أو
ّ
للتعلـم الفـردي.
لمجموعـات صغيـرة أو

2.2تـم تصميـم نظـام رصـد التقـدم مـن
خلال النظـام اإللكترونـي  ،sisوبرمجتـه
لتسـجيل تحصيل األطفـال خالل  3فصول
واحتسـاب مسـتوى التحصيـل فـي نهاية
السـنة.

2.2تـم تعديـل البرنامـج اليومـي لتوفير فرص
للتعلـم فـي األركان وهـو أكثـر وقـت
يكتسـب فيـه األطفال المهـارات بطريقة
تكامليـة مـن خلال اللعـب واألنشـطة
الموجهـة.

3.3تـم تدريـب جميـع الرياض على أداة مسـح
لمـدى تطـور األطفـال السـتخدامها
كتقييـم تشـخيصي لجوانـب تطـور
مهـارات األطفـال .ASQ

3.3تـم توفيـر أدلـة للمعلمـات لشـرح كيفيـة
تطبيـق المعاييـر من خالل اقتراح أنشـطة
مرتبطـة بالمهـارات المطلوبـة مـع شـرح
لكيفيـة تعلـم األطفـال للمهـارات فـي
هـذه المرحلـة العمريـة.

4.4تم وضع أدوات وآليات للتقييم المسـتمر
لألطفـال بنـاء علـى النواتج(ملف الطفل،
استمارات ،تسـجيل مالحظات ،تصوير.)..

4.4تـم إدراج التعليم التشـاركي في الروضة
الثانيـة لتعليم اللغـة اإلنجليزية.

البيئة الصفية
1.1تـم اعتمـاد عـدد مـن األركان التعليميـة
فـي البيئـة الصفيـة الداخليـة والخارجيـة
وهـي :ركـن الرياضيـات ،ركـن العلـوم،
ركـن القـراءة ،ركـن لعـب األدوار ،ركـن
التصميـم والمكعبـات ،ركـن التعبيـر
اإلبداعـي ،ركـن التخطيـط ،ركن الحاسـب
اآللـي.
تـم إعطـاء المعلمـات إرشـادات حـول
ّ 2.2
التخطيـط للبيئـة الصفية وترتيـب المصادر
فـي األركان التعليميـة حيـث يتـم ربـط
نواتـج التعلـم باألنشـطة المخطـط لهـا
والمصـادر المتوفـرة لألطفـال.
3.3تـم توفيـر مجموعـة مـن الحقائـب
والمصـادر التعليميـة المرتبطـة بالمنهـج ،
وخاصـة الكتـب وحقيبـة ألفبـاء اإلمارات
ّ
وحقيبـة الصوتيـات للغـة اإلنجليزيـة.

4.4تـم توفيـر أدوات وجـداول توضـح المدى
والتتابـع للمهـارات المطلـوب اكسـابها
فـي المـواد الرئيسـية كمرحلـة أولـى.
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الجوانب المساعدة على التطبيق األمثل للمنهج

تعديل الوصف الوظيفي واستحداث
هيكل خاص بالرياض

تعديل بنود سياسة تقييم أداء المعلم
لتعكس المهام المطلوبة

تدريب المعلمات والقيادات
المدرسية

تطوير كفاءة المعلمات لتطبيق
المنهج بمستوى جيد

أركان داخلية وخارجية

1

ركن التصميم والبناء

2

ركن الرياضيـات

3

ركن التعبير اإلبداعي والكتابة
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4

ركن البحث واالستكشاف

5

ركن القراءة

6

ركن لعب األدوار
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ً
رابعا

التقييم واالمتحانات في المدرسة اإلماراتية
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سياسة نظام التقييم واالمتحانات
واكب نظام التقييم واالمتحانات تطور المدرسة اإلماراتية التى اعتمدت على التعلم بالمعايير ونواتج التعلم.
2015

المجاالت

تطوير سياسة التقييم

2016

تطوير معايير نظام التقييم واالمتحانات.
كافة.
راسية وفئات التّ عليم ّ
الد ّ
بناء سياسة التقييم للمدرسة اإلماراتية للمراحل ّ
تطوير إجراءات تطبيق التقييم واالمتحانات.
إصدار األدلة اإلرشادية لعملية التقييم واالمتحانات.
التحول المرحلي من االختبارات الورقية إلى االختبارات اإللكترونية.

2017

مستمر

التقييم
خالل 2017/2018

1

التقييم من أجل التعلم
على شكل تقييم
تكويني وتقييم التعلم
على شكل تقييم ختامي

2

التركيز في التقييم
الختامي على االمتحانات
المركزية للصفوف من
األول إلى الثاني عشر

4

3

وضع سياسة
االجتياز والترفيع
كافة
للصفوف ّ

استحداث اختبارات
تشخيصية لصفوف األول
والثاني والثالث

90

5

تقسيم المواد الدراسية وفق
خطة الدراسة للمدرسة اإلماراتية
إلى مجموعتين A&B

6

وضع إطار موحد
لالمتحانات للمواد
كافة
الدراسية ّ
ّ
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التحول لالختبارات اإللكترونية

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ

ﺍﻟﺘﺠ��ﺐ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

تطويـر بنـك األسـئلة وتزويده بمفـردات اختباريـة ترتبط بنواتـج التعلم بغرض
قيـاس مسـتوى أداء الطلبـة مـن خالل تصميـم اختبـارات إلكترونية مقننة

ﺗﺠ��ﺐ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎ��ﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ �ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ

واكـب نظـام التقييـم واالمتحانـات تطـورات المدرسـة
اإلماراتيـة بمـا يحقـق القياس الفعـال لمعاييـر ونواتج التعلم

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺑﻨﻚ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ

ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ  6ﺇﻟﻰ 9
 166ﻣﺪﺭﺳﺔ
 2466ﻣﻌﻠﻤﺎً
 43417ﻃﺎﻟﺒﺎً

1
2
3
4
5

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺛﺒﺎ�ﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ

?

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺼﻔﻮﻑ 6،7،8،9

2015

ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
 40000ﺳﺆﺍﻝ
ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ

ﻳﺘﻨﻮﻉ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ
ﻣﺎﺩﺓ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ّ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺗﺪ��ﺐ

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ

ﺗﻢ ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  40ﺳﺎﻋﺔ
ﺗﺪ���ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ��ﺔ.
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺑﻨﻚ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑـ 2800ﻣﻔﺮﺩﺓ ﺍﺧﺘﺒﺎ��ﺔ
ﻟﻠﺼﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ �ﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
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ً
إلكترونيا مـع ربطها بالنتاجـات التعليمية
تـم بنـاء االختبـارات
بهـدف قياس مسـتوى الناتـج التعليمي

ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ

ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺇ��ﺍﺅﻫﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

تطوير سياسة نظام التقييم واالمتحانات

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻭﺍﺧﺘﺒﺎ�ﺍﺕ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺼﻔﻮﻑ 6،7،8،9
ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ ) ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ( ﻟﻠﺼﻔﻴﻦ 10،12

ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻔﻴ��ﺎﺀ

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ

ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ

ﺗﺪ��ﺐ

11-4
150ﻣﺪﺭﺳﺔ
 9700ﻃﺎﻟﺐ

ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ �ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ

ﺗﺪ��ﺐ  200ﻣﻨﺴﻖ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ

2016
ﺗﻘ�ﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄــــﻼﺏ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﻧﻮﺍ�ﺞ ﺍﻟﺘﻌـﻠﻢ ﻭﺍﻹ�ﺘـــﺎﺟﻴﺔ
ﺭﻓــــﻊ ﻛﻔــﺎﺀﺓ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ ﻟﻠﺼﻔﻮﻑ )  4ﺇﻟﻰ ) 11
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ  ،ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ  ،ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺎﺕ  ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ (

2017
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اختبار اإلمارات القياسي EmSAT

منصة التقييم اإللكترونية 2016/11
قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام إلكتروني متكامل لالختبارات التربوية لقياس أداء المنظومة التعليمية عبر التحول الختبارات إلكترونية ويشمل ذلك :
1.1التقييمات المركزية واالمتحانات التي تشمل جميع مدارس وزارة التربية والتعليم.
2.2االختبارات الوطنية التي تشمل جميع مدارس الدولة.
3.3اختبارات التدريب الدولية.
4.4اختبارات الموظفين ألغراض مختلفة (التقييم واالعتماد واالختبار والتوظيف).

تشمل المنصة االمتحانات اآلتية:
1.1التعيين
2.2تراخيص المعلمين
3.3الموظفين
4.4اختبار اإلمارات القياسي
5.5الصفوف 11-4
6.6التشخيصي

58

اختبارات االعتماد األكاديمي للمعلمين

إجمالي عدد
الموظفين
الذين استكملوا
اختبار الكفاءات
التخصصية لقطاع
الرقابة بوزارة
التربية والتعليم

سياسة نظام التقييم واالمتحانات في المدرسة اإلماراتية
نظـام النقييـم واالمتحانـات واكـب تطـور المدرسـة اإلماراتيـة بمـا يحقـق
القيـاس الفعـال لنواتـج ومعاييـر التعلـم.

الرياضيات
الفيزياء
األحياء
الكيمياء
اللغة العربية
اللغة العربية
الرياضيات
اللغة اإلنجليزية
العلوم
الكيمياء
األحياء
الفيزياء

1,613

13,823

إجمالي عدد المعلمين
الخاضعين الختبارات
إلكترونيا
التراخيص
ً

إجمالي العدد المبدئي للطالب
الخاضعين الختبارات EmSAT
للمراحل  4و 6و 8و10

2,679
إجمالي عدد األسئلة

المجاالت

االختبارات الوطنية
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9,702
العدد اإلجمالي لمن
أنجزوا امتحاناتهم في
الوقت نفسه

2015
بناء ومواءمة المفردات االختبارية
تطبيق ورش تعريفية  /تدريبية
التصحيح
إصدار التقارير ونشرها

36,317
إجمالي عدد الطالب الذين طبقوا
اختبارات إلكترونية نهاية العام

15,750
العدد اإلجمالي لمن
أنجزوا امتحاناتهم

2016

210
إجمالي عدد
االختبارات

2017

فـي عـام  2016تـم إطلاق مبـادرة اختبـارات اإلمـارات
القياسـية  EmSATوهـي اختبـارات وطنيـة معياريـة (مقننة)
مبنيـة علـى معاييـر وطنيـة غيـر مرتبطـة بمنهاج محـدد ،تزود
أصحـاب القـرار ببيانـات حـول أداء الطلبـة فـي اإلمـارات
العربيـة المتحـدة فـي اللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة
والرياضيـات والعلـوم (األحيـاء والفيزيـاء والكيميـاء) عبـر
بدءا مـن الصـف األول وحتى الصف
مراحـل عمريـة مختلفـة ً
الثانـي عشـر .تتضمـن االختبـارات الوطنيـة اختبـارات تحديـد
المسـتوى ( )Baseline Testsللصـف األول واختبـارات

تتبـع أداء طلبـة الصـف الرابـع والسـادس والثامـن والعاشـر
فـي مرحلـة التعليـم العـام ( )Advantage Testsوكذلـك
اختبـارات القبـول الجامعـي لطلبـة الثانـي عشـر (Achieve
 .)Testsوقـد تـم فـي هـذه المرحلـة:
1.1تشـكيل لجـان وطنيـة لتطويـر كل مـن اللغـة العربيـة
واللغـة اإلنجليزيـة والرياضيـات والعلـوم (الفيزيـاء
واألحيـاء والكيميـاء) تضـم ممثليـن عـن مؤسسـات
التعليـم العـام والعالـي فـي الدولـة

95

2.2إعـداد معاييـر تقييـم اللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة
والرياضيـات والعلـوم ،باإلضافـة لجـداول مواصفـات
جميـع اختبـارات اإلمـارات القياسـية
3.3إنشـاء بنـك ألسـئلة اختبـارات اإلمـارات القياسـية علـى
أن يتـم تغذيـة البنـك بصـورة دوريـة ومسـتمرة
4.4إتمـام  % 90مـن مراحـل اختبـارات اإلمـارات القياسـية
بـدءا بتسـجيل الطلبـة لالختبـار ثـم التقـدم لالختبـار
ً
واسـتخراج النتائـج.

بمـــاذا تتميـــز اختبـــارات اإلمـــارات القياســـية
( )EmSAT؟

األقسام
اختبارات تحديد المستوى ()Baseline Tests
االختبارات التتابعية ()Advantage Tests
اختبارات القبول الجامعي ()Achieve Tests

EmSAT
مجموعة من االختبارات الوطنية
المعيارية اإللكترونية للغة العربية
واإلنجليزية والرياضيات والعلوم
المبنية وفق معايير وطنية

1.1اختبـارات مبنيـة علـى النظريـة الحديثـة فـي القيـاس،
كثيـرا مـن اإلشـكاليات الموجـودة فـي
وقـد عالجـت
ً
النظريـة الكالسـيكية.

وتـم فتـح بـاب التسـجيل الختبار اإلمارات القياسـي لطلبة الصف الثاني عشـر فـي كل من المدارس
عـام ، 2017
ّ
الحكوميـة والخاصـة فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،وقـد وزعـت مراكـز االختبـارات المحوسـبة علـى مناطـق
كافـة ،وتمـت ضمـن إجـراءات الرياضيـات والفيزيـاء  47.499طالبـاً ضمنـت تحقيـق الموضوعيـة والعدالة
الدولـة ّ
والنزاهـة لجميـع مـن تقـدم الختبـارات اللغـة اإلنجليزيـة مـن طلبـة الصف الثاني عشـر ممـن اسـتكملوا متطلبات
التسـجيل موزعيـن علـى النحـو التالي:
اللغة اإلنجليزية

الهدف
ضمـان تأهيـل المتعلميـن وامتالكهـم المعرفـة
والمهـارات الضروريـة للمشـاركة بفعاليـة فـي
عالـم حديـث قائـم علـى اقتصـاد المعرفـة

2.2اختبـارات مبنيـة علـى معاييـر وطنيـة غيـر مرتبطـة بـأي
منهـاج ،توفـر ألصحـاب القـرار الفرصـة لمقارنـة العديـد
مـن األنظمـة الدراسـية والمناهـج باالعتماد علـى نتائج
الطلبـة علـى االختبـارات القياسـية.
3.3اختبـارات معياريـة (مقننـة) يجـري تطبيقها علـى عينات
وتوفـر بيانـات على درجـة عالية من
كبيـرة مـن الطلبـة،
ّ
الدقـة عـن أدائهم.

الفيزياء

الرياضيات

21,127

13,360

13,012

ً
طالبا

ً
طالبا

ً
طالبا

مجاالت التقييم
اختبـارات تقيـس معـارف الطلبـة ومهاراتهـم
فـي اللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة والرياضيـات
والعلـوم

4.4اختبـارات محوسـبة فـي معظـم مراحلهـا ،وبالتالـي
فـإن نتائـج الطلبـة علـى درجـة عاليـة مـن الموضوعيـة
والدقـة.

إناث

%61

الفئة المستهدفة
تسـتهدف اختبـارات اإلمـارات القياسـية الطلبـة
فـي صفـوف مختلفـة مـن الصـف األول وحتى
الثانـي عشـر في المـدارس الحكوميـة والخاصة

5.5تربـط مخرجـات التعليـم فـي مراحـل الطفولـة المبكـرة
بمدخلات التعليـم العـام وكذلـك بمدخلات التعليـم
العالـي ،وبالتالـي توفـر فرصـة لمتابعـة المناهـج
واألنظمـة التعليميـة بصورة مسـتمرة وعلـى فترات غير
بعيـدة.
6.6توفـر فرصـة لربـط تقييـم المـدارس ومتابعتهـا بـأداء
الطلبـة علـى موضوعـات االختبـارات.

ذكور

%39

 %65إماراتي
 %35غير إماراتي

ذكور

إناث

%35

%65
 %94إماراتي
 %6غير إماراتي

إناث

%61

ذكور

%39

 %94إماراتي
 %6غير إماراتي

أنواع التقييمات التي خضع لها الطلبة في مدارس اإلمارات العربية المتحدة

1
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االختبارات المركزية
Centralized Exams

2

اختبارات اإلمارات القياسية
EmSAT

3

االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم
e.TIMSS pilot

97

4

التقييم المستمر
Continues Assessment

5

االختبارات الوطنية
UAENAP

6

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
PISA 2018 FT

ً
خامسا

مصادر التعلم في المدرسة اإلماراتية

98

99

تطوير مصادر التعلم بالمدرسة اإلماراتية

المصادر والحلول التعليمية في المدرسة اإلماراتية

عملـت الـوزارة منـذ عـام 2016علـى دعـم العمليـة التعليميـة مـن خلال تطويـر مصادر التعلـم (مراكز مصـادر التعلـم  ،المختبرات المدرسـية) وتوفير مصـادر وحلـول تعليمية تفاعليـة في جميع
وإسـتراتيجيات التّ عليم المنشـودة ،2021
مـدارس التعليـم العـام وريـاض األطفـال وفـق أفضـل النظـم والمعاييـر والممارسـات العالمية حفـزً ا لإلبـداع واالبتكار للوصـول إلى تحقيـق أهـداف
ّ
وتطويـر معاييـر ومواصفـات مصـادر فـي المـدارس ووضـع معاييـر خاصـة بتقنيـات المكتبات المدرسـية ،وعليه تـم تطوير  18مركـزً ا من مراكز مصـادر التعلم بمـدراس الحلقتين الثانيـة والثالثة.
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

�ﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍ�ﻲ
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

�ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎ��ﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ
ﺩﻋﻢ
ّ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﺗﻢ ﺗ�ﻭﻳﺪ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻌﺪﺩ  1,004ﻋﻨﺎﻭ�ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻮﺍﻗﻊ 510,947
ً
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭ�ﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

6
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2

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 2017
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺃﻭﻟﻰ(

452
235
221

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

إعداد وثيقة مصادر التعلم
عملـت الـوزارة علـى تهيئـة بيئـة
مدرسـية محفـزة لإلبـداع واالبتـكار من
خلال تطويـر مراكـز مصـادر التعلـم و
المختبـرات العلميـة وتزويـد المـدارس
بالمصـادر والحلـول التفاعليـة
�ﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍ�ﻲ
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

�ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎ��ﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ
ﺩﻋﻢ
ّ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍ�ﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

6

2,284
264,930
23,884
219,849

��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺃﻭﻟﻰ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

مبادرة شراء حقوق الطباعة

تحتـوي وثيقـة مصـادر التّ ّ
تـم توقيـع عقـود شـراء حقـوق الطباعـة مع مجموعة مـن دور النشـر العربيـة والعالمية بواقـع  23دار
علـم علـى مجموعـة مـن األدلـة المنظمـة للعمـل بهـدف توحيـد اإلجـراءات
نشـر ،ويجـري التفاوض مـع دور أخرى
تفعيل
لضمان
المـدارس
في
التعلم
مصـادر
مراكز
في
العمـل
تحكـم
التـي
والسياسـات والمواصفـات
ٍ
ـة،
التربوي
العمليـة
فـي
والفاعليـة
اإليجابيـة
مشـاركتها
وضمـان
أهدافهـا
دورهـا للوصـول بهـا إلـى
ّ
ً
وتـم إدراجهـا ضمـن القصـص المنهجيـة فـي
تـم شـراء حقـوق عـدد  150كتابـا مـا بيـن قصـة وروايـة،
ّ
وتتضمـن :المفاهيـم – األهـداف – الوظائـف والمعاييـر -مهـام اختصاصـي مصـادر التعلـم والتوصيـف
ّ
الطباعـةﺎمـع مؤلفيـن منهـم الكاتبـة
حقـوق
شـراء
عقـود
توقيـع
وتـم
المدرسـية.
المراحـل
مختلـف
ﻛﺘﺎﺑ
ﺗﻢ ﺗ�ﻭﻳﺪ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﻌﺪﺩ  1,004ﻋﻨﺎﻭ�ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻮﺍﻗﻊ 510,947
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ً
الوظيفـي – دور مراكـز مصـادر التعلـم في العمليـة التعليمية  -دليل األنشـطة والخدمات والتطبيقات
قصـة ( عندمـا يفكر الهـواء ) والكاتب الكويتي الدكتور محمد قاسـم لكتاب
اإلماراتيـة إليازيـة خليفـةّ ،
الذكيـة  -دليـل مصطلحـات المكتبـات المدرسـية والنظـم المكتبيـة ومراكـز مصـادر التعلم.
«أشـياء ال يمكـن أن تتخيلهـا» وكذلـك مـع الكاتـب السـوداني أميـر تـاج السـر لكتـاب «قلـم زينـب».
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭ�ﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

وسـعيا مـن اإلدارة لرفـع مهـارات اختصاصـي مراكـز التعلـم فقـد تم عقـد دورات تدريبية علـى تصنيف
ً
مكتبـة (الكونغـرس) ،وذلـك كخطـوة أولـى نحـو تحـول المكتبـات المدرسـية مـن تصنيـف ديـوي
العشـري إلـى نظـام مكتبـة (الكونغـرس).
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100

��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

6

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ

2

452
235
221

96

��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺃﻭﻟﻰ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

101

6

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ

2,284
264,930
23,884
219,849

��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺃﻭﻟﻰ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

تطوير المختبرات بالمدرسة اإلماراتية

الحلول التعليمية بالمدرسة اإلماراتية

اإلسـتراتيجية للوزارة
جـاء تطويـر المختبـرات ضمن األهـداف
ّ
التـي تعمل على توفير بيئة مدرسـية آمنـة وداعمة ومحفزة
وفـق معاييـر عالميـة تتـواءم مـع أهـداف وطموحـات
المدرسـة اإلماراتيـة المطـورة  ،وعليـه تبنـت المدرسـة
اإلماراتيـة خطـة طموحـة لتطويـر المختبـرات المدرسـية ،
مختبـرا فـي مـدارس وزارة التربيـة
تـم تطويـر ( ) 130
ً
وقـد ّ
والتعليـم خلال العـام 2017وفـق المرتكـزات اآلتيـة:

ّ
التعلـم ،ومـن أمثلـة ذلـك( :الكتـب والمنصـات والسـبورات
هـي طرائـق تقديـم التعليـم التـي توفـر للطلبـة المعرفـة والمهـارات التـي يحتاجونهـا لتعزيـز األداء وتحقيـق أهـداف ومخرجـات
التفاعليـة واسـتخدام الحاسـب اآللـي واألجهـزة اللوحيـة وأي جهـاز مـن أجهـزة التكنولوجيـا أو التطبيقـات الذكيـة فـي التدريـس) .مـن أمثلـة الحلـول التفاعليـة التـي تـم تزويـد المـدارس بهـا
الحلـول المذكـورة فـي الجـدول أدنـاه باإلضافـة إلـى منصـة القـراءة التفاعليـة "دارفـة".
نظام المكتبات اإللكترونية مع رخصة لمدة سنة
(Cloud based ) Online school library
platform yearly subscription

برنامج محتوى لغة عربية ( لمسة)

برامج تعليم اللغة اإلنجليزية التفاعلي
والقراءة رخصة سنوية ل  35مستخدماً

برنامج ( المحتوى سيتريت لوجيكا ) للجغرافيا
مستخدما.
والتاريخ رخصة سنوية لـ 35
ً

(كليك فيو ) لتعليم الرياضيات والعلوم
والتكنولوجي عن طريق الفيديو رخصة سنوية

English Language interactive online
learning Yearly subscription

(cloud base) Stratalogica online
Geography and history Content Yearly
Subscription

(cloud base) Clickview Online video STEM
learning resource yearly subscription

برنامج الواقع االفتراضي Augmented /
Vertual Reality

Main Craft Education

نظام إدارة الفصل Classroom manamgent
software
الكتب اإلبداعية
Innovative books

التعلم عن طريق األلعاب
learning games tools

تم تزويد مراكز مصادر التعلم المطورة (المرحلة األولى) بما يأتي:

محاور تطوير المختبرات

1

رفع كفاءة األداء واالرتقاء بمهارات اختصاصي المختبرات العلمية

2

تفعيل المختبرات بنسبة %100

3

VR GLASSES

علميا بنهاية 2017
مختبرا
تطوير عدد 130
ًّ
ً

102

أجهزة التعليم بالتجسيد الحركي باستخدام
الحركة والتفكير Small Lab

103

Robot Set MOSS

Robot Set LEGO

ً
سادسا

االبتكار والريادة بالمدرسة اإلماراتية

104

105

االبتكار والريادة بالمدرسة اإلماراتية

سياسـة وزارة التربيـة والتعليـم فـي مجـال
االبتـكار والريـادة

ً
تجسـيدا إلعلان صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل
نهيـان رئيـس الدولـة  -حفظـه اهلل  -باعتمـاد العـام 2015
ً
عامـا لالبتـكار ،وترجمـة لتوجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائب رئيس الدولـة رئيس مجلس
اإلسـتراتيجية
الـوزراء حاكـم دبـي  -رعـاه اهلل -بتطبيـق
ّ
الوطنيـة لالبتـكار ،وتبنـي مبـادئ ريادة األعمـال في العمل
ً
وتعزيـزا لقـدرات البحـث العلمـي واالبتكار وفق
الحكومـي,
معاييـر تنافسـية عالميـة لـدى الطلبـة قامـت وزارة التربيـة
والتعليـم بتنفيـذ عـدد مـن المبـادرات والبرامـج التـي تهدف
إلـى تعزيز ونشـر ثقافة االبتـكار لدى الطلبـة والعاملين في
الميـدان التربـوي ،وعملـت علـى بنـاء قدراتهـم ،ولتحقيـق
والريـادة ،ونظمـت
ذلـك وضعـت الـوزارة سياسـة االبتـكار
ّ
العديـد مـن معـارض االبتـكار والمسـابقات ،وأنشـأت العديد
مـن المختبـرات.

