
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف مراحل ومسارات التعليم المدرسي الحكومي في اإلمارات
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روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب ملفات مدرسية

روابط مواد ملفات مدرسية على تلغرام
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ابن الهيثم

4

الجداول المدرسية لجميع الصفوف مدرسة ساس النخل 5
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مسارات المدرسة اإلماراتية•

6الصف 

7الصف 

8الصف 

9الصف 

10الصف 

11الصف 

12الصف 
ر 
سا
م

خبة
الن

11الصف 

12الصف 

10الصف 

9الصف 

11الصف 

12الصف 

10الصف 

9الصف 

دم 
متق
 ال
ار
مس
ال

ي 
مهن
 ال
ار
مس
ال

 /
متق
ي ال

تقن
ال

دم

11الصف 

12الصف 

10الصف 

9الصف 

11الصف 

12الصف 

10الصف 

9الصف 

ر 
سا
الم

ام 
الع

 /
ت 
ميا
ادي
ألك
ي ا

مهن
 ال
ار
مس
ال

 /
عام
ي ال

تقن
ال

11الصف 

12الصف 

10الصف 

9الصف 

ر 
سا
الم

صي
ص
تخ
ال

بة 
نخ
 ال
ار
مس

سنوات4–الوالدة 

5-1الصف 

روضة أول، ثاني
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ل الصيفياالنتقال من مسار لآلخر ممكن بعد اجتياز المواد التكميلية خالل الفص

إمكانية االنتقال من مسار آلخر

مسارإمكانية االنتقال لمسار النخبة بعد استيفاء شروط االلتحاق بال

لفرصةيضم المسار العام األكاديميات المتخصصة لمنح الطلبة ا
علىللتركيز على خياراتهم المهنية إضافة إلمكانية الحصول

.اعتماد عدد من الساعات الدراسية لمرحلة الدراسة الجامعية
ايدرس الطلبة المواد األساسية الخاصة بالمسار العام وبهذ

.  يتخرجون بشهادة الثانوية العامة
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مسارات المدرسة اإلماراتية
المسار التقني

الهندسة التطبيقية 
الهندسة الكهربائية -
الهندسة الميكانيكية-

العلوم الهندسية
علــوم الطـاقـة-
العلــوم العـــامة-

تكنولوجيا االتصال 
والمعلومات

علوم التكنولوجيا الصحية

المسار المهني

الصيانة الميكانيكية

الصيانة الكهربائية

صيانة الطائرات

الخدمات اللوجستية وإدارة 

اإلمداد

علوم الصحة

اإلنتاج اإلعالمي اإلبداعي

اإلدارة المالية والمحاسبة

إدارة المرافق

يةالمدرسة الثانوية الفن

تمرالتعليم المس

التعليم المهني

مراكز تعليم الكبار

الدراسة المنزلية 

ميليةمحو األمية التأسيسية والتك
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برنامج العلوم –النخبة مسار 
المتقدمة

المنهاج

الصف الصف السادس الىُصمم للطلبة المتفوقين أكاديمياً من
.الثاني عشر

مهاراتوير بالتجارب العلمية لتطويُدعموالعلوم الرياضياتيُركزعلى
.عمليةالمنطقي وحل المشكالت بطرق والتفكيرالتحليل

مي البحث العلعمليةفي إعداد الطلبة لالنخراط المبكر في يساھم
.العاليالتعليمبالتعاون مع مؤسسات 

د الطلبة  كما يؤھلهم .العلياوالدراسات الجامعيةللدراسات اإلماراتيينيع ِّ
امعات بمستوى متقدم لتمكينهم من الحصول على قبول في أفضل الج

. العالمية

السادسالصفخاللالطلبةيدرس•
تضمنموادالثامنالصفىحتو

والمهاريالمعرفيالعمقمنتمكنهم
دمةالمتقبالمساقاتلاللتحاقالالزم
.الثالثةالحلقةفي

اللغةفيمتقدممستوىذومنهاج•
.اإلنجليزية
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برنامج العلوم –النخبة مسار 
المتقدمة

