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  جدول أعمال الجلسة الثانية

   هـ1442سنة ربيع الثاني  23 الثالثاءالمعقودة يوم : 

 م 2020سنة  ديسمبر 8الموافق :           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ( الساعة    ) التاسعة والنصف صباحا

  

  االعتذارات .لبند األول : ا

ة  ة (االفتتاحي بطة الجلس ى مض ديق عل اني : التص د الث اريخ  –البن ودة بت ى ) المعق األول

26/11/2020 .  

  : المراسيم بقوانين التي صدرت:  الثالثالبند 

م ( .1 ادي رق انون اتح وم بق نة 1مرس انون  2020) لس وم بق ام المرس ض أحك ديل بع بتع

 بشأن المصرف المركزي والمنشآت المالية .  2018) لسنة 14اتحادي رقم (

م  2020) لسنة 3مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .2 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 في شأن الجنسية وجوازات السفر .  1972) لسنة 17(

م ( .3 انون اتحادي رق نة 4مرسوم بق م ( 2020) لس انون االتحادي رق اء الق ) لسنة 15بإلغ

 طعة إسرائيل . في شأن مقا 1972

م  2020) لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .4 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 في شأن األحوال الشخصية .  2005) لسنة 28(

م  2020) لسنة 6مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .5 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 في شأن تنظيم عالقات العمل .  1980) لسنة 8(

ة  2020) لسنة 7بقانون اتحادي رقم ( مرسوم .6 ب اإلعالمي لحكوم اء المكت ي شأن إنش ف

 دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

م  2020) لسنة 8مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .7 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 بشأن المعلومات االئتمانية .  2010) لسنة 6(

م ( .8 ادي رق انون اتح وم بق نة 11مرس انون  2020) لس وم بق ام المرس ض أحك ديل بع بتع

 بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب .  2016) لسنة 13اتحادي رقم (

ة  2020) لسنة 12مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .9 ة للميزاني ة تكميلي رار ميزاني في شأن إق

 .  2020العامة لالتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 
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بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 13وم بقانون اتحادي رقم (مرس . 10

 بشأن تنظيم مهنة كاتب العدل .  2013) لسنة 4(

م ( . 11 ادي رق انون اتح وم بق نة 14مرس امالت  2020) لس انون المع ام ق ض أحك ديل بع بتع

 .  1993) لسنة 18التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم (

ا  . 12 وم بق م (مرس ادي رق نة 15نون اتح ات  2020) لس انون العقوب ام ق ض أحك ديل بع بتع

 .  1987) لسنة 3الصادر بالقانون االتحادي رقم (

م  2020) لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 13 بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رق

 في شأن اختصاصات بعض الوزارات وصالحيات الوزراء .  1972) لسنة 1(

 بتعديل وإلغاء بعض القوانين االتحادية .  2020) لسنة 17م بقانون اتحادي رقم (مرسو . 14

 في شأن التعليم الخاص .  2020) لسنة 18مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 15

 بشأن العهدة .  2020) لسنة 19مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 16

 . بشأن المواصفات والمقاييس  2020) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 17

انون  2020) لسنة 21مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 18 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بق

 بشأن اإلفالس .  2016) لسنة 9اتحادي رقم (

بشأن توزيع االختصاصات والصالحيات  2020) لسنة 22مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 19

 رخصة في الدولة . بين هيئة األوراق المالية والسلع وأسواق األوراق المالية والسلع الم

م ( . 20 ادي رق انون اتح وم بق نة 23مرس انون  2020) لس وم بق ام المرس ض أحك ديل بع بتع

 في شأن تنظيم قطاع االتصاالت .  2003) لسنة 3اتحادي رقم (

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 24مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 21

 تأمين وتنظيم أعماله . في شأن إنشاء هيئة ال 2007) لسنة 6(

م ( . 22 انون اتحادي رق انون  2020) لسنة 25مرسوم بق ام المرسوم بق ديل بعض أحك ي شأن تع ف

 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية.  2018) لسنة 14اتحادي رقم (

قم بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي ر 2020) لسنة 26مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 23

 في شأن الشركات التجارية .  2015) لسنة 2(

م ( . 24 انون اتحادي رق ي  2020) لسنة 27مرسوم بق ات ف انون اإلثب ام ق ديل بعض أحك بتع

 .  1992) لسنة 10المعامالت المدنية والتجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم (

م ( . 25 ادي رق انون اتح نة 28مرسوم بق انون اإل 2020) لس ام ق ديل بعض أحك جراءات بتع

 الجزائية وقانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم . 
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بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 29مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 26

 في شأن األحوال الشخصية .  2005) لسنة 28(

ي رقم بتعديل بعض أحكام القانون االتحاد 2020) لسنة 30مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 27

 بإصدار قانون المعامالت المدنية .  1985) لسنة 5(

 بشأن شركة االتحاد للماء والكهرباء .  2020) لسنة 31مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 28

 في شأن إنشاء المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.  2020) لسنة 34مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 29

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 35مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 30

 في شأن الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام . 2008) لسنة 2(

  البند الرابع : الرسائل الصادرة للحكومة :

 رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " تنظيم العمل التطوعي " . .1

ى من .2 ة عل ع رسالة صادرة بشأن طلب الموافق ة المجتم اقشة موضوع " سياسة وزارة تنمي

 في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي " .

 : األسئلة : الخامسالبند 

ي  .1 د الكعب ت محم ورة بن الي / ن ى مع ة والشباب من سعادة  –سؤال موجه إل رة الثقاف وزي

 العضو / ناصر محمد اليماحي حول " اإلطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة ". 

ي سؤ .2 د الكعب ت محم ورة بن الي / ن ى مع ة والشباب من سعادة  –ال موجه إل رة الثقاف وزي

ابقات  ة والمس ات الثقافي ورش والمهرجان اف ال ول " إيق حي ح دهللا الش د عب و / أحم العض

 التراثية ". 

ن سعادة  –سؤال موجه إلى معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي   .3 يم م ة والتعل ر التربي وزي

ة العضوة / د.  اءات المواطن ة لجذب الكف شيخة عبيد الطنيجي حول " اإلجراءات التحفيزي

 لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي ". 

ادي  .4 راهيم الحم ن سعادة  –سؤال موجه إلى معالي / حسين بن إب يم م ة والتعل ر التربي وزي

ر ة وف يم المتاحة للطالب العضوة / صابرين حسن اليماحي حول " الخطط البديل ص التعل

 الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات (امسات ، آيلتس) ". 

  : الموضوعات العامة : السادس البند 

 مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارس " .  -

  (مرفق تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

  : ما يستجد من أعمال :السابع لبند ا
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ادي  الثانيةالمجلس الوطني االتحادي جلسته عقد  اده الع ي دور انعق انيف ن الفصل التشريعي  الث م

ام الساعة  السابع ي تم ن  )09:30(عشر ف وم  صباحم اء ي اني  23الثالث ع الث  هـ1442نة سربي

  . رئيس المجلس  –لي / صقر غباش امعبرئاسة  م2020سنة  ديسمبر 8الموافق 

  كل من :  مهمة رسميةعن عدم حضور هذه الجلسة في اعتذر وقد 

  . سعادة / أحمد حمد بوشهاب 2      . سعادة / محمد أحمد اليماحي 1

  سعادة / هند حميد العليلي .  عن عدم حضور هذه الجلسة كما اعتذر

  هذه الجلسة كل من :  حضر وقد

 وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي –ير الصحة ووقاية المجتمع وز  معالي / عبدالرحمن بن محمد العويس 

  وزير التربية والتعليم     حسين إبراهيم الحمادي معالي / 

  وزيرة الثقافة والشباب   معالي / نورة بنت محمد الكعبي 

  وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام   معالي / جميلة بنت سالم المهيري

  وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  هالل لوتاه  سعادة / طارق

 الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  سعادة / د. سعيد محمد الغفلي 

  وكيل وزارة الثقافة والشباب   سعادة / مبارك الناخي 

  لمساعد لقطاع التراث والفنونوكيل وزارة الثقافة والشباب ا  سعادة الشيخ / سالم القاسمي 

  وزارة التربية والتعليم –وكيل مساعد لقطاع الخدمات المساندة   سعادة / مطر الهاملي 

  وزارة التربية والتعليم  –وكيل مساعد لقطاع الرقابة   سعادة / خلود القاسمي 

  والتعليموزارة التربية  –وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم   سعادة / حمد اليحيائي 

  وزارة التربية والتعليم  –وكيل مساعد لقطاع تحسين األداء   سعادة / رابعة السميطي 

  وزارة التربية والتعليم –وكيل مساعد لقطاع العمليات المدرسية   سعادة / فوزية غريب 

 ني االتحادي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوط –مدير إدارة التنسيق والمتابعة   الدكتور / أحمد الهدابي 

  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  –تنفيذي اتصال داخلي   السيد / أحمد الضالعي 

  وزارة التربية والتعليم  –مستشار   المهندسة / أمل عبدالرحيم 

  وزارة التربية والتعليم  –مستشار   المهندس ماجد الشامسي 

  وزارة التربية والتعليم  –ة الخاصة مديرة إدارة التربي  السيدة / نورة المري 

  وزارة التربية والتعليم  –مديرة المركز اإلقليمي التربوي   السيدة / المطويعي 

  مديرة مكتب وزيرة الثقافة والشباب   األستاذة / لبنى القرقاوي 

 وزارة الثقافة والشباب –مستشار برامج ومشاريع   األستاذة / ميثاء السويدي 
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  . المستشار القانوني بالمجلس – عبداللطيفكارم ه الجلسة األستاذ / كما حضر هذ

، المجلس الوطني االتحاديأمين عام  – د. عمر عبدالرحمن النعيميوتولى األمانة العامة سعادة / 

األمين العام المساعد  –األمين العام المساعد لالتصال البرلماني  –عفراء راشد البسطي / وسعادة

  .ابة بالتكليف للتشريع والرق
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   :افتتاح الجلسة *

  معالي الرئيس : 

ً ، بسم هللا وعلى بركته نفتتح الجلسة الثانية من دور االنعقاد الثاني  صبحكم هللا بالخير جميعا

 -للفصل التشريعي السابع عشر ، ويسعدني في البداية أن أرحب بمعالي / نوره بنت محمد الكعبي 

 - وكيل الوزارة ، وسعادة الشيخ/ سالم القاسمي  -الثقافة والشباب ، وسعادة / مبارك الناخي  وزيرة

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون ، وزمالؤهم المرافقين لهم، وأرحب كذلك باالخوة : 

/  وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ، وسعادة -سعادة/ طارق هالل لوتاه 

الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ، ونبدأ  -الدكتور سعيد الغفلي 

   . جدول أعمال الجلسة ببند االعتذارات

  * البند األول : االعتذارات .

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األمين العام

   سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس)

بسم هللا الرحمن الرحيم ، اعتذر عن عدم حضور الجلسة اليوم في مهمة رسمية كل من سعادة/ 

أحمد محمد بوشهاب ، وسعادة / أحمد محمد اليماحي ، كما اعتذرت عن عدم حضور الجلسة 

   . سعادة / هند حميد العليلي

قودة بتاريخ األولى المع –* البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة االفتتاحي 

26/11/2020   

  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المضبطة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   . األولى -إذاً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة االفتتاحية 

   : البند الثالث : المراسيم بقوانين التي صدرت * 

م ( .1 ادي رق انون اتح وم بق نة 1مرس انون  2020) لس وم بق ام المرس ض أحك ديل بع بتع

 بشأن المصرف المركزي والمنشآت المالية .  2018) لسنة 14اتحادي رقم (

م  2020) لسنة 3مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .2 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 في شأن الجنسية وجوازات السفر .  1972) لسنة 17(
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م ( .3 انون اتحادي رق م ( 2020 ) لسنة4مرسوم بق انون االتحادي رق اء الق ) لسنة 15بإلغ

 في شأن مقاطعة إسرائيل .  1972

م  2020) لسنة 5مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .4 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 في شأن األحوال الشخصية .  2005) لسنة 28(

انون اال 2020) لسنة 6مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .5 ام الق م بتعديل بعض أحك تحادي رق

 في شأن تنظيم عالقات العمل .  1980) لسنة 8(

ة  2020) لسنة 7مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .6 ب اإلعالمي لحكوم اء المكت ي شأن إنش ف

 دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

م  2020) لسنة 8مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .7 انون االتحادي رق ام الق بتعديل بعض أحك

 المعلومات االئتمانية . بشأن  2010) لسنة 6(

م ( .8 ادي رق انون اتح وم بق نة 11مرس انون  2020) لس وم بق ام المرس ض أحك ديل بع بتع

 بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب .  2016) لسنة 13اتحادي رقم (

ة  2020) لسنة 12مرسوم بقانون اتحادي رقم ( .9 ة للميزاني ة تكميلي رار ميزاني في شأن إق

 .  2020زانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية العامة لالتحاد ومي

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 13مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 10

 بشأن تنظيم مهنة كاتب العدل .  2013) لسنة 4(

م ( . 11 ادي رق انون اتح وم بق نة 14مرس امالت  2020) لس انون المع ام ق ض أحك ديل بع بتع

 .  1993) لسنة 18ة الصادر بالقانون االتحادي رقم (التجاري

م (  . 12 ادي رق انون اتح وم بق نة 15مرس ات  2020) لس انون العقوب ام ق ض أحك ديل بع بتع

 .  1987) لسنة 3الصادر بالقانون االتحادي رقم (

م ( . 13 ادي رق انون اتح وم بق نة 16مرس انون  2020) لس ام الق ض أحك ديل بع أن تع بش

م ( ادي رق نة1االتح الحيات  1972 ) لس وزارات وص ض ال ات بع أن اختصاص ي ش ف

 الوزراء . 

 بتعديل وإلغاء بعض القوانين االتحادية .  2020) لسنة 17مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 14

 في شأن التعليم الخاص .  2020) لسنة 18مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 15

 بشأن العهدة .  2020) لسنة 19مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 16

 بشأن المواصفات والمقاييس .  2020) لسنة 20بقانون اتحادي رقم ( مرسوم . 17

انون  2020) لسنة 21مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 18 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بق
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 بشأن اإلفالس .  2016) لسنة 9اتحادي رقم (

بشأن توزيع االختصاصات والصالحيات  2020) لسنة 22مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 19

 ئة األوراق المالية والسلع وأسواق األوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة . بين هي

م ( . 20 ادي رق انون اتح وم بق نة 23مرس انون  2020) لس وم بق ام المرس ض أحك ديل بع بتع

 في شأن تنظيم قطاع االتصاالت .  2003) لسنة 3اتحادي رقم (

كام القانون االتحادي رقم بتعديل بعض أح 2020) لسنة 24مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 21

 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .  2007) لسنة 6(

م ( . 22 ادي رق انون اتح نة 25مرسوم بق وم  2020) لس ام المرس ديل بعض أحك أن تع ي ش ف

م ( ادي رق انون اتح نة 14بق آت  2018) لس يم المنش زي وتنظ أن المصرف المرك ي ش ف

 واألنشطة المالية. 

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 26حادي رقم (مرسوم بقانون ات . 23

 في شأن الشركات التجارية .  2015) لسنة 2(

م ( . 24 انون اتحادي رق ي  2020) لسنة 27مرسوم بق ات ف انون اإلثب ام ق ديل بعض أحك بتع

 .  1992) لسنة 10المعامالت المدنية والتجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم (

م ( مرسوم . 25 ادي رق انون اتح نة 28بق انون اإلجراءات  2020) لس ام ق ديل بعض أحك بتع

 الجزائية وقانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم . 

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 29مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 26

 في شأن األحوال الشخصية .  2005) لسنة 28(

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 30اتحادي رقم ( مرسوم بقانون . 27

 بإصدار قانون المعامالت المدنية .  1985) لسنة 5(

 بشأن شركة االتحاد للماء والكهرباء .  2020) لسنة 31مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 28

ية  في شأن إنشاء المركز االتحادي 2020) لسنة 34مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 29 للتنافس

 واإلحصاء. 

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020) لسنة 35مرسوم بقانون اتحادي رقم ( . 30

 في شأن الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام . 2008) لسنة 2(

  معالي الرئيس : 

   . عهذه المراسيم بقوانين صدرت وهي معروضة على المجلس الموقر للتفضل بالعلم واالطال
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  البند الرابع: الرسائل الصادرة للحكومة:  *

 رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " تنظيم العمل التطوعي " . .1

ع  .2 ة المجتم رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة تنمي

 في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي " .

  معالي الرئيس : 

   .فضل سعادة األمين العام بتالوة نص الرسالتينت   

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

   : نص الرسالة األولى

   " معالي / صقر غباش                                                الموقر

   رئيس المجلس الوطني االتحادي          

  هللا وبركاته ،،، السالم عليكم ورحمة 

   " الموضوع : " تنظيم العمل التطوعي

يعد العمل التطوعي أحد أبرز أوجه التكافل والتالحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء دولة اإلمارات 

ً من النسيج  ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية ، ويعتبر جزءاً أساسا

ذي قامت عليه الدولة إال أنه تبين من خالل الواقع المجتمعي وجود عدة الثقافي واالجتماعي ال

تحديات تواجه العمل التطوعي في الدولة من أهمها : غياب الوعي بأهمية التطوع وفوائده وعدم 

المعرفة بالفرص التطوعية المتاحة ، فضالً عن غياب جهة تُعنى بالعمل التطوعي على المستوى 

   . المؤسسات التطوعية في هذا العملاالتحادي وتضم كافة 

   : لذلك فإننا نود مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي في إطار المحاور التالية

   . استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز العمل التطوعي .1

   . دور الوزارة في تنظيم ومراقبة األعمال التطوعية .2

  "  . في الدولة التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي .3

   : نص الرسالة الثانية

   معالي / صقر غباش                                                   الموقر" 

   رئيس المجلس الوطني االتحادي           

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

   . ن االجتماعيالموضوع : سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضما    
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على الرغم من أن نظام الضمان االجتماعي في الدولة يهدف إلى رعاية وتأهيل الفئات المستفيدة 

ً إال أنه تبين أهمية تعديل وتغيير سياسات الضمان  في المجتمع خالل فترة انتقالية محددة زمنيا

ً الحتياجات الفئات المختلفة والمستفيدة بناًء على ال تغيرات االقتصادية االجتماعي وفقا

  واالجتماعية.

وعليه فإننا نود مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي في 

   : إطار المحاور التالية

   . تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان االجتماعي وفقاً للتغيرات االقتصادية االجتماعية .1

   . ضمان االجتماعياستراتيجية الوزارة بشأن ال .2

   ." الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة في شأن الضمان االجتماعي .3

  معالي الرئيس : 

هاتان الرسالتان تم ارسالهما إلى الحكومة وهما بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع تنظيم 

ام الضمان العمل التطوعي ، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظ

   . االجتماعي، وهما للعلم واالطالع

  * البند الخامس : األسئلة : 

ي  .1 د الكعب ة والشباب من سعادة  –سؤال موجه إلى معالي / نورة بنت محم رة الثقاف وزي

 العضو / ناصر محمد اليماحي حول " اإلطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة ". 

  معالي الرئيس : 

   . حمد اليماحي بتالوة نص السؤالتفضل سعادة ناصر م

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

   : نص السؤال

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

  وزيرة الثقافة والشباب :  –معالي/ نورة بنت محمد الكعبي 

رة لحفظ المقتنيات التراثية وعدم اندثارها والترويج تمثل المتاحف الخاصة في الدولة أهمية كبي

لها خاصة المقتنيات النادرة الخاصة بالمواطنين ، إال أنه قد تبين عدم وجود إطار تنظيمي 

  وتشريعي لهذه المتاحف الخاصة .   