تسـتند سياسـة وزارة التربيـة والتعليـم فـي مجـال االبتـكار
والريـادة إلـى السياسـة العليـا للعلـوم والتكنولوجيـا
واالبتـكار فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة والتـي
تمثـل نقطـة التحـول الرئيسـة في المسـيرة التنمويـة للدولة
وخارطـة الطريـق لبنـاء مسـتقبل مشـرق ألجيالنـا القادمـة.
وتتجسـد هـذه السياسـة فـي اسـتحداث وتطويـر المبادرات
واألنشـطة التـي تصـب في ترسـيخ ثقافـة االبتـكار في بيئة
العمـل المؤسسـي وضمـان بيئـات مدرسـية آمنـة وداعمـة
ومحفـزة للتعلـم واالبتـكار واسـتحداث وتطويـر مناهـج
دراسـية مبتكـرة .وتنسـجم هـذه السياسـة وتتماشـى مـع
رؤيـة اإلمـارات  2021بالتركيـز علـى القطاعـات الرئيسـية
اإلسـتراتيجية الوطنيـة
السـبعة واألولويـات التـي تضمنتهـا
ّ
لالبتـكار لدولـة اإلمـارات التـي تشـكل المظلـة والدافـع
الرئيسـي لتطبيـق هـذه السياسـة.
وتعمـل وزارة التربيـة والتعليـم علـى تنفيـذ هـذه السياسـة
ً
وصـوال ألن تكـون دولـة اإلمـارات فـي مصـاف
وتحقيقهـا
ً
أكثـر الـدول ابتـكارا علـى مسـتوى العالـم بخبـرات ومـوارد
بشـرية وبنـى تحتيـة ومناهـج دراسـية مبتكـرة.
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الخبرات
ُي َع ُّـد رأس المـال البشـري ذا المهـارة العاليـة مـن أهـم
مقومـات العلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار .ويتطلـب ذلـك
زيـادة أعـداد طلاب هـذه التخصصـات فـي مراحـل التعليـم
العـام والعالـي مـع التركيـز علـى مهـارات البحـث والتطوير
واالبتـكار.

والتطويـر لطلبـة التعليـم العـام والعالـي وللباحثيـن فـي
الجامعـات والتـي تشـمل المختبـرات والمعـدات والبنيـة
التحتيـة التكنولوجيـة.
الموجهـات العامـة للسياسـة فـي مجـال المـدارس
والجامعـات والمؤسسـات الداعمـة
•تعزيـز البحـث واالبتـكار فـي مجـاالت العلـوم
والتكنولوجيـا فـي المـدارس والجامعـات.

الموجهات العامة للسياسة في مجال الخبرات
•التركيـز علـى مـواد العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة
والرياضيـات.

•تجهيـز المـدارس والجامعـات بأحـدث المعـدات
والمختبـرات والبنـى التحتيـة التكنولوجيـة.

•تطويـر المهـارات الوطنيـة في مجـال البحـث والتطوير
واالبتكار.

•ضمان توفر المؤسسات الداعمة في مجال نقل
التكنولوجيا وحاضنات االبتكار.

االستثمار والحوافز
يتطلـب تطويـر القدرات فـي العلـوم والتكنولوجيا واالبتكار
االسـتثمار فـي العلـوم األساسـية والتمويـل الكافـي
للجانـب التطبيقـي مـن البحـث والتطويـر وتوفيـر رؤوس
األمـوال فـي مراحـل مبكـرة لتحويـل بحـوث وأفـكار طلبـة
التعليـم العـام والعالـي إلـى مشـاريع تجاريـة.
الموجهـات العامـة للسياسـة فـي مجـال االسـتثمار
والحوافـز
•توفير تمويل حكومي كاف للبحوث العلمية األساسية
ولتطبيق األفكار االبتكارية وتحويلها لمشاريع تجارية.

الممكنـات والموجهـات العامـة لسياسـة وزارة
التربيـة والتعليـم فـي مجـال االبتـكار والريادة

•ترسيخ بيئة وثقافة تكافئ المبتكرين والباحثين
وتشجيع البحث والتطوير واالبتكار والريادة.

ترتكـز الممكنـات والموجهـات العامة لسياسـة وزارة التربية
والتعليـم فـي مجـال االبتـكار والريـادة إلـى ممكنـات
السياسـة العليـا للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار وهـي:

المدارس والجامعات والمؤسسات الداعمة
يحتـاج الوصـول إلـى نظـام ابتـكار عالمـي المسـتوى إلـى
توفيـر بنيـة تحتيـة رفيعـة المسـتوى فـي مجـال البحـث
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مبادرات الريادة واالبتكار

سفراؤنا
اقتصاد معرفي تنافسي

المهرجان الوطني للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
فبراير 2018
سفراء االبتكار – المعلمون
يوليو 2017
سفراء االبتكار – المعلمون
مناهج التصميم اإلبداعي
واالبتكار ومناهج
التصميم والتكنولوجيا

سفراء االبتكار

تنظـم إدارة االبتـكار والريـادة برنامـج “سـفراء االبتـكار"
للطلبـة  ،للسـنة الثانيـة علـى التوالـي ،ويتضمـن البرنامـج
إيفـاد مجموعـة مـن الطلبـة ممـن تتوفـر لديهـم الميـول
واإلنجـازات فـي مجـال االبتـكار والريـادة إلـى خـارج الدولـة
لمـدة أسـبوعين تتخللـه زيـارات علميـة وتدريبيـة لمؤسسـات
رائـدة فـي مجـال االبتـكار والريـادة.

مختبرات التصنيع الرقمي
(الفابالب)

أبريل 2017
مختبرات (الروبوت)

سبتمبر 2016
سلسلة معارض أبتكر

ضمـن خطـة وزارة التربيـة والتعليـم فـي دعـم ورعايـة المتعلميـن وتطويـر قدراتهـم وإكسـابهم مهـارات القـرن الــ  21وإطالعهـم على أفضل الممارسـات في مجـال االبتكار وتوجيه وإرشـاد
الطلبـة للتخصصـات الدراسـية المسـتقبلية وتشـجيعهم علـى المشـاركة فـي فـرص التطـوع المتاحـة ،أطلقـت الـوزارة مبـادرة (سـفراؤنا) فـي عـام  2017وتتضمن إيفـاد مجموعة مـن الطلبة
المتفوقيـن وممـن لديهـم اإلنجـازات واإلسـهامات فـي مجـال االبتـكار والعمـل التطوعـي فـي زيـارات إلـى خـارج الدولـة خلال اإلجـازة الصيفيـة ضمـن مبـادرة تضـم ثلاث فئات مـن برامج
"سـفراؤنا" وهي:

سفراء المستقبل

تنظـم إدارة اإلرشـاد األكاديمـي والمهنـي برنامـج " سـفراء
المسـتقبل " ،ويشـمل البرنامـج إيفـاد الطلبـة المتميزيـن
ً
أكاديميـا إلـى نخبـة مـن الجامعـات الرائـدة العالميـة
والمتميـزة فـي التخصصـات التي يسـتهدفها برنامج البعثات
فـي التعليـم العالـي بالـوزارة بغيـة مسـاعدتهم علـى تحديد
مسـاراتهم األكاديميـة والمهنيـة بمـا يتناسـب وتطلعـات
الدولـة.

سفراء العطاء

تنظـم إدارة تطويـر مهـارات الطلبـة برنامج "سـفراء العطاء"،
وهـو موجـه للطلبـة الفاعليـن فـي مجـاالت التطـوع
والعطـاء اإلنسـاني لتمكينهـم مـن المسـاهمة فـي برامـج
ومشـاريع إنسـانية خارج الدولة .مما يسـاهم في تنمية قيم
التطـوع والعطـاء ،ويعـزز لـدى الطلبة قيـم الـوالء واالنتماء
ويرسـخ مكانـة الدولـة فـي المجـال اإلنسـاني الدولـي.

ديسمبر 2017

يونيو 2017
المعرض الوطني لالبتكار

أبريل 2016

نوفمبر 2016
سفراء االبتكار – الطلبة
يوليو 2016

معرض أبتكر
نوفمبر 2015

أعداد الطلبة
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سفراء االبتكار

سفراء المستقبل

سفراء العطاء

192

98

49

109

مشاركات الطلبة خارج الدولة
 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 52ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 51ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 40ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2016

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 40ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2016

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 50ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 31ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017
–

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 44ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

2017-2016

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 40ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2016

 12ﻳﻮ ًﻣﺎ
 28ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

 13ﻳﻮ ًﻣﺎ
 22ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 40ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ
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2016

 14ﻳﻮ ًﻣﺎ
 41ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017
–

 21ﻳﻮ ًﻣﺎ
 46ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017

 19ﻳﻮ ًﻣﺎ
 45ﻣﺸﺎرﻛً ﺎ

2017
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عقد سلسلة معارض "أبتكر" خالل أسبوع االبتكار  -عام  2015و2016

سلسلة معارض "أبتكر" لعام 2016
فـي عـام  2016نظمـت وزارة التربيـة والتعليـم سلسـلة مـن معـارض «أبتكـر» فـي كل مـن رأس الخيمـة والفجيـرة ودبـي وذلـك بتاريـخ  3و 6و 9أبريـل  2016علـى التوالـي ،وكانـت هـذه
المعـارض بمثابـة منصـة لعـرض مشـاريع الطلبـة والمعلميـن االبتكاريـة ،وشـمل معـرض دبـي مشـاريع مـدارس دبـي والشـارقة وعجمـان ،وشـمل معـرض الفجيـرة مشـاريع مـدارس المنطقـة
مشـروعا وتـم اعتماد
الشـرقية والفجيـرة ،أمـا معـرض رأس الخيمـة فشـمل مشـاريع مـدارس منطقـة رأس الخيمـة وأم القيويـن .وبلـغ إجمالـي عدد المشـاريع االبتكارية التـي تم تقييمها 111
ً
ً
مشـروعا منهـا للمشـاركة فـي المعـرض  ،كمـا بلـغ عـدد الـورش المنفـذة  18ورشـة عمـل.
36

بنـاء علـى حـرص الـوزارة الدائـم علـى النهـوض باالبتـكار والريـادة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وتعزيـز الطاقـات
ً
االبتكاريـة المواطنـة لتسـاهم بشـكل فاعـل فـي بنـاء اقتصـاد معرفـي تنافسـي للدولة ،اسـتحدثت الوزارة في شـهر سـبتمبر
2015م إدارة جديـدة معنيـة بتعزيـز ثقافـة االبتـكار والريـادة فـي المؤسسـات التعليميـة التابعـة للـوزارة ،واسـتهلت اإلدارة
مهامهـا بتدشـين عـدة مبـادرات لتحفيـز ودعـم أنشـطة االبتـكار والريـادة فـي الدولـة  ،ومـن بينهـا مبـادرة تنظيـم سلسـلة
معـارض «أبتكـر» السـنوية بهـدف شـحذ الدافعية لـدى الطلبة والمعلميـن المبتكرين وصقـل مهاراتهم في مجـاالت االبتكار
اإلسـتراتيجية الوطنيـة لالبتـكار لدولـة اإلمـارات وتسـليط الضـوء علـى مشـاريعهم المبتكـرة ،وإيجـاد
السـبعة التـي تضمنتهـا
ّ
منصـة متميـزة تحتضـن هـذه الكفـاءات المبدعـة ،وتتيـح لجميـع شـرائح المجتمـع االطلاع علـى مشـاريعهم التـي هـي نتـاج
أفكارهـم االبتكاريـة.

أبتكر  :2015عدد حضور الورش حسب اإلمارة
%56

معرض أبتكر لعام 2015
نظمـت وزارة التربيـة والتعليـم معـرض (أبتكـر  ) 2015فـي
مركـز مـردف «سـيتي سـنتر» بدبـي خلال الفتـرة مـن -26
 28نوفمبـر  2015إلـى جانـب المعـارض التـي نظمتهـا في
المناطـق التعليميـة إلثـراء المـدارس بالفعاليـات واألنشـطة
التـي تنسـجم مـع مبادرة أسـبوع االبتـكار .وتضمـن المعرض
مجموعـة منتقـاة مـن األفـكار االبتكاريـة للطلبـة علـى
مسـتوى مـدارس الدولـة.
ً
ً
ابتكاريـا للطلبـة والمعلميـن،
مشـروعا
وضـم المعـرض 27
و 17ورشـة عمـل تفاعليـة لتحفيـز التفكيـر االبتـكاري وريادة
األعمـال ،باإلضافـة لورش عمل تدريبيـة تم تنظيمها بالتعاون
ً
أيضـا قسـم التصنيع
مـع الجهـات المعنيـة .وشـمل المعـرض
الرقمـي بالتعـاون مـع جائـزة حمـدان للأداء التعليمـي
المتميـز وقسـم «الروبـوت» بالتعـاون مـع شـركات مختصة
بالحلـول التعليميـة المبتكـرة .وبلـغ عـدد زوار المعـرض 895
ً
زائرا .

%20
%10
أعداد حضور الورش حسب المرحلة

%8

تقييم منصة المعرض

%2
دبي

الشارقة

عجمان

أم القيوين

رأس الخيمة

%3
الفجيرة

عدد الورش المشاركة

عدد المشاريع المشاركة

18

%1
أبوظبي

عدد الزوار

894

36

867
43

109

116

217

2

28

جامعي

ثانوي

حلقة ثانية

حلقة أولى

عادي

جيد

أعداد حضور الورش خالل أيام المعرض

أعداد الزوار خالل أيام المعرض

98

119

268

287

الخميس 2015/11/26

الجمعة 2015/11/27

السبت 2015/11/28

السبت 2015/11/28

112

ممتاز

284
الجمعة 2015/11/27

326
الخميس 2015/11/26

رأس الخيمة

الفجيرة

دبي

التاريخ

 3أبريل 2016

 6أبريل 2016

 9أبريل 2016

الموقع

(راك مول)

(سيتي سنتر)

(فيستيفال سيتي)

اإلمارات المستهدفة

رأس الخيمة وأم القيوين

الفجيرة والشارقة الشرقية

دبي والشارقة وعجمان

عدد المشاريع االتي تم تقيمها

35

35

57

عدد المشاريع

12

12

12

عدد الورش

6

6

6

عدد الجهات المشاركة في الورش

6

2

4

عدد المدارس المشاركة في الورش

0

4

2

113

127
36

عدد المشاريع
التي تم تقييمها

عدد المشاريع

18
عدد الورش

12
عدد الجهات
المتعاونة في
الورش

6
عدد المدارس
المشاركة في
إقامة الورش

إقامة المعرض الوطني لالبتكار 2016

يعـد المعـرض الوطنـي لالبتـكار مـن
أهـم المبـادرات المبتكـرة والنوعيـة
التـي أطلقتهـا وزارة التربية والتعليم
للنهـوض باالبتـكار والريـادة فـي
الدولـة ،وتـم تنظيـم المعـرض
السـنوي الوطنـي لالبتـكار خلال
الفتـرة  26-24نوفمبـر 2016م في
باحـة األرينـا بـــ «دبـي فيسـتيفال
سـيتي» ضمـن فعاليـات أسـبوع
اإلمـارات لالبتـكار لعـام 2016
والـذي هـدف إلحـداث نقلـة نوعيـة
فـي نظـام االبتـكار الوطنـي فـي
الدولـة.
تـم تنظيـم المعـرض وفـق أفضـل
الممارسـات العالميـة بالتنسـيق مـع
أفضـل بيوت الخبـرة المتخصصة في
تنظيـم المعارض العالمية المسـتوى
التـي قدمت تصميمـات رائعة لجميع
أقسـام المعـرض (المدرجـة فـي
الجـدول المقابـل) والتـي أبهرت زوار
المعـرض ،وقـد تـم تخصيـص مسـاحة
تقـارب  5000متـر مربـع للمعـرض،
زائر ،و-20
واسـتهدف ٍ 7000-4000
ً
متحدثـا.
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مشاركة

معرض ابتكارات الطلبة
Science Fair

124

ورشة

الورش التدريبية
Workshops

90

طالب وطالبة

الخلوة الطالبية
Students Retreat

120

طالب

قاعة البناء والتصنيع
Makers space

114

90

طالب وطالبة

مسابقة (الهاكاثون)
Hackathon

10

مؤسسات

المؤسسات المعنية باالبتكار
Innovation Exhibition

10

متحدثين

المتحدثين في المؤتمر
Conference

160

23

فكرة

عرض األفكار االبتكارية «فكرتي»
Elevator Pitch Competition

طالب وطالبة

منصة سفراء االبتكار
Innovation Ambassadors
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سفراء االبتكار :رعاية المبتكر وبناء قدرات الطلبة والمعلمين

مبادرة سفراء االبتكار للطلبة
والمعلمين

ضمـن خطـة وزارة التربيـة والتعليـم لدعـم ورعايـة
المتعلميـن وتطويـر قدراتهـم وإكسـابهم مهـارات
القـرن الـــواحد والعشـرين وإلطالعهـم علـى أفضـل
الممارسـات فـي مجـال االبتكار والريـادة ،أطلقـت
وزارة التربيـة والتعليـم مبـادرة «سـفراء االبتـكار
للطلبـة» فـي عـام  2016والتـي تـم تنفيذهـا علـى
مـدى عاميـن متتاليـن همـا عـام  2016وعـام 2017
وتتضمـن هـذه المبـادرة إيفـاد مجموعـة مـن الطلبة
الذيـن أنهـوا الصـف التاسـع وحتـى الصـف الحـادي
ً
ً
وسـلوكيا والذيـن
أكاديميـا
عشـر مـن المتفوقيـن
لديهـم إنجـازات وإسـهامات فـي مجال االبتـكار إلى
دول رائـدة فـي مجـال االبتـكار والريـادة للمشـاركة
فـي برنامـج تدريبـي يخـص االبتـكار والريـادة ،وذلـك
خلال اإلجـازة الصيفيـة للمـدارس .وقـد شـارك 160
ً
طالبـا وطالبـة فـي برنامـج سـفراء االبتـكار للطلبـة
لعـام  2016وتـم إيفادهـم علـى شـكل مجموعـات
إلـى كل مـن المملكـة المتحـدة وسويسـرا وهولنـدا
ً
طالبـا وطالبـة فـي
وكوريـا الجنوبيـة .وشـارك 190
برنامـج سـفراء االبتـكار للطلبـة لعـام  2017وتـم
إيفادهـم علـى شـكل مجموعـات إلـى كل مـن
الواليـات المتحـدة األمريكيـة وسويسـرا وهولنـدا.
وعقـدت مقابلات الختيـار الطلبـة المرشـحين
للمشـاركة فـي برنامـج (سـفراء االبتـكار) للطلبـة
وشـارك فـي التحكيـم نخبـة مـن العامليـن بالـوزارة
والعامليـن فـي المؤسسـات الرائـدة فـي الدولـة.

كمـا أطلقـت الـوزارة مبـادرة «سـفراء االبتـكار للمعلميـن»
فـي عـام  2017ويتضمـن هـذا البرنامـج إيفـاد مجموعـة مـن
المعلميـن إلـى خـارج الدولـة للمشـاركة فـي برنامـج تدريبـي
فـي مجـال االبتـكار والريـادة يتضمـن زيـارات علميـة وثقافيـة
لمؤسسـات رائـدة في هـذا المجال .وتم تنظيم برنامج «سـفراء
االبتـكار للمعلميـن» علـى مرحلتيـن ،المرحلـة األولى في شـهر
معلمـا ومعلمـة إلـى كل مـن
أبريـل  2017حيـث تـم إيفـاد 48
ً
فنلنـدا وكوريـا الجنوبيـة ،وتضمـن برنامـج االبتعـاث فـي كوريا
الجنوبيـة زيـارة لمركـز االبتـكار االقتصـادي الـذي يعمـل علـى
تحفيـز روح المبـادرة لـدى الطلبـة ،كمـا شـمل جـدول الزيـارات
معهـد المناهـج والتقييـم التقنـي وشـركة « »LGالعالميـة
التـي أسـهمت فـي تحقيـق نقلـة نوعيـة فـي عالـم الهواتـف
المحمولـة واألجهـزة الكهربائيـة ،كمـا حضـر المعلمـون العديـد
مـن ورش العمـل والحلقـات النقاشـية التـي تهـدف إلـى
اسـتعراض أسـاليب التفكيـر االبتـكاري وإدارة الصفـوف مـن
خلال خلـق أجـواء إيجابيـة بيـن الطالـب والمعلـم .وتعـرف
المعلمـون المبتعثـون فـي فنلنـدا إلـى خصائـص بيئـات التعلم
هنـاك واطلعـوا علـى التطـور فـي نظامهـم التعليمـي القائـم
علـى الثقـة والتعـاون ومهـارة التقييـم الذاتـي بيـن المتعلمين
تقدما في مجال
حيـث تعـد جمهورية فنلنـدا إحدى أكثر الـدول
ً
عـددا مـن الصـروح التعليميـة مـن
التعليـم ،كمـا زار المعلمـون
ً
الجامعـات ،وشـاركوا فـي ورش العمـل المكثفـة التـي تعنـى
بمبـادئ التعليـم ووضـع األهـداف الكامنـة وراء عمليـة التعلم
وإسـتراتيجيات التعليـم الحديثـة وإعـداد المناهـج وتصميمها بما
يتلاءم مـع تطويـر مهـارات الطلبـة.