.ذوي أعلى أداء في المعدل التراكميالطلبة من % 10يتم اختيار •

أو أكثر في مادتي الرياضيات والعلوم مع اجتيازھم لباقي 85على طلبة مدارس النخبة أن يكونوا من الحاصلين على درجة •
أو أكثر في مادتي الرياضي ات 90وعليهم الحصول على درجة . المواد لاللتحاق بالصفوف من السادس للثامن ضمن المسار

.والعلوم مع اجتيازھم لبقية المواد لاللتحاق بالصف التاسع من المسار

خييره حساب التفاضل والتكامل، الفيزياء والكيمياء، ويتم ت) على األقل ( AP)يخضع الطلبة ألربعة من اختبارات المستوى المتقدم •
(.  ةالهندسبمجال المهتمينللطلبة )، واإلحصاء (في مجال الطبدراساتهمبمتابعة المهتمينللطلبة )بين مادتي األحياء 
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المتقدممسار ال
ةالتربية اإلسالمي/ اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية

التربية / الدراسات االجتماعية 
األخالقية 
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الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

علوم الكمبيوتر

التصميم اإلبداعي واالبتكار
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ات الرياضي-الحصول على إعداد يتناول العمق المعرفي في المواد العلمية •
الهندسية والكيمياء والفيزياء واألحياء، مما يؤھل الطلبة لاللتحاق بالتخصصات

.والعلمية والطبية الجامعية بثقة

في المواد الدراسية مما يكفل الحصول على الفهم  STREAMدمج معايير •
ات، الكلي للرياضيات والمواد والعلمية ويعزز قدرة الطالب على إيجاد العالق
.المشكالتوالربط بين المفاھيم الرياضية والهندسية، والعلمية، وتوظيفها في حل

.جليزيةتدرس مادة الرياضيات في الصف التاسع المتقدم باللغة اإلن•

عدد مواد دراسية أقل في العام الدراسي الواحد  مع ضمان تحقيق•
.النواتج التعليمية للمادة على مستوى الحلقة
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العاممسار ال
ةالتربية اإلسالمي/ اللغة العربية 

اللغة اإلنجليزية

التربية / الدراسات االجتماعية 
األخالقية 
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.عرفيالتركيز على الجانب التطبيقي لمادة الرياضيات مع ضمان العمق الم•

تم تدريس دراسة لغات أخرى مثل اللغة الفرنسة واللغة الصينية واليابانية و ي•
مواد اللغات من خالل أندية اللغات في المدارس خالل حصص النشاط الحر

.الموجه ويقوم بتدريسها معلم لغة متخصص
مع للصفوف التاسع والعاشر( باللغة اإلنجليزية)دراسة مادة إدارة األعمال •

.التركيز على المشاريع واألعمال الريادية إلعداد الطلبة لعالم العمل
.لموسيقادراسة الفنون في كافة الصفوف وتشمل الفنون البصرية والدراما وا•

ا يتوافق مع تأھيل الطلبة لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل التنافسية بم•
، واحتياجات السياسة التعليمية في الدولة وأھدافها، ومتطلبات التنمية المستدامة

.المستقبل

دراسة المواد العلمية األساسية بما يمكن الطلبة من الدخول إلى بعض •
التخصصات العلمية التطبيقية في المرحلة الجامعية

عدد مواد دراسية أقل في العام الدراسي الواحد  مع ضمان تحقيق النواتج•
.التعليمية للمادة على مستوى الحلقة

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

علوم الكمبيوتر

التصميم اإلبداعي واالبتكار

إدارة األعمال

سية
سا

 األ
واد

الم
عام

 ال
سار

الم
اد 

مو

.صممت ھذه المواد للتركيز على الجانب التطبيقي* 
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الرؤية-التخصصي مسارال
باستغالل تم طرح المسار التخصصي  لتلبية احتياجات الطلبة المتمثلة•

الطلبة يؤھل وتم تصميم البرنامج ل،المتوافقة مع البعد التطبيقيهمإمكانيات
ل ذوي المهارات التطبيقية المتقدمة لتعزيز وصقل مهاراتهم بما يكف