  " فما هي اإلجراءات القانونية لتنظيم عمل المتاحف الخاصة بالدولة ؟

  معالي الرئيس : 

   . الي الوزيرة باإلجابة على السؤالتفضلي مع
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  معالي / نورة بنت محمد الكعبي : (وزيرة الثقافة والشباب)

شكراً معالي األخ صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي ، أصحاب السعادة اإلخوة 

  واألخوات أعضاء المجلس الوطني االتحادي ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،، 

اية أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور يسرني في البد

ً وأعضاًء  ً لمجلسكم الموقر رئيسا انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر متمنيا

وعاملين دوام التوفيق والسداد في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ، كما يسرني أن أتوجه 

والتقدير إلى األخ العضو ناصر محمد اليماحي المحترم بتقديم هذا السؤال ، ورداً بخالص الشكر 

   : على االستفسار الوارد بشأن اإلجراءات القانونية لتنظيم عمل المتاحف الخاصة في الدولة

ً بالمحافظة على التراث الوطني بشقيه المادي  ً خاصا إن وزارة الثقافة والشباب تولي اهتماما

في شأن اآلثار ، والمرسوم  2017) لسنة 11دي ، حيث صدر القانون االتحادي رقم (والغير ما

في شأن حصانة القطع الثقافية األجنبية من الحجز أو  2017) لسنة 2بقانون اتحادي رقم (

المصادرة بهدف تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن اآلثار والتنقيب 

) لسنة 11اء وإثراء التراث الوطني للدولة ، ويحظر القانون االتحادي رقم (عنها بغرض إحي

في شأن اآلثار التصرف باآلثار أو نقل ملكيتها إال بترخيص أو تصريح من السلطة  2017

المختصة ، وإذا أراد مالك إحدى اآلثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة 

لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه  المختصة المتالكها ، فإذا

ً لتشريعات اإلمارة  بإخطارها باسم المالك الجديد ومكانته لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقا

النافذة في هذا الخصوص ، كما يتطرق هذا القانون في بعض أحكامه إلى تنظيم جوانب من عمل 

الدولة سواء بشأن استعارة اآلثار غير الثابتة المملوكة ملكية خاصة المتاحف الخاصة في 

لألشخاص لعرضها بشكل مؤقت أو إدخال القطع األثرية األجنبية إلى الدولة بغرض عرضها 

بصفة مؤقتة في المتاحف داخل الدولة ، وهنا تجب اإلشارة إلى أن تنظيم عمل المتاحف الخاصة 

ً من اختصاصا ً محليا ت السلطات المحلية في كل إمارة حيث أصدرت إمارة أبوظبي يُعد شأنا

والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة القوانين الخاصة بالتراث الثقافي وبما يتضمن ترخيص 

وتنظيم عمل المتاحف سواء الحكومية أو الخاصة ، كذلك تعمل وزارة الثقافة والشباب بالتعاون 

المحلية المتعلقة بالمتاحف لوضع سياسة استرشادية لتنظيم مع شركائها على دراسة جميع القوانين 

عمل المتاحف في الدولة بهدف توحيد الجهود مع الجهات المحلية لضمان االستفادة المثلى من 

في إثراء ثقافة وتراث الدولة ، كما نعمل مع جمعية التراث العمراني على حصر  المتاحف المحلية
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الدولة لتوفيرها للجمهور المحلي والعالمي ، والترويج لها على بيانات جميع المتاحف الخاصة في 

   . منصة موحدة يتم توفيرها للجمهور

بتشكيل مجلس التراث والذي يضم في عضويته ممثلين من  2018كذلك قامت الوزارة في عام 

ضيع جميع الجهات االتحادية والمحلية المعنية حيث يتولى مجلس التراث مناقشة ودراسة أهم الموا

المتعلقة بالنظم واالستراتيجيات التراثية والمتحفية ودراسة االحتياجات التشريعية والتخطيط 

المشترك للتراث والمتاحف في الدولة ، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب وأفضل الممارسات ، 

في الوقت وإدراكاً من الوزارة ألهمية تنظيم عمل المتاحف بشكل عام في الدولة فإنه يجري العمل 

الحالي على دراسة وضع عضوية دولة اإلمارات في المجلس الدولي للمتاحف ، ووضع الخطط 

التحسينية لتعزيز حضور الدولة في هذا المجلس ، واالستفادة من هذه المعايير المتعلقة بتنظيم 

المتاحف الخاصة ليتم تطبيق المناسب منها على المتاحف في دولة اإلمارات ، كما صادقت 

وانضمت دولة اإلمارات إلى معاهدات واتفاقيات دولية معنية بتنظيم جوانب عمل المتاحف 

   : الخاصة ومنها

   . اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي .1

   . اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح .2

تيراد وتص .3 ع اس ر ومن ا لحظ ب اتباعه دابير الواج ة الت ات اتفاقي ة الممتلك ل ملكي دير ونق

   . الثقافية بطريقة غير مشروعة

   . اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .4

ً أرجو أن يكون هذا الرد قد أجاب على جميع االستفسارات المتعلقة بالسؤال الموجه من  وختاما

  العضو الكريم ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

دة األخ ناصر اليماحي ، هل لديك تعقيب على رد معالي الوزيرة ؟ شكراً معالي الوزيرة ، سعا

   . تفضل

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة ، " حقيقة من ليس له ماض ليس له حاضر 

لطان آل نهيان وال مستقبل " اسمحوا لي أقتبس هذه المقولة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن س

   . " طيب هللا ثراه " ، وهي المدخل الرئيسي لسؤالي

معالي الرئيس ، تعتبر دولة غنية جداً بالمقتنيات القديمة الخاصة المتوارثة جيالً عن جيل بين 

المواطنين ، وهذه المقتنيات ذات قيمة تاريخية كبيرة ومهمة سواء لألشخاص أو للعائالت أو 



 

  138من  16صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 2 مضبطة الجلسة

ي كافة مدن الدولة ، وهنا أقدر جهود الوزارة في تلك المجهودات وخاصة للدولة، وهي موجودة ف

في عدم وجود إطار  -معالي الرئيس  -فيما يتعلق باآلثار والحفاظ عليها ، ولكن تكمن اإلشكالية 

تنظيمي ينظم العالقة بين أصحاب المقتنيات والمتاحف الخاصة والتي هي جهد فردي منهم مع 

د هذه المتاحف والمقتنيات قيمتها واالستفادة القصوى منها والحفاظ عليها الوزارة مما قد يُفق

عندما نتحدث عن  -معالي الرئيس  -واالستفادة منها لصالح األجيال القادمة ، من المهم جداً 

مختصين لهذه المقتنيات النادرة كثير منهم مهتمين ومختصين ، ومنهم باحثين في مجال التراث 

ً هذه المقتنيات جزء كبير منها تم توارثه من  اجتهدوا لحفظ هذه المقتنيات ومنع اندثارها ، طبعا

أجدادهم وآبائهم ، وهي تمثل بالنسبة لهم ثروة شخصية وثروة وطنية تناقلوها بين األجيال وبين 

العائلة الواحدة ، نحن نتكلم عن مشكالت تتمثل في عدم وجود إطار تنظيمي تشريعي يساعد في 

األمر في ظل غياب االهتمام من قبل المسؤولين ، كذلك نتحدث عن أهمية الحفاظ على تنظيم هذا 

هذه المقتنيات وترميمها وحفظها وعرضها بالطريقة الصحيحة التي تحتاج لمختصين ، كذلك ال 

يوجد التواصل ما بين أصحاب هذه المتاحف خاصة وأن المهتمين والمقتنيين لهذه القطع األثرية 

ذلك قد يقوم بإتالف أو ضياع تلك القطع بسبب عدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة المهمة ، وك

واألصح لحفظها وعرضها للجمهور ، لذلك من األهمية بمكان وجود قنوات مفتوحة ما بين 

مقتنيين هذه القطع الشخصية وما بين الوزارة ، البد من وجود لقاءات فيما بينهم بشكل سنوي على 

كون هناك مرجعية من الحكومة لهم عندما يحتاجون للدعم أو يحتاجون لمعرفة األقل ، وأيضا أن ت

أو يحتاجون لخبرة أو يحتاجون لتنظيم شيئ من هذا األمر، أن يتم االستفادة من القناة التي من 

المفترض أن تكون جسر تواصل بينه وبين الوزارة ، فهذه المقتنيات في النهاية تُحسب لصالح الدولة 

حسب لصالح األشخاص رغم أنها ملك لألفراد ، لكن في نهاية اليوم هي موجودة عند قبل أن تُ 

أشخاص وقد تحتاجها الدولة وتستفيد منها ، وكذلك نعطي فرصة لهؤالء األشخاص للمحافظة على 

   . هذه المقتنيات أكبر فترة ممكنة وبالطريقة الصحيحة التي تساعدهم في توريثها لألجيال القادمة

الرئيس ، نعم هناك قانون خاص باآلثار ولكن أختم مداخلتي األولى بهذا السؤال : هل يوجد معالي 

   . إطار تنظيمي لهذه المتاحف الخاصة تحديداً ، وما هو الدعم المقدم لهم ؟ وشكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . عقيب العضو ناصر اليماحيشكراً سعادة العضو ناصر اليماحي ، معالي الوزيرة ، هل للديك رد على ت

  معالي / نورة بنت محمد الكعبي : (وزيرة الثقافة والشباب)

ً التنسيق مع الجهات يجب أن يكون التنسيق مع السلطات المختصة  شكراً معالي الرئيس ، طبعا

وهي السلطات المحلية ، وأنا أشاطر سعادة العضو ناصر نعم ، هناك أهمية قصوى لهذه اآلثار 
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يم والتوعية وورش العمل التي يجب أن ننسق بها ومع الجهات المحلية في كل إمارة والترم

ً مفتوحة للتشاور أو لألسئلة ، ولكن في نفس  مختصة ، وعلى ما أعتقد أن قنوات الوزارة دائما

الوقت كما ذكرت هناك مجلس للتراث مع الجهات المحلية والسلطات المحلية المختصة ، وسنقوم 

هم وأيضا إجراء ورش توعية ، وأتمنى أن تساعد هذه الورش التوعوية على فهم بالتواصل مع

ً تجارب في إمارات معينة مثل إمارة  كيف يوضع إطار للسلطات المحلية المختصة ، هناك طبعا

الشارقة وإمارة أبوظبي ، ومن الممكن أن نستعين بهذه الخبرات في المحليات التي لم تعمل حتى 

   . ر واضح في هذا الشأناآلن على وضع إطا

ً ستكون متعاونة مع السلطات المحلية أو مع  وبالنسبة لمسألة عمل الوزارة : الوزارة دائما

األشخاص الذين لديهم أية أسئلة أو أية استفسارات بخصوص اآلثار والمقتنيات الموجودة لديهم ، 

   وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . ر اليماحي ، هل لديك تعقيب أخير ؟ تفضلشكراً معالي الوزيرة ، سعادة األخ ناص

  سعادة / ناصر محمد اليماحي : 

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة ، فعال هناك مجهود طيب من الوزارة 

وتواصل بشكل كبير خاصة مع الهيئات والمؤسسات المحلية في كل إمارة ، ونحن نرى مجهوداً 

   . ن المؤسسات المعنية باآلثار والتراث في كل إمارةطيباً من الوزارة وأيضا م

الحقيقة هناك بالفعل متاحف خاصة وباجتهاد شخصي منها ما هو متخصص بالمقتنيات البحرية أو 

البرية أو  الجبلية ، وكذلك منها ما تختص ببعض الحرف أو المهن في الدولة ، وهي بالفعل بنوك 

ن ، وهناك مواطنين باحثين ومختصين ومهتمين في هذا لمعلومات تراثية وكنوز تاريخية للوط

المجال ، والحقيقة تزاحم القطع األثرية وتستولي على معظم الغرف عندهم ، وهي مشكلة حقيقية 

يكمن  -معالي الرئيس  -وواقع نجده في توفير مساحة جيدة لتلك المتاحف الخاصة ، فالتحدي 

م أو لكبر سن من يمتهن هذه الحرفة ، فقد نخسر بمرور الوقت وغياب المهتمين لعدم وجود دع

المقتنيات والمتاحف لعدم وجود إطار تنظيمي وتشريعي يؤطر العالقات بينهم ، وكذلك بينهم وبين 

الوزارة ، فمن الطبيعي أنهم بحاجة ليكونوا تحت غطاء واحد كمتاحف خاصة ومقتنيين لهذه القطع 

فادة من تجاربهم ، فهم اآلن ال تربطهم ببعض أي عالقة يساعدهم على التعاون فيما بينهم واالست

   . أو تعاون

معالي الرئيس ، وجود جمعية رسمية ألصحاب المتاحف الخاصة قد تكون فكرة جيدة لهم 

ً أنهم سوف يحتاجون الدعم من الوزارة للوصول إلى هذه الجمعية ، عدم وجود دعم  خصوصا
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و الترويجي أو التنظيمي لهم مع أهمية وجود مرجعية حقيقي لهذه المتاحف سواء الدعم المالي أ

ً على هذه  فنية لمساعدتهم على حفظ وعرض ما يوجد لديهم بالطرق الفنية الصحيحة حفاظا

   . المقتنيات ألطول فترة ممكنة واالستفادة القصوى منها لصالح الدولة

نتحدث عنه هو تاريخ وإرث  في نهاية األمر نحن نحتاج لجهود حقيقية أكبر تجاه هذا األمر ، فما

   . مطلوب منا الحفاظ عليه بشكل أكبر مما هو عليه اآلن

معالي الرئيس ، أنا كلي ثقة حقيقة أن الموضوع اآلن وصل مباشرة إلى معالي الوزيرة ، وهي 

أكثر حرصاً منا على هذا األمر ، لذلك أنا أكتفي بهذا الطرح ، ومتفائل جدا إن شاء هللا أن تكون 

بعض القرارات التي تساهم في تطوير ودعم أصحاب هذه المتاحف الخاصة ، وشكراً معالي  هناك

   . الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة

  معالي الرئيس : 

   . شكراً لسعادة العضو ناصر اليماحي ، معالي الوزيرة ، هل لديك تعقيب أخير

  اب)معالي / نورة بنت محمد الكعبي : (وزيرة الثقافة والشب

شكراً معالي الرئيس وأشكر سعادة العضو ناصر ، وإن شاء هللا سنكون على تواصل أكثر 

   . بخصوص الخطوات المقبلة لما تم مناقشته ، وشكراً 

الي / نورة بنت محمد الكعبي  . 2 وزيرة الثقافة والشباب من سعادة العضو /  –سؤال موجه إلى مع

 هرجانات الثقافية والمسابقات التراثية ". أحمد عبدهللا الشحي حول " إيقاف الورش والم

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة األخ أحمد الشحي بتالوة نص السؤال

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

   : نص السؤال

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

  وزيرة الثقافة والشباب :  –لكعبي معالي/ نورة بنت محمد ا

لقد كانت الوزارة ترعى الكثير من المهرجانات والورش والمسابقات التراثية سنوياً ، مما كان 

له األثر اإليجابي في الحفاظ على الموروث والثقافة المحلية والشعبية في المجتمع اإلماراتي 

  بشكل عام وعلى النشء بشكل خاص .   

  " قاف مثل هذه المهرجانات والورش والمسابقات التراثية ؟فما هي أسباب إي

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي معالي الوزيرة بالرد على السؤال
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  معالي / نورة بنت محمد الكعبي : (وزيرة الثقافة والشباب)

   . شكراً معالي الرئيس ، شكراً سعادة العضو أحمد عبدهللا الشحي على تقديم هذا السؤال   

ي وزارة الثقافة هناك سبب ، نعم كانت هناك ورش وكانت هناك مسابقات ولكن مهم جداً طبعا ف

أن نركز على استراتيجية الوزارة المقرة من مجلس الوزراء على وضع سياسات وتشريعات تنظم 

القطاع الثقافي واإلبداعي في الدولة ، هذه االستراتيجية الجديدة التي نعمل بها على مدار السنوات 

والنقاط األخرى هي كيف  -أيضاً  -سابقة تنظر لهذا اإلطار بطريقة مختلفة تماماً ، وهذا اإلطار ال

نسهم في تنمية وازدهار المساهمات الثقافية واإلبداعية في استدامة اقتصاد معرفي ، وثالثاً الحفاظ 

زيز مكانة دولة على الهوية اإلماراتية واالرتقاء بالقطاع الثقافي بشكل إبداعي مبتكر بهدف تع

اإلمارات على الخريطة الثقافية العالمية ، وفي هذا السياق أجرت الوزارة دراسة تفصيلية على 

وضع القطاع الثقافي في الدولة ، وعقدت عدة ورش عمل مع أفراد المجتمع والعاملين في القطاع 

   : الثقافي والخبراء حيث أسفرت النتائج عن

ل الوزارة والجهات الثقافية المحلية في هذا الخصوص األمر الذي أوالً : وجود ازدواجية في عم

إلى تنظيم  -معالي الرئيس  -يظهر حاجة القطاع الثقافي في دولة اإلمارات وحاجة شديدة جداً 

ً ألفضل الممارسات الثقافية  وتوفير سياسات وتشريعات اتحادية لتمكين القطاع وتعزيزه وفقا

   . ليمي والدوليالمطبقة على المستويين اإلق

ً : تعمل وزارة الثقافة والشباب على دعم القطاع الثقافي في الدولة بالتنسيق مع الجهات  ثانيا

الحكومية المحلية لتنمية وتحفيز المبادرات الثقافية وأهمها : دعم جمعيات الفنون الشعبية إذ تقوم 

ً بتقديم دعم مادي قدره ( جمعيات المهتمة بالتراث غير ) مليون درهم إلى ال4.5الوزارة سنويا

   . المادي في الدولة بكافة أشكاله

ً للتراث يضم في  ً : تأسيس مجلس التراث ، حيث أسست الوزارة العام الماضي مجلسا ثالثا

عضويته الهيئات المحلية والمؤسسات الفاعلة في مجال التراث بهدف تنسيق الجهود ووضع 

التراثية في الدولة ، ويتولى مجلس التراث القيام  خارطة طريق موحدة للفعاليات والمبادرات

بمجموعة من المهام واالختصاصات أهمها : مناقشة ودراسة أهم الموضوعات المتعلقة بالنظم 

واالستراتيجيات التراثية، ودراسة االحتياجات التشريعية والتخطيط المشترك للمجال التراثي ، 

ممارسات ، كما تعمل الوزارة على خطة عمل وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب وأفضل ال

بسبب التشكيل الوزاري  -معالي الرئيس واألعضاء الكرام  -للمراكز الثقافية والشبابية ، فكما تعلم 

تم دمج الهيئة االتحادية للشباب مع الوزارة ، وهناك مراكز عدة اآلن في مختلف اإلمارات ، لذلك 
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ندة فعاليات ومبادرات موحدة تلبي احتياجات المجتمع اآلن يجب أن نركز على تفعيل ووضع أج

   . المحلي في الدولة

) لضمان استمرار  19كذلك وظفت وزارة الثقافة والشباب التقنيات الحديثة خالل فترة ( كوفيد 

من خالل التنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات المحلية حيث حقق  الحراك الثقافي في الدولة

) 43ي نظمته الوزارة بنسخته االفتراضية نتائج مهمة حيث حضره أكثر من (المخيم الصيفي الذ

) فعالية مختلفة ، كما تعاونا مع أكاديمية أبوظبي الحكومية في تقديم 500ألف شاب سجلوا  في (

   . ) دورة تدريبية للموهوبين والمبدعين من عدد من الجامعات العالمية المرموقة4000(

أكثر  2004مسابقات : فقد كرمت جائزة البردة التي أطلقتها الوزارة منذ على مستوى الجوائز وال

) فنان من مختلف دول العالم في مجاالت الفنون والثقافة اإلسالمية ، كما نحرص على 300من (

دعم القطاع الخاص ورعاة الثقافة والتراث مثل جائزة عوشة بنت خليفة السويدي للشعر النبطي 

على إرثها الثقافي العريق ، وتشجيع األجيال الناشئة للتعرف إلى الشعر وذلك بهدف المحافظة 

النبطي األصيل ، كما أود أن أشير إلى الدور المحوري الذي تقوم به وسائل اإلعالم المحلية في 

الدولة في إبراز الموروث الشعبي ، فهناك الكثير من المسابقات والجوائز التي تكون سواء على 

   . ن على اإلذاعة في نفس الوقتالتلفاز أو تكو

بتمثيل الدولة في متاحف المشاركات الثقافية والتراثية الخارجية وتعزيز  -أيضا  -تقوم الوزارة 

حضور الدولة في المحافل الثقافية العالمية لتعريف العالم على مالمح ثقافة وتراث اإلمارات حيث 

ورومانيا وإيطاليا وكوريا والمكسيك  شاركت الوزارة بفعاليات ومبادرات في كل من فرنسا

   . والصين والكويت والمملكة العربية السعودية

   . ختاماً ، أرجو أن يكون هذا الرد يجيب على استفسارات العضو الكريم ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزيرة ، سعادة األخ أحمد عبدهللا الشحي ، هل لديك تعقيب ؟ تفضل

   :أحمد عبدهللا الشحيسعادة / 

جزاك هللا خيراً معالي الرئيس ، وشكراً معالي الوزيرة ، وأشكركم على جهدكم ووضع االستراتيجيات 

الموجودة عندكم ، وهذا شيء ملموس حقيقة ، ولكن كان عندنا أكثر من مهرجان تم عمله في السابق 

حظة مثل " ورشة األجيال " و " جائزة وانتهى في الوقت الحالي ، فحرام أن ينتهي ما تم بناؤه في ل

المدرسة المتميزة " ، و " مهرجان اإلمارات " ، و " مهرجان الموسيقى " ، و " جائزة المدرسة 

المتميزة " ، و " المكنز " وهو أهم شيء من األشياء التي عُمل بها ، ولكن اآلن ال نراه ، فنتمنى من 

   . االعتبار ، وشكراً معالي الرئيسمعالي الوزيرة أن تأخذ هذا الموضوع بعين 
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  معالي الرئيس : 

شكراً سعادة األخ أحمد عبدهللا الشحي ، معالي الوزيرة ، هل لديك تعقيب على تعقيب العضو ؟ 

   . تفضلي

  معالي / نورة بنت محمد الكعبي : (وزيرة الثقافة والشباب)