لاللتحـاق ببرنامـج تدريبـي تـم تنظيمه فـي جامعـة (إيندهوفن)
العريقة.
إن مبـادرة سـفراء االبتـكار للمعلمين تتيـح للمعلم االطالع على
أبـرز عوامـل نجـاح التعليم في الـدول المتقدمة بما يسـهم في
نقـل تلـك التجـارب وتطبيقهـا داخـل المؤسسـات التعليميـة
بالدولـة بمـا يعـود بالفائـدة علـى المسـتهدف الرئيسـي فـي
العمليـة التعليميـة وهـو الطالـب .كمـا تسـاهم هـذه المبـادرة
ً
ً
وعالميـا,
إقليميـا
فـي تعزيـز سـمعة ومكانـة دولـة اإلمـارات
وسـيتولى الطلبـة والمعلمـون الموفـدون ضمن برنامج سـفراء
االبتـكار مهمـة نقـل ومشـاركة المعرفـة والتجـارب المكتسـبة
مـع زمالئهـم فـي الدولـة ،األمـر الـذي سيسـهم فـي تحقيـق
رؤيـة ورسـالة الـوزارة.
إن وزارة التربيـة والتعليـم ماضيـة بخطـى حثيثـة فـي تحقيـق
تطويـر ملمـوس فـي نظامهـا التعليمـي الـذي يرتكـز علـى
االبتـكار ،ويسـتدل علـى ذلـك مـن المبـادرات الرائـدة التـي
دشـنتها الـوزارة لتعزيـز ثقافـة االبتـكار ،وهو ما يصـب في خانة
ً
ً
ومبدعـا يترجـم مـا تعلمـه إلـى ابتـكارات
مبـادرا
جعـل الطالـب
ً
وصـوال إلـى بنـاء جيـل مـن العلمـاء والمفكريـن
واختراعـات،
والباحثيـن اإلماراتييـن المنتجيـن للمعرفـة ،كما أن رعايـة الوزارة
ً
ً
طموحـا
علميـا وتعزيزهـا لمهاراتهـم االبتكاريـة يعـد
للطلبـة
ً
ً
ً
ملحـا.
إسـتراتيجيا
وهدفـا
وطنيـا
ًّ

أمـا المرحلـة الثانيـة مـن برنامـج «سـفراء االبتـكار للمعلميـن»
فقـد تـم تنفيذهـا فـي شـهر أغسـطس  2017وتضمنـت إيفـاد
ً
معلمـا ومعلمـة إلى الواليات المتحـدة األمريكية لاللتحاق
41
ببرنامـج تدريبـي تـم تنظيمـه فـي جامعـة (سـتانفورد) الرائـدة
ً
معلمـا ومعلمـة إلـى هولنـدا
بواليـة كاليفورنيـا ،وإيفـاد 31
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مبـادرة أطلقتهـا وزارة التربيـة والتعليـم لرعايـة الطلبـة
المتميزيـن وتشـجيعهم علـى اسـتكمال دراسـتهم خـارج
الدولـة وتحفيزهـم علـى البحـث العلمـي مـن خلال زيـارة
خصصـات
أرقـى الجامعـات العالميـة ،
وتعـرف الكليـات والتّ ّ
ّ
العلميـة التـي تسـتند إليهـا إدارة البعثـات الخارجيـة فـي
التعليـم العالـي البتعـاث الطلبـة بهـدف مسـاعدة الطلبـة
فـي تحديـد مسـارهم األكاديمـي الـذي يؤهلهـم لخـوض
وتحديـدا فـي
منافسـات سـوق العمـل فـي المسـتقبل ،
ً
المجـاالت التـي تحتاجها الدولة مثل التكنولوجيا والهندسـة
والطاقـة والفضـاء وريـادة األعمـال ومواكبـة التطـورات
العالميـة فـي المياديـن كافـة.
أطلقـت وزارة التربيـة والتعليـم مبـادرة "سـفراء المسـتقبل"
فـي عـام  2015والتـي تنفيذهـا علـى مـدى ثالثـة أعـوام
متتاليـة ( )2017 - 2016 - 2015وتتضمـن هـذه المبـادرة

إيفـاد مجموعـة مـن الطلبـة الذيـن أنهـوا الصـف التاسـع
أكاديميا بنسـبة
وحتـى الصـف الحادي عشـر مـن المتميزيـن
ًّ
وسـلوكيا ،ولديهـم طالقـة فـي التحـدث
 90%فمـا فـوق
ًّ
اإلنجليزيـة ،ويمتلكـون مهـارات القيـادة واالتصـال
باللغـة
ّ
والتواصـل بإبـداع،
وذلـك خلال اإلجـازة الصيفيـة للمـدارس .وقـد شـارك 420
ً
طالبا وطالبة في عام
طالبـا وطالبـة في عام  2015و330
ً
 2016و 100طالـب وطالبـة في عام  .2017وتم إيفادهم
علـى شـكل مجموعـات إلـى كل مـن الواليـات المتحـدة
والملكـة المتحـدة وسويسـرا وصربيـا وسـنغافورة وإيرلنـدا،
وعقـدت مقابلات الختيار الطلبة المرشـحين للمشـاركة في
برنامـج (سـفراء المسـتقبل) وشـارك فـي التحكيـم نخبـة مـن
العامليـن بالـوزارة والعامليـن فـي المؤسسـات الرائـدة في
الدولة.
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بنـاء علـى
إن وزارة التربيـة والتعليـم انتقـت تلـك الوجهـات
ً
ريادتها وسـبقها في مجاالت استشـراف المسـتقبل وعملها
علـى تطويـر آليات علمية من شـأنها رسـم مالمح المسـتقبل
الحياتية،
واحتياجاتـه من التخصصـات األكاديمية و المهارات
ّ
وقـد حققـت الـوزارة مـن برنامـج «سـفراء المسـتقبل»
مسـتهدفات تربويـة وعلميـة وعملية كبيـرة إذ تعرف الطلبة
إلـى طبيعـة الحيـاة الجامعيـة وخطواتهـا ،وكسـرت بذلـك
ً
ً
تقليديـا فـي مجـاالت اإلرشـاد األكاديمـي حيـث عاش
قالبـا
الجامعيـة ،واطلعـوا
الطلبـة أجـواء فعليـة تحاكـي المرحلـة
ّ
علـى أهـم مميزاتهـا وآليـات اختيـار التخصصـات األكاديميـة
وشـكل وماهيـة حيـاة الطالـب فـي تلـك الفتـرة ،وشـملت
جـوالت فـي أرقى الجامعـات والمراكز البحثيـة والمختبرات
العالميـة الرائـدة فـي مجـاالت الفضـاء و المراكـز العلميـة
ومؤسسـات توليـد الطاقـة المتجـددة و الطاقـة النوويـة،
وسـيتولى الطلبة الموفدون ضمن سـفراء المستقبل مهمة
نقـل ومشـاركة المعرفـة والتجـارب المكتسـبة مـع زمالئهم
فـي الدولـة مـن خلال الملتقيـات واللقـاءات المفتوحـة،
األمـر الـذي سيسـهم فـي تحقيـق رؤيـة ورسـالة الـوزارة.
إن وزارة التربيـة والتعليـم ماضيـة بخطـى حثيثـة لتأهيـل
كـوادر بشـرية رائدة فـي مختلف المجاالت وإكسـابها أجود
المهـارات والمعـارف ،وفتـح مـدارك الطلبة علـى التوجهات
العالميـة المسـتقبلية وعلـى أهـم التخصصـات األكاديميـة
والمهـارات العالميـة التـي مـن شـانها رفـد المجتمـع
بمقومـات ريادته ومسـوغات تطوره اسـتجابة لرؤية القيادة
الحكيمـة بضـرورة رفـد األجيـال المقبلة بما يجعلهـم قادرين
علـى المنافسـة فـي األسـواق العالميـة العابـرة للحـدود
والتـي تفتـح أبوابهـا فقـط لمـن يمتلـك معـارف ومهـارات
عاليـة المسـتوى.
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إنشاء مختبرات التصنيع الرقمي

إنشاء وتطوير مختبرات (الروبوت)
في المدرسة اإلماراتية

تقـوم وزارة التربيـة والتعليـم ضمـن جهودهـا لتعزيـز ثقافـة االبتـكار والريـادة لـدى
كاف ًـة فـي دولة اإلمـارات العربيـة المتحدة  ،باسـتحداث مجموعة
فئـات المجتمـع ّ
مـن مختبـرات التصنيـع الرقمـي فـي مدارسـها والتـي تتيـح للمعلميـن والمتعلمين
علـى حـد سـواء تطويـر منتجـات وخدمـات مبتكرة تتماشـى مـع تكنولوجيـا العصر
الحديـث .وتهـدف هـذه المبـادرة إلـى توفيـر بنيـة تحتيـة محفـزة لالبتـكار وحاضنـة
ألفـكار المبتكريـن  ،كمـا سـتقدم تلـك المختبـرات برامـج متخصصـة تشـمل مختلـف
المجـاالت العلميـة والتقنيـة  ،وتهـدف إلـى تبنـي األفـكار الناتجة عن هـذه الورش
وتوجيههـا للجهـات المختصـة  ،لتكـون محطـة النطلاق مشـاريع ومنتجـات عالمية
المستوى.

تـم إنشـاء وتطويـر مختبـرات مدرسـية متخصصـة بتعليـم
علـوم (الروبـوت) وربطهـا بمـواد العلـوم والتكنولوجيـا
والهندسـة والرياضيـات والفنـون ( )STEAMوتجهيز مختبرات
(الروبوت)بالحقائـب التدريبيـة وبرامـج تصميـم وبرمجـة
وتشـغيل (الروبـوت) بهـدف إكسـاب الطلبـة والمعلميـن
أهـم المهـارات العملية فـي بناء (الروبـوت) وتوظيفها في
االبتـكار والتصميـم.
وذلك بهدف:
1.1تعزيز البنية التحتية لمختبرات (الروبوت)

توزيع مختبرات التصنيع الرقمي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

2.2تعزيـز القـدرات والمهـارات للطلبـة والمعلميـن فـي
مجـال (الروبوت) ،وتطويـر الحقائب التدريبيـة لمختبرات
ً
اسـتنادا إلـى المعاييـر التاليـة:
(الروبـوت)
•العمـر الزمنـي للطلاب ،ومـا يمتلكونـه مـن المهـارات
العالميـة فـي مجال(الروبـوت).
•قـدرة الطلاب علـى المشـاركة فـي المسـابقات
العالميـة المتخصصـة فـي مجـال تكنولوجيـا (الروبـوت).

اإلمارة

المقر /الحلقة

عدد المختبرات

دبي

مبنى األنشطة بوزارة التربية
والتعليم بدبي  ،ح( 2عدد)2

3

الشارقة

روضة (عدد ، )2ح3

3

عجمان

رأس الخيمة

روضة  ،ح،1ح 3 2+

الفجيرة

روضة ،ح 3

اإلجمالي

120

مركز تدريب المعلمين ،روضة  ،ح 3

3
3
2
14
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1
ﻣﺒﺘﻜﺮ

ﻣﻨﺠﺰ

ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻭﻣﺒﺪﻉ ﻭﻣﻔﻜﺮ
ﻭﻣﺴﺘﻜﺸﻒ

1

122

2

ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

2

ﻣﺴﺆﻭﻝ

ﻃﻤﻮﺡ ﻭﻭﺍ�ﻖ
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ

ﻣﻨﻔﺘﺢ

1

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎ�ﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ

3

ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ

4

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍ�ﻪ
ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

6

5

ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ

ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﻣﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭﻣﺘﺨﺼﺺ

Student
Portfolio

ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
School
Portfolio

ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ
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7

8
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﺘﻤﻜﻦ ﺭﻗﻤﻴﺎ

ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮ��ﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ.

ً
سابعا

ضمان جودة المدرسة اإلماراتية

124

125

وضع خطة لتطوير العمليات الرقابية بالمدرسة اإلماراتية

الرقابة التعليمية بالمدرسة اإلماراتية
مفهوم الرقابة (االمتثال)
هـي مجموعـة عمليـات وإجـراءات تنفذهـا الـوزارة لضمـان
امتثـال المؤسسـات التعليميـة للقـرارات واللوائـح والنظـم
المعتمـدة مـن الـوزارة؛ وذلـك إلرسـال رسـالة اطمئنـان
للمجتمـع بـأن المؤسسـات التعليميـة جميعهـا فـي الدولـة
ً
وفقـا لسياسـات ومعاييـر
تمـارس مـا هـو مطلـوب منهـا
الـوزارة وبمـا يحقـق احتياجات وتوقعـات المعنيين جميعهم
بالعمليـة التعليميـة.

تطوير المعايير والمؤشرات

تطوير المعايير والعناصر الرقابية
تحديد الحد األدنى المقبول للمعايير
والمؤشرات الرقابية
تطوير األدلة اإلجرائية

تخطيـط وتنظيـم عمليـات الرقابـة لضمـان الجـودة فـي
ً
متضمنـا عناصـر
المؤسسـات التعليميـة الحكوميـة والخاصـة
ً
وفقـا إلطـار زمنـي موحـد.
الجـودة والمنهجيـة واألدوات

690

الحضانات

408

مدرسة حكومية

186

مدرسة خاصة

102

معهد تعليمي

76

التعريف بالنظم المطورة

إعداد المواد التدريبية والمقاطع المصورة
تدريب فرق الرقابة ومنسقي المدارس
تنفيذ حمالت توعوية للمعنيين جميعهم

2

1

المهام الرئيسية لقطاع الرقابة

مرحلة المتابعة

4

تطبيق المنهجية المطورة
لضمان الجودة
قياس النتائج
تطوير نظم العمل

3

6

5
مرحلة التنفيذ

تطوير النظم

إنشاء البوابة التفاعلية لقطاع الرقابة
إنشاء نظام لرفع التقارير الرقابية
تحميل القوانين والنظم والتشريعات وأدوات
الرقابة الذاتية على النظام

تنفيذ عمليات الرقابة الذاتية في المدارس
تنفيذ الزيارات الرقابية
إعداد التقارير الرقابية

التحسين المستمر

تطبيق المنهجية
المطورة لضمان الجودة
قياس النتائج
تطوير نظم العمل

مراحل تنفيذ المرحلة التجريبية للرقابة على مؤسسات التعليم العالي

1

مؤسسة تعليم عال
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دراسة السياسات والنظم
واللوائح وقواعد العمل
المعمول بها في مؤسسات
التعليم العالي في الدولة.

2

دراسة السياسات والنظم
واللوائح وقواعد العمل
ً
عالميا.
المعمول بها

3

تطوير نظام للرقابة التعليمية على
ً
متضمنا
مؤسسات التعليم العالي
المنهجية وآلية العمل واألدوات.

127

4

تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة
على مؤسسات التعليم العالي (المرحلة
التجريبية) ومتابعة تنفيذها.

دبي

39

39

الشارقة

16

29

عجمان

18

22

أم القيوين

1

16

رأس الخيمة

26

57

زيارات العيادات المدرسية

الفجيرة

24

40

زيارات مراكز بيع الزي المدرسي

6

54

زيارات متابعة االلتزام بتدريس المواد العربية اإللزامية

127

257

نوع الزيارة
زيارة جاهزية المدارس

قبل بداية الفصل الدراسي

زيارات متابعة التدريب التخصصي

قبل بداية الفصل الدراسي

زيارات مراكز بيع الزي المدرسي

قبل بداية الفصل الدراسي

زيارة الرقابة العامة للمدارس الحكومية
والخاصة والمعاهد التعليمية

مرة في أثناء العام الدراسي

زيارات ذات هدف

بحسب التوجيهات

الرقابة على االمتحانات للمدارس الحكومية
والمدارس الخاصة ذات المنهاج الوزاري

نهاية الفصل الدراسي

زيارة العيادات المدرسية

مرة في أثناء العام الدراسي

زيارة المقاصف المدرسية

مرة في أثناء العام الدراسي

زيارات متابعة التدريب التخصصي
زيارات ذات هدف
زيارات تقييم ضباط السالمة

*منـذ اسـتالم وزارة الربيـة والتعليـم
ملـف اإلشـراف علـى مؤسسـات تعليـم
الطفولـة المبكرة تمـت مراجعة وتطوير
المعاييـر الرقابية على هذه المؤسسـات
وتأهيـل فـرق الرقابـة لتنفيـذ الزيـارات
اعتبـارا
الرقابيـة علـى تلـك المؤسسـات
ً
من شـهر سـبتمبر  2016حيث قام قطاع
الرقابـة بتنفيذ الزيـارات الميدانية لتشـمل
 355زيـارة كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول
التالـي:
* الزيـارات التـي تـم تنفيذهـا منـذ سـبتمبر 2016
ولغايـة  30يونيـو 2017
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المنطقة التعليمية

1,337

1,629

651
560
0
79
18

739
139
88
79
18

107

المجموع

الزيارات الرقابية لمؤسسات التعليم العام
فترة الزيارة

زيارات متابعة االمتحانات

الزيارات ()2016/12/31

المجموع

نوع الزيارة

زيارات التقييم

زيارات التدقيق

المنطقة الشرقية

اجمالي عدد

متابعة جاهزية المدارس لبداية العام والفصول الدراسية

509

488

الزيارات ()2017/06/30

بناء على خطة
زيارات التقييم
والتدقيق يتم
التحقق من إغالق
المالحظات التي
تم رصدها ،حيث
بلغ متوسط نسبة
إغالق المالحظات
40%

اإلمارة

جاهزية المدارس لبداية العام والفصول الدراسية

1,382

1,425

اجمالي عدد

برنامـج الرقابـة علـى اشـتراطات ومعاييـر البيئـة والصحـة والسلامة
المهنيـة علـى المؤسسـات التعليميـة

تـم إنجـاز ( )5.340زيـارة رقابيـة علـى
مؤسسـات التعليـم العـام خلال العـام
 2016وفـق الدليـل واإلطـار العـام
للرقابـة التعليميـة التابـع للـوزارة ووفـق
مـا هـو مبيـن فـي الجـدول التالـي:

الرقابة العامة للمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد التعليمية

1,444

627

108

6,087

5,340

عدد الحضانات اإلجمالي

عدد الحضانات التي تمت زيارتها

نسبة تغطية الزيارات الرقابية

أبوظبي

229

41

%17,9

دبي

203

185

%91,1

الشارقة

133

91

%68,4

الفجيرة

14

2

%14,2

أم القيوين

9

8

%8,8

رأس الخيمة

32

4

%12,5

عجمان

23

24

%104

المجموع

643

129

355

%55,2

تـم اسـتحداث صفحـة إلكترونيـة إلدارة البيئـة والصحـة والسلامة تعمـل علـى أتمتـة عمليـات التقييـم والتدقيـق الـواردة فـي النظـام واسـتخدام الحلـول الذكية مما يسـهل اسـتخراج البيانات
واإلحصـاءات والتدريـب التفاعلـي عـن ُبعـد ،وتشـتمل البوابة على:

1

إدارة إجراءات وتقارير الرقابة والتدقيق
إجراء عمليات الرقابة الدورية من خالل النماذج اإللكترونية
متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية
عـرض نتائـج عمليـات الرقابـة علـى معاييـر البيئـة والصحـة
و ا لسلا مة

2

اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها
اإلبالغ عن الحوادث التي تقع في المؤسسات التعليمية.
متابعـة إجـراءات التحقيـق فـي الحـوادث ومـدى تنفيـذ
اإلجـراءات التصحيحيـة والوقائيـة المطلوبـة
بنـاء قاعـدة بيانـات للحـوادث بهـدف تحليلهـا والعمـل علـى
اتخـاذ التدابيـر الالزمـة للحـد منهـا

3

إدارة برامج التدريب عن بعد
برامـج تدريبيـة تفاعليـة علـى مـدار العـام للمسـتهدفين
جميعهـم مصنفـة وفـق عـدة مسـتويات للكفـاءة
تحديد مسـتويات المعرفة المطلوبة لدى المستهدفين
بتطبيق النظام

التقييم المدرسي بالمدرسة اإلماراتية
قامـت الـوزارة بتطويـر معاييـر التقييـم المدرسـي
لمسـاعدة قـادة المـدارس علـى تطويـر وتحسـين
التعليـم بالمدرسـة اإلماراتيـة مـن خلال تشـخيص
جـودة التعليـم بتحديـد مواطـن الضعـف وتعزيـز
القـوة ،وذلـك بوضـع معاييـر األداء فـي
نقـاط
ّ
إطـار الرقابـة والتقييـم في دولة اإلمـارات العربية
المتحـدة .

قامـت الـوزارة خلال  2016بتطويـر األدلـة اإلجرائيـة للرقابـة علـى المؤسسـات
التعليميـة وذلـك باالسـتناد إلـى نتائـج تحليـل اللوائـح والسياسـات والقوانيـن ونتائج
دراسـات المقارنـة المعياريـة علـى أفضـل التجـارب الدوليـة.

1.1تحصيل الطلبة الدراسي

متميز

2.2التطور الشخصي واالجتماعي
3.3التدريس وتقييم التعلم
4.4المنهاج التعليمي
5.5حماية الطلبة ورعايتهم

مستوى جودة
األداء العام
للمدرسة

6.6قيادة المدرسة

جيد ً
جدا
جيد
مقبول
ضعيف
ضعيف ً
جدا

استحداث مجموعة من المعايير واألدوات والمنهجيات للتقييم المدرسي تتمثل في اآلتي:
والمنهجيات التي
وصممت إدارة التقييم والجودة مجموعة من المعايير واألدوات
استحدثت
ّ
ّ
المدرسية عليها.
قييم
ات
عملي
منظومة
ارتكزت
التّ
ّ
ّ

تطوير األدلة اإلجرائية
1.1تم تطوير اإلطار العام للبيئة والصحة والسالمة المهنية في قطاع التعليم
2.2تم تطوير الدليل اإلجرائي للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة
3.3تم تطوير الدليل اإلجرائي للرقابة على مؤسسات التعليم العام
4.4تم تطوير الدليل اإلجرائي للرقابة على مؤسسات التعليم العالي

نظام إلكتروني لعمليات التقييم
1.1إدخـال األحـكام وتوصيفهـا مـع إرفـاق األدلـة
المطلوبـة وأرشـفتها
2.2التواصل مع مركز البيانات لجمع األدلة
3.3توثيق بيانات المقيمين وسيرتهم الذاتية
4.4تحميـل بيانات المـدارس (التقييـم الذاتي ،الخطة
التشـغيلية ،الجدول المدرسي)
5.5متابعـة جـودة عمليات التقييم فـي أثناء الزيارات
مـن قبل فرق ضمـان الجودة

130

األدلة اإلرشادية

المعايير
المدرسـية
الرقابة والتّ قييم
ّ
1.1إعـداد ملحق معاييـر ّ
لوزارة التّ ربيـة والتّ عليم
العربيـة
2.2إعـداد مسـتندات معاييـر مـواد  :اللّ غـة
ّ
االجتماعيـة
والدراسـات
اإلسلامية
والتّ ربيـة
ّ
ّ
ّ
اإلنجليزيـة
والعلـوم والرياضيـات واللغـة
ّ
الخاصـة
باالسـتناد إلـى وثائـق ومعاييـر المنهـاج
ّ
األول األساسـي
للصفـوف مـن
بهـذه المـواد ّ
ّ
إلـى الثّ انـي عشـر الثّ انـوي
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التربوي
المقيم
1.1دليل
ّ
ّ
2.2دليل ضمان الجودة
3.3دليل كتابة التقارير المدرسية

النماذج والوثائق واالستبانات
المدرسية
عمليات التّ قييم
موحد لتقرير
1.1نموذج
ّ
ّ
ّ
قيـم وقائـد الفريـق ومديـر
الم ّ
2.2نمـوذج تقييـم ُ
المدرسـة
3.3نموذج إخطار رسمي عن ُمشكلة
4.4نموذج التقييم الذاتي للمدرسة
5.5اسـتبانات إلكترونيـة لقيـاس رضـا وآراء أوليـاء
األمـور والطلبـة والمعلميـن حـول جـودة
العمليـة التعليميـة فـي المدرسـة.

شـهدت الـدورة األولـى مـن تقييـم المـدارس تطبيـق عمليـات التقييـم علـى 314
طالبـا وطالبـة تمـت علـى مرحلتيـن:
مدرسـة حكوميـة شـملت 132,246
ً

%49

%51

156
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المدارس التي تم تقييمها في الدورة األولى

81

مدرسة

54

60

مدرسة

مدرسة

مدرسة

مدرسة

سـما إلدارة ترخيـص
اسـتحدثت وزارة التربيـة والتعليـم ِق ً
بنـاء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم( )7لسـنة
الحضانـات
ً
2016

مدرسة

مدارس تم تقييمها في المرحلة األولى
من 2017/5/24 - 2016/4/17

المدارس التي تم تقييمها في المرحلة الثانية
من 2017/11/16 - 2017/10/1
المدارس المشتركة

التدريب على عمليات التقييم المدرسي

المرحلة الثانوية

حلقة ثانية

حلقة أولى

مديرو المدارس
عمليات التقييم
•تنفيذ إعالن إطالق
ّ
•تم تدريب  319مدير مدرسة بمعدل  35ساعة تدريبية.