توافق انخراطهم في مؤسسات التعليم العالي ضمن مسار تخصصي محدد و م
.  مع ميولهم التخصصية

ومهارات يقدم المسار منهجاً علمياً متناسقاً بما يضمن مخرجات تعليمية•
سي في عملية تواكب تطورات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل التناف

.القرن الحادي والعشرين

طوير يدعم المسار نموذج المدرسة اإلماراتية المتقدمة، والذي يركز على ت•
االلتزام مهارات الطلبة وقدرتهم على التواصل واالبتكار وتعزيز الشعور ب
تجاه الوطن، ھذا مع الحفاظ على التوازن بين القيم الحديثة والتراث

االسالمي واإلنساني في الدولة 
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التخصصيمسارال
ختيار المواد التي الفرصة الكاملة للطلبة التمنححيثاالختيارية للطلبةواسع من مدى توفرالتي المواد العملية والمهنية ويقدم مجموعة من •

.تتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم 

.العمليةوتنمية المهاراتالنظريةتطبيق المعرفةحيث يرسخ مبدأوالتعلم يتبع استراتيجية التعليم•

و معهد أبوظبي للتعليم والتدريب وكليات العلوم اإلنسانية (HCT)العليامثل كليات التقنية الفنية والتقنية االرتباط بالمعاھد يضمن •
تقليل اعتماد عدد من الساعات الدراسية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي مما يسهم فيعلى الطلبةإمكانية حصول ( ADVETI) المهني 

.الفترة الزمنية للدراسة في ھذه المعاھد

.في تعزيز اإلحساس بااللتزام تجاه الوطنالمساھمة وقدرتهم على التواصل واالبتكار، والطلبة تطوير مهارات •

.في الوزارةالدولي للمؤھالت المهنية الحصول على االعتماد •

.المساھمة في مجتمع االقتصاد المعرفيىسوق العمل وإنتاج قوة عاملة قادرة علإلى للدخول الطلبةالتركيز على إعداد •
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شهادة -التخصصي مسارال
"مكالإ"اإلمارات للتعليم التطبيقي 

لثانوية تقدم للطلبة خيار استكمال الشهادة ا•
.المهنيمع التركيز على التعلم التطبيقي و

برنامج المواد األساسية بالتوازي مع •
.المؤھالت المهنية المعتمدة

ي تهدف إلنتاج أعضاء أكثر فعالية ف•
:من خالل أربعة مجاالتالمجتمع

التطور -
الشخصي

القراءة والكتابة -
والحساب

المهارات المرتبطة -
بسوق العمل

المهارات التطبيقية-

ية 
هن

الم
اد 

مو
السياحة و السفرال

اإلدارة المالية / إدارة األعمال 

الخدمات اللوجستية

المشاريع وريادة األعمال 

الرعاية الصحية واالجتماعية 

التطبيقيةالعلوم

الرياضيات التطبيقية

اللغة اإلنجليزية 

التربية األسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية 

علوم الكمبيوتر

سية
سا

 األ
واد

الم

الميكانيكيةالهندسة

الكهربائيةالهندسة

صيانة الطائرات 

الصيانة

الشبكات واألمن المعلوماتي

ةالمرحلة الثانيالمرحلة األولى

التعليم الشرعي
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المسار التخصصي

G9 G10 G11 G12 الدبلوم الدبلوم 
المتقدم

البكالوريوس 
التطبيقي

الدبلوم 
العالي 
التطبيقي

الماجستير 
التطبيقي

مرحلة التعليم الثانوي مة للعلوم كليات التقنية العليا ، معهد ابوظبي للتعليم والتدريب المهني ، كلية فاط) مرحلة ما بعد التعليم الثانوي 
(الصحية 

NQF 4 5 6 7 8 9

Exit Exit Exit Exit Exit Exit

الدراسة المستمرة على مدار السنة  التوظيف 
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الخطة -المسار التخصصي 
المستقبلية

.وق العملاستحداث تخصصات جديدة ضمن المسار توفر اختيارات إضافية للطلبة بما يلبي احتياجات س•