يجب أن نفعل هذا الموضوع ، وكما شكراً معالي الرئيس ، أنا أتفق مع سعادة العضو أحمد ، نعم 

ذكرت إن شاء هللا بعد دراسة كل المراكز بسبب أننا اآلن أصبحنا تحت وزارة واحدة فيجب أن 

مع وزارة التربية والتعليم وكذلك مع  -أيضا  -يكون هناك تنسيق مع الجانب المحلي وتنسيق 

 - أيضا-مختلفة ، وكل منطقة لها  وزارة تنمية المجتمع ومع األهالي ألن كل مركز سيكون له نظرة

في المستقبل أن نشارك اإلخوة  -معالي الرئيس  -احتياجات أو فعاليات متنوعة ، وأتطلع 

   . األعضاء بالخطة المستقبلية في هذا الشأن بعد انتهاء الدراسة ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . ب أخير ؟ تفضلشكراً معالي الوزيرة ، سعادة األخ أحمد الشحي ، هل لديك تعقي

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

   . فقط أود شكر معالي الوزيرة وجزاها هللا خيراً على جهودها

  معالي الرئيس : 

ً - شكراً سعادة العضو أحمد عبدهللا الشحي ، ونثمن حضورك معالي الوزيرة ، وهذا المكان  ليس  - أيضا

دولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، لذلك يسعدنا بغريب عليك حيث كنت عضواً فيه ، وكذلك وزيرة لل

   . تفاعلك مع أسئلة األعضاء ، ونتمنى لك دائماً التوفيق - أيضاً  - دائماً الترحيب بك ، ويسعدنا 

  معالي / نورة بنت محمد الكعبي : (وزيرة الثقافة والشباب)

اإلخوة األعضاء ، نعم نحن شكراً معالي الرئيس ، وأنا دائماً أتشرف وأسعد بتواجدي معكم ومع 

تواصل مباشر مع األعضاء في أي  -أيضاً  -لمناقشات أو أسئلة أو  -أيضاً  -فريق واحد ، وأتطلع 

   . موضوع يساعد على نهضة هذا البلد الكريم ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . شكراً ، نتمنى لمعاليك التوفيق أنت وزمالئك في الوزارة

وزير التربية والتعليم من سعادة  –حسين بن إبراهيم الحمادي  /سؤال موجه إلى معالي  .3

العضوة / د. شيخة عبيد الطنيجي حول " اإلجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة 

 لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي ". 
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  معالي الرئيس : 

وزير التربية والتعليم ، وأصحاب السعادة  - ادي يسعدني الترحيب بمعالي حسين بن إبراهيم الحم

   . الوكالء المساعدين وبقية زمالئهم فأهالً وسهالً بكم معالي الوزير في جلستنا اليوم

   . تفضلي سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي بتالوة نص السؤال

  سعادة / د. شيخة عبيد الطنيجي : 

  نص السؤال : 

لالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى ) من ا143" إعماال لنص المادة (

  وزير التربية والتعليم :   –معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي 

ما هي اإلجراءات التحفيزية المتبعة في مؤسسات التعليم العالي لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة 

  " التعليم والمحافظة عليهم ؟

  معالي الرئيس : 

   . الي الوزير بالرد على السؤالتفضل مع

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس ، سعادة الدكتورة شيخة ، بالنسبة لمنظومة استقطاب العاملين في الجامعات الحقيقة 

اييرها في أن الجامعات في دولة اإلمارات هي جامعات مستقلة لها استقالل ذاتي ، فهي لديها مع

التوظيف واختيار الكوادر المناسبة لها ، ونحن في وزارة التربية والتعليم نتعاون مع الجامعات في 

حالة رغبتهم في ابتعاث طلبة مواطنين للدراسات العليا " الماجستير والدكتوراة " ثم توظيفهم في 

وظيف في هذه الجامعات قطاع التعليم العالي ، ولكن ليس من دور الوزارة التوظيف أو دعم الت

ألن هذه الجهات هي جهات مستقلة ولها معاييرها وأسلوبها في اختيار الدكاترة الذين يتناسبون مع 

   خطط الجامعات ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزير ، سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي ، هل لديك تعقيب ؟ تفضلي

  : سعادة / د. شيخة عبيد الطنيجي 

   شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير.

الحقيقة نعم مؤسسات التعليم العالي هي جهات مستقلة ولكنها تقع تحت إشراف وزارة التربية 

والتعليم، فأنا أتحدث عن أهم صرحين في مؤسسات التعليم العالي ، وقبل أن أستطرق وأتحدث 

لقوانين تقع تحت طائلة وزارة التربية والتعليم ، فهي ليست عن مداخلتي بأود التأكيد أن كثير من ا

هيئة اتحادية مستقلة بذاتها ولكن تحت إشراف التعليم العالي ، فأنا أتحدث عن مؤسسات التعليم 
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العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبالتحديد عن الكادر التعليمي المواطن في هذه 

خجولة جداً ، فقد بلغت نسبة التوطين في جامعة اإلمارات  المؤسسات ، فنسب التوطين فيها

%) ، وهذه النسب الترضي الطموح وال تواكب 5%) بينما جامعة زايد (29العربية المتحدة (

ً من جامعة اإلمارات العربية المتحدة ما ال يقل  توجهات الدولة في التوطين حيث يتسرب سنويا

ل أستاذ واحد ، فرواتب أعضاء هيئة تدريس المواطنين ال عن استاذين سنوياً ، وفي أحسن األحوا

زالت ال تتناسب مع مؤهالتهم األكاديمية وأوضاعهم االجتماعية مقارنة بزمالئهم في الوزارات 

   . والمؤسسات االتحادية األخرى

 يُقدم لعضو هيئة التدريس رسوم دراسية لثالثة أبناء فقط ، فإذا كان لدى عضو هيئة التدريس عدد

أكبر من األبناء فهذا يُعد عبء مادي أكبر أو االختيار اآلخر أن ال يستفيد من هذا االمتياز ليكون 

عادالً بين أبنائه ، وأخيراً عالوة الترقيات من رتبة علمية إلى أخرى غير مشجعة أو محفزة حيث 

كليفه بوظيفة ) درهم ، وإذا تم ت1500تبلغ عالوة الترقية من استاد مساعد إلى أستاد مشارك (

إدارية تُلغى عنه العالوة األكاديمية بدالً من احتسابها في الراتب األساسي حيث ال يمكن لعضو 

   . هيئة التدريس أن يجمع بين العالوتين مما شجع على عدم التركيز على العمل األكاديمي والبحثي

يزين منهم إلى هجر كل ما ذكرت بعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المواطنين وخاصة المتم

مؤسسات التعليم العالي وااللتحاق بوظائف تقدم امتيازات مادية أفضل تناسب مؤهالتهم األكاديمية 

   . وخبراتهم وتدعم وضعهم االجتماعي والمادي

معالي الرئيس ، معالي الوزير ، للمحافظة على أعضاء هيئة تدريس المواطنين ولجذب أفضل 

العالي والبحث العلمي نؤكد على أهمية رفع الراتب األساسي لعضو الكفاءات لمؤسسات التعليم 

ً لبقية الوظائف في  هيئة التدريس ليتناسب مع وضعه االجتماعي والمادي وليكون منافسا

   . المؤسسات والوزارات االتحادية األخرى

ف بالعمل كذلك احتساب عالوة الترقية األكاديمية في الراتب األساسي وعدم إلغائها عند التكلي

   . اإلداري ، وأنا وضعت بعض المقترحات التي أتوقع أن تساعد في جذب الكوادر المواطنة

دعم المدارس الخاصة المتميزة التي تقدم الخصومات والمنح الدراسية ألبناء أعضاء هيئة 

  . التدريس

بالعمل اإلداري، احتساب عالوة الترقية األكاديمية في الراتب األساسي وعدم إلغائها عند التكليف 

  وقد وضعت بعض المقترحات وتوقعي أن هذه المقترحات ستساعد في جذب الكوادر المواطنة.

دعم المدارس الخاصة المتميزة التي تقدم الخصومات والمنح الدراسية ألبناء أعضاء هيئة 

  التدريس خاصة وأن عدد ال بأس منهم لديهم أبناء قد درسوا خارج الدولة.
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ة التدريس بدل تذاكر سفر لهم وألسرهم عدالةً مع مؤسسات اتحادية أخرى، لدينا منح أعضاء هيئ

  جامعتين اتحاديتين واحدة تقدم تذاكر سفر واألخرى ال تقدم.

ساعة وتقليلها  18ساعة تدريسية إلى  24تخفيض نصاب التدريس وخاصة لألستاذ المساعد من 

مكن من اإلسهام في البحث العلمي وتقديم ساعة لمن يشارك في البحوث الممولة لكي يت 12إلى 

الدراسات االستشارية لمؤسسات المجتمع، أرجو من معالي الوزير تبني التوصية المرفوعة من 

والتي توصي بإعادة النظر  2018المجلس الوطني والموافق عليها من مجلس الوزراء الموقر في 

عاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل في الرواتب والبدالت والحوافز ألعضاء هيئة التدريس ال

نظام الترقيات واألكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر األكاديمية المواطنة. 

شكراً لمعالي الوزير حضوره وتفهمه ورغبته الحقيقية التي ال نزايد عليها في خدمة أبناء الوطن 

 ولكنها أمانة أردت إيصالها، وشكراً .

 لي الرئيس :معا

شكراً سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، معالي الوزير هل لديك تعقيب على تعقيب العضوة؟ 

 تفضل.

 معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : ( وزير التربية والتعليم )

شكراً معالي الرئيس، سعادة الدكتورة شيخة أشكرك على هذه المداخلة ولكن في الحكومة هناك 

عينة وهي التي تطالب بها سعادة الدكتورة شيخة وهي صالحيات الجامعات، ونحن صالحيات م

سننقل لهم هذا التصور وكذلك هناك شيء يخص الموارد البشرية  وإن شاء هللا سننقل لهم هذه 

المقترحات ويمكن سؤالهم مباشرة أو سنتابع معهم هذا الموضوع في التعليم العالي، ولكن 

احية التعيين واالختيار والمزايا والرواتب في دولة اإلمارات هي تنافسية كمنظومة التعليم من ن

لذلك نحن نستقطب و الحمد أفضل الدكاترة في المنطقة، كذلك وزارة التربية والتعليم تدعم بشكل 

كبير تأهيل المواطنين في الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه وجامعة اإلمارات لديها 

زة في ابتعاث طلبة الجامعة للحصول على الدراسات العليا لتأهيلهم ليكونوا دكاترة في تجربة ممي

 الجامعة، وشكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة الدكتورة شيخة.

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، دكتورة هل لديك تعقيب أخير؟ تفضلي.

 سعادة / د. شيخة عبيد الطنيجي:

مؤسسات التعليم العالي واألكاديميين خاصة  2018أردت فقط أن أؤكد أنه منذ  شكراً معالي الرئيس،

ينتظرون هذه العالوات والمزايا التي وعدوا بها، نحن نالحظ أن هذه المؤسسات وخاصة جامعة 
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اإلمارات هي مؤسسة بحثية ومعظم المتميزين فيهم بحثياً وعالمياً هم من إخواننا الوافدين، المواطنين لهم 

ع مختلف ألن التحديات وظروفهم مختلفة، فالبد أن ندعمهم ونحتفظ بهم، نعم لدى جامعة اإلمارات وض

مكتب للمعيدين وتستقطب أفضل الكفاءات وتبعثهم للخارج ولكن عند عودتهم تستقطبهم الجهات األخرى 

لدعم المواطنين  ألنهم متميزين، لذلك نحن نريد أن نحافظ على هذه الكفاءات ونحتاج إلى جهود الوزارة

 في هذه المؤسسات، وشكراً معالي الرئيس وشكراً لمعالي الوزير.

 معالي الرئيس :

 شكراً لسعادة الدكتورة شيخة الطنيجي، معالي الوزير هل لديك تعقيب على سعادة الدكتورة؟ تفضل.

 معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي: ( وزير التربية والتعليم )

  دكتورة شيخة على هذه المداخلة وإن شاء هللا سنتابع الموضوع.معاليك أنا أشكر ال

 معالي الرئيس :

  واآلن ننتقل إلى السؤال الرابع.

وزير التربية والتعليم من سعادة  –. سؤال موجه إلى معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي 4

لطالب الذين العضوة / صابرين حسن اليماحي حول " الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة ل

 تعذر عليهم اجتياز اختبارات (امسات ، آيلتس) ". 

 معالي الرئيس :

 سعادة صابرين حسن اليماحي تفضلي بتالوة نص السؤال.

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

إلى  التالي السؤال توجيه أرجو فإنني للمجلس الداخلية الالئحة من )143المادة ( لنص "إعماال

  وزير التربية والتعليم :  –هيم الحمادي معالي/ حسين بن إبرا

يعاني الكثير من الطالب من عدم المقدرة على اجتياز اختبارات (امسات ، آيلتس) وبالتالي يتعذر 

  عليهم االلتحاق بالجامعات والكليات الحكومية .

فما هو دور الوزارة في إيجاد فرص تعليم وخطط بديلة للطالب الذين لم يتمكنوا من اجتياز 

 اختبارات (امسات، آيلتس) ؟" .

 معالي الرئيس :

 شكراً، معالي الوزير تفضل.

 معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي: ( وزير التربية والتعليم )

معالي الرئيس، شكراً لسعادة صابرين، بالنسبة لمنظومة االختبارات فقد نوقش هذا الموضوع من 

بنائنا الطلبة وتكاليف اآليلتس واالختبارات األجنبية قبل في المجلس الوطني وكان التحدي كبيراً أل
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كبيرة وعرضنا كوزارة تربية وتعليم اختبار بديل وهو اإلمسات وعرض على المجلس الوطني 

ً وهو اختبار مجاني لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن للدخول  وتم العمل به حاليا

  للجامعات.

يزية هي المهارة المطلوبة للنجاح في التعليم العالي، النجاح الجامعات ليست فقط اللغة اإلنجل

يتطلب مهارات أخرى سواء كانت مهارة الرياضيات أو اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والمواد 

العلمية والمهارات يجب أن تكون متكاملة للطالب، لذلك فإن اختبار اإلمسات يغطي اللغة 

ء واللغة العربية وجاري تطوير اختبارات أخرى حتى تكون اإلنجليزية والرياضيات والفيزيا

سنة تعليم في دولة اإلمارات و الحمد حيث  12مقياساً مناسباً للجامعات في اختيار الطلبة، ولدينا 

ً المراجعة مع الجامعات في  تم تطوير المناهج لرفع الكفاءات ومهارات الطالب ويجري دائما

ينة حتى نمكن الجامعات من تحقيق نسب إنجاز في هذه معايير القبول في تخصصات مع

التخصصات، و الحمد هناك تحسن كبير حيث تمكنا من إلغاء السنة التأسيسية وهي سنة دراسية 

كاملة بسبب رفع كفاءة ومهارات الطلبة في منظومة التعليم العام، هناك عدد معين من الطلبة في 

اإلمسات وعددهم محدود وقد تم إجراء برنامج صيفي لهم العام الماضي لم يتمكنوا من اجتياز 

وإعادة اختبار وكذلك تم العمل مع كليات التقنية على برنامج تيسير لتمكينهم من اجتياز النتيجة 

وهو مستوى بسيط في اللغة اإلنجليزية وهم حالياً في مقاعد الدراسة وإن  58المطلوبة وهي كانت 

  نهاية الفصل الدراسي الحالي، وشكراً. شاء هللا سوف تصدر النتائج مع

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، سعادة صابرين اليماحي هل لديك تعقيب على رد معالي الوزير؟ تفضلي.

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي :

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزير مثمنين الجهود المبذولة من قبلهم لتطوير 

  التعليمية في الدولة.العملية 

معالي الرئيس، من المعلوم أن دولتنا هي دولة العلم وتدفع بجميع مواطنيها وتحثهم على العلم 

والتعلم ولذلك رصدت الجوائز القيمة للمتفوقين وكرمتهم، وقد تجاوز االهتمام بالعلم والحرص 

راسية للموظفين على االستمرار فيه إلى أبعد من ذلك حيث خصصت الدولة اإلجازات الد

والبعثات الدراسية الممولة من قبل الحكومة، وكل هذا يصب في نهج الدولة والقيادة الرشيدة لتذليل 

ً لخدمة هذا الوطن،  ً وعالميا الصعاب وتمكين المواطنين من الحصول على أعلى الشهادات محليا

بة المواطنين يتبدد فنحن نعيش واقع نجد أن طموح بعض الطل –معالي الرئيس ولألسف  –ولكن 

أمام بعض سياسات التعليم العالي التي وضعت أمامهم حجر عثرة تحبطهم وتهدر طاقاتهم متمثلة 
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في شرط اجتياز اختبار قياس المهارات اإلنجليزية من خالل اختبار اآليلتس أو اإلمسات، وتسلبهم 

لقد درس هذا الطالب اثنتا  الحق الذي يكفله لهم الدستور وشدد عليه والة األمر، معالي الرئيس،

ً كسب فيها الكثير من المعارف والعلوم والمهارات التي زودته بها الوزارة نفسها  عشر عاما

وصرفت عليه الدولة حتى أنجزها ليأتي هذا االختبار فتكون كل هذه المعطيات بال وزن أمامه، 

لثانوية وتكون هي الفاصل وتتفرد مهارة مكتسبة على عرض كل مقومات الطالب العلمية ونسبته ا

  في تحديد مستقبله التعليمي واالستمرار فيه.

معالي الرئيس، ما فائدة تدريس مادة اللغة اإلنجليزية في المدارس عندما يتخرج منها طالب غير 

  قادر على أن يحصل على درجة تمكنه من القبول في الجامعات والكليات داخل الدولة؟.

لعالم المتقدمة يكون التعليم فيها بلغتها األم ولذلك هم متقدمين في معالي الرئيس ، أغلب دول ا

الكثير من مناحي العلوم، والكثير من الدراسات تفيد بأن التعليم باللغة األم للطالب تكون نتائجه 

مبهرة جداً ولذلك أوجه السؤال لمعالي الوزير عن ماهية اإلجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل 

ه الحاالت خاصة ولو أننا توجهنا بهم للمعاهد الفنية في حال عدم حصولهم على هذه مع مثل هذ

االختبار رغم محدودية تداخل الدولة ليكتسبوا معارف فنية أو زراعية أو اقتصادية إال أنهم 

 يواجهون شبح هذا االختبار مرة أخرى، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 زير هل لديك تعقيب على تعقيب العضوة؟ تفضل.شكراً سعادة صابرين اليماحي، معالي الو

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: ( وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس، أستاذة صابرين، أظن أن هناك سوء فهم، فأي طالب ثانوية عامة له كرسي في 

الشروط الدنيا  التعليم العالي ونحن نتابع الطلبة عن طريق منظومة التسجيل، إذا لم يحقق الطالب

ً فإننا نفتح له برنامج تجسير، بالتالي ليس هناك طالب حرم من الدخول  للقبول كما قلت سابقا

للتعليم العالي، إذا لم يحضر الطالب البرنامج الصيفي للتقوية ولم يحضر برنامج تجسير المتاح 

تابع معه، ولكن وهي متاحة، فإذا كان هناك طالب لم يحضر هذه البرامج فزودينا باسمه وسن

كمنظومة تعليم في دولة اإلمارات أن كل طالب يعطى الفرصة في التعليم العالي حسب قدراته 

وإمكانياته، وكذلك هناك سوء فهم وهو أن اللغة اإلنجليزية هي أساس التعليم العالي، يا إخواني ال، 

أخرى غير اللغة  حتى يمتكن الطالب من النجاح في التعليم العالي فإن ذلك يتطلب مهارات

اإلنجليزية، يتطلب ذلك مهارات الرياضيات واللغة العربية والتفكير اإلبداعي، هناك مهارات 

أخرى كثيرة تضمن أن نسبة اإلنجاز أو التمكن من التخرج من التعليم العالي تكون عالية جداً في 

األساس وهذا غير دولة اإلمارات، لذلك هناك خلط لدى بعض الناس أن اللغة اإلنجليزية هي 
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صحيح، ولكنها لغة تستخدم للتدريس فقط، وكذلك نحن نشجع اآلن على دعم اللغة العربية في 

بعض التخصصات وفتح مجاالت حسب حاجة السوق واالحتياجات المطلوبة لسوق العمل، 

 وشكراً.