المخرجات التي تحققت
وكتابيـا
شـفهيا
تفصيليـا
تقريـرا
•314
ً
ً
ً
ً
يصـف جـودة أداء المدرسـة ونقـاط
القـوة ومواطـن التحسـين فيها وفق
المعاييـر السـتة الرئيسـة للتقييـم
•التقريـر المرحلـي ألبـرز نتائـج عمليـات
التقييـم المدرسـية
•التقريـر الختامـي ألبـرز نتائـج عمليـات
التقييـم المدرسـي

المقيمون
مقيما –  30ساعة تدريبية
•المقيمون الدوليون529 :
ً
قييمين –  20ساعة.
•مقيمو الوزارة األجانبُ 10 :م ّ
تدريبية –  50يوم تدريب عملي
مقيما –  115ساعة تدريبية
•مقيمو الوزارة العرب22 :
ً
–  21يوم تدريب عملي

اجتماعا بمعـدل مرتين
اجتماعـا مـع قـادة فـرق التقييـم 388 ،
•314
ً
ً
أسـبوعيا مـع فـرق ضمـان الجـودة لمناقشـة الزيـارات التقييميـة
ًّ
ومراجعـة جـودة التقييـم  ،اسـتبانات للمقيميـن وقـادة المـدارس
التطويريـة
•نتجـت عـن ذلـك مجموعـة مـن المقترحـات والتوصيـات
ّ
التـي تـم تطبيقهـا فـي المرحلة الثانيـة مـن التقييم لالرتقـاء بنوعية
الخدمـات المهنيـة لعمليـات التقييم المدرسـية وتحقيـق درجة عالية
مـن الصـدق والموثوقيـة فـي ضـوء المعاييـر المعتمدة
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بشـأن تكليـف بعـض الـوزارات بعـدد مـن االختصاصـات فـي
المـادة رقـم( )8الخاصـة بـوزارة التربيـة والتعليـم فـي البنـد
رقـم( )23بشـأن دور الحضانـة.
وعليـه تـم اسـتحداث سياسـة خاصـة بالحضانـات تشـمل
معاييـر واشـتراطات ترخيـص الحضانـات إلـى جانـب إعـداد
دليـل المسـتثمرين واسـتحداث نظام إلكترونـي لترخيص تلك
الحضانـات

لعمليات التقييم المدرسي (التّ دريب)
االستعداد والتحضير
ّ

المدرسية
مديرو القطاعات والنطاقات
ّ
تدريب  34مدير قطاع ونطاق بمعدل  40ساعة تدريبية

عمليات
مخرجات
ّ
المدرسية
التقييم
ّ

119

الترخيـــص المؤسســـي والمهنـــي
بالمدرســـة اإلماراتيـــة

قاعـدة بيانـات عـن جميـع
جوانـب جـودة األداء فـي
المـدارس

1.1إعداد معايير واشتراطات ترخيص الحضانات
2.2إعداد دليل المستثمرين في الحضانات
3.3استحداث نظام إلكتروني لترخيص الحضانات

الحضانات

عملـت وزارة التربيـة والتعليـم علـى إعـداد إطـار مخرجـات
نمائيـة لمرحلـة الطفولـة المبكـرة ودليـل معاييـر الجـودة.
تـم إضافـة اعتمـاد الخطـة األكاديميـة كخطـوة أساسـية
للحصـول علـى الرخصـة المبدئيـة  ،حيـث يقـوم المسـتثمر
بوصـف المنهـاج والمخرجـات وطرائـق التدريـس والتقييـم
وتتـم مراجعتهـا مـن قبـل اختصاصـي المناهـج
والتعلـم ،
ّ
للتأكـد مـن مواءمتهـا مـع المنهـج المعتمـد فـي الحضانـة .
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ترخيص المعامالت الخاصة بالحضانات
الخدمة

أبوظبي

دبي

الشارقة

عجمان

أم القيوين

رأس الخيمة

الفجيرة

اإلجمالي

40

17

6

3

1

3

1

1,819

تجديد الترخيص

216

211

116

20

7

29

14

1,819

إلغاء الترخيص

0

3

0

0

0

0

1

1,819

تصاريح وبطاقات العمل

1,563

1,015

418

94

48

68

31

1,819

اإلجمالي

1,819

1,246

540

117

56

100

37

1,819

ترخيص جديد

إحصائية بأعداد المعاهد التعليمية التي تم افتتاحها منذ 2015

1

2015

الحضانات التي تم ترخيصها في 2017

دبي
2016

1
أبوظبي

دبي

12
1
الشارقة

عجمان

2

أم القيوين

رأس الخيمة

الفجيرة

أبوظبي

دبي

6

الحضانات الخاصة

الحضانات الخاصة
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الفجيرة

2015

دبي
2016

الشارقة

2
عجمان

1

1

1

أم القيوين

رأس الخيمة

الفجيرة
دبي

عجمان

2
أم القيوين

1

1

رأس الخيمة

الفجيرة

2017

110

33
2

الشارقة

4 3 3

إحصائية بترخيص المدارس الخاصة منذ 2016

18

أبوظبي
الحضانات الحكومية

أبوظبي

الشارقة

59

10
1

عجمان

أم القيوين

رأس الخيمة

3

1

إحصائية بترخيص المعاهد التعليمية منذ 2016

الحضانات التي تم ترخيصها في 2016

1

1

الشارقة

1

1

2017

27

4

9

2

أبوظبي

ترخيص الحضانات الحكومية والخاصة

إحصائية بأعداد المدارس الخاصة التي تم افتتاحها خالل األعوام 2017-2016-2015

عجمان

أم القيوين

9
رأس الخيمة

9

26
14

7
أبوظبي

الفجيرة

الحضانات الحكومية
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دبي

الشارقة

عجمان

أم القيوين

رأس الخيمة

الفجيرة

مسارات التقديم للوظائف المستحدثة

إعداد منظومة لتقييم أداء القيادات المدرسية

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪ�ﺮ ﻧﻄﺎﻕ  /ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺪ�ﺮ ﻧﻄﺎﻕ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

ﻣﺪ�ﺮ ﻧﻄﺎﻕ

ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺪ�ﺮ ﻧﻄﺎﻕ

ﻣﺪ�ﺮ ﺃﻭﻝ

ﻣﺪ�ﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ

2

15

15

15

10

20

10

15

100

ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺪ�ﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ

3

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
/ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

ﺗﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻷﺩﺍﺀ

�ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻟﺬﺍ�ﻲ

ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻜﻠﻲ

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺪ�ﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟ�ﺅﻳﺔ
ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 2021

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪ�ﺮ ﺃﻭﻝ /ﻣﺪ�ﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

30

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

10

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

20

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ً
ﻭﻓﻘﺎ
ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ
ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ

1
ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
ﻣﻦ ﻣﺪ�ﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ
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�ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺗﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻷﺩﺍﺀ

10

10

ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

10

ﺍﻟ�ﺃﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

10

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻜﻠﻲ

100

ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻤﺪ�ﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ

ﺗﻘ�ﻴﻢ
ﺍﻷﺩﺍﺀ

�ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

ﺍﻟ�ﺃﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻜﻠﻲ

35

15

10

10

10

10

10

100
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ً
ثامنا

الرعاية واألنشطة في المدرسة اإلماراتية
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المعارض المهنية في المدرسة اإلماراتية

الرعاية واألنشطة في المدرسة اإلماراتية

1.1وضـع األنشـطة والمبـادرات التي تعزز سـمات خريج المدرسـة اإلماراتية المعرفيـة والمهارية
والشخصية
2.2وضـع مبـادرات وبرامـج تدعـم رؤيـة الدولـة إلعـداد جيل قـادر على المشـاركة فـي االقتصاد
المعرفـي عبـر نشـر وتعزيـز ثقافـة االبتكار وريـادة األعمـال للطلبـة والمعلمين
3.3ضمـان وجـود منظومـة أنشـطة متكاملـة تدعـم وتعـزز اهتمامـات مواهب الطلبـة جميعهم
فـي المدرسـة اإلماراتيـة علـى اختالفهـا وتنوعها مـن الطفولة إلـى المرحلـة الجامعية
4.4منظومة متكاملة لألنشـطة الالصفية الداعمة للمناهج ومتماشـية مع المخرجات التعليمية
في المدرسـة اإلماراتية

سياسة جديدة لإلرشاد األكاديمي والمهني للطلبة

معايير وضوابط وضع خطة اإلرشاد األكاديمي المهني واالجتماعي بالمدرسة

ً
انطالقـا مـن رؤيـة دولـة اإلمـارات  2021الراميـة إلـى أن " يحظـى الطلبـة اإلماراتيـون
بفـرص متسـاوية فـي الحصـول علـى تعليـم مـن الطـراز األول ،يرفـع تحصيلهـم العلمـي،
ً
وتكاملا ،ويطلـق إمكاناتهـم
غنـى
ويوسـع مداركهـم ،ويصقـل شـخصياتهم لتكـون أكثـر
ً
كاملـة ليسـاهموا بفعاليـة فـي حيـاة مجتمعهـم “ ،والـدور الهـام لمدارسـنا فـي " تنشـئة
إماراتييـن ذوي شـخصيات متكاملـة واثقيـن بقدراتهـم الشـخصية ليصبحـوا منتجيـن
ومتمسـكين بقيـم هويتهـم الوطنيـة ومنتميـن لمجتمعهـم ،وذلـك مـن خالل بنـاء وتصميم
البرامـج التربويـة التـي تقـدم لهـم بهـدف رعايتهم علـى المسـتوى الدراسـي واالجتماعي
والنفسـي واالقتصـادي والمهنـي ،وتسـاعدهم علـى تحقيـق التوافـق علـى المسـتويات
ً
وإيجابيـة ،وذلك من
وصـول إلى بناء شـخصية مسـاهمة فـي بناء المجتمـع بفعالية
كاف ًـة
ّ
ّ
خلال شـراكة فاعلـة مـع أوليـاء األمـور والمجتمـع المحلـى ،ويكـون تنفيـذ ذلـك من خالل
برامـج اإلرشـاد األكاديمـي والمهنـي واالجتماعـي وفـى ضـوء ذلـك يمكـن تحديـد آليـات
العمـل فـي كل مسـار .

عنـد قيـام المرشـد األكاديمـي واالجتماعـي بإعـداد خطتـه السـنوية والتنفيـذ للفعاليـات
المحققـة لتلـك البرامـج والمشـروعات وغيرهـا مـن المهـام  ،يجـب مراعـاة أهمية االسـتناد
إلـى الضوابـط والمعاييـر التاليـة:
1.1إن هذه البرامج هي عملية موجهة لتحقيق التنمية الشاملة لشخصية المتعلم.
2.2إنها عملية موجهة لتحقيق قيم الوالء واالنتماء للمجتمع والهوية الوطنية
3.3إنها عملية موجهة لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطلبة.
4.4إنها موجهة لتنمية القيم وإكساب المهارات واالتجاهات والمعارف والمعلومات.
5.5إنها عملية تعنى بالتدخل الوقائي واإلنمائي والعالجي لمواقف الطالب.
6.6إنها معنية في جعل بيئة المدرسة بيئة تربوية جاذبة وحافزة على التعلم
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األهـــداف
تعـرف الفـرص الوظيفيـة واحتياجـات سـوق
العمـل والتخصصـات الدراسـية المطلوبـة

الفئة المستهدفة والعــدد
الحلقـة  - 3 ،2إجمالي المسـتهدفين من الطلبة
( ) 9463

المنح الدراسية

( المنح الدراسـية ) المقدمة من جهات العمل لـ ()5170
طالبـاً وطالبة من دبي واإلمارات الشـمالية

معرض التعليم الدولي

طالبا وطالبة
استقبل المعرض ()3156
ً

معرض آفاق جامعية

طالبا وطالبة مـن المرحلة الثانوية
حضـر المعـرض ( )783
ً
مـن دبـي واإلمـارات الشـمالية بهـدف توفيـر فـرص
التواصـل المباشـر بيـن الطلبـة والجامعـات والهيئـات
والمؤسسـات المشـاركة وتعريـف الطلبـة باحتياجـات
سـوق العمـل والتخصصـات العلميـة
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مسارات دراسية

تـم توجيـه (  )354مـن طلاب الحلقـة الثانيـة مـن رأس
الخيمـة والشـارقة الشـرقية بهـدف مسـاعدتهم فـي
تحديـد تخصصاتهـم المسـتقبلية

التدريب العملي المهني في المدرسة اإلماراتية
عـدد الطلبـة المشـاركين فـي برنامـج التدريـب العملـي المهنـي
داخـل الدولـة للصفـوف ( التاسـع إلـى الثانـي عشـر ) فـي مدارس
التعليـم العـام.

عـدد الطلبـة المسـتفيدين من المعارض المهنيـة والجامعية
فـي المرحـة الثانويـة في مدارس التعليـم العام .

عـدد الطلبـة المطبقيـن لمقيـاس اإلمـارات للميـول المهنيـة
للصفـوف ( التاسـع إلـى الثانـي عشـر ) في مدارس التعليـم العام .

التدريب العملي داخل الدولة للطلبة

المعارض المهنية والجامعية للطلبة

مقياس اإلمارات للميول المهنية للطلبة

7531

4780

4322

7884

3488

5558

التدريب العملي المهني خارج الدولة
األهـــداف
إطلاع الطلبـة علـى ثقافـات الـدول وتدعيـم سـلوكاتهم عبـر تنميـة الحـس الوطنـي ،وغـرس
القيـم اإليجابيـة فـي نفوسـهم ،وإثـراء تجاربهـم الشـخصية وتنويـع مصـادر المعرفـة وقدرتهـم
علـى االبتـكار – تعـرف الفـرص التعليميـة والوظيفيـة – خـوض التجـارب العمليـة

الفئة المستهدفة والعــدد

تـم ابتعـاث (  )330مـن طلاب وطالبـات التعليـم العـام مـن الصـف التاسـع والعاشـر والحـادي
عشـر إلـى المملكـة المتحـدة وجمهوريـة صربيـا والواليـات المتحـدة وسويسـرا للتدريـب خلال
فتـرات اإلجـازات الفصليـة 2016-2015م

2016-2015

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2015-2014

التدريب العملي المهني داخل الدولة
األهـــداف
تعـرف مهـارات العمـل المختلفـة – تعلـم مهـارات جديـدة – بنـاء
شـخصية الطالـب – تعزيـز االنتظـام واالنضبـاط

الفئة المستهدفة والعــدد

حيـث تـم توزيـع عـدد (  ) 2362مـن طلاب وطالبـات التعليـم
الثانـوي مـن الصـف العاشـر حتـى الثانـي عشـر علـى جهـات
العمـل للتدريـب خلال فترت اإلجـازات الفصليـة 2016-2015م
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يوم اإلرشاد الطالبي  2017بالمدرسة اإلمارتية
البرنامج التدريب للمرشدين األكاديميين
(المسؤولية المجتمعية لالختصاصي االجتماعي)
أكاديميـا وبرعايـة هيئـة تنظيم
مرشـدا
نفـذ البرنامـج التدريـب لعـدد ( ) 182
ً
ً
االتصاالت.

الملتقى التشاركي الثالث ألولياء األمور

الجلسات التشاورية ألولياء األمور

لقـاء تربـوي لقيـادات التربيـة وشـركائها مـن أوليـاء األمـور والقيـادات
المجتمعيـة تـم مـن خاللـه طرح أربـع أوراق عمل من قبل أوليـاء آمور ونخبة
مـن القيـادات المجتمعيـة )  ،تمحـورت حـول تفعيـل دور أوليـاء األمـور في
العمليـة التربويـة والتعليميـة.

نفـذ مديـرو النطاقـات الجلسـات التشـاورية التـي تسـتهدف أوليـاء األمـور
والمرشـدين األكاديمييـن المهنييـن بواقـع ثالثـة جلسـات لـكل عـام.

الفعاليات

1

2

معرض آفاق جامعية المعرض المهني
للكليات والجامعات للجهات المانحة
للمنح الدراسية
الحكومية

3

4

5

6

7

8

التعريف باختبار
اإلمارات القياسي
EMSAT

آلية وإجراءات
التسجيل في نظام
NAPO

مشروع استقطاب
الطلبة للبعثات
الخارجية

تفعيل منصة
(شورك)

إرشاد مباشر للطلبة لتقديم
اإلرشاد والتوجيه الختيار
التخصص الجامعي والجامعة
المناسبة

تطبيق تقنية الواقع
االفتراضي

الطلبة
تم استهداف طلبة الصف الثاني
طالبا وطالبة)
عشر (7085
ً

الهدف اإلستراتيجي :تعميم التعليم للجميع وضمان إكمال الطلبة جميعهم للتعليم بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة.2017
تطوير ًاإلرشاد الطالبي األكاديمي والمهني

أولياء األمور
أولياء أمور الطلبة
 461ولي أمر

أعداد الطلبة المستفيدين

الفعالية

المستهدفون

مقياس اإلمارات للميول المهنية

الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر

5,558

التدريب العملي داخل الدولة

الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر

2,394

2,792

شهر اإلرشاد

الحلقات جميعها

-

-

97,800

شهر اإلرشاد

طلبة المرحلة الثانوية

4,322

7,531

4,780
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2015-2014

2016-2015

2017-2016

اإلجمالي

7,884

3,488

16,930

-

5,186
97,800
16,633

المرشدين األكاديميين
اإلرشاد األكاديمي والمهني
مهنيا)
أكاديميا
رشدا
ًّ
ًّ
(ُ 154م ً
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لقاءات تعريفية حول تفعيل الئحة االنضباط السلوكي
نظمـت لقـاءات تعريفيـة بالئحـة االنضبـاط السـلوكي
فـي منطقـة دبـي والمناطـق الشـمالية وبحضـور ( ) 664
مـن مديـري المـدارس والمرشـدين األكاديمييـن ومديـري
النطـاق.

إعـــداد الئحـــة إدارة الســـلوك الطالبـــي فـــي
مؤسســـات التعليـــم العـــام

تطبيـق الئحـة إدارة سـلوك الطلبـة بشـكل واضح ومرن
وعـادل.
5.5تعزيـز مبـدأ التنشـئة المتكاملـة القائـم علـى تكافـؤ
وتناغـم الجوانـب المعرفيـة والشـخصية واالجتماعيـة
المكونـة لسـمات كل متعلـم.
6.6تهيئـة البيئـة التربويـة والتعليميـة المناسـبة للطلبـة
جميعهـم بمـن فيهـم أصحـاب الهمـم والعامليـن
بالمدرسـة لممارسـة أدوارهـم بمـا يحقـق أهـداف
العمليـة التربويـة.

يعـد غـرس وتعزيـز مبـادئ وممارسـات السـلوك اإليجابـي
ّ
العـام والمتميـز مـن المتطلبـات الرئيسـة لخلـق بيئـة تربويـة
وتعليميـة صالحـة ومنتجـة ،والتـي البد مـن توفيرهـا للطلبة
جميعهـم باختلاف فئاتهـم وفـي مراحـل التعليـم جميعهـا؛
لـذا تسـعى هـذه الالئحـة إلـى تحقيـق األهـداف اآلتيـة:

7.7تعريـف الطلبـة وأوليـاء أمورهم بحقوقهـم وواجباتهم
وباألنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالسـلوك ،وأهميـة
االلتـزام بهـا بمـا يحقق االنضبـاط الذاتي ،ويعـزز وعيهم
بالقيـم المثلـى لمجتمـع دولـة اإلمـارات وعاداتـه
وتقاليـده ،وبقيـم المجتمعـات األخـرى مـن حولهـم،
وبمسـؤوليتهم االجتماعيـة تجـاه قضايـا عصرهـم
وبيئتهـم ومحيطهـم واسـتدامة مسـتقبلهم.

1.1اإلسـهام فـي تعزيـز القيـم الجوهريـة لمجتمـع دولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

8.8توفيـر مرجعيـة ضابطـة تحـدد القواعـد والمعاييـر
واإلجـراءات الواجـب االحتكام إليهـا واتخاذها للتعامل
مـع سـلوكات الطلبـة ،وبمـا يضمـن االلتـزام بالقيـم
والنظـم المدرسـية.

2.2بنـاء السـلوك اإليجابـي لـدى الطلبـة داخـل المجتمـع
المدرسـي.
3.3االرتقـاء بالسـلوكات اإليجابيـة والمتميـزة وتكرارهـا
علـى نحـو منتظـم ومسـتمر بتطبيـق مبـادئ التعزيـز
والتشـجيع والرعايـة فـي األوفـات كلهـا ،والحـد مـن
المخالفـات السـلوكية بأفضـل الوسـائل التربويـة
ا لممكنـة .

وتربويا مـن خالل خدمات
سـلوكيا
9.9إعـادة تأهيـل الطلبة
ً
ً
وبرامـج تأهيليـة تالئـم احتياجاتهـم السـلوكية ،وليتـم
إعـادة دمجهـم فـي المجتمـع المدرسـي.

4.4تحديـد معالـم المسـؤولية المجتمعيـة المشـتركة مـن
خلال توضيـح أدوار ومسـؤوليات المعنييـن جميعهـم
بالشـأن التربـوي ،لتكريـس مبـادئ العـدل والشـفافية
والمسـاءلة ،وتحقيـق التكامليـة فـي األدوار
والمسـؤوليات داخـل المجتمـع المدرسـي بمـا يضمـن
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الصحة واللياقة البدنية بالمدرسة اإلماراتية

1.1تطبيـق مشـروع مكافحـة السـمنة وضبـط الوزن لعدد  1200طالـب وطالبة بالتعاون مـع برنامج محمد
بن راشـد للرياضـة واللياقة البدنية.
برامج تصحيحية

قياس السمنة من خالل السجل
اإللكتروني للطالب (ذكور  +إناث)

حمالت تثقيفية توعوية
الطلبة المستفيدون
2017-2016
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2.2تطبيـق برنامـج صحـي للطلبـة المصابييـن بالسـكري وأوليـاء أمورهـم لعـدد  56مدرسـة بالتعـاون مـع
وزارة الصحـة وتنميـة المجتمـع والمجلـس األعلـى لألسـرة.
3.3تطبيـق معاييـر واشـتراطات األغذيـة المقدمـة بالمقاصـف المدرسـية بمـا يتناسـب مـع االحتياجـات
الغذائيـة للطلبـة المصابيـن بالسـمنة.

نحافة

طبيعي

زيادة الوزن

سمنة

%10.6

%55.8

%14

%19.6

13,000
مهرجان المرح
للصحة واللياقة

21

برامج التوعية
الصحية
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36

وسائل تثقيفية (فيديوهات ،نشرات،
ملصقات ،ألعاب)

األولمبياد المدرسي 2017-2015
اسـتمر تطبيـق برنامـج األولمبيـاد المدرسـي خلال
األعـوام  2017-2016-2015وذلـك بالشـراكة مـع
اللجنـة األولمبيـة الوطنيـة واالتحـادات الرياضيـة
المعنيـة  ،وقـد تـم تدريـب الطلبـة فـي مراكـز
تدريـب متخصصـة فـي ألعـاب (السـباحة  ،الجـودو
 ،التايكوانـدو  ،ألعـاب القـوى  ،الريشـة الطائـرة ،
الرمايـة  ،القـوس والسـهم  ،والمبـارزة) بعـد الـدوام
المدرسـي بإشـراف متخصصيـن مـن االتحـادات
الرياضيـة .وقـد بلغت أعـداد الطلبة المشـاركين وفق
مـا يأتـي:

عدد الطلبة المشاركين في النهائيات

عدد الطلبة في مراكز التدريب

عدد مراكز التدريب

1,971
1,710

2017

2016

129
1,450

120

2015

2017

2016

129

2015
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2,846

2017

3,430
2,793

2016

2015
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ً
رياضيا
معسكرات تدريبية للطلبة المتميزين
ً
رياضيا
بعثة الطلبة لمعسكر التدريب الرياضي للطلبة المتميزين
(برشلونة من  3إلى  20أغسطس )2017
ً
تتويجـا لنتائـج األولمبيـاد المدرسـي بالنسـخة الخامسـة التـي أفـرزت نخبـة من
رياضيـا ،وضمانً ا السـتمرارية الخطة الفنيـة لمتابعتهم وصقل
المتميزيـن
الطلبـة
ًّ
مواهبهـم تـم تنظيم معسـكر تدريبي خارجي متخصص في برشـلونة بالتعاون
مع مؤسسـة CAR High Performance Center in Catalonia

وذلك بهدف:
1.1االسـتمرار بتدريـب الطلبـة المتميزيـن رياضيـاً فـي األلعـاب المسـتهدفة مـن
األولمبيـاد المدرسـي علـى أيـدي مدربيـن عالمييـن متخصصيـن.
2.2إعداد الطلبة لمراحل الحقة أكثر تخصصية (حياة المحترفين).
3.3تحفيز الشركاء للمشاركة بشكل أكبر في إنجاح برنامج األولمبياد المدرسي.