.إبرام اتفاقيات مع الكليات و المعاھد المعتمدة في الدولة لضمان المستقبل الدراسي للطالب•

.التعلم عن بعد بواسطة دروس تعليمية إلكترونية متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم•

لعمل التي العمل على بناء عالقات وطيدة مع مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص ا•
.  تناسب تخصصات الخريجين وتطلعاتهم
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ثانوية -التقني مسارال
التكنولوجيا التطبيقية 

العلوم المتقدمةبرنامج

الصف الثامن

الصف التاسع
العلوم المتقدمةبرنامج

الصف العاشر 
العلوم المتقدمةبرنامج

العلوم الصف الحادي عشر برنامج
المتقدمة

العلوم الصف الثاني عشر برنامج
المتقدمة

الهندسيةالعلوم

الصف التاسع

الصف العاشر
العلوم الهندسية

الصف الحادي عشر
العلوم الهندسية

دسيةالصف الثاني عشر العلوم الهن

الصف الثاني عشر
الطاقة

الصف الثاني عشر
عام

التطبيقيةالهندسة الحاســوبعلــوم

الصف التاسع

الصحيةتكنولوجيا العلـوم

الصف السابع

الصف العاشر
علوم الحاسب اآللي

الصف الحادي عشر
علوم الحاسب اآللي

الصف الثاني عشر 
علوم الحاسب اآللي

الصف التاسع

الصف العاشر
الصحيةتكنولوجيا العلـوم

الصف الحادي عشر
الصحيةتكنولوجيا العلـوم

الصف الثاني عشر 
الصحيةتكنولوجيا العلـوم

الصف الثاني عشر
ةالميكانيكيالهندسةساسياتأ

الصف الثاني عشر
الكهربائيةالهندسةساسياتأ

الصف التاسع

الصف العاشر
التطبيقيةالهندسة

الصف الحادي عشر
التطبيقيةالهندسة

الصف الثاني عشر الهندسة
التطبيقية
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ةالثانوية الفني-المهني مسارال
الطائراتصيانة

الصف العاشر 

الصف الحادي عشر
الطائراتصيانة

اإلعالمي اإلبداعياإلنتاجةيهندسالالصيانة  علوم الصحةإدراة األعمالدراسات

الصف العاشر

الصف الحادي عشر
ةيهندسالالصيانة 

الصف الثاني عشر
الطائراتصيانة

الصف الثاني عشر
ةيهندسالالصيانة 

الصف العاشر

الصف الحادي عشر
إدراة األعمالدراسات

الصف الثاني عشر
إدراة األعمالدراسات

الصف العاشر

الصف الحادي عشر
علوم الصحة

الصف العاشر

الصف الحادي عشر
اإلعالمي اإلبداعياإلنتاج

الصف الثاني عشر
علوم الصحة

الصف الثاني عشر
اإلعالمي اإلبداعياإلنتاج

إدارة األعمال
اللوجستية

إدارة
المرافق

التمويل
والمحاسبة

الصف الثاني عشر
الصيانة الـميكانيكية

الصف الثاني عشر
الصيانة الكهربائية

إدارة
المرافق

التمويل
والمحاسبة

إدارة األعمال
اللوجستية
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أكاديمية علوم الرياضة•

ةالدوليالمعاييرمعيتماشىمنهاج•

رعبالبرنامججوانبجميعتطبيق•
ةالرياضيالعلومفيمتخصصين

اتالرياضمنللعديدرياضيتدريب•
والجماعيةالفردية

(فيزياء، كيمياء، أحياء)العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية األسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية 

علوم الكمبيوتر

المواد األساسية

مواد علوم الرياضة

علم التمارين الرياضية

الطب الرياضي

علم التشريح ووظائف األعضاء

والتغذيةالصحة

الميكانيكا الحيوية

األداء والتحليل

القوة والتكييف

أسلوب الحياة النشط
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أكاديمية الفنون اإلبداعية•

نية بما تمكين الطلبة من تعزيز قدراتهم اإلبداعية والمواھب الف•
وير يتماشى مع نموذج المدرسة اإلماراتية الذي يركز على تط