 معالي الرئيس :

 فضلي.شكراً معالي الوزير، سعادة صابرين اليماحي هل لديك تعقيب أخير؟ ت

 سعادة/ صابرين حسن اليماحي: (مراقب المجلس)

نعم شكراً معالي الرئيس، شكراً معالي الوزير، نحن نتحدث عن واقع موجود وملموس فنحن كلنا 

لدينا أبناء في الثانوية العامة وتخرجوا من الثانوية العامة وفعالً صدموا باختبار اآليلتس، لدي 

% 90نوية العامة في المسار المتقدم ونسبتهم طلبة موجودين ومحادثاتهم موجودة، نسبتهم في الثا

 900وهم يجلسون في البيوت اآلن، هذا واقع موجود، وعندما أخذتهم كليات التقنية كانت نسبتهم 

في اإلمسات حيث أخذتهم في الفصل األول كتهيئة، وبعد الفصل األول إذا لم يحصلوا على 

يتم فصلهم من الجامعة،  5.50أو  5جة أو حصلوا على اآليلتس بدر 1250اإلمسات في الدرجة 

في المنازل وأعتقد ربما يشاركني اإلخوة بذلك، فهذه أزمة  –طال عمرك  –وهذا واقع موجود 

موجودة لدى أولياء األمور، وكذلك بالنسبة لطلبة حملة البكالوريوس الراغبين في إكمال تعليمهم 

اآليلتس بدرجة معينة إذا لم يحصلوا عليها  العالي كالماجستير فهم يواجهون نفس المشكلة، امتحان

فإنهم يحرمون من االستمرار في الدراسة، معالي الرئيس باعتقادي أنه ال يجب منع أي مواطن 

من مواصلة التعليم بسبب عدم حصوله على نسبة معينة في مهارة معينة قد يكتسبها أشخاص دون 

ختالف مدارسهم أو حتى مدرسيهم، وال في فرص الحصول عليها ال اغيرهم خاصة إن لم يتساوو

يجب أن يعاقب عليها الطالب بحرمانه من فرصة التدرج في تعليمه الجامعي وعلى الوزارة إعادة 

النظر بهذا الشرط ويكون تقييم الطالب في جميع المواد التي درسها على مدى سنين عديدة لتكون 

القبول في الجامعات، ونحن ال نختلف على  هي المقياس الحقيقي ليفسح المجال أمامهم ويمكنهم من

أهمية تعلم اللغة ولكننا ال نقبل بأن تكون هذه النقطة هي المحرك األساسي لمستقبل أبنائنا، معالي 

الرئيس، هناك تفاوت منطقي في شروط القبول للكليات التخصصية داخل الجامعة الواحدة حسب 

الذي يختاره الطالب، حيث نجد أن كلية تشترط نسبة الثانوية العامة وحسب المسار التعليمي 

% وهكذا، حسب التخصصات 85% وكلية أخرى تشترط الحصول على 90الحصول على 

ومتطلباتها العلمية ولكنها جميعها تتوحد في درجة اختبار اآليلتس أو اإلمسات، لماذا يا معالي 

  ليات بنسبة اختبار هذه المهارة؟الرئيس ال نجد هذا التفاوت حاضراً أيضاً لكل كلية من هذه الك
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معالي الرئيس، هذه السياسة أثقلت كاهل أولياء األمور بتكاليف هم في غنى عنها من أجل أن 

يجتاز أبناؤهم اختبارات القبول، أدت إلى تذمرهم وسخطهم، وهذا ما لمسته من خالل الرسائل 

 االت الشخصية.التي وردتني منهم على مواقع التواصل االجتماعي وأيضاً االتص

معالي الرئيس، إن ما تجره لنا هذه السياسة من سلبيات تعد كثيرة وخطيرة، فهي تزيد من نسبة 

البطالة كما وتزرع اليأس في نفوس هؤالء الطالب وتخلق لنا شخص سيكوباتي لما يشعر به من 

بل أبناء الدول ظلم وحرمان من حقه في بناء مستقبله في دولة تمتد أياديها الخيّرة لتبني مستق

العاجزة عن احتواء مواطنيها وتنشر العلم في جميع الدول التي ال يستطيع أبناؤها الحصول عليه، 

فهل يعقل أن يحرم أبناءها خاصة وأنهم قادرين وراغبين في مواصلة تعليمهم؟! بل نحن لدينا 

 –كما أسلفت  - %90جالسين في منازلهم وخاصة الحاصلين على نسبة  -معالي الرئيس  -نماذج 

ألنهم لم يستطيعوا اجتياز هذا االختبار فهم حالياً بال دراسة، في المقابل هناك طلبة حصلوا على 

% وأكثر في الثمانين ولكنهم اجتازوا هذا االختبار ودخلوا الجامعات وطردوا من الجامعة 70

المطلوبة وهنا نتأكد  لعدم قدرتهم على االستمرارية أو الثبات أو الحصول على درجات المساقات

  بأن مهارة اإلنجليزي ال تعني أن الحاصلين عليها هم األقدر في االستمرار في الدراسة.

معالي الرئيس، نحن في دولة الالمستحيل، دولة تحطم أمامها كل الحواجز والعوائق التي من 

ك على الوزارة إيجاد الممكن أن تحول بينها وبين ما تصبوا إليه إلسعاد شعبها ورفعة مكانتهم، لذل

الحلول المناسبة إلدارة هذه اإلشكالية واالستفادة من هذه الطاقات البشرية التي ستعود بالنفع على 

هذا الوطن المعطاء، هذا حديث الميدان من الطالب وأولياء األمور أنقله بكل شفافية لمعالي 

ودعمهم بكل ما يضمن لهم الوزير ونحن كلنا ثقة بأن القادم سيكون لمصلحة هؤالء الطالب 

 مستقبلهم، شكراً معالي الرئيس وشكراً معالي الوزير.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة صابرين اليماحي، معالي الوزير تفضل بالرد على تعقيب العضوة.

 معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : ( وزير التربية والتعليم )

في  850% وحاصل على 90لطالب الحاصل على معالي الرئيس، سعادة صابرين، أتوقع أن ا

  اآليلتس من الجيد أن نحصل على اسمه حتى نرى هذه الحالة.

وبالنسبة لمنظومة التعليم في دولة اإلمارات يا إخواني فقد تغيرت وتطورت ، حيث تدرس مواد 

ليزية ليس باإلنجليزية في الثانوية العامة لرفع كفاءة وقدرة وإمكانيات الطالب في اللغة اإلنج

لمجرد الحديث باللغة اإلنجليزية ولكن الستعمالها في األمور العلمية، هناك مواد تدرس باللغة 

اإلنجليزية في الثانوية العامة، وسنوياً مهارات الطلبة سواء كانت باللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية 
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ً 21فهي في ارتفاع مستمر لتحقيق مهارات القرن  ال يوجد هناك طالب منع  ، وكما أشرت سابقا

من فرص التعليم العالي ولكن الطالب الذي لم يرغب بالتسجيل فهذا اختيار شخصي ولكن منظومة 

التعليم في دولة اإلمارات في العام السابق فإن كل الطالب سجلوا في األنظمة، ومن لم يكن لديه 

معالي  –ق بكليات التقنية، كذلك مهارة حسب المعايير الدنيا فقد تم وضعه في برنامج تجسير والتح

منظومة التعليم في دولة اإلمارات يحق للطالب في أول سنة من  –الرئيس، سعادة صابرين 

سنوات الجامعة االنتقال من جامعة إلى أخرى بشرط أن يحقق متطلبات الجامعة األخرى ، 

عينة حسب وشروط القبول في الجامعات مختلفة وغير موحدة، فكل جامعة تضع معايير م

التخصص وحسب المهارات المطلوبة وحسب البرامج التعليمية المعتمد لديها، الوزارة تضع 

الحدود الدنيا فقط أما الحدود المفتوحة فإن الجامعة هي التي تقرر ما يناسبها من مهارات سواء 

اني وال كان اإلمسات أو اآليلتس، ونحن سنحاول تشجيع الجامعات على استخدام اإلمسات ألنه مج

  يكلف ولي األمر شيئاً بعكس اآليلتس أو التوفل.

وكذلك أشارت صابرين أن بعض الطلبة كانوا متميزين باللغة اإلنجليزية ولكن عند التحاقهم 

بالجامعات وجدوا صعوبات في عدم استكمال الدراسة بسبب عدم مهارتهم أو نقص المهارات في 

إلنسانية وهذا نحن نعمل عليه في منظومة المدرسة الرياضيات أو اللغة العربية أو العلوم ا

اإلماراتية وسنعالج كل نقاط الضعف. ولكن يجب أن يكون لدى الطالب الجدية كذلك، إذا دخل 

الطالب الجامعة ولم يجتهد ولم يثابر ولم يدرس فإن منظومة التعليم العالي لها معاييرها وإجراءاتها 

ستقلة فإنها تقرر مدى قدرة الطالب على متابعة تعليمه أو فحسب قوانين الجامعات وهي جامعات م

ال، ولكن كسياسة في دولة اإلمارات فهي سياسة واضحة بأن يحصل كل طالب إماراتي على مقعد 

دراسي عند االنتهاء من الثانوية العامة والفرص متاحة للجميع، وكذلك لدينا تعليم فني وتقني 

عكس هذا التصور في منظومة التعليم العام في دولة وتخصصي لمن لديهم ميول لذلك، وتم 

 اإلمارات العربية المتحدة، شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة األخت صابرين.

 معالي الرئيس :

شكراً معالي الوزير، ننتقل اآلن إلى البند السادس وهو الموضوعات العامة، وليتفضل سعادة 

  مقدمي الطلب. األمين العام بتالوة نص الموضوع وأسماء

 : الموضوعات العامة: السادس البند 

  ."  مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارس -

 سعادة/ د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس)

  نص الموضوع:
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على تزويد أبنائنا  "يحظى قطاع التعليم باهتمام كبير من قيادة دولة اإلمارات، التي تحرص

بالمهارات والمعارف العلمية واألكاديمية وتضعهم في مقدم أولوياتها، إليمانها المطلق بأن التعليم 

المراتب  لفي الوصول إلى أفض 2021رة على تحقيق رؤية اإلمارات هو األساس في بناء أجيال قاد

  ة في المجاالت كافة.عالمياً، كما انه األساس لضمان مواصلة مسيرة التنمية والرياد

ولذلك فإننا نود مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارس 

 في إطار المحاور التالية:

 2021تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية اإلمارات  .1

  .2030واستراتيجية التعليم 

  .ب الكوادر التدريسيةمعايير الوزارة في شأن استقطا .2

 ة.دور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدول .3

  مقدمو الطلب:

 ناصر محمد حميد اليماحي

 ساره محمد أمين فلكناز

 شذى سعيد عالي النقبي

 الطنيجي سالم د. شيخه عبيد

 بالهولعبدهللا ضرار حميد 

 العليليعفراء بخيت بن هندي 

  صوريد. حواء سعيد الضحاك المن

  عدنان حمد محمد الحمادي"

 معالي الرئيس :

مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة  –تتفضل سعادة سارة محمد فلكناز 

 تقرير اللجنة. *واإلعالم بتالوة ملخص

 سعادة / سارة محمد فلكناز : ( مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)

  ــص التقرير ملخــ"

أحال المجلس الوطني االتحادي في جلسته األولى من دور االنعقاد العادي األول من   

موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم  14/11/2019بتاريخ  الفصل التشريعي السابع عشر

 

  ) بالمضبطة.1تقرير اللجنة كامالً ملحق رقم (  *
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 في شأن اإلشراف على المدارس" إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم؛

 لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

ً لدراسة الموضوع، منها22وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدد ( ً 11( ) اجتماعا بمقر ) اجتماعا

واستغرقت اللجنة في هذه االجتماعات  عن بُعد، ) اجتماعاً 11وعدد ( ،األمانة العامة بدبي

ات واألوراق البحثية المعدة ) ساعة. واطلعت اللجنة في هذه االجتماعات على الدراس117:10(

سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على من قبل األمانة العامة حول موضوع "

ً حول المدرسة اإلماراتية، يهدف إلى "، كما أعدتالمدارس التعرف على التحديات التي  استبيانا

 .منظومة المدرسة اإلماراتيةتواجهها المدرسة اإلماراتية، والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير 

إلى آراء وردود  كما اطلعت اللجنة على المعلومات الواردة من وزارة التربية والتعليم، واستمعت

ممثلي الحكومة ومدراء النطاق لوزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى دائرة التعليم والمعرفة 

ة دبي، ومجلس الشارقة للتعليم، وجمعية بإمارة أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بإمار

  .8/1/2020المعلمين بتاريخ 

) حلقات نقاشية بعنوان " الواقع والطموح في المدرسة اإلماراتية" في 4كما عقدت اللجنة عدد ( 

 كل من: 

 16/2/2020المركز الثقافي بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  ▪

 24/2/2020المركز الثقافي بإمارة الفجيرة بتاريخ  ▪

  26/2/2020القصر الثقافي بإمارة الشارقة تاريخ  ▪

  2/3/2020المركز الثقافي بإمارة أبو ظبي بتاريخ  ▪

وذلك بهدف التعرف على أهم التحديات التي تواجه واقع المنظومة التعليمية بشكلها العام، وبإطار 

لتحديات واسع األفق والمساحة يتجاوز حدود اإلشراف على المدارس، ويتلمس المسؤوليات وا

 التي تتوافق مع رؤية اإلمارات واستراتيجيتها في التعليم، بما يحقق مستهدفات األجندة الوطنية.

، و 9/3/2020واجتمعت اللجنة بممثلي الحكومة في وزارة التربية والتعليم بتاريخي  

للرد على استفسارات اللجنة في شأن الموضوع، وحول تحديات تطبيق نظام التعلم  5/4/2020

   عن بعد .

وفي هذا الصدد تثمن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم مبادرة الحكومة 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  آل مكتومصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  الذكية التي أطلقها

الخدمات ، وتأتي في سياق توجهات الحكومة بتطوير  2013الوزراء حاكم دبي رعاه هللا عام 

ً لرؤية  الحكومية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين على أرضها، وفقا
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. والتي اتسمت بالمرونة والجاهزية وكان لها دورها الفعال والحيوي ومردودها 2021اإلمارات 

 الحقيقي إبان تعرض العالم لجائحة كورونا.

 االتحادي المعنيين والمهتمين بالعملية التربوية س الوطنيواجتمعت اللجنة مع سعادة أعضاء المجل

والتعليمية لالستئناس برأيهم ومقترحاتهم في شأن تطوير المنظومة التعليمية بتاريخي 

  .23/4/2020و  22/4/2020

 وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج األساسية وهي كالتالي: 

ن العام والخاص بما يحقق رؤية اإلمارات المحور األول: تطوير جودة التعليم في القطاعي ❖

 2030واستراتيجية التعليم  2021

 اتضحت للجنة عدة تحديات ارتبطت بهذا المحور مثل:

كثافة المنهج الدراسي وتراكماته المعرفية، وعدم مالءمة الخطط الزمنية التي أثرت على  .1

 جودة مخرجات التعليم، وأضعفت دافعية المتعلم والمعلم.

مة أيام التمدرس وفترة اإلجازات الفصلية المعتمدة مع بيئة ومناخ الدولة المختلف عدم مالء .2

عن غيرها من الدول المتقدمة في جودة التعليم؛ مما أدى إلى امتداد العام الدراسي إلى فصل 

 الصيف.

عدم مواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي؛ مما ترتب عليه  .3

 ). 2019،2018،2017د الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية خالل األعوام (تراجع عد

والفئات العمرية  متطلبات نظام التعلم عن بعد، مععدم توافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي  .4

، وكثافة الواجبات المنزلية للطلبة، وتعدد منصات التعليم اإللكترونية، وصعوبة فتح للطلبة 

باإلضافة إلى وجود ثغرات أمنية في  لكترونية لالمتحانات وضعف الدعم الفني،الروابط اال

 بعض المنصات التعليمية اإللكترونية. 

الدراسية) للغة العربية، وضعف التركيز على  عدم ثبات عدد الحصص األسبوعية (الخطة .5

رات عالية في مهاراتها األساسية في جميع مراحلها أدى إلى انخفاض "مؤشر نسبة الطلبة بمها

%) في عام 48إلى ( 2017%) في عام 68اللغة العربية وفق االختبارات الوطنية" من (

، باإلضافة إلى عدم وجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة االجتماعيات 2018

والتربية الوطنية باللغة العربية للطلبة الناطقين بها؛ مما أدى إلى ضعف مهارات القراءة 

 ابة والتحدث لدى الطلبة.والكت
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لوضع المؤشرات  التغير السريع والمستمر للمناهج التعليمية، دون إعطاء الوقت الكافي  .6

 الالزمة لقياس جودة وفاعلية تلك المناهج ومخرجاتها. 

أدى إلى عدم قدرتها على مواجهة  عدم جودة البنية التحتية للمبنى المدرسي لبعض المدراس .7

 ممارسة الطلبة لألنشطة.األمطار الشديدة ، باإلضافة إلى صعوبة  الظروف المناخية مثل

ضعف خدمات الرعاية الصحية خاصة ألصحاب األمراض المزمنة، وعدم تهيئة البيئة  .8

ً وطالبة في السنة الدراسية  (14,169)المناسبة ألصحاب الهمم والذي بلغ عددهم  طالبا

2018-2019. 

) ؛ أدى إلى عدم تحقيق TIMSS –PISAالدولية ( انخفاض نتائج الطلبة في االختبارات .9

 . 2021طموح الدولة في مستهدفات األجندة الوطنية 

بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المعنية، لتحفيز  والتعاونضعف التنسيق  . 10

 المستثمرين المواطنين على االستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

 لوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية المحور الثاني: معايير ا ❖

 تبين للجنة عدة تحديات في شأن استقطاب الكوادر التدريسية مثل:

غياب الحوافز واالمتيازات المالية، وزيادة نصاب معظم المعلمين من الحصص، إلى جانب   .1

؛ أدى إلى األعباء اإلدارية، في ظل عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي يسمح للمعلمين بالترقية

انخفاض نسبة التوطين في الكادر التدريسي الحكومي والخاص، حيث بلغت نسبة التوطين في 

%)، وفي القطاع 10%) في القطاع الحكومي وكانت نسبة الذكور منها (45( 2019عام 

%)؛ مما أدى إلى ضياع فرص 0.3( في الكادر التدريسيبلغت نسبة التوطين الخاص 

لحكومي والخاص، وأثر سلباً على عدم تحقيق المستهدفات الوطنية في وظيفية في القطاعين ا

 شأن رفع نسب التوطين.

ضعف التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في شأن تأهيل  .2

كوادر تدريسية مواطنة متخصصة تلبي احتياجات مدارس الدولة، حيث بلغ إجمالي خريجي 

من إجمالي عدد المدرسين العاملين  2019-2018) في عام 472يسي المواطن (الكادر التدر

 ) معلما في المدارس الحكومية.21,153( البالغ

استقطاب كوادر تدريسية من الخارج؛ بالرغم من وجود قوائم انتظار طويلة للخريجين  .3

 ر المواطنةحيث بلغ عدد الكوادر التدريسية غي ،المطلوبةالمواطنين في مختلف التخصصات 

  . 2020- 2019معلم في مختلف التخصصات والجنسيات في السنة الدراسية  (2500)
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عدم مالءمة معظم الدورات التدريبية مع احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية، نظرا لتكرار  .4

أدى إلى انخفاض مؤشر جودة ومهارات  ،محددةموضوعاتها، وتكدسها في فترات زمنية 

 . 2019٪)  على مستوى مدارس الدولة في عام 56بته (المعلمين إلى ما نس

ً على مؤشر تأهيل معلمين ذوي   .5 ضعف كفاءة بعض مقدمي الدورات التدريبية، انعكس سلبا

 الدولة. مدارسجودة وكفاءة عالية على مستوى 

في سرعة توفير عمل الكادر التدريسي االحتياطي، تسبب بتأخر  واضحةعدم وجود آلية  .6

 هاء مقرراتهم الدراسية. الطلبة في إن

معلم رياض األطفال، بالرغم من وجود عدد من الخريجين حملة  مساعدعدم توطين مهنة  .7

 شهادات الدبلوم والتعليم العام.

 المحور الثالث: دور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة  ❖

 واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآلتية : 

ضعف وتداخل أدوار الرقابة على المدارس الخاصة بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية،  .1

أدى إلى انخفاض جودة التعليم في بعض المدارس الخاصة، وارتفاع الرسوم المدرسية 

 بشكل متكرر.

عدم وجود إشراف أكاديمي متخصص لدعم المدارس في الجانب الفني، واألخذ بيد المعلم  .2

 ملية التعلم والتعليم في جميع عناصرها. لتجويد ع

الئحة المخالفات السلوكية للطالب على الرغم من اعتماد الوزارة لالئحة  تطبيقعدم  .3

إذ بلغت نسبة التنمر لدى الطلبة الموّحدة إلدارة سلوك الطلبة في المدرسة اإلماراتية، 

 %.23ته ، وهي أعلى من المتوسط الدولي والتي تبلغ نسب2018% في عام 31

عدم تفعيل دليل الشراكة بين أولياء األمور والمدرسة، والذي يبرز الدور الهام لولي األمر  .4

في العملية التعليمية؛ مما أدى إلى ضعف العالقة التفاعلية بين أولياء األمور والمدرسة في 

 تطوير المنظومة التعليمية.

) وتغييرها دون 2020 – 2019ي (إعالن نتائج خريجي الثانوية العامة خالل العام الدراس .5

 تحديد آلية واضحة مما أدى إلى انخفاض نتائج الطلبة وتسبب في إرباك أولياء األمور. 