الطلبة المشاركون في المعسكرات التدريبية

المبارزة
التيكوندو
الريشة الطائرة
القوس والسهم

2016

2017

6
3
0
5

9
12
8
12

عدد مرات التدريب
 40ساعه تدريبية لكل العب
مدة المعسكر
يوما
ً 14
عدد ساعات التدريب
مساء
التدريب يومياً بواقع  4ساعات  /ساعتين صباحاً  -ساعتين
ً
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فـرق طلبـة المدرسـة اإلماراتيـة ومشـاركاتهم فـي البطـوالت

ا لمحليـة

المشاركات الرياضية الخارجية لطلبة المدرسة اإلماراتية

بنـاء علـى مخرجـات األولمبيـاد المدرسـي تم تشـكيل فرق باسـم وزارة التربيـة والتعليم
ً
مـن الطلبـة المتميزيـن فـي عـام  2017حيث شـاركت هذه الفرق فـي بطوالت كأس
رئيـس الدولـة والمسـابقات المحليـة األخرى التـي نظمتها االتحـادات الرياضية.
اللعبة

عدد مراكز
المتميزين

عدد
الطلبة

12

72

بطولة كأس صاحب السمو مايو 2017
رئيس الدولة

المبارزة

8

22

19- 20
مايو2017

التايكوندو

المشاركات في
البطوالت المحلية

بطولة كأس صاحب السمو
رئيس الدولة
بطولة دبي للمبارزة تحت
 15سنه

النتائج

الفترة

المركز األول
ناشئين حزام ملون
المركز األول
شباب حزام ملون
المركز األول
ناشئات حزام ملون
المركز األول
فئة الناشئين

القوس والسهم

4

16

بطولة كأس صاحب السمو
رئيس الدولة

الريشة الطائرة

5

23

بطولة مفتوحة

يونيو 2017

فرق المدرسة اإلماراتية

35

11

37

13

12

8
طالبات
الريشة الطائرة

تنظيم

االتحاد الدولي للرياضة المدرسية

الفئة المستهدفة

مواليد 2002-2001-2000-1999

الفترة

2017 / 07 / 15 – 7

المكان

مدينة اجرا – الهند

عدد الطلبة المشاركين

التايكوندو 7 :طالب  /الجودو 8 :طالب

أهم المخرجات

حصول الطلبة على  8ميداليات متنوعة
التايكوندو  2 ( 7فضة  5 +برونز)
الجودو  1فضة

اإليجابيات من المشاركة

1.1تعـد المشـاركة تجربـة ناجحـة للطلبـة
رياضيـا ألن البطولـة مصنفـة
الموهوبيـن
ً
علـى المسـتوى العالمـي.
2.2اكتسـاب الخبـرات المختلفـة مـن المـدارس
الرياضيـة المتنوعـة ،مـن خلال المشـاركة
فـي المعسـكر التدريبـي المشـترك بيـن
المنتخبـات.
3.3مـد جسـور الصداقـة والتآلـف مـع اآلخريـن
مـن العبـي فـرق الـدول المشـاركة.
4.4االنفتـاح علـى الثقافـات األخـرى ،وتعـرف
بعـض المعالـم التاريخيـة ذات االهميـة
البالغـة فـي التـراث اإلنسـاني.

28-29/4/2017
مايو 2017

فرق المدرسة اإلماراتية

البطولة

بطولة العالم المدرسية أللعاب الدفاع عن النفس

9

8

طالب
التايكوندو

المبارزة

القوس والسهم
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المشاركات الخارجية
تطويرا لمهارات وقدرات طلبتها بالمدرسة اإلماراتية.
سعت الوزارة لتحفيز طلبتها للمشاركة في البطوالت على المستوى العالمي
ً

الفئة

المواليد المستهدفة

األلعاب الرياضية

التايكوندو

بنين /بنات

2004 - 2003 - 2002

القوس والسهم

بنين /بنات

2003-2002

المبارزة

بنين /بنات

2005-2004

الريشة الطائرة

بنين /بنات

2003-2002

مسار المشاركة بعد المعسكر
بطوالت محلية

وفقا ألجندة االتحاد
مع بداية الموسم

بطوالت خليجية/عربية/عالمية

مالحظات

بطولة الفجيرة الدولية
فبراير 2018

سيتم اختيار الطالبات الحاصالت على المركز األول وفقا
لمشاركتهم في بطولة االتحاد

الجمناسياد (األولمبياد) المدرسي العالمي
المغرب  -مايو 2018

سيتم اختيار الطلبة الحاصلين على المراكز األولى في فئة
 2002وفئة  2003بالتعاون مع اتحاد الرماية

بطوالت خليجية  -بطوالت عربية الجمناسياد
(األولمبياد) المدرسي العالمي
(المغرب  -مايو 2018م)

وفقا
سيتم اختيار الطالبات الحاصالت على المركز األول
ً
لمشاركتهم في بطولة االتحاد

بطولة آسيا المدرسية 2018م
بطولة العالم المدرسية 2018م

سيتم اختيار الطلبة الحاصلين على المراكز األولى في فئة
2003/2002م بالتعاون مع االتحاد
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رحلة اكتشاف المواهب "روائع"  2017لطلبة المدرسة اإلماراتية

المبادرات القرائية بالمدرسة اإلماراتية
2017
1

– واﺟﻬﺔ
2017

36
29 – 19

24

2017

.2

16

220
5

2017

30 +

10

,

– 21

11 – 1

35 +

"

29 -19

"

3,600 +

300 +

15

21

36

110

5165

نكتب معًا

29 – 19

2017

1.1روائع الموسيقى :اكتشاف المواهب الموسيقية وتأسيس فريق (األوركسترا) المدرسية الوطني.

2,000 +

واﳌﺸﺎرﻛﲔ

,
2017

مبـادرة رحلـة اكتشـاف المواهـب "روائع" بالتعـاون مـع شـركاء محلييـن ودوليين ،وتهـدف هذه المبـادرة إلـى تطوير وصقل
مواهـب وقـدرات الطلبـة في المجـاالت اآلتية:

2017

2.2روائع المسرح :نشر ثقافة المسرح المدرسي وتأسيس الفريق الوطني للمسرح المدرسي.
1

3.3روائـع الفن :اكتشـاف ورعايـة الطلبـة الموهوبيـن فـي مجـاالت الفنـون البصريـة بمـا فيهـا التلويـن والرسـم والنحـت
والتصويـر وتصميـم األزيـاء والتصميـم (الجرافيكـس) والتعامـل مـع وسـائل اإلعلام المعاصـرة.

2017

4.4روائع التراث :اكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين في مجاالت التراث اإلماراتي.

1

80 +
تعزيـزً ا لرؤيـة قـادة دولة اإلمـارات المحفزة
وغرسـا لقيمـة
علـى البحـث واالطلاع ،
ً
وثقافـة القـراءة وجعلهـا عـادة يوميـة
عـددا
محببـة تبنـت وزارة التربيـة والتعليـم
ً
مـن المبـادرات واألفـكار بهـدف تشـجيع
طلبـة المدرسـة اإلماراتيـة علـى القـراءة.

2

4

3

5,000 +

10

36
11 – 1

30,000 +

50

اﳌﺸﺎرﻛﲔ

2017

24
24

5

 979طال ًبا

– 21

2017

11%

80%

83%

25-24

2017

–1

31

2017

8–7

14 – 13

2017

2017

2017

21 – 30

3

4
1

5
2

1000

2400 2500

45

800
600

1000
400
1

2

3

4

400

700
5

26
11

200
1

2

3

4

5

1

2

3

5
4

10
5
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مؤتمرات نموذج األمم المتحدة 2017

2020
2017

2017

2017

2017

2017

برنامـج موجـة للطلبـة الناشـطين فـي مجـاالت التطـوع
والعطاء اإلنسـاني في عام الخير لتمكينهم من المسـاهمة
فـي برامـج ومشـاريع إنسـانية خـارج الدولـة.
يهـدف البرنامـج إلـى إطلاع الطلبـة علـى تحديـات الـدول
المسـتهدفة فـي مجـال (الرعايـة الصحيـة والتعليـم ) ممـا
يسـهم فـي تنمية قيـم التطوع والعطـاء  ،ويعـزز قيم الوالء
واالنتمـاء لـدى الطلبـة ،ويرسـخ المكانـة المرموقـة لدولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

ء

2017

VEX
2017

160

2017

2017

161

2017

2017

الدليـــل اإللكترونـــي لألنشـــطة
والمســـابقات

األندية الطالبية في المدرسة اإلماراتية
كافـة ،ومـن أجـل خلـق بيئـة تعليميـة تدعم رؤيـة الوزارة
مـن منطلـق حـرص وزارة التربيـة والتعليـم علـى إعـداد
جيـل يمتلـك المهـارات الالزمـة لمواكبـة التطـورات المتسـارعة فـي المجـاالت ّ
ٍ
وتحقيقـا لمئويـة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة 2071فـي استشـراف مسـتقبل التعليـم والتحديـات والتحـوالت
المتمثلـة فـي تحقيـق "تعليـم ابتـكاري لمجتمـع معرفـي ريـادي عالمـي"،
ً
ً
جيل متمكـن يتقن ويواكب مهـارات المسـتقبل ،ويلبي احتياجات سـوق
المسـتقبلية جـاءت فكـرة اسـتحداث أنديـة المدرسـة اإلماراتيـة
دعمـا لتحقيـق هـذه األهـداف التي تسـهم في إعـداد ٍ
كافـة فـي إنجـاح األنديـة الطالبيـة مـن معلميـن ومتعلميـن وإدارة مدرسـية وأوليـاء أمـور وقيـادات تربويـة ومؤسسـات
العمـل المسـتقبلية .وتحـرص الـوزارة علـى إشـراك الفئـات
المعنيـة ّ
ّ
مجتمعية .
ووفق نظرية (غاردنر) للذكاء المتعدد تم تقسيم مجاالت األندية الطالبية إلى المجاالت الرئيسية الخمسة اآلتية:

تهـدف مبـادرة الدليـل اإللكترونـي لألنشـطة والمسـابقات
الطالبية جميعها وعرضها
إلى حصر المسـابقات واألنشـطة
ّ
بصـورة تفاعليـة تضمـن لشـركاء المنظومـة التعليميـة (مـن
طلبـة ومعلميـن وأوليـاء األمـور والمجتمـع) حـق المعرفـة
وتكافـؤ الفـرص مـن خلال قنـاة قابلـة للتحديـث المسـتمر.
ومنـذ إطلاق الدليـل فـي أكتوبـر  2017تـم اسـتحداث أكثر
من مسـابقة ونشـاط بصورة إلكترونية عبر الموقع الرسـمي
للوزارة.

مهارات العالم – أبوظبي 2017
اسـتضافت العاصمـة أبوظبـي المسـابقة األكبـر مـن نوعهـا
فـي العالـم للمهـارات الفنية تحـت رعاية كريمـة من صاحب
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايد آل نهيـان ،ولي عهـد أبوظبي،
نائـب القائـد األعلـى للقـوات المسـلحة .وكانـت مشـاركة
وزارة التربيـة والتعليـم مـن خلال ثالثـة محاور.
1.1مسـابقات مهـارات العالـم للصغـار ،إعـداد  5فـرق طالبيـة
للمشـاركة فـي  3مسـابقات (الروبـوت – تصميـم الجرافيكس
`التوصيلات الكهربائيـة) والفـوز بميداليتيـن (فضيـة وبرونزيـة).
2.2الرعايـة الماليـة والمشـاركة الفعالـة فـي المنتـدى الدولـي
حـول التعليـم والتدريـب المهنـي للشـباب.
3.3المشـاركة بمنصـة تفاعليـة تعكـس توجهـات ومبـادرات
الـوزارة.
4.4تنظيـم حضـور  20ألـف طالـب وطالبـة مـن دبـي واإلمـارات
الشـمالية
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الرحالت المدرسية :تعرف على اإلمارات إجازة الربيع  5-2إبريل 2017

سلسلة مشاركات وزارة التربية والتعليم في مسابقات (الروبوت) 2017
شاركت وزارة التربية والتعليم في العديد من المسابقات الوطنية والعالمية التي تعزز وتطور مهارات الطلبة ،وتنمي لديهم مهارات القرن الـ  21والعمل بروح الفريق واإلبداع.

FLL
8
108

5-2

– 2017

2017
VEX

22-19
5

VEX
11-10

– 2017

- 2017

 83مشاركًا

11%

IMG

16%

WRO
–
17-15

- 2017

- 2017

9-8

 108مشاركني

4

 692طال ًبا

WRO
–
12-10

2017

13-11

– 2017
6
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- 2017

 71مشاركًا

165

ً
تاسعا

التعليم الدامج في المدرسة اإلماراتية
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إحصائيات التعليم الدامج (أصحاب الهمم)

التعليم الدامج بالمدرسة اإلمارتية (أصحاب الهمم)

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

%0.015

لضمـان تعليـم نوعـي متكافـئ للفئـات جميعهـا ،وتقديـم
خدمـات عالية الجودة للفئـات الخاصة (اإلعاقات المختلفة
وصعوبـات التعلـم)  /أصحـاب الهمـم فقـد قامـت الـوزارة
بتوفيـر العديـد مـن خدمـات التربيـة الخاصـة كالتالي:

2

%3

ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ

ﺍﺿﻄ�ﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

%35

%3

يتـم تقديـم خدمـات التربية الخاصـة التالية بشـكل كامل أو
جزئي حسـب:

1

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ

ﺍﺿﻄ�ﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ

%12

ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘــﻲ ﺑﻬــﺎ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
ﺍﻟﺪﺍﻣﺞ ﺑﻮ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻻﺿﻄ�ﺍﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

%2

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺃ�ﻨﺎﺀ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ

%7

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ :ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﻄﻖ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ،
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄ�ﻴﻌﻲ

3
4

%1

ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

12

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓ�ﻕ ﻭﺧﺒ�ﺍﺕ ﻣﺆﻫﻠﺔ

11

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ��ﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

6

6,559

ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ

ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ�ﻪ

5

65.70%

10

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ�ﻴﺖ
ﻭﺗﺪ��ﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ

7

ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ
ﺩﻣﺠﻪ ﻣﻊ ﺃﻗ�ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

9
8

168

ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ
ﻭﺳﻂ ﺃﻗ�ﺍﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻐ�ﻴﺮ
ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﻵﺧ��ﻦ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ

ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ

ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﻬﺎ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﻌ��ﺰ ﻗﺪ�ﺍ�ﻬﻢ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻨﺤﺪ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

62.40%

64.50%

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

%7

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

2017-2016

%7

ﺍﻷﻣ�ﺍﺽ ﻭﺍﻟﻈ�ﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

%1

ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻲ

%1

ﺗﺄﺧﺮ ﺩ�ﺍﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ

%21
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2016-2015

2014-2015

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ:
ﻳﺘﻢ
ﺗﻬﻴﺌــﺔ ﺍﻟ�ﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎﻋــﺪ ﻭﺩﻭ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴــﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤــﺪ�ﺍﺕ
ﻭﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺍﻟﻜــﻮﺍﺩﺭ ،ﻭﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻓــﻲ ﻓﺼــﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴــﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺃﻭ
ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

الدراسات الخاصة بأصحاب الهمم في برامج الدمج
دراسة 2016

نسـبة اسـتفادة الطلبـة ذوي اإلعاقة والصعوبـات التعلمية
مـن دمجهـم وتعليمهـم مـع أقرانهـم مـن غيـر ذوي اإلعاقة
فـي الصفوف نفسـها .78.92%

دراسة 2014

كانـت نسـبة االسـتفادة  ( 72%بنسـبة تحسـن  ) 8%-7مـع
وجـود عـدد هائـل مـن المتغيـرات والعوامـل ومـع زيـادة
أعـداد الطلبـة.

الرضا عن واقع الخدمات التربوية المقدمة للطلبة أصحاب الهمم ( العينة )4337 :
نتائج استبانات ّ

الطلبة أصحاب الهمم

أولياء أمور الطلبة

االختصاصيون

المعلمون

مديرو المدارس

%83.4

%83.6

%79.6

%68.2

%79.8

مجاالت خدمات التعليم الدامج للطلبة والعاملين
التدريب في مجال التعليم الدامج

الحقيبـة التدريبيـة للتعليـم الدامـج :هـي محتـوى تدريبـي
متخصـص فـي مجـال تعليـم الطلبـة ذوي اإلعاقـة
وصعوبـات التعلـم( أصحـاب الهمـم) بمـدارس التعليـم العام
اشـتمل علـى عشـرة موضوعـات تـم اختيارهـا وفـق معاييـر
عالميـة وإقليميـة ومحليـة تـم تجميعهـا مـن مصـادر علميـة
متنوعـة ،مـع إضافـة بعـض التجـارب والخبـرات العلميـة
الميدانيـة .تهـدف الحقيبـة إلـى تنميـة وعـي المعلميـن
ومديـري المـدارس وأوليـاء األمـور بالمسـتجدات التربويـة
وتفهـم الممارسـات العمليـة والتدريـب عليهـا وفـق أحـدث
المعاييـر العالميـة فـي مجـال تعليـم وتقييـم الطلبـة ذوي
اإلعاقـة وصعوبـات التعلـم ( أصحـاب الهمم ) .مـدة البرنامج
( 20سـاعة تدريبيـة ) ويتـم التنفيـذ مـن قبـل المختصيـن
بـإدارة التربيـة الخاصـة بالتنسـيق مـع إدارة التدريـب والتنمية

أسـبوعيا ،ووفـق البرنامـج الزمني
المهنيـة ،بمعـدل سـاعتين
ًّ
المحـدد لـكل مـادة دراسـية  ،والمسـتهدفون ُهـم :أعضـاء
الهيئـة التعليميـة واإلداريـة بمـدارس التعليـم العـام بالدولة.

تدريب العاملين والمختصين وأولياء األمور

تـم تدريـب معلمـي المـواد والتربيـة الخاصـة والمختصيـن
فـي التربيـة الخاصـة واالختصاصييـن النفسـيين فـي ورش
ودورات متخصصـة حسـب االحتيـاج والمجـال ومـن قبـل
جهـات مؤهلـة وذات خبـرة فـي التربيـة الخاصـة.

تهيئة البيئة المدرسية

يتلقـى الطلبـة مـن ذوي اإلعاقة وصعوبـات التعلم خدمات
التربيـة الخاصـة إمـا فـي الفصـول الخاصـة أو الصفـوف
العاديـة ،وخدمـات غرف المصادر .وفي هذه الغرف الصفية
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يتـم تهيئتهـا بـاألدوات والطـاوالت والكراسـي والسـبورات
مصعـدا
الذكيـة والتقنيـات المسـاعدة .كمـا تـم تركيـب 82
ً
فـي المـدارس مـن أصـل  381مدرسـة حكوميـة .باإلضافـة
إلـى تنفيـذ المنحـدرات فـي مداخـل ومرافـق المـدارس ،
وتنفيـذ دورات الميـاه المتخصصـة لألشـخاص ذوي اإلعاقة.
كمـا يتـم توفير الحافالت المدرسـية المخصصة للطلبة ذوي
اإلعاقـة الحركية.

إنشاء مراكز دعم التربية الخاصة

الرئيـس
بواقـع مركـز فـي كل منطقـة جغرافيـة ،والهـدف ّ
تقييـم وتشـخيص الطلبـة ذوي اإلعاقـة وصعوبـات التعلـم
( أصحـاب الهمـم) ومتابعتهـم فـي المـدارس ،وفـق
أفضـل المعاييـر العالميـة واسـتخدام األسـاليب واألدوات
واالختبـارات الحديثـة فـي عمليتـي التقييـم والتشـخيص ،

وإرشـاد وتدريـب أوليـاء األمور والمعلمين ،وقـد جهزت هذه
سـنويا تقييـم
المراكـز باألثـاث واألدوات المناسـبة .ويتـم
ّ
أكثـر مـن  200حالـة جديـدة باإلضافـة إلـى متابعـة تقييـم
الحـاالت المسـجلة فـي المـدارس .

توفير األجهزة والتقنيات

تـم توفيـر األجهـزة والتقنيـات المسـاعدة للطلبـة ولفصـول
التربيـة الخاصـة وغـرف المصـادر ولمراكـز دعـم التربيـة
الخاصـة ( ،أجهـزت الحاسـوب الخاصـة بالشـلل الدماغـي ،
واألجهـزة اللوحيـة والبرمجيـات التعليميـة – برامـج قـراءة
الشاشـة -األلعاب التربوية اإللكترونية – السـبورات التفاعلية
– طابعـات برايـل – برنامـج  + OCRإبصـار – مكبـرات رقميـة
محمولـة باليـد – العدسـة المرنـة – عصـا التوجـه والحركـة –
الحاسـب الناطـق  -CCTVحقائـب صعوبـات التعلـم – معـداد
أبيـكاس -أجهـزة  FMلطلاب اإلعاقـة السـمعية -حقائـب
تنميـة المهـارات الحسـية والوظيفيـة والسـبورات الذكيـة
لغـرف المصـادر).

المناهج والخطة التربوية الفردية

معظـم الطلبـة مـن ذوي اإلعاقـة وصعوبـات التعلـم
يتبعـون المنهـاج العـادي نفسـه ،ولكن يتم عمـل التعديالت
والمواءمـات المناسـبة لـكل طالـب وأسـلوب التدريـس
والتقييـم حسـب كل فئـة واحتيـاج .كمـا يتم إعـداد وتطبيق
الخطـة التربويـة الفرديـة لـكل طالـب مـن ذوي اإلعاقـة
أو صعوبـات التعلـم ( أصحـاب الهمـم ) ويتـم عكـس كل
احتياجاتـه والمهـارات التـي يجـب إتقانهـا في الخطـة التي
يتـم تقييمـه مـن خاللهـا .كمـا يتـم توفيـر المناهـج المكبـرة

للطلبـة ذوي اإلعاقـة البصريـة ( ضعـاف البصـر )  ،وتوفيـر
المناهـج المطبوعـة بطريقـة برايـل للطلبـة ذوي اإلعاقـة
البصريـة ( كـف البصـر ).

االمتحانات

يتـم تقييـم الطلبة ذوي اإلعاقة وصعوبـات التعلم بناء على
الخطـة التربويـة الفرديـة  ،ويتـم عمـل لجـان خاصـة تتـم فيها
مراعـاة الطلبـة مثل قـراءة األسـئلة للطلبـة أو الكتابة عنهم
ً
ً
إضافيـا ،أو اسـتخدام التقنيـات المسـاعدة
وقتـا
 ،أو منحهـم
مثـل المكبـرات وتكبير الورقـة االمتحانيـة  ..وغيرها.