.مهارات الطلبة وقدرتهم على التواصل واالبتكار

حلة تأسيس أكاديمية ذات مستوى عالمي لتقود طلبتنا في ر•
.اكتشاف الذات والتعبير عنها

ح يدرس الطلبة ثالثة فروع ھي الفنون البصرية والمسر•
.في الصف التاسعوالموسيقا

من يتخصص الطلبة في واحدة من الفنون اإلبداعية ابتداء•
.الصف العاشر

ختار سيقوم الطلبة بدراسة المواد األساسية من تخصصهم الم•
االت مع الفرصة لالختيار من بين المواد االختيارية ضمن مج

.الفن والموسيقا والمسرح
مجموعة واسعة من المواد األساسية 

واالختيارية في الفنون االبداعية

ةالفنون البصريالموسيقا المسرح

(فيزياء، كيمياء، أحياء)العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية األسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية 

علوم الكمبيوتر

المواد األساسية
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أكاديمية العلوم الزراعية•

تهدف األكاديمية إلى تخريج كوادر مؤھلة وعلى قدر عال من•
ديم المعرفة بكافة أساسيات العلوم الزراعية وقادرة على تق
لى حلول ابتكارية ومواكبة للمستجدات في قطاع الزراعة ع

.مستوى العالم

ظيف في تهدف األكاديمية إلى تلبية متطلبات سوق العمل والتو•
لقطاع سواء في ا(  النباتي والحيواني)المجال الزراعي بشقيه 

.الحكومي أو بالقطاع الخاص

طورة تعمل األكاديمية على اإلرتباط بالكليات الزراعية المت•
.والتي يعمل جهاز أبوظبي للرقابة على إنشائها

ة إلى يدرس الطلبة المواد األساسية في المسار العام باإلضاف•
.مواد العلوم الزراعية ابتداًء من الصف التاسع

ساعة من الخبرة 120يتوجب على الطالب الحصول على •
مدة ، العملية سنوياً، في أحد مراكز البحوث أو المزارع المعت
ة حيث تضمن ھذه الخبرة العملية للطلبة تطبيق المعرف

ي والمهارات المكتسبة و تطوير خبراتهم في المجال الزراع
(.النباتي والحيواني)بشقيه 

(فيزياء، كيمياء، أحياء)العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية األسالمية/ اللغة العربية 

التربية األخالقية / الدراسات االجتماعية 

علوم الكمبيوتر

المواد األساسية

مواد العلوم الزراعية

علم النبات 

علم الحيوان

علم الغذاء

التفتيش واألمن الغذائي 
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التعليم المستمر المتكامل
.نوعةالمتالتجاربخاللمنواالستكشافالحياةمدىالتعلمأسلوبتطوير•

ولةدفيالعملمكانفيبفعاليةللتنافسالمواطنينأمامالفرصةإتاحة•
.الالزمةوالمعارفبالمهاراتتزويدھمخاللمنالمتحدة،العربيةاإلمارات

رفاھيةفيالمساھمةعلىقادرينوالقادة،المبتكرينمنليصبحواالطلبةتوجيه•
.وبالدھممجتمعاتهموتنميةأسرھم

.الذاتيللتعلمالدراسيةالموادفيومباحثأجزاءتخصيص•

المسار األكاديمي

الدراسة المنزلية

المسار المهني

ةمحو األمية التأسيسية والتكميلي
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التطورات -التعليم المستمر
المستقبلية والمؤهالت

مؤھالت إضافية على أساس االحتياجات•
.الصناعية

.للمرأةرص إضافية ف•
.ةمزيد من التوسع في اإلمارات الشمالي•
.رف بهاستخدام أكبر للتعلم السابق المعت•

لية
حا

 ال
الت

ؤه
الصيانة الميكانيكيةالم

الصيانة الكهربائية

إدارة االعمال

الموارد البشرية

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية 

التربية األسالمية/ اللغة العربية 

علوم الكمبيوتر

المهارات الفنية

سية
سا

 األ
واد

ةالتطورات المستقبليالم