عدم تفعيل بروتوكول موحد يلزم المدارس باتباع اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية  .6

 السليمة للحفاظ على صحة وسالمة المجتمع المدرسي. 

 نتاجات السابقة توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية: وبناء على االست
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دراسة وإصدار قانون العتماد وتطبيق معايير واشتراطات للدراسة عن بعد حتى يكون خيارا  .1

 جاهزا للتطبيق.

رفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور من أجل  .2

  تحقيق المستهدفات الوطنية. 

سلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة نصاب الحصص الدراسية و تعديل .3

 للكادر التدريسي في المدارس الحكومية، مقارنة بالوظائف األخرى بالدولة.

تكليف الكادر التدريسي االحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل؛ لتفادي تأخر  إجراءاتتسريع  .4

الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض األطفال من الطلبة في إنهاء المنهج 

 خالل استقطاب الخريجين.

) لسنة 31قرار مجلس الوزراء رقم (تبني الطلبة الراغبين بدخول كليات التربية من خالل  .5

في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي االتحادي  2010

مسار)؛ الستقطاب كوادر تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة خصوصا (برنامج 

 المعلمين الذكور.

التتبع المسبق على الشهادات والتصديق عليها من سفارات الدولة في  نظامضرورة اشتراط  .6

الخارج لجميع المعلمين الغير مواطنين المتقدمين للعمل بالدولة؛ وإلزامية إرفاق شهادة حسن 

 ك للمتقدم من دولته.سيرة وسلو

ضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناء على احتياجاتهم، وتكون أثناء الدوام  .7

الرسمي وفي مقر عملهم أو عن بعد، وتقييم مؤهالت المدربين قبل اعتمادهم، وقياس ذلك 

 العائد على المعلم.

نيات الطلبة، على أن تكون متوافقة تطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكا .8

 ومالئمة لبيئة ومجتمع دولة اإلمارات ومتناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة.

تفعيل االشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة لإلنترنت خاصة لمن لديهم عدد من األبناء  .9

 في مراحل دراسية مختلفة.

رونية من االختراقات األمنية بالتنسيق مع العمل على تأمين المنصات التعليمية اإللكت . 10

 الجهات المعنية.

عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس  زيادة . 11

 الخاصة بتدريس مادة االجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها.
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لمناهج التعليمية قبل اعتمادها؛ لتحقيق بمراكز بحثية مستقلة لقياس وتقييم ا االستعانة . 12

مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية، تحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي، وتلبي 

 احتياجات سوق العمل.

التسريع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، والقادرة على مواجهة  . 13

لبة من ممارسة األنشطة، ومن بينها أصحاب الظروف المناخية المختلفة، والتي تمكن الط

ً على الصحة العامة، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة  الهمم حفاظا

، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع األخطار الصحية ووقاية المجتمع والجهات المعنية

 مم.التي تواجه الطلبة، خاصة أصحاب األمراض المزمنة وأصحاب اله

لرفع جودة والمدارس الخاصة،  في الوزارة على مؤسسات التعليم العام الرقابيتفعيل الدور  . 14

 التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية.

 المستثمرين المواطنين امتيازات لالستثمار في القطاع التعليمي الخاص.  ومنحتشجيع  . 15
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دليل الشراكة بين أولياء األمور والمدرسة اإلماراتية، وتحديد األدوار  تفعيلضرورة  . 17

والمسؤوليات، التي تضمن فعالية وجودة المشاركة بين المدرسة وأولياء األمور، باإلضافة 

لى تحديد الحقوق والواجبات واإلجراءات المتبعة، وإمكانية عقد اجتماعات منتظمة عن إ

 بعد، وتفعيل العالقة التكاملية بما يضمن الصالح العام. 

التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل اإلعالم ومختلف شرائح  تفعيلأهمية  . 18
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ازية للتعامل السليم داخل مدارس الدولة في موحد بشأن اإلجراءات االحتر برتوكولوضع  . 19

 ".ظل انتشار الجائحة والحاالت الطارئة للحفاظ على صحة وسالمة المجتمع المدرسي

 شكراً معالي الرئيس.

 معالي الرئيس :

مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة  –شكراً سعادة سارة محمد فلكناز 

أيضاً إلى اللجنة بكافة أعضائها السابقين والحاليين على جهودهم المميزة في هذا  واإلعالم والشكر

التقرير، ونثمن هذه الجهود وبالتأكيد هم استشعروا أهمية التعليم ولهذا حرصوا على أن يرتقي 

عملهم إلى مستوى مسؤوليتهم، سنفتح اآلن باب التعليق على تقرير اللجنة ولكن للتوضيح فقط، 

 تعليق على التقرير بشكل عام وليست مناقشة الموضوع، تفضل سعادة علي جاسم.يكون ال
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 سعادة/ علي جاسم أحمد:

وزير التربية والتعليم،  –شكراً معالي الرئيس، معالي الرئيس، معالي األخ حسين بن إبراهيم الحمادي 

ول هذا الموضوع أوالً أشكر رئيس ومقرر وأعضاء اللجنة والجهات واألفراد التي شاركت في تنا

وحضور مناقشته، وهذا الموضوع هو موضوع هام يمس التعليم الذي هو أساس تقدم ورقّي الدولة، 

فقد حضرت ورش العمل التي نظمتها اللجنة لمناقشة محاور الموضوع من كافة الجوانب من حيث 

حيث اختصاصات المناهج ونظام التعليم عن بعد وغيرها، باإلضافة إلى تناول موضوع التعليم من 

الوزارة في اإلشراف والتحديات التي تواجه التعليم في إطار رؤية اإلمارات واستراتيجية التعليم 

واالنطالقة للمرحلة الخمسينية الثانية، هذا باإلضافة إلى طرح هذا الموضوع في طور انعكاسات 

من النواحي الفنية سواء الجائحة ونظام التعليم عن بعد وتحدياته في طور عدم الجاهزية المسبقة 

بالنسبة للمدرسين أو أولياء األمور وما أفرزته هذه الجائحة من جوانب إيجابية في التعليم عن بعد 

واستخدام التقنيات باإلضافة إلى التحديات، وعليه، نرجو أن تتوافق الوزارة مع ما جاء في تقرير 

بة في كافة الظروف وأن نواجه التحديات اللجنة وفق المحاور حتى نخلق البيئة التعليمية المناس

المفاجئة وأن يكون للوزارة دوراً فاعالً ومؤثراً في مباشرة العملية التعليمية وليس اإلشراف عليها عن 

ً دور األمهات في المشاركة الفاعلة في تهيئة األجواء التعليمية الطارئة في المنازل نفسياً  بعد، مثمنا

ً بالتعاون ً وتعليميا مع المدارس وتحمل العبء األكبر من جانب أولياء األمور والطلبة والعمل  وفنيا

  لساعات طويلة أمام األلواح االلكترونية وخاصة في المراحل االبتدائية.

ومن هنا ومن خالل هذا التقرير أطلب من معالي الوزير في ضوء التغذية أن يوافينا باستراتيجية 

 يكم.الوزارة في هذا الشأن، وشكراً معال

 معالي الرئيس :

 ، ً شكراً سعادة األخ علي جاسم، هل هناك من لديه رغبة في التعليق على تقرير اللجنة؟ حسنا

  ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟*معالي الوزير يرغب في تقديم عرض

  ( موافقة )

  معالي الرئيس : 

   . إذاً تفضل معالي الوزير

  التربية والتعليم) معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير

   . شكرا معالي الرئيس ، يا حبذا لو يتم وضع العرض على شاشة العرض

 

  ) بالمضبطة.2العرض التقديمي في شأن الموضوع العام ملحق رقم(  *
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  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتقديم عرض عن منظومة التعليم في دولة اإلمارات ، 

األربع أو الخمس األخيرة لنواكب  فمنظومة التعليم في الدولة تم عمل لها تحديث في السنوات

) ومعالجة 21احتياجات الدولة في القطاعات المختلفة ، وكذلك لتمكين الطلبة من مهارات القرن (

نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة في المنظومة التعليمية ، وكما ترون في الشاشة أن المنظومة تبدأ 

مشروع كبير عملت عليه الوزارة بالتنسيق  من الطفولة المبكرة ، ومشروع الطفولة المبكرة هو

مع الجهات المختصة لعمل منظومة متكاملة لرعاية الطالب من (صفر إلى عمر أربع سنوات) 

و الحمد تم االنتهاء من مشروع براعم الصغار للثالث سنوات ، وجاري العمل على السنة 

ء من المشروع بشكل كامل لنوفر فرص سيتم االنتها 2021األولى والثانية ، وإن شاء هللا في عام 

   . تعليمية متميزة للطفولة المبكرة

، بعد ذلك ينتقل الطالب في المنظومة التعليمية إلى الرياض ، وقد تم تطوير ورفع معايير الرياض

وتم التنسيق مع الجامعات الوطنية لوضع برامج تعليمية تؤهل معلمين الرياض بمهارات ومعارف 

ع احتياجات التعليم الحديدة ، ثم ينتقل الطلبة إلى المرحلة الدراسية األولى من جديدة تتواكب م

الصف األول إلى الصف الرابع ، وهي مرحلة التعليم األساسي ، وفيها تم إدراج مواد جديدة يتم 

التركيز فيها على مهارات القراءة والكتابة واساسيات الحساب ومهارات التعاون والعمل كفرق ، 

التحليل واالبتكار ، ثم ينتقل الطلبة حسب قدراتهم وإمكانياتهم حيث يبدأ توزيعهم بدًء من وكذلك 

% من الطلبة في الدولة في مسار يسمى " مسار النخبة " 10الصف الخامس حيث يتم أخذ أفضل 

وهو مسار تم إعداده لتأهيل جيل من الطلبة ، ثم يستمر الطلبة حتى الصف الثامن ، وبعد الصف 

امن حسب ميولهم ورغباتهم وإمكاناتهم هناك العديد من الخيارات المتاحة لهم ، ثم ننتقل إلى الث

   . التعليم العالي بشكل شامل ، وبذلك يتضح لنا معالم منظومة التعليم في الدولة

الشريحة التالية : بالنسبة لما يسمى بالمدرسة االماراتية : هي عبارة عن منظومة تعليم وطنية تم 

ادها بناء على دراسات مستفيضة وبيوت خبرة واجتماعات مع جامعاتنا الوطنية وعمل معايير اعد

مع الدول المتقدمة في التعليم لوضع منظومة متكاملة تتكون من السلم التعليمي ومسارات التعليم 

والتقييم والمناهج والتدريس واألنشطة الالصفية والتي تلعب دورا كبيرا في هذه المنظومة ، 

والجودة والرقابة ومنظومة التعلم الذكي ، وهذه المنظمة تُطبق اآلن من أربع أو خمس سنوات ، 

ففي أبوظبي انتقلنا لتطبيقها قبل ثالث سنوات وجاري دائما قياس األثر والتطوير لها ، وكان هناك 

نوية العامة مبدأ أساسي في منظومة التعليم اإلماراتية وكان التركيز كبيرا كذلك على مرحلة الثا

ألننا نريد أن ندمج أو نشبك التعليم العام والتعليم العالي بحيث يكون بينهم تكاملية في األدوار ، 
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وأن يكون انتقال الطالب بشكل سلس ما بين التعليم العام والتعليم العالي ، وكما أشار اإلخوة في 

   . الحوار والنقاش مدى قدرة وإمكانيات الطلبة في هذا التكامل

كذلك و الحمد نحن محظوظين بوجود جامعات وطنية متميزة حصلت على تصنيفا عالميا 

مميزاً، وفيها الكثير من الخبراء والدكاترة والمختصين في المواد العلمية يعملون مع الوزارة 

   : كفريق واحد في

ه يوجد عندنا إطار أوالً : مراجعة سنوية للمناهج وتطوير وتعديل لها ، مع األخذ بعين اإلعتبار أن

وطني موحد ال يتم تغييره حيث أنه ثابت وإنما التغيير حسب تجدد المعلومة واالبتكارات الجديدة 

وفكر تربوي جديد يتم تطبيقه ، وهذا مربوط كله بمنظومة تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات 

   . التربوية

علمون كان فيها األدبي والعلمي ، وكان هناك الشريحة التالية : طبعاً المنظومة كانت في السابق كما ت

فصل في المواد في الصفين الحادي عشر والثاني عشر ، أما المنظومة الجديدة فتقوم على أن الطالب 

يأخذ ويتعرض لكافة المواد بعمق معرفي مختلف حسب قدراته وإمكانياته وكذلك ميوله ورغبته ، 

م عن طريق المنصات االلكترونية والذكاء االصطناعي كذلك الدمج وإتاحة الفرص للطلبة في التعل

لرفع مهاراتهم وقدراتهم ، وعندنا اختبارات وطنية نقيس بها مدى تطور الطالب من الصف األول 

والمسح األولي ، ثم الصف الرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر ، لذلك فالمنظومة التعليمية 

لمية تضمن للطلبة اكشتاف مهاراتهم مع التقدم في الصفوف ، والستغالل لها متابعة أكاديمية بطريقة ع

 - وهي بالماليين  - الذكاء االصطناعي يوجد لدينا " مركز بيانات تعليم " حيث يجمع كل بيانات الطلبة 

في مركز عمليات ، ويتم تصفية هذه البيانات والتأكد من صحتها ودقتها حتى يكون أي قرار أو أي 

   . نى في المستقبل تكون مبنية على أسس علمية صحيحةسياسة تُب

كذلك نحن نعمل على تكاملية منظومة اإلرشاد األكاديمي وتوجيه الطالب ، وهي منظومة في 

تطوير مستمر ، واآلن نعمل على نسخة حديثة منها ، وهناك بيوت خبرة تعمل معنا فيها حتى 

ولة المبكرة حتى الثانوية العامة وكذلك في يكون هناك منظومة إراشد وتوجيه للطالب من الطف

الجامعات ونفكر فيما بعد الجامعة ألن التعلم مدى الحياة ، والفرص الوظيفية في المستقبل تتغير 

وأن اإلنسان ربما يكون صعبا أن يحصل على وظيفة واحدة وإنما ربما بإمكانه أن يعمل في سبع 

س شركة ويكون هو رائد أعماله ، فأهم شيء في أو عشر أو عشرين وظيفة في مساره أو أن يؤس

الفكرة الجديدة هي التكاملية كما أشرت سابقا ما بين التعليم العام والتعليم العالي ، وهناك بعض 

التخصصات بعد اجتماعات مع الجامعات وما تم نقله في الثانوية العامة أنه من الممكن أن يكون 
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سنوات أن تكون ثالث سنوات ألن الطالب حصل  هناك بعض التخصصات الدراسية بدل اربع

   . على جرعة معرفية مناسبة في تخصصات معينة إذا رغب باالستمرار فيها

فيها مسارات فنية وتقنية وأكاديمية تنمي مهارات التعلم  - إخواني وأخواتي  -المنظومة الجديدة 

   . المستمر والتعلم مدى الحياة والتعلم المتكامل

لك في منظومة تعليم ما كان يسمى سابقا " تعليم الكبار " حيث تم وضع منظومة تم التغيير كذ

كاملة لهم تناسب احتياجاتهم وميولهم الوظيفية وكذلك سوق العمل ، وطبعا حتى ينجح مشروع 

كهذا يجب أن يكون له حوكمة ومؤشرات أداء وكذلك نستعمل بشكل كبير اختبارات " امسات " 

   . ها في النقاش والتي تنتقل مع الطالب على مراحل مختلفةالقياسي التي أشرنا ل

الشريحة التالية : طبعا اإلطار الوطني للمناهج هو إطار ثابت ويتوافق مع الدول األخرى ألن 

الطالب عندما ينتقل من دولة لدولة أخرى يجب أن تكون مهاراته وإمكاناته وقدراته المعرفية 

ة بين الدول ، لذلك نحن نضمن أن يحصل الطالب على هذه والمهارية والقيمية تقريبا موحد

المعايير ، ولذلك فإنه بالنسبة للمناهج تم إعادة التأليف والتطوير للعديد منها وإدراج مواد جديدة 

تواكب احتياجات دولة اإلمارات ، ومن هذه المواد مواد التصميم والتكنولوجيا ، ومواد ريادة 

ار ، العلوم الصحية ، فهذه كلها مواد جديدة تم إدراجها في المنظومة األعمال ، التصميم واالبتك

التعليمية ، وكذلك تطوير أسلوب تدريس المواد بطريقة تنمي مهارات وقدرات الطالب ، ونبتعد 

   . كذلك بقدر كبير عن التلقين والتحفيظ وتغيير أسلوب األسئلة والتقييم والقياس

يات والعلوم واللغة العربية واللغة االنجليزية والدراسات المواد األساسية هي مادة الرياض

االجتماعية والتربية االسالمية ، فأي مسار تعليمي يختاره الطالب هذه المواد تكون أساسية 

وموجودة ولكن بعمق علمي مختلف حسب قدرات وإمكانيات الطالب ، لكن الطالب إذا أنهى 

ني من الممكن أن يذهب لجامعة ويأخذ سنة وبعد ذلك الثانوية العامة وأراد دراسة أي تخصص ثا

ينتقل ألي تخصص آخر ، فال نريد أن نحرم أي طالب من الوصول إلى أقصى قدر ممكن أن 

يصل إليه عن طريق هذه المنظومة الجديدة ، وكذلك بالنسبة للمعلمين فقد أنشأنا مركز متخصص 

طوير مهاراته وقدراته وإمكانياته وتوظيف لتدريب وتأهيل المعلمين ، وهذا المركز مستمر في ت

   . أفضل الكوادر لتلتحق بهذا المركز وتأهيل وتدريب المعلمين

% من الطالب، 10بالنسبة للمسارات األساسية: هناك مسار النخبة الذي أشرت ويأخذ نسبة 

رية التي وهناك المسار المتقدم ، والمسار العام ، ولكل مسار مواده األساسية والمواد االختيا

   . باإلمكان أن يختار منها الطالب ، ويتفرع من هذه المسارات أكاديميات متخصصة
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الشريحة التالية : عندنا كذلك في المدارس معهد التكنولوجيا التطبيقية حيث تم إعادة برمجة 

المناهج فيها وتطويرها حسب التطورات الحاصلة في الدولة وإدراج تخصصات جانبية منها 

، الحوسبة والذكاء االصطناعي ، العلوم الصحية واإلدارة المالية ، وكذلك في التعليم  الهندسة

التقني العام تم إدراج مهارات أخرى ، والهدف من ذلك أن ندرس سوق العمل ومستقبل سوق 

العمل وكيف تعمل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومع وزارة 

ارة الصناعة ، فهناك تكاملية في األدوار وكذلك مع الجهات المحلية بحيث نواكب االقتصاد ووز

ونطور في معايير هذه التخصصات وكذلك مع الهيئة الوطنية للمؤهالت لوضع معايير واضحة 

تمكن الطلبة من اجتياز المهارات المطلوبة وقدرتهم على اما االستمرار في التعليم العالي أو 

   . ملالدخول لسوق الع

الشيء الجديد الذي حصل أن هناك أكاديميات متخصصة حيث ان هناك طلبة لديهم الرغبة في 

الدراسة لكن لديهم ميول أخرى ، وكان من الصعوبة بمكان في المنظومة القديمة أن نراعي 

مهارات أو رغبات الطالب ، فكان هناك معاهد دينية في السابق تم تغييرها إلى مسار الثقافة 

المية والمتاح في كافة المدارس ، كذلك هناك طالب لديهم الرغبة في الرياضة وممارسة االس

الرياضة وتطويرها فهناك مواد في الرياضة موجودة ومكثفة في األكاديميات ، وهناك الفنون 

اإلبداعية وإدارة األعمال والعلوم الزراعية وصيانة الطائرات ، فهذه كلها مواد يستطيع أن يأخذها 

طالب إذا دخل األكاديمية حيث يأخذ المواد األساسية سواء كان مسار عام أو مسار متقدم وفي ال

نفس الوقت يستطيع أخذ مواد تتواكب مع ميوله ورغبته ، وبذلك يكون عنده شغف في االستمرار 

 في التعليم واختيار التخصصات في الجامعات ، وبهذه الطريقة نستطيع أن نختصر ويتم التكامل ما

بين التعليم العام والتعليم العالي ، ودائما هناك طلبة يحبون المسار التطبيقي ، وهو مسار يعطي 

مهارات تطبيقية تمكن الطالب من االلتحاق إذا اراد بسوق العمل مع إنهاء الثانوية العامة أو تكملة 

   . التعليم العالي ، لذلك فهذا المسار موجود كمسار رابع في منظومة التعليم

لدولة  " echo system " طبعا هذه المنظومة كلها مدعومة بمنظومة الكترونية نسميها

اإلمارات وهي عبارة عن منظومة توفر العديد من الخدمات التعليمية ، وهذه المنظومة موجودة 

ونحن  2012بسبب مشروع اسمه " الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي " والذي تم إطالقه عام 