الفصول وغرف مصادر التربية الخاصة

توفيـر خدمـات التربيـة الخاصـة فـي فصـول التربيـة الخاصـة
والفصـول العاديـة وغـرف مصـادر التربيـة الخاصـة حسـب
احتياجـات الطالـب ومهاراتـه وقدراتـه ،فـإذا كان الطالـب
فـي فصـل التربيـة الخاصـة يكـون مع عـدد أقل مـن الطلبة،
ويتـم التركيـز على مادتـي اللغة العربيـة والرياضيات وغيرها
للتأكـد مـن إتقـان الطالـب للمهـارات األساسـية .وفـي
غرفـة مصـادر التربيـة الخاصـة يكـون الطالـب فـي الصـف
ً
ً
إضافيـا في مادتي اللغـة العربية أو
دعما
العـادي ويتلقـى
الرياضيـات أو أي مجـال آخـر فـردي أو جماعـي .مـع التأكيـد
علـى انخـراط الطالـب في مواد األنشـطة مع بقيـة الطلبة.

العاملون في مجال التربية الخاصة

الخاصـة بتقديـم خدمات
يقـوم فريـق متخصـص فـي التربيـة
ّ
متنوعـة للطلبـة ذوي اإلعاقـة وصعوبـات التعلـم ( أصحـاب
الهمـم ) فهنـاك( أكثـر مـن  300معلم ومعلمة فـي التربية
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مختصـا كاالختصاصـي النفسـي
الخاصـة ) وأكثـر مـن 65
ً
واختصاصـي النطـق واللغـة واختصاصـي اإلعاقـة البصريـة
واختصاصـي التربيـة الخاصـة يقومـون يتقييـم الطلبـة
ومتابعتهـم وتقديـم الجلسـات العالجية الفرديـة والجماعية.

متوسـط التحصيل الدراسـي للطلبة ذوي
اإلعاقـة وصعوبات التعلم

86.6
83.7

84.4

81.1

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/1016

ً
عاشرا

تنمية رأس المال البشري بالمدرسة اإلماراتية
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إنشاء معهد تدريب المعلمين

مبادرة ِّ
علم ألجل اإلمارات

اإلسـتراتيجية لـوزارة التربيـة والتعليـم تحقيـق كفـاءة متميـزة للموظفيـن والهيئـات التعليميـة والقياديـة بالمـدارس؛ وذلـك لضمـان جـودة وكفـاءة األداء التعليمـي والتربـوي
مـن األولويـات
ّ
والمؤسسـي مـن خلال تنفيـذ العديـد مـن البرامج والمبـادرات التي تهدف إلى زيادة كفـاءة الموظفين والمديرين والمعلمين ورفع مسـتوى أدائهم الكتسـاب المهارات والخبـرات التعليمية
والتربويـة وتزويدهـم بالمعلومـات والمهـارات الالزمـة لكـي يكونـوا قادريـن علـى أداء مهامهم بشـكل أفضل وإحـداث تطوير إيجابي فـي الميدان والتأقلـم مع التغيير في المسـتقبل وذلك
من خلال اآلتي:

1

ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺬﺍ�ﻲ

2

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﻊ ) ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻹﺷ�ﺍﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ (

3

ﺍﻟﻤ�ﺍﻓﻖ

ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪ��ﺐ ﻣﺠﻬﺰﺓ
ﻣﺨﺘﺒ�ﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ� ،ﻭﺑﻮﺕsteam، ،
 ،Fablapﺣﺎﺳﻮﺏ
ﻣﻼﻋﺐ ،ﻣﺼﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﺳﺘ�ﺍﺣﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪ��ﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻏ�ﺍﺽ

4

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ 2017
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺩﺑﻲ

87

3,012

15,065

�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

76

1,764

8,820

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

86

1,807

9,035

1,359

26,021

130,105

ﻋﺠﻤﺎﻥ

5

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ STREAM

إحـدى مبـادرات وزارة التربيـة والتعليـم التـي تبنتهـا الـوزارة
فـي عـام  ،2016وهـي تهـدف إلـى التواصـل والتعـاون
مـع مجتمـع دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،للمشـاركة
فـي تحقيـق رؤيـة التعليـم  2021م  ،هـذه المبـادرة تفتـح
بـاب التطـوع والعمـل ألفـراد المجتمـع جميعهـم ( :الذكـور
واإلنـاث  ،المواطنـون والمقيمـون ) فـي اإلدارات المركزية
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐالحكوميـة  ،بمـا
والمـدارس
بالـوزارة ،والمناطـق التعليميـة ،
ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ
يسـهم فـي تطوير العمل وتحسـينه وتجويـده  ،وذلك باختيار
أفضـل العناصـر الراغبـة فـي المشـاركة والعمـل فـي مجال
ً
وفقا لما هـو مبين
التعليـم حيـث سـجل فـي هـذه المبـادرة
فـي المخطـط أدنـاه.
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ

2015

11,782

478,739

2016

15,130

132,374.8

2017

16,090

988,249

ً
()28طالبا من الجنسـيات جميعها
عام  2017تم اسـتقطاب
للدراسـة فـي جامعـة خليفـة فـي تخصـص الرياضيـات
التطبيقيـة والكيميـاء ،كمـا اسـتقطبت جامعـة اإلمـارات
ً
ً
وفقا لما
()120طالبـا ليصبحـوا (معلميـن للمرحلـة الثانويـة)
هـو مبيـن فـي المخطـط أدنـاه:

22

28

جامعة خليفة
التخصص :الرياضيات
التطبيقية واإلحصاء

جامعة خليفة
التخصص :الرياضيات
التطبيقية والكيمياء

جامعة اإلمارات
التخصص :معلم
للمرحلة الثانوية

2016

2017

2017

ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ

120

1,671

ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
One to one

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ
ﻣﺎﻳﻜ�ﻭﺳﻮﻓﺖ
STREAM
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ Learning Curve
ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎ�ﻴﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

2015

2,076

 512,700ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
إداراتﺳﺎﻋﺔ
96,282
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ومناطق تعليمية
المساعدون  +مديرو
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕالوكالء
رؤساء األقسام  +مديرو
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍ�ﻴﺔ ونوابهم  +مديرو مكاتب وخبراء +
 29,340ﺳﺎﻋﺔ
المدارس ومساعدوهم  +الموجهون  +الموظفون اإلداريون
 51,840ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

40

6

750

قامـت الـوزارة من خلال هذا المشـروع باسـتقطاب خريجي
الجامعـات المتميزيـن وذوي التخصصـات النـادرة؛ لتدريبهـم
وتأهيلهـم للعمـل كمعلميـن حيـث وصـل إجمالـي عـدد
معلمـا.
المتقدميـن ()188
ً

ﺳﺎﻋﺔ
3,528
الثانوية
ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺴﺒﺖ معلمو اللغة اإلنجليزية للمرحلة
 5,500ﺳﺎﻋﺔ
)ﻗﻴﻈﻜﻢ ﻭﻳﺎﻧﺎ( ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
2016
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
 813,680ﺳﺎﻋﺔ

74

موظفو التعليم العالي

314

أعضاء مجلس المعلمين

منحة معلم المستقبل

توفيـر دفعـة جديـدة مـن المعلميـن بجـودة عاليـة فـي
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ
مـادة الرياضيـات
وهـي فرصـة للشـباب اإلماراتـي والعربـي المقيـم داخـل
الدولـة للحصـول علـى الدرجـات العلميـة والدعـم المهنـي،
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ
بكفـاءة عاليـة ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ليصبحـوا ﺍﻟﺨﻠﻴ�
ﻣﻨﺘﺪﻯ
القادمـة
األجيـال
لتعليـم
معلميـن
ﺳﺎﻋﺔ
ﺳﺎﻋﺔاسـتقطاب
 2016تم
مـدارس
طلبـة16,000
مـن2015
الدولـة .ففي عـام 9,000
ً
الجنسـيات جميعها للدراسـة في جامعة
23,505مـن
عدد()22طالبـا
ﺳﺎﻋﺔ
2016
ﺳﺎﻋﺔالرياضيـات التطبيقيـة واإلحصـاء ،وفي
تخصـص
فـي
خليفـة
25,245 2017

مركز فريـد من نوعه
عملـت الـوزارة منـذ  2015علـى إنشـاء
ٍ
فـي الدولـة للتقييـم ،مـن خلال تنفيـذ اختبـارات الكفـاءة
لتقييـم القـدرات والمهـارات والكفـاءات لموظفـي وزارة
التربيـة والتعليـم والمرشـحين للتوظيـف وتولـي المناصـب
القياديـة والترقيـات واكتشـاف الموهوبيـن والمبدعيـن
ﻭﺍﻹﺩﺍ��ﺔ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺴﻴﺔ
أفضـلﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺭﻓﻊ
بطريقـة علمية وعملية.
للوظائف
المتقدمين
واختيـار

 80,172ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ
والعلوم أبوظبي
موظفو اللجنة الوطنية للثقافة
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﺪ��ﺐ
 132,374.8ﺳﺎﻋﺔ

مشروع تأهيل المهندسين
عدد المسجلين في المبادرة

مركز التقييم (تنفيذ اختبارات الكفاءة)

1,300

معلمو اللغة اإلنجليزية للحلقتين األولى والثانية

2016

73
Bett

 2,920ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻹﻳﻔﺎﺩ

2017
2017

194

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ

ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻹﻳﻔﺎﺩﺍﺕ

 2,650ﺳﺎﻋﺔ

 8,640ﺳﺎﻋﺔ

407

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ
مديرو النطاق  +بعض مديري اإلدارات
مديرو المدارس +

2,016

معلمو اللغة اإلنجليزية جميعهم

2,214

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻌﻠﻢ
ﻋﻠﱢ ْﻢ ﻷﺟﻞ
العلوم للمرحلة الثانوية
العربية والرياضيات ومواد
ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ معلمو اللغة
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 1,600ﺳﺎﻋﺔ

174

175

 175ﺳﺎﻋﺔ

 267ﺳﺎﻋﺔ

التنمية المهنية

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ

 .2المدرب المعتمد

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ

خلال عـام  2016تـم تطوير برنامج إعـداد المدربيـن ليكونوا
«قـادة التغييـر» فـي مدارسـهم ،حيـث يعملـون علـى
قيـادة التنميـة المهنيـة داخـل المجتمعـات ،ونقـل الخبـرة
ومشـاركتها بطريقـة احترافيـة ،بما يتناسـب مـع االحتياجات
الخاصـة فـي كل مجتمـع.

14,493

 .1التدريب التخصصي

11,641

11,869

طـورت الـوزارة التدريـب والتنمية المهنية بمـا يضمن حصول المعلميـن على تعليم
وتدريـب مهنـي يتميـز بالجـودة وتحقيـق رؤيـة ورسـالة المدرسـة اإلماراتيـة ،وذلـك
مـن خلال اسـتخدام نظـام التدريـب التخصصي منذ عـام .2015

354

11,067

10,365 10,868

320

100

75

ﻳﻨﺎ�ﺮ 2017
ﻳﻨﺎ�ﺮ

ﺃﺑ��ﻞ

2017

2017

1

20

ﺃﻏﺴﻄﺲ
2016

ﺃﺑ��ﻞ

2016

ﺃﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻨﺎ�ﺮ

2016

ﺃﺑ��ﻞ

2015

ﻳﻨﺎ�ﺮ

2017

2017

ﺃﻏﺴﻄﺲ
2016

ﺃﺑ��ﻞ

2016

ﻳﻨﺎ�ﺮ

2016

2015

679

1,186

310

124

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

1,938

2

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺗﺪ��ﺐ ﻣﺎﻳﻜ�ﻭﺳﻮﻓﺖ

4

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

5

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ

ﺧﺒ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ

2,784
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ4,722 :

2016

2017

ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ�ﻦ – ﻋﺠﻤﺎﻥ  -ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

3

ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﺟﺎﻧﺐ

1,354

ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ2,209 :
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

108

14

ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺗﺪ��ﺐ ﻓ��ﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ

415

ﺩﺑﻲ

ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﺟﺪﺩ

855

10

44

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ132 :

49

ﻣﺪﻳ�ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

ﻣﺎﺭﺱ 2017

ﻣﺎ�ﻮ2017

ﺇﺑ��ﻞ2017

ﺗﺪ��ﺐ1/
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﺗﺪ��ﺐ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ

ﺗﺪ��ﺐ 2 /

ﺗﻘ�ﻴﻢ

�ﻮﻟﻴﻮ 2017

ﺗﺪ��ﺐ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺧﺘﺎﻣﻲ

 .3مجتمعات التعلم المهني
إسـتراتيجية فعالـة للتطويـر المهنـي ،تهيـئ مجتمـع المدرسـة
اإلماراتيـة للتحـول التدريجـي لقيـادة المعلميـن لعمليـة التنميـة
تـم اسـتحداثها فـي العام الدراسـي
المهنيـة فـي مدارسـهم ،وقـد ّ
 2016 - 2017بهـدف توحيـد وإثـراء الممارسـات التعليميـة
التعلميـة بمـا يضمـن الكفـاءة والتكامليـة وإبجاد الفـرص التعليمية
المتكافئـة وفتـح قنـوات التواصـل والتشـاركية المعرفيـة ،لتحفيـز
الجهـود الفرديـة والجماعيـة ،وتفعيـل مبـدأ المسـؤولية الجماعيـة.

سـعت وزارة التربيـة والتعليـم منـذ عـام  2016-2015لتقديـم فرصـة التدريـب العملـي للطلبـة فـي
التخصصـات جميعهـا ،وذلـك مـن خالل التنسـيق مـع الجامعات المحلية كشـركاء في تطويـر العملية
التعليميـة ،حيـث بلـغ إجمالـي عـدد طلبـة الجامعـات الذيـن تـم تدريبهـم () 801طالـب وفـق ماهـو
مبيـن أدناه .
2015\2016

2016\2017

ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﻓ�ﻉ ﺩﺑﻲ

114

122

ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﻓ�ﻉ �ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

86
110

1
2

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

75

20

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺕ

10

22

ﺟﺎﻣﻌﺔ �ﺍﻳﺪ

5

73

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

5

15

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺵ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻐ��ﺮ

7

10

10,966

44,0700

11,300

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴ� ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ

-

1

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺠﻤﺎﻥ

2

22

414

387

ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ – ﻓ�ﻉ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

176

�ﻮﻧﻴﻮ2017

 .4تدريب طلبة الجامعات

إحصائيات تنفيذ مجتمعات التعلم المهني للعام 2017 - 2016

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ508 :
ﺧﺒ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ

190

ﺃﻏﺴﻄﺲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ4,668 :
ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

40
 10ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪ��ﺐ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪ��ﺐ
) 25ﺗﻌﻠﻢ ﺫﺍ�ﻲ ،ﻣﻠﻒ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ(
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪ��ﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ

48,600

648

38

إحصاءات التدريب على التعلم الذكي
1,178

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

163

وهـو عبـارة عـن البرامـج التدريبيـة التخصصيـة التـي تسـتهدف الـكادر التعليمـي،
وتُ نفـذ فـي األسـبوع األول لـكل فصـل دراسـي ،بهـدف بنـاء نظـام شـامل للتنمية
المهنيـة التخصصيـة للمعلميـن ومديـري المـدارس ،ورفـع كفايـات المعلميـن
والمديريـن ضمـن تخصصاتهـم المختلفـة ،وتزويـد المعلميـن بطرائق تدريـس المواد
التخصصيـة بمـا يتناسـب وتطلعـات المدرسـة اإلماراتيـة.

1,171

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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 .5تدريب المعلمين الجدد (ارتقاء)

 .8اإليفاد الخارجي

بدءا مـن عـام  ،2016ومن أهـداف التدريب
تـم اعتمـاد تدريـب المعلميـن الجـدد ً
تهيئـة المعلميـن الجـدد لممارسـة عمليـة التدريـس فـي المدرسـة اإلماراتية من
خلال تفعيـل مجموعـة مـن أحـدث أسـاليب التنميـة المهنيـة  :التدريب المباشـر،
والدراسـة الذاتيـة ،والدعـم واإلرشـاد ،وملـف اإلنجـاز ،والمتابعـة الميدانية ،وقد
والم ّ
خطـط يبيـن مـا تـم تنفيذه بهذا الشـأن.
جديـدا ،
معلمـا
تـم تدريـب ()393
ً
ُ
ً

رحلات خارجيـة تقيمهـا الـوزارة منـذ عـام  2015للفئـات
الوظيفيـة جميعهـا ،وتهـدف للمشـاركة وتمثيـل دولـة
اإلمـارات فـي المحافـل العربيـة والعالميـة سـواء أكان
ذلـك فـي المؤتمـرات أم النـدوات أم االجتماعـات الدوليـة،
واالطلاع علـى أفضـل الممارسـات والخبـرات ونقلهـا إلـى
الميـدان التربـوي وتطبيـق مـا يتناسـب مـع البيئـة الدراسـية
واالحتياجـات التعليميـة.

ﻋﺪﺩ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ

29

116

56,985

393

 .6الورش المجتمعية (المسائية وأيام السبت)
تنفيـذ الـورش المجتمعيـة في األوقات المسـائية في أيام السـبت ،وتسـتهدف
موظفـي وزارة التربيـة والتعليـم والمجتمـع المحلـي خلال عـام  ،2017ويتـم
عـرض موضوعـات فـي مجـاالت مختلفة ( :تربويـة واجتماعية وثقافيـة وتقنية ).

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭ�ﻴﻦ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ

882

46

2,646

43

 .7منتدى الخليج العربي

عدد اإليفادات الخارجية

عدد الموفدين

43

15

20

180

2016

2017

2016

2017

مشاركة موظفي القطاع في رحالت اإليفاد

5

4

معرض ومؤتمر تكنولوجيا
التعليم BETT

& BT Young Scientist
Technology Exhibition

 .9التحول الرقمي في إجراءات التدريب

2016

إطالق نظام إلكتروني
شهادات إلكترونية
احتساب الساعات التدريبية
استبانات إلكترونية
إنشاء حسابات للمعلمين جميعهم
2017

2015
2016
2017

3,200
4,701
5,049

التجربة اإليرلندية
في التعليم

بـدءا مـن عـام 2015علـى تسـهيل إجـراءات التدريـب
يهـدف التحـول الرقمـي إلـى تجـاوز العقبـات التـي تعتـرض مسـيرة التدريـب فـي الـوزارة ،لـذا عملـت الـوزارة ً
المهنـي مـن خلال بوابـة إلكترونيـة ذكيـة تتضمـن مـا يأتـي:

تـم اسـتحداث منتـدى الخليج ،وهو يعـد ً
تربويا يسـتهدف العاملين جميعهم
حدثا
ً
فـي الميـدان التربـوي ،ويشـتمل علـى ورش عمـل متنوعـة تهـدف إلـى تبـادل
بـدءا من عام
الخبـرات فـي مجـال التعلـم والتعليـم ،حيـث تـم تنفيـذ  3منتديـات ً
متدربـا.
 ، 2015وقـد بلـغ عـدد الحضـور ()12950
ً

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ

2

2015

ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ

إطالق نظام إلكتروني
شهادات إلكترونية
احتساب الساعات التدريبية
استبانات إلكترونية
إنشاء حسابات للمعلمين جميعهم

ﻭﻃﻨﻲ �ﺒﺘﻜﺮ
ﻋﻠّ ﻢ ﻷﺟﻞ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ

178
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التعلم عن بعد ()Distance learning
إطالق صفحة مالئمة لألجهزة الذكية
تمكن المعلمين من االستخدام
إتاحة الترشيح الذاتي في الدورات
Learning Curve
Office 365
قناة (يوتيوب) تعليمية
امتحانات إلكترونية
تدريب إلكتروني
إمكانية إصدار تقارير للبرامج المنفذة والساعات
التدريبية والمتدربين ونسبة الرضا

استثمار رأس المال البشري بالمدرسة اإلماراتية
نسبة المعلمين بنصاب  24حصة
بناء على القرار ( )78لسنة  2015بشأن تعديل أنصبة المعلمين
ً
من الحصص في مدارس التعليم العام ،تم ما يأتي:
 .1إعداد لجان لمتابعة الجدول المدرسي وأنصبة المعلمين
 .2إعداد إحصائيات
 .3متابعة تقييم األداء للمعلمين ذوي أنصبة ( )24حصة
 .4سد الشواغر على مستوى القطاع والنطاق

االستثمار األمثل للموارد

1

المادية
والبشرية ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
واإلحالل
الدمج
ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ
قامت الوزارة منذ عام  2015بعمليةﺍﻟﺘﺪ��ﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
الدوليةﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ
لبعض المدارس بما يتالءم مع المعايير ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ
والعالمية،
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺬﺍ�ﻲالمادية
والموارد
وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد الطلبة
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ

والبشرية ،مما يؤدي إلى االستثمار األمثل لـ :

 .1المباني المدرسية
 .2الهيئة اإلدارية والتعليمية

5

إنجازات تنمية رأس المال البشري في أرقام

العام الدراسي

إجمالي المعلمين

عدد المعلمين أنصبتهم 24

الفعلي

مستهدف القطاع

2015

12,375

346

%3

%5

2016

11,276

843

%8

%10

2017

10,340

1,938

%19

%15

2

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
العام الدراسي

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﻊ ) ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻹﺷ�ﺍﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ (

2015
2016
2017

3
419

753

412

663

408

510

عدد المدارس ﺍﻟﻤ�ﺍﻓﻖ

4

عدد القيادة المدرسية

ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪ��ﺐ ﻣﺠﻬﺰﺓ
ﻣﺨﺘﺒ�ﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ� ،ﻭﺑﻮﺕsteam، ،
 ،Fablapﺣﺎﺳﻮﺏ
ﻣﻼﻋﺐ ،ﻣﺼﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﺳﺘ�ﺍﺣﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪ��ﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻏ�ﺍﺽ

مستهدف 2021

%50

ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ

ﺍﻹﻧﺠﺎ�ﺍﺕ

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ 2017
عدد المعلمين
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ

12,375
87

ﺩﺑﻲ
�ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ

76

11,276
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 86
ﻋﺠﻤﺎﻥ

ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪ��ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍ��ﺔ

1,359
10,340

3,012

15,065

1,764

8,820

1,807

9,035

26,021

130,105

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭ�ﻴﻦ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ

2015

11,782

478,739

2016

15,130

132,374.8

2017

16,090

988,249

 512,700ﺳﺎﻋﺔ
 96,282ﺳﺎﻋﺔ
 29,340ﺳﺎﻋﺔ
 51,840ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

6

 80,172ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

 132,374.8ﺳﺎﻋﺔ
 3,528ﺳﺎﻋﺔ

ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺴﺒﺖ
)ﻗﻴﻈﻜﻢ ﻭﻳﺎﻧﺎ( ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

 5,500ﺳﺎﻋﺔ
 813,680ﺳﺎﻋﺔ

ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

الدمج واإلحالل لبعض المدارس بما يتالءم مع المعايير
الدولية والعالمية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد الطلبة
والموارد المادية والبشرية ،مما يؤدي إلى االستثمار األمثل
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ
لـ :
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
 .1المباني المدرسية
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ STREAM
 .2الهيئة اإلدارية والتعليمية
 .3الموارد المالية

ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
One to one

180

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ
ﻣﺎﻳﻜ�ﻭﺳﻮﻓﺖ
STREAM
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ Learning Curve
ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎ�ﻴﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻹﻳﻔﺎﺩ
ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 16,000 2015ﺳﺎﻋﺔ
 23,505 2016ﺳﺎﻋﺔ
 25,245 2017ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
 9,000ﺳﺎﻋﺔ

Bett

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ

ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻹﻳﻔﺎﺩﺍﺕ

 2,920ﺳﺎﻋﺔ

 2,650ﺳﺎﻋﺔ

 8,640ﺳﺎﻋﺔ
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ﻋﻠﱢ ْﻢ ﻷﺟﻞ
ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ

ﻣﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

 1,600ﺳﺎﻋﺔ

 175ﺳﺎﻋﺔ

 267ﺳﺎﻋﺔ

الحادي عشر

جودة رأس المال البشري بالمدرسة اإلماراتية

182

183

نظام إدارة األداء

تقييم كفاءات الهيئة اإلدارية والتدريسية

ً
عالميـا في تقييم
انتهجـت الـوزارة فـي تطويـر النظام أفضـل الممارسـات والمعاييـر المعتمدة
األفـراد مـع الحـرص علـى المحافظة علـى البنية األساسـية العامـة لنظـام إدارة األداء المعتمد
مـن الهيئـة االتحاديـة للمـوارد البشـرية الحكوميـة كـي يسـتجيب لمتطلبـات وخصوصيـة الكادر
التعليمـي ،وتـم تحديـد دورة النظـام بمـا يتوافـق مـع الفتـرة الزمنية لألعـوام الدراسـية ،ويوضح
الشـكل التالـي الفتـرة الزمنيـة للمراحل األساسـية الثلاث للنظام:

ّ
للموظف ،وهي تسـهم بشـكل كبير في تحقيـق األهداف بمـا يملكه الموظف من مسـتوى معين
تعـد كفـاءات الهيئـة اإلداريـة والتدريسـية المحـور األساسـي الثانـي فـي التقييـم الفردي
مـن هـذه الكفـاءات التـي تُ عينـه علـى القيـام بمهامـه الوظيفيـة بالشـكل المطلوب ،وقد سـعت الوزارة إلـى تطوير النظـام لتحديث الكفـاءات التخصصية والفنيـة لوظائف الـكادر التعليمي
أوالهمـا الكفـاءات الخاصـة بوظائـف القيـادة المدرسـية التـي يرتكـز عمـل
بمـا يتسـق مـع األنظمـة األخـرى وخاصـة نظـام ترخيـص المعلميـن ،وانقسـمت الكفـاءات إلـى فئتيـن أساسـيتين ،
ُ
المدرسـية ،وثانيتُ همـا الكفـاءات الخاصـة بوظائـف الهيئـة التعليميـة وهـي الوظائـف التي يتولى شـاغلوها
شـاغليها حـول مهـام إدارة وتنسـيق العمليـات المدرسـية ومتابعـة تنفيـذ الخطـط
ّ
ويوضـح الشـكل التالي هـذه الكفاءات -:
مسـؤولية القيـام بالمهـام والمسـؤوليات المتعلقـة بتنفيـذ العمليـات التعليميـة والتربويـة ،
ّ

يونيو  -سبتمبر

فبراير

مايو  -يونيو

تخطيط األداء

المراجعة المرحلية

تقييم األداء السنوي النهائي

األهداف الفردية للموظف
وتكمـن أهميـة تطويـر النظـام في الربط مـا بين األهـداف الفردية لموظفي الـكادر التعليمي
اإلسـتراتيجية للـوزارة وخاصـة فيمـا يتعلـق باالسـتثمار األمثـل للمـوارد
واألهـداف والمبـادرات
ّ
البشـرية وتجويـد المخرجـات التعليميـة وتعظيـم قيـم االبتـكار والتطـوع والسـعي المتواصـل
وبنـاء عليـه صـدر قـرار وزاري يتضمـن األهـداف الفرديـة المقـررة
للتنميـة المهنيـة المسـتدامة ،
ً
لوظائـف الـكادر التعليمـي ،وتتضمـن هـذه األهـداف المجـاالت الرئيسـية الموضحـة بالشـكل
وفقـا ألهميتهـا وارتباطهـا األصيـل بمهـام
أدنـاه ،وتتفـاوت األوزان النسـبية لهـذه األهـداف
ً
المعلـم وأعبائـه.

الفئات المشاركة في تقييم المعلم

%5

%10

%10

%35

%40

المبادرات
االبتكارية

األعمال
التطوعية

االلتزام والمشاركة
في التدريب

نصاب المعلم

تحصيل الطلبة

كفاءات القيادات المدرسية

القيادة المهنية واألخالقية
المعلم :الحلقة األولىKG+

يعـد مـن أحـدث
ومـن أبـرز مالمـح تطويـر النظـام إقـرار مبـدأ تعدديـة التقييـم للكفـاءات الـذي
ّ
ً
ضمانـا للموضوعيـة والمصداقيـة فـي التقييـم
األسـاليب فـي التقييـم الفـردي (ْ 360درجـة)
ً
وتالفيـا للمالحظـات التـي تـم رصدهـا فيمـا سـبق مـن تقييم وخاصـة عـدم الحيادية مـن الرئيس
المباشـر فـي تقييـم مرؤوسـيه والمجاملات التـي تحـدث فـي هـذا اإلطـار ،وفي هـذا المجال
يشـارك جميـع مـن يتعامـل معهـم المعلـم أو األطـراف ذات العالقـة بمهامـه بنسـب متفاوتـة
كل علـى حسـب أهميتـه مـع الحفـاظ علـى النسـبة الكبيـرة للرئيـس المباشـر ،ويوضـح المثـال
أدنـاه النمـوذج المتضمن المشـاركين في تقييم كفاءات المعلم والنسـبة المقـررة ،وتم العمل
علـى أتمتـة اسـتبانات تخـدم مؤشـرات كل محور من الكفـاءات ويتوافق مع الوظيفـة المقررة،
وتـم تطبيـق التعدديـة للوظائـف المقـررة جميعهـا فـي الـكادر التعليمـي ،وأدرجت فـي الدليل
سـنويا.
اإلرشـادي للنظـام الـذي يتـم تحديثه
ً
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المعلمون (الزمالء)

%55
مدير مدرسة

%30

رئيس وحدة الشؤون
األكاديمية  /معلم أول
الطلبة

أولياء األمور

%5

القيادة اإلستراتيجية

المعلم :الحلقة  2+ثانوية

%55
رئيس وحدة الشؤون
األكاديمية  /معلم أول

القيادة التربوية

القيادة التشغيلية

المعلمون (الزمالء)

مدير مدرسة

كفاءات الهيئة التعليمية

%30

أولياء األمور

%10

%5

%5

%5

السلوك المهني واألخالقي

الممارسات المهنية

المعرفة المهنية
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التطوير المهني

استحداث وظائف قيادية جديدة بالمدرسة اإلماراتية

مدير نطاق مدرسي

مدير أول

مساعد مدير نطاق

نائب مدير أكاديمي

إعادة هيكلة النطاقات المدرسية

الهدف من استحداث الوظائف
1.1ربـط الميـدان التربـوي بـوزارة التربية والتعليـم للوصول
إلـى نظـام تعليمـي رفيع المسـتوى.

مبررات تعليمية تعلمية

مبررات بشرية

مبررات مادية

2.2توحيـد رؤى ومبـادرات تجويـد الممارسـات التعليميـة
فـي مـدارس النطـاق الواحـد والقطـاع ثـم علـى
مسـتوى الدولـة.
3.3بنـاء فريـق عمـل قـوي متماسـك لقيـادة دفـة التغييـر
ً
وفقـا لرؤيـة الدولـة.2021
والتطويـر فـي المـدارس

التركيـز علـى تقديـم دعـم أكاديمـي نوعـي للطلبـة
مـن خلال توفير موارد وحلـول تعليميـة وبنية تحتية
إلكترونيـة عاليـة الكفاءة.

4.4متابعـة الكفـاءة التشـغيلية ،واالحتياجـات المدرسـية
مـن المـوارد الماليـة والبشـرية والمسـتلزمات اإلداريـة.
كافة باألنظمة
5.5متابعـة ومراقبة ضمـان التزام المدارس ّ
والقـرارات والمهـام المسـندة لهـا ،وااللتـزام بتطبيـق
الهيـاكل واللوائـح والنظـم والمنهجيـات المعتمـدة
لتنظيـم العمـل فـي المـدارس ،باإلضافـة إلـى مراجعة
وتحليـل تقاريـر اإلنجـاز الدوريـة مـن المـدارس وإعـداد
التقاريـر حـول سـير العمـل فـي المـدارس وإنجازاتهـا
ومقترحـات تطويـر األداء فيها ورفعهـا للجنة المختصة،
والمراقبـة والتحقـق من أن أنشـطة وأهداف المدرسـة
تصـب فـي تحقيـق رؤيـة ورسـالة وأهـداف الـوزارة
ورؤيـة الدولـة .2021

تعزيـز مبـدأ التسلسـل فـي تدفـق وانتقـال الطلبـة
مـن حيـث نـوع الجنـس والمرحلـة الدراسـية
تعميـم التجـارب الناجحـة بيـن مجموعـة المـدارس
علـى مسـتوى النطـاق والمجمعـات المدرسـية

االسـتثمار األمثـل فـي إدارة المـوارد البشـرية مـن
هيئـات إداريـة وفنيـة وتعليميـة.
تعزيـز كفـاءة وفاعليـة مجتمعـات التعليـم المهنـي
للتدريـب المسـتمر
دعم وتعزيز تطبيق مشروع المدير األول
دعم وتعزيز دور المعلم األول

نقـل وتبـادل الخبـرات التربويـة بيـن المـدارس فـي
النطاقـات والمجمعـات

186

187

االسـتثمار األمثـل للمبنـى المدرسـي وضبـط
الكثافـة الطالبيـة فـي الشـعب الصفيـة والتهيئـة
المسـتقبلية لدمـج المـدارس .
الوصـول إلـى اكتمـال أنصبـة المعلميـن أو الحـد
األعلـى للنصـاب
اإلفـادة مـن االرتباط والتقـارب الجغرافي للمدارس
مـن حيـث مرونـة المتابعـة وانسـيابية النقـل
والمواصلات

مدارس إماراتية بزي مدرسي موحد

مدارس إماراتية بقيادة مدرسية عالية الفعالية
أن يكـون لـدى المـدارس الحكوميـة جميعهـا قيـادات مدرسـية
ذات كفـاءة عاليـة مـن خلال متابعـة:
 .1تقييم األداء
•تحفيـز الفئـات الحاصلـة علـى تقييـم يفـوق بشـكل ملحـوظ
ويفـوق التوقعـات ويلبـي التوقعـات
•دعـم للفئـات التـي تحتـاج لتحسـين عـن طريـق توفيـر برامـج
التنميـة المهنيـة بالتنسـيق مـع قطـاع المـوارد والتدريـب
ا لمهنـي
 .2التقييم المدرسي
ً
وجيـد :نشـر أفضل
•المـدارس الحاصلـة علـى ممتـاز وجيـد
جـدا ّ
الممارسات
•المـدارس الحاصلـة علـى مقبـول وضعيـف وضعيـف
جـدا :إعـداد الدعـم اللازم (فـرق الدعـم – اسـتمارات الدعـم
ًّ
و ا لمتا بعـة )

توحيد الزي المدرسي

 .3استبانات قياس الرضا واألثر
اسـتبانات سـنوية لقيـاس رضـا وأثـر القيـادات المدرسـية علـى
عمليـة التعليـم والتعلـم للفئـات (قطاعـات أخـرى  ،أوليـاء األمـور ،
المعلميـن  ،الطلبـة )

1.1توحيـد الـزي لطلبـة المـدارس علـى مسـتوى الدولـة فـي
القطاعيـن الحكومـي والخـاص.

 .4المقابالت الشخصية للقيادات المدرسية

2.2تخفيـف معانـاة أوليـاء األمـور مـن خلال توفيـر الوقـت
والجهـد والمـال عنـد شـرائهم الـزي المدرسـي ألبنائهـم.

المبررات

مقابالت دورية للقيادات المدرسية لقياس الكفاءة

3.3توفيـر أحـد عناصـر البيئـة المدرسـية الجاذبـة مـن خلال
شـعور الطلبـة بالمسـاواة والعدالـة في التعامـل وتحقيق
التجانـس فـي المظهـر.

 .5إعداد منظومة لتقييم أداء القيادات المدرسية
 .6تحفيـز الكفـاءات العاليـة مـن المعلميـن ورؤسـاء الوحـدات
 .....إلـخ للترشـح إلـى وظائـف القيـادات المدرسـية

4.4تهيئـة الجـو النفسـي المالئـم وتوفيـر الدافعيـة لـدى
الطلبـة لممارسـة األلعـاب الرياضيـة بـزي موحـد فـي
جـو يسـوده اإلحسـاس بأهميـة الرياضـة  ،وأنهـا جـزء مـن
المنهـاج المدرسـي.

 .7إعداد لقاءات دورية مع القيادات المدرسية

5.5توفيـر مالبـس رياضية بمواصفـات عالمية تحقـق متطلبات
الصحة والسلامة.
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األهداف

1.1يعزز قيم المساواة والعدالة في نفوس الطلبة.
2.2يسـهم فـي تكويـن اتجاهـات إيجابيـة نحـو النظـام
المدرسـي ،ويعـزز قيـم الـوالء والمسـؤولية المجتمعيـة.
 3.3يقـوي الروابـط والعالقـات اإليجابيـة بيـن الطلبـة
وشـعورهم باالنتمـاء لمجتمـع المدرسـة.
4.4يعكـس الـزي المدرسـي أصالـة المجتمـع وعراقتـه
والتمسـك بعاداتـه وتقاليـده.
5.5يسـهل االنتقـال خلال العـام الدراسـي فـي الحلقـة
الدراسـية ذات الـزي الموحـد مـن مدرسـة إلـى أخـرى.
6.6يحـدد الجهـات المصنعـة للـزي ومراكـز توزيعـه مـن قبـل
وزارة التربيـة والتعليـم.
7.7تحـدد أسـعار موحـدة لـكل حلقـة دراسـية لـكل مـن الـزي
المدرسـي والرياضـي.
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الثاني عشر

المنشآت والمرافق التعليمية بالمدرسة اإلماراتية
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تطوير المنشآت التعليمية
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ﺍﻻﺑﺘــﻜﺎﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨــﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳــﻲ ﺃﺣــﺪ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣــﺎﺕ ،
ﺑــﺪﺀﺍ ﻣــﻦ ﻋــﺎﻡ  2017ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟــﻲ
ﺗــﻢ ﺗﻄﻮ�ﺮﻫــﺎ
ﻭﻗــﺪ ﱠ
ً
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إنجازات قطاع التعليم العالي
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تشكيل اللجان

2

قام قطاع التعليم العالي بتشكيل العديد من اللجان وهي كاآلتي:

1

تـم إعـادة تشـكيل اللجنـة الوطنيـة لتنسـيق البعثـات والمنح الدراسـية برئاسـة
وزيـر الدولـة لشـؤون التعليـم العالـي والمهـارات المتقدمـة؛ وذلـك بهـدف
توجيـه نظـام االبتعـاث والمنـح الدراسـية وضمـان التكامـل والتنسـيق بيـن
جهـات االبتعـاث بالدولـة حيـث تختـص اللجنـة بمـا يأتـي:

تـم إعـادة تشـكيل المجلـس التنسـيقي للتعليـم العالـي والبحـث العلمي
حيـث تتضمـن أهـم مسـؤولياته مـا يأتي:
1.1التنسـيق بيـن الخطـط اإلسـتراتيجية لمؤسسـات التعليـم العالـي الرسـمية ،
وتحقيـق التوافـق والتكامـل مـع حقـول التخصـص المختلفـة بمـا يتناسـب
مـع الرسـالة التعليميـة لـكل مؤسسـة  ،ومـع حاجـة المجتمـع وسـوق العمـل
2.2تحقيـق التنسـيق والتكامـل بيـن ميزانيـات مؤسسـات التعليـم العالـي
الرسـمية ورفـع توصيـات ومقترحات بخصوصهـا إلى وزارة التربيـة والتعيم-
شـؤون التعليـم العالـي

1.1وضـع تصـورات حـول تطويـر األطـر التنظيميـة لنظـام البعثـات الدراسـية فـي
الدولـة  ،وبمـا يتوافـق مـع القوانيـن واألنظمـة المعمـول بهـا فـي الـوزارة

3.3متابعة أداء مؤسسـات التعليم العالي الرسـمية ودراسـتها بشـكل مسـتمر ،
وتقييـم مخرجاتهـا ومـدى توافقها مع متطلبات سـوق العمل

2.2وضـع تصـورات حـول األولويـات اإلسـتراتيجية ومؤشـرات أداء واضحـة لنظـام
البعثـات ،وذلـك بالتنسـيق مـع قطـاع التعليـم العالـي وسـوق العمـل بالدولـة
لضمـان تحقيـق المـردود األفضـل لنظـام البعثـات الدراسـية وفاعليتـه وبمـا
اإلسـتراتيجية للـوزارة
يتوافـق مـع الخطـط
ّ

4.4التنسـيق بيـن خطـط وسياسـات قبـول الطلبـة ،واالختبـارات المطلوبـة،
ورسـم السياسـات لرفـع مسـتوى الطلبـة المقبوليـن فـي مؤسسـات
التعليـم العالـي الرسـمية
5.5تحديـد السـعة االسـتيعابية فـي كل مؤسسـة مـن مؤسسـات التعليـم
العالـي االتحاديـة قبـل بدايـة العـام الدراسـي

3.3إنشـاء قاعـدة بيانـات وطنيـة عـن نظـام البعثـات والمنـح الدراسـية بالدولـة
بالتنسـيق مـع الـوزراة

6.6التنسـيق مـع مؤسسـات التعليـم العالـي الرسـمية  ،بمـا يحقـق مسـتوى
فعـال فـي المشـاركة فـي أنشـطة التعليـم والتدريـب والبحـث العلمـي

4.4اقتراح المعايير واألنظمة والسياسات الخاصة بنظام االبتعاث
5.5التنسـيق مـع الـوزارة فيمـا يتعلـق بتطويـر أنظمـة وسياسـات وآليـات متابعـة
جهـات االبتعـاث للطلبـة وخاصـة فيمـا يتعلـق بتوظيـف الخريجيـن

7.7اإلشـراف علـى مؤسسـات التعليـم العالـي الرسـمية للتأكـد مـن تحقيقهـا
لمهامهـا وتطبيقهـا للسياسـات واألنظمـة بمـا فيهـا تطبيـق سياسـات
التعليـم العالـي الصـادرة مـن وزارة التربيـة والتعليم-شـؤون التعليـم العالـي

6.6المساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم المنح الدراسية
7.7التنسـيق بيـن جهـات االبتعـاث لتبـادل المعلومـات وأفضـل الممارسـات فيمـا
بينها
8.8اقتراح جدول المخصصات المالية والمكافآت الخاصة بالطلبة

8.8تعزيـز المبـادرات التعاونيـة المشـتركة بيـن مؤسسـات التعليـم العالـي
الرسـمية ووزارة التربيـة والتعليم-شـؤون التعليـم العالـي
9.9دراسـة واقتـراح مبـادرات وخطـط تطويريـة بقطـاع التعليـم العالـي بمـا
يحقـق االرتقـاء بمسـتوى التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
1010التنسـيق فـي مجـال جمـع المعلومـات واإلحصـاءات المؤسسـية وتحليلها
ونشـر الدراسـات والتقاريـر المنبثقـة منها
1111مراجعة آليات تمويل مؤسسات التعليم العالي الرسمية
1212مراجعـة آليـة ومنهجيـة عمـل النظـام المركـزي لبيانـات التعليـم العالـي
وضمـان صحـة ودقـة البيانـات المسـتخرجة عـن الجامعـات والكليـات
االتحاديـة باعتبارهـا المرجـع األساسـي لمؤشـرات األداء
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تـم إعـادة إنشـاء لجنـة معادلـة شـهادات التعليـم العالـي مـع مشـاركة
واسـعة مـن الجامعـات حيـث تقـوم اللجنـة بمـا يأتـي:
تـم االنتهـاء مـن تطويـر اإلسـتراتيجية الوطنيـة للتعليـم العالـي 2030
وذلـك ضمـن تطلعـات دولـة اإلمـارات إلـى تطوير خريجـي نظـام تعليم عال
مزوديـن بالمعرفـة والمهارات واالسـتقاللية ومحفزيـن بالقيم  ،وإلى تطوير
عـال يتمتـع بالجـودة واالبتكار والكفـاءة والمواءمة مع سـوق
نظـام تعليـم
ٍ
العمـل  ،وبمـا يسـهم فـي تحقيق رؤية اإلمـارات  2021بمحوريهـا واألجندة
الوطنيـة ورؤيـة الـوزارة إلـى خلق اقتصاد معرفي تنافسـي عالـي اإلنتاجية
ولبنـاء نظـام تعليمـي رفيـع المسـتوى من ّ
األول بناء علـى توجيهات
الطـراز ّ
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم  -رئيـس مجلـس الـوزراء –
حاكـم دبـي  -رعاه اهلل  -والمسـاهمة فياإلسـتراتيجية الوطنية لالبتكار في
قطـاع التعليـم والتـى تـم إطالقهـا عام  ، 2014وقـد تم إعداد اإلسـتراتيجية
بنـاء على:
الوطنيـة للتعليـم العالـي ً

1.1النظـر فـي الشـهادات الدراسـية الممنوحـة مـن مؤسسـات التعليـم العالـي
وفقـا للمعاييـر األكاديمية المتعـارف عليها
خـارج الدولـة ومعادلتهـا بمثيالتهـا ،
ً
والمعتمـدة مـن الـوزارة
2.2إعـداد وتحديـث دليـل قوائـم مؤسسـات التعليـم العالـي خـارج الدولـة التـي يتم
اعتمادها
3.3اإلعـداد والتطويـر المسـتمر للمعاييـر والشـروط الالزمـة لمعادلـة الشـهادات
الصـادرة مـن مؤسسـات التعليـم العالـي خـارج الدولـة
4.4تم تشكيل لجنة معادلة شهادات التعليم العام حيث تقوم اللجنة بما يأتي:
•النظـر فـي الشـهادات الدراسـية الممنوحـة مـن مؤسسـات التعليـم العـام داخـل وخـارج
وفقـا للمعاييـر األكاديميـة المتعـارف عليهـا والمعتمدة من
الدولـة  ،ومعادلتهـا بمثيالتهـا
ً
الوزارة
•إعـداد وتحديـث دليـل قوائـم مؤسسـات التعليـم العـام داخـل وخـارج الدولـة التـي يتـم
اعتمادهـا
•اإلعـداد والتطويـر المسـتمر للمعاييـر والشـروط الالزمـة لمعادلـة الشـهادات الصـادرة مـن
مؤسسـات التعليـم العالـي خـارج الدولـة

1

5.5تـم إعـادة تشـكيل لجنـة البعثـات فـي عـام  2017بحيـث تتولـى اللجنـة المهـام
اآلتية:
•اقتراح السياسة العامة للبعثات والمنح الداخلية
•اقتراح تعديل مواد قانون البعثات والئحته المالية
سنويا والمنح الداخلية
•تحديد واعتماد معايير االبتعاث
ًّ
•تحديد التخصصات حسب احتياجات سوق العمل
•تحديد عدد المبتعثين حسب الميزانية السنوية المرصودة
•اعتماد الالئحة األكاديمية لقانون البعثات
•دراسة الحاالت المستجدة للطبة المبتعثين  ،واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
•تحديد معايير للمؤسسات التعليمية المحددة لالبتعاث
•وضـع آليـة لمراجعة ودراسـة الطلبات،وآلية احتسـاب العالمات حسـب المعايير التي سـيتم
اعتمادها
•وضع آلية لمواعيد إصدار الموافقات الخاصة بالبعثات

2

دراسة الوضع الحالي للتعليم العالي في الدولة

3

نتائج اللقاءات مع الشركاء اإلستراتيجيين

4

•التنسيق مع الجهات الرسمية المختلفة بالدولة من جهة ومع الجامعات من جهة أخرى
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االطالع على أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي

وضع إستراتيجية التعليم العالي

كما ترتكز اإلستراتيجية الوطنية على  4محاور رئيسية تتطلع إلى تطوير نظام التعليم العالي:

حيث تشمل اإلستراتيجية والرؤية طموحات نظام التعليم العالي وتأهيل جيل المستقبل ،التي تنبثق منها
التحوالت اإلستراتيجية الرئيسية والمبادرات ااإلستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية كاآلتي:

الرؤية

الجودة

عالميا من
دعم مؤسسات التعليم العالي للتنافس
ًّ
خالل تطبيق معايير اعتماد عالية الجودة وتوفير
حوافز للمؤسسات ،وتأهيل هيئة تدريس مميزة.