تطوير وإدراج مهارات وأفالم فيديو وإدراج الذكاء االصطناعي عن طريق منصة مستمرون في 

أ" حتى يتمكن أبناءنا الطلبة من الحصول على جميع المهارات المطلوبة ، وقد بدأنا التفكير حاليا "

في التعليم التكييفي وبدأنا تطبيقها في " امسات " مما يسهل على الطلبة التعرف على مهاراتهم 

القوة والضعف لديهم ، هذه المنظومة متاحة مجانا لجميع الطلبة المواطنين في الدولة سواء  ونقاط
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كانوا في المدارس الحكومية أو في المدارس الخاصة ، وخالل األزمة ظهرت أهمية هذه المنصة 

 " واستمرار التعليم في دولة اإلمارات مع العلم أن 19وقدرتها على التعامل مع جائحة " كوفيد 

هناك دول كثيرة في العالم وبعضها متقدمة وقف التعليم عندها لفترات طويلة خالل الجائحة ، أما 

دولة اإلمارات فحصل فقط تحريك اإلجازة لمدة اسبوعين تم ثم استغاللها لتدريب كوادر المعلمين 

فقط للتدريس عن بعد ، فهذه المنصات كانت موجودة ومطبقة في المدارس وكان المدرسين 

يستخدمنوها في الصفوف ، وفقد كان هدف التدريب هو كيفية التعليم عن بعد ، و الحمد كانت 

التجربة ناجحة بشهادة الجميع في منظومة التعليم الحكومية ، وتم دعم تقريبا أكثر من تسعين 

مد مدرسة خاصة بهذه المنظومة حتى تمكن من استمرار التعليم في القطاع الخاص كذلك ، و الح

نعمل حاليا على تطوير قادم لهذه المنصات بناء على التجارب التي مررنا بها خالل أزمة " كوفيد 

" ، و الحمد كانت مشاركة أولياء األمور ، ففي التعليم العادي كان عندنا صعوبة في  19

التواصل مع أولياء األمور بسبب ظروف العمل أو الظروف األخرى أما عن طريق منصات 

اصل االجتماعي وإتاحة الفرص ألولياء األمور بالتداخل في أوقات أخرى كان الحضور في التو

%) يشاركون 80إلى  70لتصبح من ( %)15إلى  10بعض مجالس أولياء األمور ارتفعت من (

بآرائهم وأفكارهم من خالل هذه المنصات التي سهلت لهم أوقات المشاركة وإبداء الرأي ، هذا 

يعة عن منظومة التعليم في الدولة قبل أن نبدأ في الحوار والنقاش ، والشكر لكم بشك عام نبذة سر

   . معالي الرئيس ولإلخوة األعضاء على إتاحة هذه الفرصة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

شكرا معالي الوزير ، نبدأ المناقشة للموضوع والبداية بمقدمي الطلب وهم : سعادة ضرار حميد 

ء بخيت الليلي سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي ، سعادة سارة فلكناز ، سعادة بلهول ، سعادة عفرا

ناصر محمد اليماحي ، سعادة شذى سعيد النقدي ، سعادة عدنان حمد الحمادي ، تفضل سعادة 

   . ضرار حميد بالهول

  سعادة / ضرار حميد بالهول : 

رسة اإلماراتية " والتي تستند على معالي الرئيس ، أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة " المد

إعداد مناهج علمية حديثة ومتطورة تهدف إلى إكساب الطلبة مهارات التفكير العالي ، وتعزيز 

كفاءة وفعالية عمليات التعليم والتعلم والتقييم بهدف تطوير قدرات الخريجين على المنافسة في 

ل : هل قامت الوزارة بتقييم مخرجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص ، وعليه أتساء

المناهج التعليمية عند إطالق المبادرة ، وما هي النتائج التي توصلت لها ، وما هي التحديات التي 

   . واجهتها الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة ؟ وشكراً 
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  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير

  ية والتعليم)معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير الترب

في البداية قبل أن نطلق مبادرة المدرسة االماراتية عملنا اجتماعات وعصف ذهني مع الجامعات 

الوطنية والجامعات الخاصة وكذلك المعلمين في المدارس وقطاع المناهج وتقييم القياس لتحديد ما 

بة في سوق العمل هي الفجوة الموجودة في المنظومة ، وكذلك ما هي المهارات الحديثة المطلو

سواء كان في القطاع المحلي أو بالتشاور مع دول أخرى قامت بتطوير منظومات التعليم حديثاً ، 

عند تطبيق هذه المنظومة التعليمية فهي منظومة متكاملة وليست فقط مناهج ، وإنما هي مناهج ، 

تبارات التقييم والقياس ومعايير معلمين ، وتقييم قياس ، وأدوات حوكمة ، ونحن نستعمل حاليا اخ

واختبارات االمسات كمعيار في قياس مدى تطور الطلبة وارتقاء مستوياتهم وقدراتهم ، كذلك 

سنوياً نجتمع مع الجامعات سواء كان االجتماع مع الطلبة أو مع هيئات التدريس للمناقشة والحوار 

ل التحسن في المنظومة حول قدرات وإمكانات الطالب ، والفرق بين كل سنة وأخرى وكيف يحص

عندنا تقريباً  - و الحمد  -التعليمية ، والحقيقة كل سنة كانت الردود إيجابية ، وهذه السنة 

) في مرحلة الصف الحادي عشر والثاني عشر تمكنوا من االلتحاق بالجامعات حيث 1000(

كبير على مدى قدرة يدرسون مواد أكاديمية في الجامعات وهم في الثانوية العامة ، وهذا دليل 

الطلبة في التعليم العام الحكومي على مواكبة شروط االلتحاق بالتعليم العالي ، وهذه المواد التي 

يأخذونها سوف تُحسب لهم عند تخرجهم من الثانوية العامة كمواد حسب التخصص الذي 

ب ، ونحن نقيس سيدرسونه في المستقبل ، لكن يجب أن نكون دائماً مهتمين في قياس األثر للطال

األثر بطريقة مختلفة بعض الشيء وذلك عن طريق االمتحانات والمقابالت واالستشارات ، وننظر 

إلى الطالب اإلماراتي كطالب متكامل من ناحية المعرفة ومن ناحية المهارات ومن ناحية القيم ، 

د صعوبة في القياس والقيم شيء مهم جداً ونريد المحافظة عليها في دولة اإلمارات ، لذلك توج

% ، ولكن بوجود معايير وأساليب مختلفة للقياس تعطيك الصورة الكاملة ، وتحدثت 100بنسبة 

اليوم أننا نعمل على هذه المنظومة اإللكترونية في الذكاء االصطناعي والتي تمكنا كنا من متابعة 

أطلقت في بعض  - هللا إن شاء  -أدق وأفضل وأحسن والذي يسمونه التقييم التكييفي ، وستكون 

مواد اإلمسات ، وسوف تُعمم في االختبارات األخرى إن شاء هللا ، أرجو أن يكون الرد أجاب 

    . على استفسارات سعادة العضو ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزير ، سعادة األخ ضرار ، هل لديك مداخلة ثانية ؟ تفضل
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  سعادة / ضرار حميد بالهول : 

شكراً معالي الوزير على التعقيب ولكن أنا سؤالي كان واضحا وهو بشأن اإلعالن عن النتائج التي 

وصلتم إليها ، فحتى اآلن من اإلجابة لم أجد رداً واضحاً بشأن النتائج وإنما الرد كان عاماً بدون 

ارب يتم تغييرها تحديد النتائج ونحن نتمنى أن تكون النتائج واضحة وأن ال يكون طلبتنا حقل لتج

   . بين فترة وأخرى ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة أن المنظومة هي منظومة متكاملة ، والنتائج تُعلن دائماً عن طريق 

رفع تقارير عن جودة منظومة التعليم سواء كان تقييم مدارس أو منظومة القياس والتقييم ، وتُ 

اختبارات وطنية أو نتائج الطالب ، وكذلك نحن نعمل على شيء نسميه " مؤشر جودة التعليم " 

لكل طالب إماراتي في منظومة التعليم في دولة اإلمارات ، وهذا سيكون متاح للطلبة ، لكن من 

للناس ، لكن من الممكن أن يتم إعالنه على مستوى المدارس ألن الصعب أن تعمل تقييم وتعلنه 

هناك خصوصية لكل طالب ومن الصعب أن تعلن نتائج الطلبة بطريقة عامة ، لكن من الممكن أن 

نعلن عن مؤشرات ، وربما يكون هذا حل الستفسار سعادة العضو لكن كمنظومة يجري تقييمها 

طور الحاصل فيها ، وكذلك عندنا مراجعة مع الجامعات ، سنويا ويتم رفع تقارير بها ومدى الت

وباإلمكان أن بحث في طريقة مناسبة ، فإذا أردتم كمجلس وطني باإلمكان أن نعطيكم تقرير شامل 

عن التطور من سنة لسنة وكيف نقيس ونرى التجارب الناجحة والتغيرات التي حصلت ، فنحن 

   . س الوطني ، وشكراً على استعداد لرفع مثل هذا التقرير للمجل

  معالي الرئيس : 

    . سعادة األخ ضرار ، هل لديك مداخلة أخيرة ؟ تفضل

  سعادة / ضرار حميد بالهول : 

مالحظتي واضحة وهي مالحظه مهمة ، وهي  -معالي الوزير  -شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة 

تقييم ، وكان هناك طالب كانت في نتائج الفصل الدراسي السابق حيث كان هناك خربطة في ال

معدالتهم متذبذبة ، والبعض وعودهم بشيء ثم أنزلوا معدالتهم ، فنتمنى أن ال تتكرر مثل هذه 

    . األمور ، وال زلت أصر على أن يكون التقييم علني وشفاف وواضح ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير
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  التربية والتعليم) معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير

الحقيقة أعتقد أنه حصل سوء عند أولياء األمور، فنحن دائما نعلن نتائج الطالب في المواد ثم 

تصدر شهادة الثانوية العامة بعد ذلك، والحقيقة هناك طريقة الحتساب النسب في الثانوية العامة 

فهي نفس النسبة لكن ما هو  وإصدار الشهادة لها طريقة، أما نتائج مادة. مادة فتختلف عن ذلك،

الذي يُحسب في المجموع وما هو الذي ال يُحسب في المجموع، فمثال في السنة الحالية والتي كان 

فيها التعلم عن بعد هناك مواد كان من الصعب أن يكون لها قياس أو متابعة ولذلك تخرج نتيجة 

يح أُعطي لها درجات وتم إعالن الطالب باألحرف، والمواد العلمية التي قُيمت وقيست بشكل صح

الشهادات، فأولياء األمور والطالب عندما شاهدوا نتائج مادة. مادة حيث أن عندنا نظام الكتروني 

مجرد أن ينتهي الطالب من المادة ويتم االنتهاء من تصحيحها تخرج نتيجتها من خالل النظام، 

المواد التي أُعلنت نتائجها مادة . مادة ولكن هذه ليست الشهادة ، فالطلبة قاموا باحتساب درجات 

وقالوا هذه نسبتي المئوية ، وعندما صدرت شهادة الثانوية العامة ظهرت بعض المواد في الشهادة 

، وهذه ال تُحسب في النسبة المئوية عند إصدار الشهادة ،  " A.B.C " بسبب الجائحة بأحرف

كن حصل سوء فهم في الموضوع وتم شرحه وهذا األمر تم شرحه وتوضيحه للطالب من البداية ل

ألولياء األمور ، وكذلك تم توثيق هذا األمر وتوضيحه للجامعات في نسب القبول في التخصصات 

   . المختلفة حتى ال يكون له أثر على أبنائنا الطلبة في قبولهم في التخصصات المختلفة ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

   .سعادة عفراء بخيت العليلي شكراً معالي الوزير، الكلمة اآلن

   :سعادة / عفراء بخيت العليلي

   . السالم عليكم، شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول لمعالي الوزير والحضور المرافق

معالي الرئيس ، يعتبر المعلم حلقة وصل بين وزارة التربية والتعليم والطلبة وذلك من خالل 

دفة لالرتقاء بالحصيلة األكاديمية للطلبة إال أنه تبين للجنة من تطبيقه للسياسات العامة للوزارة الها

خالل نتائج مخرجات الحلقات النقاشية من التحديات التي تؤثر على مخرجات العملية التعليمية هي 

) أسبوعيا ، وأشير هنا أن 30 - 25ارتفاع نصاب الحصص التعليمية للمعلم والتي تتراوح بين (

راتية حددت سمات المعلم فيها وهي أن يكون قدوة ، مبتكر ، مطور لذاته ، منظومة المدرسة اإلما

متمكن ومسؤول ، وتبين للجنة إحدى نتائج ارتفاع نصاب الحصص على مخرجات العملية 

التعليمية حيث أنه يوجد هناك مستويان للغة اإلنجليزية في كل صف ، وأقصد هنا الصف الخامس 

للغة اإلنجليزية ، ومن الضغط على معلم اللغة اإلنجليزية يقوم الصف السادس ، فهناك مستويان 
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بدمج المستويين ، فمن المتضرر هنا ؟ وعليه أتساءل كيف يمكن للوزارة قياس كفاءة المعلم 

   . وكفاءة الطالب تحت هذا الضغط من نصاب الحصص، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

   .فضل معالي الوزير

  مادي: (وزير التربية والتعليم)معالي / حسين بن إبراهيم الح

) حصة 24بالنسبة لنصاب المعلمين هناك سياسة واضحة حول النصاب، فالحد األعلى عندنا هو (

ً والرياض يختلف في طريقة الحساب، وأحيانا تفرض  في األسبوع لكن الحلقة األولى طبعا

قت ويتم معالجته، لكن الضرورة رفع النصاب ألعداد مينة من المعلمين ولكن هذا يكون بشكل مؤ

إذا كان الكالم عن عدد كبير من المواطنين في ارتفاع نسبة الحصص فال أظن ذلك ، فنحن دائما 

) 12نتابع النصاب وكم عدد الحصص ، وهناك العديد من المواطنين حتى يصل نصابهم إلى (

   . ) حصة18) أو (15حصة أو (

هل أو تُدرس مادة يجب أن يكون لديك الهارات بالنسبة لموضوع اللغة االنجليزية فإنه حتى تؤ

والقدرة الكافية في هذه المادة ، ولتجويد التدريس في جميع المواد تم إطالق " رخصة المعلمين " 

والتي تتكون من مرحلتين : المرحلة األولى معرفة األكاديمية في المادة العلمية التي درسها المعلم 

م عن طريق إجراء اختبار آخر ، وتم البدء في تطبيق هذا ثم المهارات التعليمية لدى المعل

المشروع من العام الماضي ، و الحمد عدد كبير من المعلمين يتقدمون لهذه االختبارات ، 

وسنستمر في ذلك إن شاء هللا في السنة القادمة ، طبعا بسبب الجائحة وعدم قدرة بعض المعلمين 

، وبسبب اإلجراءات الصحية تم إيقاف االختبارات ،  على الحضور من اإلمارات لإلختبارات

   . ولكن تم إعادتها قبل شهر من اآلن وسوف نستمر في هذه االختبارات

أما بالنسبة لمسألة أن المعلم يدمج مستويين من اللغة االنجليزية فالهدف األساسي أن نضمن أن 

وجدنا ظاهرة معينة في بعض يكتسب الطالب المهارات التي يحتاجها في اللغة االنجليزية و

المدارس أن هناك اختالفات في قدرات وإمكانيات الطالب وال نريد أن ندرسه بمستوى أصعب 

من مستواه ، لذلك بدأن توزيع الطالب كمجموعات حسب قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم في 

لمطلوب ، وتدريجياً ، وبذلك نبدأ بعمل تسريع للطلبة الذين لديهم ضعف للوصول للمستوى االلغة

نلغي هذه الفراغات أو المجموعات حتى يكون الطلبة الجدد لديهم نفس المهارات ، حيث نتابعهم 

من الصف األول والثاني والثالث ، لكن هذه المسألة تم عملها مؤقتا إلغالق الفجوة التعليمية التي 

اد باللغة االنجليزية ، فمن كانت موجودة في مهارات اللغة االنجليزية وألن الوزارة تدرس مو

الضروري أن يتعلم الطالب وأن يكتسب مهارة تمكنه من القراءة والتحدث والمشاركة في المادة 
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العلمية التي تُدرس باللغة االنجليزية ، فهذا كان حال لسنوات معينة ، وبعد ذلك لن يتم االستمرار 

   . فيه إن شاء هللا ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

   . معالي الوزير ، سعادة عفراء العليلي ، هل لديك تعقيب ثاني ؟ تفضليشكرا 

   :سعادة / عفراء بخيت العليلي

نعم معالي الرئيس ، الحقيقة أنه عندما تم عمل المستويات في نفس الصف ، لنقول مثال الصف 

مع قدرات الخامس أو الصف السادس أو أي كان من المراحل التعليمية ما عملت إال لكي تتناسب 

الطالب ، فأنا عندما أدمج المستوى ، ولنقل المستوى األعلى والمستوى المتوسط فماذا استفاد من 

هو في المستوى المتوسط ؟ أو لنفرض إذا لم يعدي، لدرجة أنه حتى االمتحانات صارت تُؤخذ 

ى األعلى على أساس أنه امتحان واحد للمستويين، ففي هذه الحالة من المتضرر؟ فمن في المستو

ال يستفيد شيء في هذه الحالة، ومن هو في المستوى المتوسط ربما ال يعدي المرحلة، وأعود 

   .وأكرر أننا لم نعمل مستويين إال الستفادة الطالب وبما يتوافق مع قدراتهم

) حصة للمواطن فكذلك غير 24إذا كنا نتكلم عن ( -معالي الرئيس  -بالنسبة لنصاب الحصص  

النهاية هو يدرس أبناءنا، فكيف سيعطي هذا المعلم تحت ضغط نصاب الحصص؟  المواطن في

   فأنت تريد نتيجة وتريد طالب وتريد كفاءة منتج، فماذا سيستفيد الطالب تحت هذا الضغط؟

) على أربعة محاور رئيسية منها تعليم للمستقبل، ويتم هذا 2071كذلك تستند مئوية اإلمارات (

لعلوم والتكنولوجيا المتقدمة السيما في مجاالت الفضاء والهندسة بتعزيز مستوى تدريس ا

واالبتكار والعلوم الطبية والصحية وترسيخ القيم األخالقية والتوجهات اإليجابية، وتلك التي تعلي 

من مستوى االحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية وتكوين عقول منفتحة على تجارب الدول 

ذكر التقييم في منظومة المدرسة اإلماراتية أن هناك عدة أشكال للتقييم منها :  المتقدمة، وكما تم

   . التقييم المستمر للطلبة

   .االختبارات المدرسية

   .االختبارات المركزية

   .اختبارات اإلمسات

   .االختبارات الدولية

قية والتوجهات إذا أردنا أن نصل ألن يكون عندنا ترسيخ القيم األخال -معالي الرئيس  -لكن 

اإليجابية، فمثلما نحرص على قياس المهارات والمعارف والقدرات للطالب فكيف نستطيع قياس 

   . مستوى الطلبة في اكتساب القيم االسالمية واألخالقية وغيرها من هذه األمور؟ وشكراً 
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  معالي الرئيس: 

   .شكرا سعادة عفراء العليلي، تفضل معالي الوزير

  إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)معالي / حسين بن 

الحقيقة أن أساليب التقييم تختلف حسب المادة المطروحة وكيف نقيمها وكيف نقيسها وطريقة 

معالي  -وضع األسئلة، فوضع األسئلة يشجع على التفكير والتحليل وليس الحفظ والتلقين، وياحبذا 

تور حمد اليحيائي لتغطية هذا الموضوع بشكل أكثر لو تسمح بإعطاء الكلمة لسعادة الدك -الرئيس 

   .تفصيل

  معالي الرئيس : 

   .تفضل دكتور حمد

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة / د. حمد اليحيائي : (وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم 

ً بأن أنواع القياس والتقييم تختلف  من مادة شكراً معالي الرئيس ، كما أشار معالي الوزير مسبقا

 لمادة ، وباإلشارة إلى مفهوم المستويات ودمج الطالب هناك مبدأ أساسي يسمى

differenatiation "  وجود الطالب بمستويات مختلفة في نفس الغرفة الصفية " ...   

  معالي الرئيس : 

   . فقط أستأذن عندما تستخدم كلمة انجليزية أرجو أن توضح معناها بالعربي

  وزارة التربية والتعليم) -ليحيائي : (وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم سعادة / د. حمد ا

   " differenatiation "  تعني التمايز بين الطالب ، وهذه الممارسة من الممكن أن تتم في

  واقع الغرفة الصفية الواحدة . 