الرسالة

حد
تعليـم عالـي الجـودة في المسـارات المهنية واألكاديميـة على ٍ
سـواء ،يحقـق مخرجـات بحثيـة مؤثـرة تسـهم فـي رفد عجلـة اقتصاد
مبني علـى المعرفة.

تجهيـز جيـل يحمـل رايـة المسـتقبل فـي دولـة اإلمـارات ،يتمتـع
بأعلـى المسـتويات العلميـة والقيـم األخالقيـة واإليجابيـة ،وذلك
لضمان االسـتمرارية وتأمين مسـتقبل سـعيد وحياة ُفضلى لألجيال
القادمـة ،ورفـع مكانـة الدولـة لمنافسـة أفضـل دول العالـم.

المواءمة

إعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق
العمل بقطاعيه العام والخاص ،وذلك من خالل بناء
شراكات مع القطاع الخاص في مراحل التعليم
العالي جميعها من تصميم وطرح البرامج والتدريب.

المهارات

المعرفة

االعتماد على الذات

القيم

مسلحون بالمهارات الفنية والعملية ،منتجون
وقادرون على دفع عجلة االقتصاد في الدولة
في كال القطاعين العام والخاص.

متخصصون ومحترفون بقطاعات ضرورية لبناء
اقتصاد معرفي والمشاركة بفعالية في مسارات
األبحاث ،وريادة األعمال وسوق العمل.

قادرون على التفكير النقدي والعمل بطريقة
مبتكرة وبعقلية ريادية تمكنهم من بناء
مسيرتهم التعليمية والمهنية.
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التحوالت المتعلقة بمحور المواءمة

معايير وطنية لضمان الجودة :تطوير منظومة معايير
وطنية عالية المستوى ومرنة تحقق احتياجات الدولة مع
كافة؛
وضع نظام فعال لضمان الجودة في أجزاء النظام ّ
وذلك للوصول إلى نظام تعليمي عالي الجودة.

روابط سوق العمل :تعاون مؤسسي مع سوق
العمل من خالل تشكيل مجلس القطاع الخاص
الذي بدوره سيشارك في تنسيق المدخالت
المتعلقة بالمحتوى ،وإبداء المالحظات فيما
يتعلق بنتائج الخريجيين وتوجيه الشراكة مع
المؤسسات الخاصة لتوفير فرص مهنية للطالب
وتمويل بعض البرامج مثل سنة تفرغ لألعمال
الريادية.

عال قوية ومتخصصة :الترويج لتخصص
مؤسسات تعليم ٍ
برامج المؤسسات االتحادية وزيادة فعالية إدارتها،
وإعطاؤها المزيد من المرونة بتحقيق الجودة.

تجربة دراسية شاملة للطالب :توفير مسيرة
تعليمية عالية الجودة ومخصصة لكل طالب من
خالل مسارات أكاديمية متكاملة ،وتزويد الطلبة
بخبرات مهنية غنية إلى جانب توسيع نطاق العمل
التطوعي واألنشطة الالصفية ذات الجودة
وفرص تمويل هذه األنشطة وتوفير بوابة موحدة
شاملة لمسيرة الطالب باإلضافة لوضع معايير
واضحة للخدمات الطالبية.

حوافز لدعم جودة النظام :تحسين الجودة المؤسسية
ومخرجات التعليم من خالل نظام تصنيف شفاف مبني
على الجودة وربط التمويل المقدم للجامعات االتحادية
بمؤشرات األداء.

يتمتعون بأخالقيات عمل عالية ،متمسكون
بقيمهم وهويتهم الوطنية ،متسامحون
ومنفتحون على الثقافات.

عال ذات إنتاجية
الوصول إلى مؤسسات تعليم
ٍ
عال للطلبة ،وبرامج
عالية ،ومعدل استكمال
ٍ
أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة.

رئيسا لتحقيقإستراتيجية التعليم العالي وتطلعاته:
حيث تستند محاور تطوير نظام التعليم العالي على ّ 11
تحو ًل ً

التحوالت المتعلقة بمحور الجودة

كما ترتكز اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على  4محاور رئيسية لتأهيل جيل المستقبل:

االبتكار

تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تُ ؤهل وتستقطب
أفضل الباحثين ،كما توفر تمويال تنافسيا يركز على
تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة تسهم في رفد عجلة
اقتصاد مبني على المعرفة.

الكفاءة

هيئة تدريس متميزة :خلق رافد من اإلمارتيين المؤهلين
والمتميزين لالنضمام للكادر األكاديمي في الجامعات
من خالل توفير منح دراسية متميزة  ،وتطوير برنامج
إلشراك المديرين التنفيذيين من القطاع العام والخاص
في إعطاء المحاضرات الجامعية  ،واستقطاب نخبة
من الخبراء األكادميين العالميين من خالل حزمة من
المميزات.
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التحوالت المتعلقة بمحور االبتكار

منظومة حاضنة لالبتكار :االستثمار في
المعرفة وتوفير منظومة شاملة حاضنة
تطور وتنشئ مجموعة متميزة من
لالبتكار ،
ّ
الباحثين ،وتدعم التسويق التجاري لألبحاث
ولألفكار المبتكرة في الدولة.
بيئة تمويلية تنافسية :تطوير وتنمية
صناديق دعم البحث العلمي والتطوير
بحيث ترتكز على زيادة التمويل البحثي
التنافسي  ،باإلضافة إلى تطوير برامج
التمويل المشترك مع القطاع الخاص لدعم
البحث والتطوير

التحوالت المتعلقة بمحور الكفاءة

تحسين الكفاءة المالية :المساهمة في تقليل التكاليف
التشغيلية من خالل تعزيز كفاءة النفقات التشغيلية وتحسين
العمليات وتحسين استخدام البنية التحتية وزيادة كفاءة
أعمال الصيانة وتوسعة نطاق مصادر اإليرادات الخارجية.
هيكلة البرامج األكاديمية وآلية تقديمها :ضمان فعالية
تقديم البرامج األكاديمية من خالل التركيز على البرامج
الواسعة النطاق ،والعالية القيمة ،والحد من تكرار البرامج
بين الجامعات االتحادية ،مع االستفادة من النماذج
التعليمية كالتعليم اإللكتروني باإلضافة إلتاحة تحويل
الساعات الدراسية بين المؤسسات التعليمية لتوفير المرونة
في مسارات التعليم والحد من التداخل بين المؤسسات
االتحادية.
تحسين معدالت استكمال الدراسة لدى الطلبة :ضمان
توفير تطابق مثالي بين قدرات الطالب وخياراته األكاديمية،
وتأجيل فترة اختيار التخصص دون المساس بالفترة الالزمة
إلنهاء الدراسة  ،وتسهيل تقدم الطلبة في النظام من
خالل تحديد األفراد المحتمل تركهم للدراسة وتقديم الدعم
األكاديمي واإلرشادي الالزم لهم.

محور المواءمة

محور االبتكار

يعد االبتعاث أحد أهم األدوات التي تستخدمها الوزارة لمواكبة
التقدم والتطور في أساليب التعليم والتدريب التي يشهدها
العالم ،بما يطور األداء ويكسب الخبرات لدعم مخرجات المنظومة
التعليمية كعنصر مهم في عملية التنمية المستدامة ،من خالل
متميزً ا لتلبية احتياجات الدولة
إعدادا
إعداد القيادات المستقبلية
ّ
ً
من القوى العاملة المؤهلة تأهيال عاليا ،وذلك عبر إدارة عمليات
ابتعاث المواطنين بكفاءة .ولتحقيق ذلك فقد تم :

إيمانً ا بالدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في تطبيق سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،
من خالل األدوات العديدة التي توفرها ،ووفق أفضل المعايير العالمية  ،فقد تم توفير البنية التحتية
المتخصصة في مجاالت البحث والتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،كما تشرف الوزارة
على متابعة تنفيذعدد من مبادرات اللجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بالتنسيق مع مؤسسات
التعليم العالي االتحادية في الدولة :

1.1بـدءاً مـن ينايـر  2016تـم إدراج مناهـج االبتـكار وريـادة األعمال كمسـاق إلزامي معتمد
بالتعـاون مـع مركـز جامعـة (سـتانفورد) للتطوير المهني فـي جامعات الدولـة جميعها.
2.2عقـدت جامعـة زايـد وجامعـة اإلمـارات مجموعـة مـن النـدوات وورش العمـل ذات
العالقـة باالبتـكار وريـادة األعمـال
3.3اسـتقطاب رواد األعمـال لالسـتفادة مـن خبراتهـم مـن خلال المحاضـرات وورش العمل
والـدورات التدريبيـة لتعزيـز المفهـوم العملـي لالبتـكار وريـادة األعمـال ،حيـث نظمـت
مؤخـرا "منتـدى تعليـم االبتـكار وريـادة األعمـال".

2.2فضـاءات االبتـكار ( )Innovation Spacesفـي كليـات التقنيـة العليـا  ،تهـدف فضـاءات
االبتـكار إلـى تمكيـن الطالـب مـن المهـارات العلميـة والعمليـة التـي يتطلبهـا سـوق
ا لعمل

3.3تحديد التخصصات بحيث يكون لها تصنيف في الجامعة
ضمن أفضل  200تخصص على مستوى العالم بتصنيف QS
العالمي

وقد تم إجراء أول مسح وطني لتتبع مسار الخريجين على
مستوى الدولة  ،ومجموعة من  17،071خريجا من عام ،2016
حيث يهدف هذا االستبيان إلى توفير مؤشرات للوزارة في
مجاالت مهمة مثل معايير االعتماد ،وتوظيف الخريجين ،والبحث
عن فرص العمل ،والرضا عن المؤسسات التعليمية ،وسيتم إجراء

مبادرة نشر ثقافة البحث والتطوير بين طالب الجامعات

1.1حيـث تـم إنشـاء متنـزه جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة للعلـوم واالبتـكار فـي
2015 /11 /17

2.2اعتماد تصنيف  QSكآلية الختيار الجامعات والتخصصات,
وتحديد  200جامعة على مستوى العالم بتصنيف QS
العالمي لالبتعاث

تم إطالق مبادر (شورك) وهي منصة إلكترونية تفاعلية بين طلبة
التعليم العام والطلبة المبتعثين تهدف إلى توفير قنوات تواصل
مفتوحة لدعم الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة

تهـدف المبـادرة إلـى دعـم البحـث العلمـي بهـدف بنـاء وتعزيز البحـث والتطوير فـي مجاالت
ذات قيـم إسـتراتيجية كبـرى للدولـة وخاصـة فـي القطاعـات ذات األولويـة (كالطاقـة،
والتطبيقـات التكنولوجيـة... ،إلـخ)"

مبادرة إطالق المتنزهات العلمية والتكنولوجية ومراكز رواد االبتكار في
مؤسسات التعليم العالي

1.1مراجعة وتحديث الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ()4
لسنة  1984في شأن البعثات والمساعدات الدراسية

بلغت أعداد الطلبة المبتعثين في الخارج في عام  2017نحو
 1000طالب وطالبة في مختلف الدرجات العلمية و مختلف
التخصصات  11% ،في أفضل  50جامعة وتخصص على مستوى
العالم  ،و  20%في تخصصات نادرة مثل الفضاء  ،الفيزياء  ،النووية
والطب  ،و  19%من الطلبة تم ابتعاثهم الى طوكيو  ،شيكاغو
 ،سينغافورة ،بوسطن ،المملكة المتحدة  ،وكانت نسبة الطلبة
الذين تم ابتعاثهم الستكمال درجة الماجستير هي .15%

مبادرة دعم البحث والتطوير

4.4تـم توقيـع اتفاقيـات تعـاون بيـن جامعـة زايـد و جامعـات عالميـة بهـدف إطلاق برنامـج
تبـادل وتدريـب ألعضـاء الهيئة التدريسـية
5.5تـم عقـد اتفاقيـات لتبـادل األنشـطة العلميـة بيـن الجامعـات باإلضافـة الـى تفعيـل
التعـاون بيـن جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ورابطـة الجامعـات اآلسـيوية (Asian
)University Alliance

ً
حلـوال مسـتدامة
 3.3تـم تدشـين مختبـر (روبوتـي) للتصنيـع الذكـي فـي جامعـة زايـد يوفـر
للتصميـم ،ويلبـي معاييـر الصناعـة الدقيقـة

مبـادرة إطلاق مسـاق االبتـكار وريـادة األعمـال فـي الجامعـات وربطهـا فـي
المتنزهـات العلميـة والتكنولوجيـة

هذا المسح بشكل دوري على دفعات الخريجين من مؤسسات
التعليم العالي جميعها في الدولة
تم إطالق نظام "المستند الذكي" للتحقق من صحة الشهادات
األكاديمية الصادرة من جامعات خارج الدولة حيث يهدف النظام
إلى اختصار اإلجراءات المتبعة في عملية التحقق من صحة
الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات ومؤسسات تعليمية خارج
الدولة لمواطني دولة االمارات  .ويتيح هذا النظام للمتعاملين
توفير الجهد والوقت الالزم إلنجاز معادلة الشهادات باإلضافة إلى
توفير أعلى درجات الحماية للبيانات ونقلها بطريقة آمنة وسريعة
من الملحقيات الثقافية خارج الدولة إلى وزارة التربية والتعليم،
باإلضافة إلى تسهيل عملية التحقق من البيانات
زاد العدد الكلي لمؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة
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ً
سابقا) من ()16
التربية والتعليم (التعليم العالي والبحث العلمي
مؤسسة في عام  2000إلى ( )56في عام  ،2010ثم إلى ()74
بنهاية عام  ، 2016وتحظى إمارة دبي بالعدد األكبر من هذة
المؤسسات ( 32مؤسسة) تليها إمارة أبو ظبي ( 27مؤسسة) ،
وأتاحت هذه الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها
طالبا وطالبة في عام 2000
زيادة في عدد الطلبة من ()46,835
ً
إلى ( )139,559في عام  2016بزيادة قدرها نحو 300%
وواكبت هذه الزيادة المضطردة في عدد مؤسسات التعليم
العالي المرخصة من الوزارة زيادة كبيرة في عدد البرامج التعليمية
ً
برنامجا في عام  2010إلى
التي تقدمها والتي زادت من ()464
ً
برنامجا في عام 2017
()933

مبـادرة إنشـاء قسـم ومكاتـب نقـل التكنولوجيـا فـي وزارة التربيـة والتعليـم
ومؤسسـات التعليـم العالـي

1.1تـم التعاقـد مـع مركـز (سـتانفورد) للتنميـة المهنيـة ،والتّ ابـع للجامعـة نفسـها بإعـداد
مناهـج االبتـكار وريـادة األعمـال وتدريـب أعضـاء الهيئـات التدريسـية مـن الجامعـات
اعتبـارا
الحكوميـة والخاصـة المعتمـدة فـي الدولـة علـى هـذه المناهـج ليتـم تدريسـها
ً
مـن العـام 2016

تـم إعـداد دراسـة للحاجة إلنشـاء قسـم ومكاتب نقـل التكنولوجيا فـي وزارة التربيـة والتعليم
عـن طريـق تحليـل المعلومـات المتوفرة والمنشـورة عن تمويـل البحوث فـي الدولة ومكاتب
نقـل التكنولوجيـا القائمـة باإلضافـة إلـى اسـتبيان ومقابلات شـخصية مع مجموعـات مختارة
وأيضا عمـل ورش تفاعلية.
مـن أعضـاء هيئـة التدريـس والبحث فـي الجامعـات ،
ً

2.2تـم تدريـب  30عضـو هيئـة تدريـس مـن  20جامعـة حكوميـة وخاصـة عـن طريـق عقـد
ورش عمـل وتنظيـم جلسـات إرشـادية

مبادرة تركيز االبتعاث على المجاالت التي تقود االبتكار في الدولة

أطلقـت الـوزارة "جائـزة رواد االبتـكار" ،إيمانً ـا منهـا بأهميـة مكافـأة التميـز البحثـي
واالبتـكار ،ودعـم بنـاء وتطويـر القـدرات البحثيـة للطلبـة اإلماراتييـن فـي مؤسسـات التعليـم
العالـي داخـل وخـارج الدولـة ،تحقيقاً لرؤيـة اإلمارات ،2021واإلسـتراتيجية الوطنيـة لالبتكار
احتلـت اإلمـارات العربيـة المتحـدة المرتبـة األولـى عربيـاً والمرتبـة  41عالميـاً فـي مؤشـر
وفقـا للتقريـر الذي أطلق فـي المقر األوربـي لألمم المتحدة
االبتـكار العالمـي لعـام 2016
ً
بمدينـة جنيـف بعـد أن كانـت فـي المرتبـة  47في المؤشـر العام لالبتكار في عـام  2015و
تقدمـت الدولـة إلـى المركـز  35عالميـا في عـام 2017

1.1قامـت الـوزارة بتحديـث شـروط ومعاييـر االبتعـاث لزيـادة أعـداد الطلبـة المقبوليـن في
تخصصات  ، STEMكما قامت بوضع خطط السـتقطاب طلبة الدراسـات العليا للدراسـة
علـى مقاعـد علميـة مرتبطة باقتصـاد المعرفة
2.2أكثـر مـن  %60مـن الطلبـة المبتعثيـن تـم ابتعاثهـم السـتكمال التخصصـات المرتبطـة
بشـكل مباشـر فـي مجاالت/قطاعـات االبتـكار ،وتشـمل التخصصـات المدرجـة ضمـن
القطاعـات التاليـة  :الفضـاء والفيزيـاء ،الصحـة و العلـوم الطبيـة  ،التعليـم  ،التكنولوجيـا
الهندسـة ،الطاقـة المتجـددة
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أعلـن تقريـر االبتـكار العالمـي الصـادر عـن معهـد "إنسـياد" ،فـي نوفمبـر
تبـوء الدولـة المركز األول عالميا في "مؤشـر نسـبة اسـتقطاب
 ،2015عـن ُّ
الطلاب األجانـب فـي مؤسسـات التعليـم العالـي"
حرصا من وزارة التربية والتعليم على التحاق الطلبة بالمؤسسـات التعليمية
ً
المعتمـدة والمرخصـة فـي الدولـة ،وفـق أرقـى المعايير الدوليـة ،ولضمان
أفضـل مخرجـات تتلاءم تخصصاتهـا مـع متطلبـات سـوق العمـل اإلماراتيـة
المسـتقبلية ،تراجـع مفوضيـة االعتمـاد األكاديمي التابعة للوزارة باسـتمرار
مـدى اتسـاق المخرجـات التعليميـة للبرامـج األكاديميـة المقدمـة لالعتماد

مـع توصيـف المسـتوى المناظـر لـكل منهـا فـي منظومـة المؤهلات
الوطنيـة فقـد تـم إعـداد نسـخة مطـورة مـن سياسـات ومعاييـر الترخيـص
واالعتمـاد تتسـق مـع التطورات والمسـتجدات فـي مجال التعليـم العالي
وضمـان جودته
تـم حتـى اآلن االنتهـاء مـن زيـارات فرق التقييـم الخارجـي ل ( )79%البرامج
األكاديميـة التـي تقدمهـا الجامعـات الحكوميـة مـن إجمالـي عـدد ()181
برنامجـاً أكاديميـاً تطرحهـا جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،وجامعـة
زايـد ،وكليـات التقنيـة العليـا ،وكليـة الدفاع الوطنـي ،وأكاديميـة اإلمارات

للدبلوماسـية .وينتظـر االنتهـاء مـن التقييـم الخارجـي العتماد بقيـة البرامج
التـي تطرحهـا هـذه الجامعـات الحكوميـة بنهايـة عـام 2017
تـم البـدء فـي تنفيـذ مبـادرة التمويـل القائـم علـى األداء لزيـادة نسـبة
التمويـل القائـم علـى األداء وذلـك لتحفيـز المؤسسـات علـى تحقيـق
األهـداف المتعلقـة بالجـودة
تـم البـدء فـي تنفيـذ مبـادرة شـفافية تصنيـف المخرجـات لتحسـين الجـودة
المؤسسـية ومخرجـات التعليـم من خلال نظام تصنيف شـفاف مبني على
الجـودة وربـط التمويـل المقـدم للجامعـات االتحادية بمؤشـرات األداء

محور الجودة

محور الكفاءة
تـم البـدء فـي تنفيذ مبـادرة تحليالت لتحسـين معدالت اسـتكمال الدراسـة
بيـن الطلبـة  ،حيـث يتـم مـن خاللهـا اسـتخدام التحليلات التنبؤيـة لتتبـع
المسـارات األكاديميـة للطلبـة ،والتعامـل مـع المعرضيـن منهـم إلمكانيـة
االنسـحاب مـن الدراسـة
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الرابع عشر

الشركاء اإلستراتيجيون بالمدرسة اإلماراتية
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الميدان التربوي شريك في صناعة القرار
اتجهـت وزارة التربيـة والتعليـم إلـى اتبـاع منهجيـة
البـاب المفتـوح للتواصـل مـع القيـادات والمعلميـن
وأوليـاء األمـور والطلبة وإشـراكهم في سـير العملية
التعليميـة والتربويـة ووضع النظـم والقرارات وتحقيق
الـرؤى والتطلعـات لمسـتقبل المدرسـة اإلماراتيـة.

3

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﻼﺏ

وذلك من خالل استحداث ّ
كل من:
1.1مجلس القيادات المدرسية
2.2مجلس المعلمين
3.3مجلس الطالب
4.4مجلس أولياء األمور

2

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

1

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

يتكـون مـن ُ 365معلّ ًمـا ومعلمـة
يمثلـون التخصصـات والمجـاالت
النطاقـات
ومختلـف
جميعهـا
التعليميـة ،ليكونـوا ضمن دائـرة صناعة
القـرار والتخطيـط ورسـم السياسـات
التعليميـة فـي دولـة اإلمـارات.

هـو مجلـس مختـص ذو طبيعـة فنيـة
مكـون مـن عـدد مـن مديـري
وإداريـة
ّ
النطـاق ومديـري المـدارس ورؤسـاء
الوحـدات يقـوم بتقديـم الـرأي
والمشـورة لصنـاع القـرار فـي الـوزارة.

هو تنظيم طالبي يضم مجموعة
مختارة من طالب فصول المدرسة
لتمثيلهم بالتعبير عن احتياجاتهم
وقضاياهم
وتحدياتهم
ورغباتهم
التربوية ورؤيتهم لمستقبلهم ومستقبل
وطنهم ،كما يتم من خالله االستشارة
فيما له عالقة بالطالب من رغبات
وملحوظات ومقترحات وطموحات
في إطار الجو المدرسي ومناقشتها
معهم للخروج برؤى وتوصيات تتضمن
الحلول المناسبة .ليعطي الطالب
المزيد من الثقة ،ويمنحه الفرصة في
إثبات الذات ،ويشركه في التخطيط
والتنسيق واإلعداد والتنظيم للفعاليات
المدرسية في جوانبها المختلفة،
ويسهم في معالجة مشكالت
المدرسة بإبداء الرأي حول الحلول
المناسبة لها ويطور مهاراتهم القيادية
وإعداد أجيال من طلبة المدارس قادرة
على التحاور والمشاركة في الحياة
المدرسية والمجتمعية واتخاذ القرار،
وتتشكل مجالس الطلبة في مدارس
البنين والبنات التي تضم صفوفاً
دراسية بدءا من الصف السادس وحتى
الثاني عشر.

4

ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ
هـو مجلـس مختـص بأوليـاء األمـور،
يعمـل علـى توثيق الصلة بيـن ولي األمر
والمدرسـة اإلماراتيـة مـن خالل إشـراكه
بشـكل مباشـر وفاعـل فـي العمليـة
التعليميـة والتربويـة واسـتطالع آرائهـم
والعمـل علـى تحقيـق تطلعاتهـم.

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻗﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ�ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ
ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻧﺎﺵ
– ﺃﺳﺘ�ﺍﻟﻴﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﻟﻠﺪ�ﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ

ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ

McGraw-Hill

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ
ﻟﻠﺘ�ﺍﺙ

Cambridge
University Press

�ﻴﺖ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺸﻌ�ﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻗﺔ
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