ارية واحدة، فكما أشار بالنسبة لمسألة االختبارات الختبار الطالب في مستويات متنوعة في ورقة اختب

معالي الوزير مسبقا بأن االختبارات مبنية على نسق االختبارات التكييفية، إذاً هناك إمكانية كبيرة جدا مع 

الخصائص المتميزة للورقة االختبارية لوضع ورقة اختبارية وتصميمها لتتناسب مع مستويات متنوعة، 

تويات متوسطة وإتاحة الفرصة لهم لإلنتقال إلى المستوى وهذا يتيح لنا فرصة لقياس الطالب الذين في مس

األعلى في حال تمكنهم من ذلك. بالنسبة لمسألة اختبار أو قياس القيم وتمكن الطالب منها: هناك الئحة 

سلوك واضحة تتتبع األداءات السلوكية للطالب في البيئة المدرسية، ومن خاللها رصد النماء السلوكي 

   .لى القيم الحميدة عند كل طالب في البيئة المدرسية، وشكراً اإليجابي المبني ع

  معالي الرئيس: 

معالي الوزير، ال زال هناك تساؤل لم يتم تغطيته من قبلكم وهو موضوع الدمج في فصل واحد 

   .بين مستويين، تفضل
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  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

ً أننا ن تكلم في هذا الدمج فقط عن اللغة اإلنجليزية ، فعندما بدأنا إدراج تدريس نحن أشرنا سابقا

اللغة اإلنجليزية في بعض المواد مثل التصميم والتكنولوجيا حيث يتم تدريسها باللغة اإلنجليزية ، 

ونحن انتقلنا من منظومة سابقة إلى منظومة تعليمية جديدة هي المدرسة اإلماراتية ، فكان هناك 

يهم ضعف في اللغة اإلنجليزية في مهارات القراءة والكتابة فأردنا أن نعالج هذا الضعف ، طلبة لد

وهي مرحلة انتقالية ، فبدأنا تدريس الطلبة حسب قدراتهم وإمكانياتهم وإخضاعهم لبرنامج خاص ، 

فهو تمايز في الصف الواحد ، وأحيانا نفصلهم في صفوف مختلفة ، فنادرا ما يكونوا في الصف 

لواحد ، فعادة يكون لهم مجموعات في صفوف مختلفة ويكون لهم حتى مدرس مختص ليسرع ا

من مهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم ، وفي نفس الوقت هم يطبقون المادة العلمية األخرى باللغة 

اإلنجليزية ، وهذه مرحلة انتقالية ، فإذا حصل في صف واحد تم تدريس طلبة بمستويين بسبب 

فهذه تكون حالة نحتاج ألن نتعرف عليها ونراها ألن هذا األمر ممنوع أصال ، فالهدف نقص معلم 

األساسي من هذا المشروع هو تسريع مهارات الطالب ورفع مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية حتى 

يتمكنوا من االستفادة من المواد العلمية األخرى ، وحتى نصل إلى توحيد مخرجات الثانوية العامة 

الطلبة وإعطاؤهم فرص متساوية واكتساب المهارات والقدرات واالمكانيات سواء في اللغة عند 

   . العربية أو اللغة اإلنجليزية والمهارات العلمية ، وشكراً 

  معالي الرئيس: 

شكراً معالي الوزير، طبعا تقرير اللجنة بُني على مقابالت مع الميدان التربوي ومع أولياء األمور، 

التي وردت في تقرير اللجنة نتجت عن ذلك، وأيضا أنت تؤكد بذلك أن هذا ممنوع،  والمالحظات

   فآمل أن يكون بالفعل ممنوع، أخت عفراء، هل لديك تعقيب أخير؟

   :سعادة / عفراء بخيت العليلي

دليل المدرسة اإلماراتية الذي بينت فيه  -مشكورة  -شكراً معالي الرئيس ، أصدرت الوزارة 

ب الذي يتخرج منها ومنها السمات الشخصية وأولها أن يكون هذا الطالب أصيالً ، سمات الطال

وحرصت كذلك في الدليل على ذكر المناهج وما هي المرتكزات التي استندت عليها في هذه 

المناهج والى ماذا تهدف منها التربية اإلسالمية ومنها منهج السنع ، وأتوقف هنا قليال عند منهج 

هي مناهج مستمدة من الدين  -معالي الرئيس  -يقة أن المبادئ العامة لمنهج السنع السنع ، الحق

اإلسالمي ، وإذا ما قمنا بذكرها فهي : اإلخالص واألمانة والصدق ، الكرم وحسن الضيافة 

واإليثار ، احترام المرأة ، الترابط األسري ، التطوع ونجدة المحتاج " الفزعة " ، المعاملة الطيبة 
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وق الرفيع ، التسامح واحترام اآلخرين ، أدب التخاطب والرد المناسب لكل موقف ، ولألسف والذ

   . أن هذا المنهج تم طباعته ولم يُدرس في بعض المدارس حتى اآلن

عندنا منهج التربية األخالقية: بالرغم من طباعة المنهج ووجوده إال أنها كمادة لم تعد تُدرس، حيث 

   .تُدرسكانت تُدرس واآلن ال 

أنه يتم تدريس التربية  -معالي الرئيس  -منهج الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية، تبين للجنة 

ً وهو في األساس منبع لغرس القيم األخالقية واإلنسانية والتسامح  اإلسالمية مرة واحدة أسبوعيا

دولة وقيمها، والدراسات والقيم النبيلة وأكثر القيم التي تناشد بها الدولة ومن ضمن توجهات ال

 - أصالً  - تُدرس مرة واحدة بالرغم أنها هي التي تساعد  -كذلك  -االجتماعية والتربية الوطنية 

   .على فهم وغرس الهوية الوطنية والمواطنة اإليجابية وغيرها

ل : منهج السنع كما ذكرت تم طباعة الكتب ولم يعد يُدرس ، التربية األخالقية كذلك ، وعليه أتساء

كيف يمكن للوزارة وفي ظل هذا االنفتاح الكبير وتقليص عدد حصص التربية اإلسالمية 

والذي أصالً باألساس كان  -والدراسات االجتماعية مع تجاهل تدريس التربية األخالقية والسنع 

د أن تحقق محور تعليم للمستقبل والذي تستن -هذين المنهجين يعتبران مكملين للدراسات اإلسالمية 

والذي يعني بتعزيز وترسيخ القيم األخالقية والتوجهات اإليجابية ، وكيف  2071عليه مئوية 

معالي  -يمكن أن تصل بالطالب بأن يكون أصيالً ، وأصيالً تعني الكثير من المعاني النبيلة 

   . كما ذكرت الوزارة في دليل خريج المدرسة اإلماراتية ، وشكراً  -الرئيس 

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة عفراء العليلي ، معالي الوزير تفضل

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

" فإنها تختلف عن الخطة  19معالي الرئيس ، بالنسبة للخطة الدراسية خالل فترة " كوفيد 

مة تعليم مختلطة فيها الدراسية العادية في األيام العادية ، فبسبب ظروف الجائحة تم عمل منظو

حصص متزامنة وحصص غير متزامنة ، فاألخت تتكلم عن الحصص المتزامنة المباشرة فقط 

ويوجد هناك حصص غير متزامنة وهي عبارة عن تعليم ذاتي موجودة في الخطة الدراسية 

   . ، فالتربية األخالقية لم يتم توقيف تدريسها وهي مستمرة وتُدرسالكاملة

ع نحن نتكلم عن السنع اإلماراتي وهو عبارة عن تطبيق هذه المهارات على أرض بالنسبة للسن

الواقع وليس لكتاب دراسي يُدرس ، فالكتاب هو استرشادي ويتم عن طريق األنشطة الالصفية ، 

" لم نتمكن من تطبيق األنشطة ، وهناك الكثير من األنشطة تم  19ولكن بسبب جائحة " كوفيد 

ان شاء  -وف الصحية الراهنة ، وفور انتهاء الجائحة أو تغيير الوضع الصحي تأجيلها بسبب الظر
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سيعاد التطبيق العملي للعديد من األمور ، وحتى مختبرات الفيزياء والكيمياء واألحياء  -هللا 

بعضها تم تقليلها بكثافة عالية وتحويلها إلى افتراضية بسبب الجائحة ، وبإمكان الدكتور حمد 

   . يكمل التعليق على هذا المحور بعد موافقتكم معالي الرئيس ، وشكراً  اليحيائي أن

  معالي الرئيس : 

   .تفضل دكتور حمد

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة / د. حمد اليحيائي: (وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم 

يزت في وقت الجائحة شكرا معالي الرئيس، كما أشار معالي الوزير أن الخطة الدراسية ثابتة تم

بانتهاج منهج هجين حيث كان هناك مباشر وتعليم ذاتي وتعليم غير مباشر، فال يوجد هناك أي 

تقليل في حصص المواد الوطنية خاصة مادة التربية االسالمية ومواد الدراسات االجتماعية، ولكن 

   .كراً نموذج التعليم الهجين هو الذي شكل الطابع العام، هذا بشكل مختصر، وش

  معالي الرئيس: 

   .الكلمة اآلن لسعادة الدكتورة شيخة الطنيجي

  سعادة / د. شيخة عبيد الطنيجي: 

شكراً معالي الرئيس، إن كفاءة الهيئة التدريسية هي إحدى التحديات التي تواجه المنظومة 

   :المدرسية، فلقد تبين للجنة من خالل نتائج الحلقات النقاشية

الدورات التدريبية الحتياجات أعضاء هيئة التدريس وتكرار موضوعاتها أوالً: عدم مالءمة 

وضعف مستوى بعض مقدمي تلك الدورات التدريبية في حين أكد ممثلو الوزارة أن هناك 

استبانات إلكترونية يتم فيها تقييم المادة العلمية وجاهزية المكان ومهارة المدرب مما يستدعي 

   :التساؤالت اآلتية

   ل تُدقق المادة التدريبية من الناحية العلمية قبل تقديمها؟أوالً: ه

ثانياً: متى يتم توزيع تلك االستبيانات، وهل هناك تحليل لهذه استبانات، وهل يتم اتخاذ قرارات 

   .على أساسها تلك النتائج ومتابعة ما تم بشأنها

في تقديم الدورات التدريبية ثالثاً: معالي الرئيس، في حالة استعانت الوزارة بالمدرب المعتمد 

المستمرة في المدارس: ما هي االمتيازات التي يحصل عليها هذا المدرب ليتمكن من تقديم أفضل 

ما لديه لزمالئه؟ فلقد تبين لنا من مخرجات الحلقات النقاشية أنه ال يوجد تخفيض لنصاب تدريس 

تميزه ورغبة منه في الحصول على تقييم هذا المعلم، وإنما يُلقى على عاتقه أعمال إدارية إضافية ل

متميز من إدارته ال يفصح عن إحباطه وثقل األعباء عليه مما يؤثر على أدائه ونفسيته سلباً، 

   .وشكراً معالي الرئيس
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  معالي الرئيس: 

   .تفضل معالي الوزير

  التعليم)وزارة التربية و -سعادة / د. حمد اليحيائي: (وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم 

معالي الرئيس، أوًال : بالنسبة للمعلمين أو المدربين الذين يدرسون المواد فإنه يتم انتقاؤهم حسب 

معايير معينة بحيث يكون لديهم ماجستير أو دكتوراة وكذلك التخصص في المادة العلمية 

ع الجامعات ، ، كذلك فإن المواد العلمية يتم إعدادها بطريقة علمية ، وهناك تعاون مالمطلوبة

   . وبعض المحاضرين يكونوا حتى دكاترة الجامعات سواء الخاصة أو الحكومية

أما بالنسبة لقياس األثر: هناك طرق مختلفة لقياس األثر، فأول شيء نقوم بعمل استبيان بعد 

الدورات مباشرة، أو بعض المحاضرين مجرد أن ينتهي من المحاضرة يتم عمل استبيان وتقييم 

ة، بالنسبة لمتابعة المعلمين في الميدان التربوي وهل تم تطبيق ما تم التدرب والتعلم المحاضر

: الحقيقة نحن عندنا المعلم األول وعندنا نائب المدير األكاديمي ، وعندنا رئيس شؤون الوحدة عليه

ومة األكاديمية في المدارس ، هذا بالنسبة للمدارس الحكومية ، أما المدارس الخاصة فلهم منظ

   . أخرى لمتابعة األثر

أما بالنسبة للمدرب المعتمد: عادة نحن نعمل له تخفيض في نصاب الحصص إال إذا كان هناك 

حاجة في الميدان فيتم التنسيق حول هذا الموضوع لكن أغلب المدربين الرئيسيين الذين يدرسون 

هم شهادة علمية ماجستير أو المواد في أسابيع التدريب يكونون متخصصين في المادة العلمية ولدي

دكتوراة، وكذلك إذا حصل استقطاب يكون ألصحاب الجهد والكفاءة، وبعد إذن معالي الرئيس 

   . ممكن أن تغطي الدكتورة رابعة هذا الموضوع باستفاضة، وشكراً 

  معالي الرئيس:

  تفضلي يا دكتورة.

  مساعد لقطاع تحسين األداء)(وكيل وزارة التربية والتعليم ال : السميطيسعادة / د. رابعة 

السالم عليكم، كما تفضل معالي الوزير أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حصر االحتياجات 

التدريبية من خالل استبيانات ترسل إلى الكادر التعليمي، كما يتم األخذ بعين االعتبار عند إعداد 

بارات المركزية أو الدولية أو الوطنية المواد العلمية نتائج الطلبة في االختبارات سواء االخت

باإلضافة إلى تحليل توصيات تقارير التقييم والرقابة، وتتم عملية التحليل مع الكادر التعليمي حيث 

أن هناك لجان من الكادر التعليمي تعمل مع فريق التدريب على إعداد هذه البرامج واألخذ بعين 

  ج.بأي تغييرات في المناه –كذلك  –االعتبار 
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% من 65أن آلية التدريب قد تغيرت في وزارة التربية والتعليم حيث تحول أكثر من جدير بالذكر 

التدريب إلى تدريب ذاتي من خالل المنصات اإللكترونية المختلفة التي أنشأتها وزارة التربية 

ار ما يراه مناسباً والتعليم، بالتالي فإن المعلم هو من يختار المواد العلمية المتوفرة ويستطيع أن يخت

 وما يالئم احتياجاته، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً، سعادة الدكتورة شيخة هل لديك تعقيب ثان؟ تفضلي.

 سعادة/ د. شيخة عبيد الطنيجي:

% منهم يقومون بالتعليم الذاتي فهذا تحول جداً ممتاز وإيجابي 60نعم معالي الرئيس، التحول إلى 

احتياجاته، لكن الواقع يقول غير ذلك، فهو يقول أن المعلمين  ألن كل شخص يعرف ما هي

ً تؤخذ بعد الدورات  يشتكون من النصاب التدريسي العالي، الواقع يقول أن االستبانات دائما

التدريبية فمعظمهم يريد االنتهاء والذهاب إلى المنزل، فاختيار الوقت المناسب لتوزيع االستبانات 

  بين أعتقد مهم جداً.أو المقابالت مع المتدر

الشيء الثاني، نعم المؤهل األكاديمي يعطي الشخص مؤهالً لتقديم المادة العلمية لكن ليس كل من يحمل 

درجة الماجستير أو الدكتوراه قادر على إعطاء المادة العلمية الصحيحة، لذلك تجد أن بعض المتدربين 

 بمراجعة المادة العلمية، وشكراً معالي الرئيس.أنه أفضل من المدرب نفسه فالبد من وجود إدارة تهتم 

 معالي الرئيس :

 شكراً، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس، في الواقع أن المادة العلمية تقيم وتعد بطريقة علمية من المختصين بالوزارة 

ا اآلن تعاون كبير مع كلية اإلمارات للتطوير التربوي في رفع هذه بالتنسيق مع الجامعات، ولدين

المعايير وإيجاد طرق إلكتساب المعلمين مهارات أعلى بسبب تطوير مهارات التقييم والقياس 

وكذلك أن المهارات المطلوبة التي ندمجها في المادة تتعدد ونؤهل المعلمين حتى يدرسوا بطرق 

هاراتهم وتطبيق معايير التقييم والقياس الحديثة في المنظومة مختلفة حتى نتمكن من رفع م

التعليمية، والشيء األخير بالنسبة للمعلمين فهناك مجمعات تعليمية معلمين في مواد معينة ليتعاونوا 

مع بعضهم البعض ويتبادلون الخبرات مع بعضهم البعض وهذا كله عن طريق المنصات 

 عة أن تغطي هذه النقطة بشكل أكبر.اإللكترونية، ويمكن للدكتورة راب

 معالي الرئيس :

 تفضلي رابعة.
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 سعادة/ د. رابعة السميطي: ( وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع تحسين األداء)

شكراً معاليك، بالنسبة لتحليل االحتياجات التدريبية فهناك تحليل قبل بدء العام الدراسي، وعند 

ً علمياً نهاية العام الدراسي، و كذلك بعد الدورة التدريبية، حيث تتبع وزارة التربية والتعليم أسلوبا

يعتمد على أسلوب التثليث الذي يوصي بتعدد مصادر البيانات وأدواتها والتحقق من مصداقية 

البيانات واستثمارها في بناء البرامج التدريبية التي تحقق حاجة المستهدفين من المعلمين، ويتم 

حتياجات التدريبية كما تحدثت في نهاية وبداية العام الدراسي من خالل استهداف جميع تحديد اال

  الكادر التعليمي في البيانات المتعلقة في االحتياجات سواء معلمين أو كادر قيادي وغيرهم.

وبالنسبة للجودة أو بالنسبة لجودة المدربين فكما تحدث معالي الوزير هناك مؤهالت يجب أن 

المدرب وال ننظر فقط إلى مؤهالت الدكتوراه أو الماجستير أو غيرها، يتم تعيين المرشح  يستوفيها

أو استخدامه لفترة تجريبية وإذا لم يستوف االشتراطات أو إذا كانت التغذية الراجعة التي كتبها 

 جميع المعلمين ليست في صالح المدرب فإنه ال يتم استخدام هذا المدرب مرة أخرى، وتم إخراج

الكثير من المدربين استناداً إلى المالحظات الوادرة من الكادر التعليمي، الجدير بالذكر أن وزارة 

التربية والتعليم تتعاون مع الجامعات الوطنية وعدد كبير من المؤسسات التخصصية لالستناد على 

  وشكراً.بالمدربين الذين يتم تعيينهم في الوزارة،  –فقط  –المدربين وال يتم االكتفاء 

 معالي الرئيس :

  شكراً، سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي هل لديك تعقيب أخير؟ تفضلي.

 سعادة/ د. شيخة عبيد الطنيجي:

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزير ولكننا نتمنى تعقباً أكبر للحقائق والمعلومات 

 التي تصل من الميدان، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 لكلمة اآلن لسعادة سارة فلكناز، تفضلي يا سارة.شكراً، ا

 سعادة/ سارة محمد فلكناز:

شكراً معالي الرئيس، اتضح للجنة أن كثافة المنهج الدراسي وتراكماته المعرفية ال تتناسب مع 

عدد أيام وساعات التمدرس بالدولة مما يؤثر على مخرجات التعليم بصفة عامة، ولكن في 

تسبب في إشكاليات كثيرة مثل صعوبة إنهاء المعلمين للمنهاج الدراسي، كثافة التفاصيل نرى أنها ت

المنهج قد تؤدي إلى عدم التركيز على الكيف والنوع، وصعوبة استيعاب الطالب لكثافة المنهج، 

ضرورة إعادة النظر في عدد أيام وساعات التمدرس ومقارناتها  –معالي الرئيس  –وعليه نرى 

ول المتقدمة في مجال التعليم، واضعين في االعتبار درجة حرارة الطقس التي المعيارية مع الد
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ً في االختالف، ولذلك، لماذا ال يتم العودة لنظام الفصلين الدراسيين الذي كان  تشكل عامالً مهما

يتماشى مع أيام التمدرس وحتى الظروف االجتماعية للطالب واألسرة معاً؟ مما يؤثر التساؤل 

 يتم تخفيض عدد ساعات التمدرس خالل األعوام القادمة؟ وأنا آمل يا معالي الرئيس حول لماذا ال

 أن تأتي اإلجابة كاملة وشاملة لجميع محاور هذا السؤال، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً، تفضل معالي الوزير.

 معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي: ( وزير التربية والتعليم )

ولسعادة األخت سارة، أوالً نحن نتكلم عن طالب إماراتي قادر على أن  شكراً معالي الرئيس

يواكب التقدم الحاصل في دول العالم، في دولة اإلمارات نحن نحرص على أن نكون منافسين في 

اقتصاد المعرفة واألبناء المواطنين هم الذين يقومون بهذه اإلنجازات إن شاء هللا، فنحن عندما 

رات وإمكانيات طالب خريج الثانوية العامة يجب أن نقارنها بالدول نبحث عن مهارات وقد

األخرى خاصة الدول التي فيها منظومة تعليم متميزة ولديهم اقتصاد معرفي، فمن الصعوبة أن 

نقلل معايير خريج الثانوية العامة ومهاراته وقدراته عن طريق تخفيض أيام التمدرس أو تقليص 

نافس دول سبقتنا بسنوات في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا واالبتكار، المناهج ومن ثم نريد أن ن

كيف ستتعامل الجامعات مع هذا الطالب وتخرجه  -إخواني-وإذا أضعفنا مخرج الثانوية العامة 

بدرجة البكالوريوس وال يستطيع المنافسة مع الطلبة الخريجين في الدول األخرى؟! فالتعليم عبارة 

يا إخواني ولم تعد منظومة خاصة بدولة معينة، الدولة تكيّف المنظومة عن منظومة عالمية 

التعليمية حسب احتياجاتها وخططها ولكن هناك مهارات أساسية مطلوبة من الطالب في كل صف 

دراسي وهذا متعارف عليه عالمياً تمكن الطلبة من االنتقال من منظومة إلى منظومة أخرى، نحن 

منظومة تعليمية مختلفة، لدينا المناهج البريطانية واألمريكية والصينية  17في دولة اإلمارات لدينا 

واليابانية والكورية واآلن االسبانية، فهذه مهارات متوحدة بين الدول تقريباً والتمايز يكون في مدى 

قدرة المنظومة التعليمية في رفع كفاءات وقدرات الطالب، وهذا ما نسعى إليه في دولة اإلمارات 

  نرفع مهاراتنا وقدراتنا في أيام التمدرس المتاحة. أن

أما بخصوص اإلجازات الدراسية، هناك عدد أيام اإلجازة يسمح فيها وإذا زادت هذه اإلجازة عن 

عدد أيام معينة فتبدأ مهارات وقدرات الطالب باالنحدار مما يتطلب إعادة تأهيله مرة أخرى مع 

لمية متاحة موجودة للجميع، فإذا كانت اإلجازة يتم تمديدها بداية العام الدراسي، وهذه دراسات ع

لثالثة أشهر كما كانت في السابق فهذا سيؤدي إلى انخفاض كبير في المهارات والقدرات للطالب، 

ومع بداية العام الدراسي فإنه سيحتاج إلى إعادة استثمار آخر بالتالي تضيع أيام التمدرس في إعادة 
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، كل دول العالم لديها ظروف جوية ولكن هناك دول أخرى فيها برودة بناء الطالب مرة أخرى

وثلوج وليس لديهم مشكلة في ذلك، بالتالي يجب أن نتالءم مع دولتنا، هذه دولتنا، هذه اإلمارات، 

نريد أن ننافس، نريد أن يكون لدينا ريادة، يجب أن نمكن الطالب ونمنحه الممكنات الالزمة حتى 

يكون عنصر إيجابي وفعال ويساهم في بناء وازدهار دولة اإلمارات، وإذا ينجح في الحياة و

  سمحت لي يا معالي الرئيس فسأترك الفرصة للدكتور حمد ليتكلم أو في التعقيب الثاني.

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، تفضلي سعادة سارة فلكناز.

 سعادة/ سارة محمد فلكناز:

موصول لمعالي الوزير، كما تفضل معالي الوزير أن هناك اختالف شكراً معالي الرئيس والشكر 

في المناخ بين دولة وأخرى ونحن نرى أن االختالف الذي لدينا هو الحرارة الشديدة، فإذا أردنا أن 

ً أن نمّدد ساعات التمدرس أو أيام التمدرس، سؤالي يقول: ما  نواكب الدول المتقدمة فليس شرطا

جه المنظومة التعليمية في شأن تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع هي التحديات التي توا

معايير التعليم في الدول المتقدمة حتى نتمكن في النهاية من تحقيق رؤى أجندتنا الوطنية وأهداف 

  قيادتنا المستقبلية؟ وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة سارة فلكناز، تفضل معالي الوزير.

 بن إبراهيم الحمادي: ( وزير التربية والتعليم)معالي/ حسين 

 معالي الرئيس سأحول السؤال للدكتور حمد ليجيب بالرد الكامل بعد إذنك.

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة حمد.

 سعادة/ د. حمد اليحيائي: (وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم)

عادة العضوة، التحديات فيما يخص بنية المناهج الحمد  دولة شكراً معالي الرئيس وشكراً لس

اإلمارات قادرة على إقامة أي نوع من أنواع المقارنات المعيارية لبناء أفضل المعايير الخاصة 

بمناهج التعليم والتعلم، لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات الخطط االستراتيجية للحكومة سواء على 

  دى البعيد.المدى القصير أو الم

ففي التقرير بحد ذاته أن معظم الدول المتمكنة  –كما أشارت األخت  –فيما يخص أيام التمدرس 

من متطلبات اقتصاد المعرفة فإن عدد أيام التمدرس لديها أكثر من عدد أيام التمدرس المعتمدة 
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عايير متوائمة جل لدينا في الدولة ولكن مع هذا تم ضمان أن نواتج التعلم المنصوصة في إطار الم

  التواؤم مع أيام التمدرس المعتمدة من مجلس الوزراء.

 معالي الرئيس :

 شكراً، سعادة سارة تعقيب أخير تفضلي.

 سعادة/ سارة محمد فلكناز:

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزير والوكيل المساعد، هنا معالي الوزير أطالب 

ناهج الدراسية بما يتناسب مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة للدولة بتفعيل واستمرارية تطوير الم

من خالل التركيز على العلوم التطبيقية والمتقدمة والذكاء االصطناعي وعلوم الفضاء 

والرياضيات والفيزياء الحديثة وعلوم التكنولوجيا وغيرها من المواد التي يمكنها أن تنمي العقول 

ى مواصلة مسيرة التنمية خالل األعوام الخمسين القادمة في التركيز وتجعلها قادرة ومؤهلة عل

على استشراف المستقبل والذكاء االصطناعي، هنا أؤكد على أهمية األنشطة الالصفية والتعليم 

الهجين والرياضة في المدارس وضرورة تعزيزها إلى جانب مواد السنع والتربية األخالقية التي 

 د تدرس في بعض المدارس، وشكراً معالي الرئيس.أحب أن أؤكد أنها لم تع

 معالي الرئيس :

  شكراً، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضوة، صراحةً ما قالته هو كالم يتوافق مع توجهات 

التعليم وهذه الخطط هي ما نعمل عليها، وهذا الحوار والنقاش الحكومة وتوجهات وزارة التربية و

هي السنة التحضيرية للخمسين سنة  2021يثري إعدادنا وتجهيزنا للخطة الخمسية القادمة فالسنة 

القادمة، فكل هذه المالحظات واألفكار والمقترحات ستؤخذ بعين االعتبار في وضع تصور جديد 

مد نحن دولة اإلمارات ربما من الدول القليلة في العالم التي أدرجت في السنوات القادمة، و الح

الذكاء االصطناعي في منظومة التعليم، ولها منظومة كاملة أدخلت في المواد بطريقة أفقية 

وعمودية و الحمد، ولدينا مسابقات الذكاء االصطناعي في دولة اإلمارات حيث أطلقت قبل 

متطور وقد دمجنا المدارس الخاصة والحكومية في هذه المنظومة سنتين، ومنافسات على مستوى 

ً أو  ً منا على أن الطالب سواء كان في المدارس الحكومية أو الخاصة، سواء كان مواطنا حرصا

مقيماً فإنه يحصل على نفس المهارات المطلوبة عن طريق األنشطة الالصفية والمسابقات، وكذلك 

علوم الحديثة ودمجها في المنظومة التعليمية، وقد تكلمت سعادة نحن ندعم ونرفع المعايير في ال

العضوة عن االبتكار واإلبداع فلدينا مادة في التصميم والتكنولوجيا ولدينا مادة التصميم واالبتكار 
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) أو بالعربية Car Stoneفي الثانوية العامة، وقد بدأنا العمل على مشروع يسمى باالنجليزي (

هذا المشروع يا إخواني يبدأ من الصف الرابع وهو يطبق ألول مرة ويشمل  (المشروع البحثي)،

مهارات العلوم والرياضيات والكمبيوتر والمحادثة والنقاش والحوار والعرض ومهارات ريادة 

األعمال، وجربناه على العديد من الطالب وأثبت نجاحه وبدأنا تعميمه على جميع الطلبة في 

الثانوية العامة في آخر سنتين في الصف العاشر والحادي عشر والثاني مدارس الدولة، وكذلك في 

عشر يقوم الطالب بالعمل على مشروع متكامل، ونحن سعيدين بأن جامعاتنا الوطنية دعمتنا 

بمعلمين أو دكاترة من الجامعات ليشرفوا على هذه المشاريع وهم يدعمون الطلبة في تطوير هذه 

عبارة عن مشروع صغير بدأناه مع جامعة روشستر في دبي واآلن  المشاريع، وأول بادرة كانت

بدأ تعليمه على مستوى الدولة، نشكر جامعاتنا الحكومية والخاصة على دعمها وعلى مساهمتهم 

وإشراك طلبة الثانوية العامة في العمل على مشاريع بحثية متطورة، كذلك معالي الرئيس وسعادة 

ت على عمل معسكرات صيفية للطلبة المتميزين في البحث العلمي العضوة تم التوافق مع الجامعا

بناًء على مخرجات هذه المشاريع حيث يقضون شهر أو شهرين في جامعات مع دكاترة باحثين 

يشاركونهم في األبحاث المتقدمة والحديثة التي تواكب أحدث التقنيات في المستقبل، ونفخر بدولة 

اترة والمحاضرين في الجامعات الوطنية من أفضل الباحثين اإلمارات أن نسبة كبيرة من الدك

% في جامعة اإلمارات وجامعة خليفة، شكراً 2والعلماء في العالم حسب آخر استطالع بنسبة 

  معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضوة.

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزير، سعادة ناصر محمد اليماحي تفضل.

  حي:سعادة/ ناصر محمد اليما

ً لمنظومة التعلم عن بعد بفضل  ً حقيقة ناجحا شكراً معالي الرئيس، قدمت دولة اإلمارات نموذجا

رؤية الحكومة والجاهزية للبنية التحتية للشبكات واالستراتيجية الناجحة لوزارة التربية والتعليم 

زير وكبار بالتعامل مع تلك الظروف االستثنائية، إضافة لمتابعة مباشرة من قبل معالي الو

قطاعات التعليم باتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لتجنب المجتمع مخاطر 

، وقامت الوزارة بجهود جبارة تشكر عليه في استمرار العام الدراسي في ظل جائحة 19كوفيد

ن بعد في مارس كورونا، واتضح للجنة بأن وزارة التربية والتعليم قامت بتطبيق منظومة التعلم ع

مستهدفة جميع طلبة المدارس في الدولة، ومع تطبيق تلك التجربة ظهرت عدة تحديات  2020

واجهت منظومة التعلم عن بعد، وهي عدم تهيئة المجتمع المدرسي لتلك المنظومة الجديدة من 

ض التعلم وصعوبة مواكبة أولياء األمور لبرامج التعلم الذكي وضعف شبكة االنترنت في بع
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مناطق الدولة مع صعوبة فتح الروابط وعدم توافق متطلبات المنهج الدراسي الحالي مع متطلبات 

نظام التعلم عن بعد والفئات العمرية، باإلضافة إلى تعدد منصات التعلم اإللكترونية وكثافة 

ما أسباب  الواجبات المدرسية واألعباء الكثيرة على أولياء األمور، لذا هنا أطرح التساؤل التالي:

وجود نقص في األجهزة اإللكترونية من حواسيب وألواح ذكية بين الطلبة على الرغم من صرف 

) درهم طبقاً لتقرير 4954000مبالغ لشراء حواسيب آلية وعدم االستفادة منها والتي بلغ قيمتها (

  ؟ وشكراً.2019ديوان المحاسبة لعام 

 معالي الرئيس :

 تفضل معالي الوزير.شكراً سعادة ناصر اليماحي، 

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس، سعادة العضو، بالنسبة لمنظومة التعليم الذكية الموجودة في اإلمارات و الحمد 

بسبب دعم القيادة الرشيدة كان لدينا منظومة بصراحة فيها االستدامة والقدرة واإلمكانيات أن 

عب أعداد كبيرة من الطلبة وكانت مطبقة في المدارس ويتعلمون في المدارس وخصوصاً تستو

طالب الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر حيث كان لديهم كلهم أجهزة حواسيب محمولة 

ويدرسون في المدارس بهذا األسلوب، أما الصفوف الدنيا فكانت المعلومة لديها جهاز وتطبق 

في الصف والطالب إذا كان لديه جهاز يستطيع الدخول إلى المنظومة  الدراسة اإللكترونية

التعليمية ليتعلم منها، وقبل الجائحة بدأنا تطبيق ذلك على الصفوف حيث طبقنا في أبوظبي ذلك 

على الصفوف السادس والسابع والثامن، وبالتدريج بدأنا بالنزول، مع الجائحة أن ننتقل مائة بالمائة 

الصف والمدرسة إلى تعليم عن بعد، هذه النقلة بحاجة لتكييف المعلمين والقيادة من التعليم في 

التربوية في كيفية العملية االفتراضية عن بعد وهذا كان سبب في إقامة أسبوع تدريبي واستمرت 

االجتماعات وتحسين األداء عن طريق غرف مراكز العمليات التعليمية، ومن المستحيل أن تنتقل 

إلى أخرى دون وجود نقص أو عيوب فهذه سنة الحياة ومن الذكاء أن نستفيد من هذه من منظومة 

الدروس ونحل المشاكل بسرعة عالية، وبالنسبة للنقص في األجهزة فبدعم من الحكومة والتبرع 

 19من الجهات الخيرية الكثيرة تمكنا من شراء العديد من األجهزة وتوريدها ولكن بسبب كوفيد

ً والمصانع التي تصنع األجهزة والحواسيب فإن سالسل اإل مداد في العالم كانت قد توقفت تقريبا

كانت متوقفة، والموجود في السوق كان عليه سحب من جميع دول العالم، والحمد بسبب عالقاتنا 

الجيدة من الموردين الموجودين في دولة اإلمارات وعالقاتهم القوية مع بعض المصانع أخذنا 

ية هذا رة في توريد العديد من األجهزة واستمرت هذه العملية و الحمد، ولكن في النهاأولوية كبي

فكر تربوي جديد وهو التعلم عن بعد، وحسب بروتوكول الجائحة فإن التعلم متاح لولي األمر إذا 
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رغب أن يتعلم ابنه في المدرسة أو يتعلم عن بعد، وأغلبية أولياء األمور في المدارس الحكومية 

ليمية، ونحن دائماً يفضلون التعلم عن بعد وهذا حق لهم، والمنظومة تدعم هذه العملية التربوية التع

في تطوير مستمر للبرمجيات وفي أسلوب التعامل مع الطلب وأساليب التقييم والقياس، تسجيل العديد من 

الدروس وجعلها متاحة، فلدينا ماليين من لقطات الفيديو وتعاقدنا مع شركات كثيرة لدعم المنصات 

الطلبة تدريجياً يواكبون مهاراتهم وقدراتهم التعليمية بشرح سهل وسلس ألبنائنا الطلبة، كل هذا متاح، و

ويستفيدون من هذه المنصات الذكية المتطورة، ولدينا منصات متخصصة في مواد معينة فمثالً 

الرياضيات لديها منصة خاصة بها، والذكاء االصطناعي تؤهل وتدرب طلبة الرياضيات، وكذلك مواد 

ة وطنية قامت بتطوير منظومة تعليمية متميزة متاحة العلوم المختلفة، كذلك لدينا منصة (أ) وهي شرك

ألبنائنا الطلبة من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر وتمكنت من تسويق المنتج في دول أخرى من 

العالم وهذا دليل كبير على أن دولة اإلمارات فيها نضج سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص 

 الذكي والحديث والتكييفي و الحمد، وشكراً.في تفهم وإدراك ما هو التعلم 

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، تفضل سعادة ناصر اليماحي بالتعقيب الثاني.

 سعادة/ ناصر محمد اليماحي:

ً أكرر شكري وتقديري لوزارة التربية حيث كانت دولة اإلمارات فعالً سباقة في التعلم عن  طبعا

ئدة وكثير من الدول القريبة أو الصديقة أخذت بتجربة اإلمارات كنموذج بعد وكانت من الدول الرا

يحتذى به في التعليم عن بعد، لكن طبعاً مع تزايد واستمرار التعلم عن بعد ونحن حالياً في السنة 

ً اللوحات التي يستخدمها  الثانية واحتمالية استمرار هذا التعلم عن بعد لسنوات قادمة، هناك طبعا

كذلك المدرسين أصبحت لوحات ذات كثافة متزايدة، تساؤلي هو: ما هي أسباب عدم الطلبة و

وجود وحدة دعم فني كافية في المدارس األمر الذي أدى إلى صعوبة التحاق الطلبة بالحصص 

  التعليمية عن بعد أو صعوبة فتح روابط االمتحانات المقررة عليهم؟

أن هناك وحدة دعم واحدة لمجموعة أربع أو خمس أنا في الحقيقة وجدت في الكثير من المدارس 

مدارس وتفتح في يوم معين لكل مدرسة وبالتالي هناك تكدس في هذه المدارس يطلبون الدعم، وقد 

شاهدت هذا بعيني في مدرسة ما أن هناك تكدس للطلبة حيث كل طالب أحضر جهازه وأيضاً 

نحن بحاجة لوجود وحدات خاصة المدرسين كذلك والمعني بشركة الدعم هي شركة خاصة، و

 متخصصة في الوزارة وكما ذكرت أن التعليم سيستمر عن بعد لفترات قادمة، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة األخ ناصر اليماحي، تفضل معالي الوزير.
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 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

على هذه المالحظة، دعم منظومة التعليم الذكي تتكون من  نعم معالي الرئيس أشكر سعادة العضو

عدة منظومات مختلفة، هناك منظومة رئيسية في الوزارة عن طريق مركز العمليات التعليمية في 

أبوظبي ومركز العمليات التعليمية في عجمان، أما إذا كان الجهاز فيه خلل معين فهناك نقاط معينة 

خاصة هي التي تنقل األجهزة وهي عمليات لوجستية، فالوزارة ال لتسليم الجهاز ولدينا شركات 

تريد تعيين أناس في إدارة اإلمداد ألن الشركات الخاصة أفضل وأسرع وقدراتهم أفضل حيث 

البنية التحتية جاهزة للعمل في هذا الشيء، أما صيانة األجهزة فنحن نتعاقد مع الشركات الموردة 

ان رئيسي مخصص في أبوظبي وواحد آخر في اإلمارات الشمالية لهذه األجهزة، كذلك لدينا مك

لدعم وصيانة وتصليح األجهزة، وفي النهاية يا إخواني هو عبارة عن فكر جديد من حيث استعمال 

الجهاز وكيفية الدخول إلى بروتوكوالت االمتحانات وكيف يدقق الطالب مع البرمجيات ولألسف 

حان قبل الوقت المحدد وربما يحاول الدخول أكثر من مرة هناك طالب يتحمسون ويدخلون االمت

بالتالي نظام الذكاء االصطناعي يعتبر أن هذا الطالب هو شخص ينوي الهجوم على منظومة 

االختبارات فيقوم بحظره ويمنعه من دخول االمتحان، فهذه ثقافة ونحن نتحّسن في كل سنة وكل 

عين للدخول وأن إدخال الكلمة السرية يجب أن يتم فترة يتحسن الطالب ويفهمون أن هناك وقت م

بطريقة صحيحة وإذا أخطأت أكثر من مرة في اإلدخال فإن النظام سيغلق، وبالتالي يجب إرسال 

بريد الكتروني للمدرسة إلعادة فتح الحساب، وتم تدريب العديد من المعلمين على إجراءات الدعم 

ً أنا ال أتوقع أن يستمر هذا الوضع خالل السنة القادمة واآلن لدينا  وتسهيل مهام الطلبة، طبعا

التطعيم في دولة اإلمارات واألمور تعود إلى طبيعتها والتعافي في الدولة بوتيرة عالية و الحمد، 

ولكن تعليم المنصات الذكية عبارة عن أسلوب تعليمي سيستمر معنا، نرجع للمدارس في المستقبل 

الذكي والتعلم مدى الحياة والتعليم التكييفي وإتاحة فرص التعلم لمواد  القريب ولكن منصات التعليم

معينة للطالب ليرفع مهاراته ستكون متاحة وهدفنا أن نعمل مع أولياء األمور الذين لديهم طفولة 

مبكرة سنة أو سنتين أو ثالث سنوات ليدربوا أوالدهم حتى ال نخسر هذه السنوات الذهبية ألبنائنا 

اء مواطنين أو مقيمين في دولة اإلمارات وهذا متاح مجاناً للجميع، فاإلسناد والدعم في الطلبة سو

تطور مستمر والتقنيات في تطور مستمر وأسعار األجهزة في انخفاض مستمر و الحمد، وحتى 

المنصات الفنية واالعتمادية واألجهزة، فالجهاز الذي كان يعمل لسنة أو سنتين اآلن يعمل ألكثر 

ذلك حيث طورت الشركات من المواصفات الفنية لألجهزة لثالث أو أربع سنوات وإن شاء هللا  من

نحن نواكب التكنولوجيا ونطور أمورنا حسب المستجدات إن شاء هللا، ونحن في دولة اإلمارات 
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ً ندعم القطاع الخاص في تقديم خدمات يكون فيها أفضل من الحكومة بهذه المهام ألنها  دائما

  ة وتجتاج إلى مهارات وإمكانيات معينة، شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضو.تخصصي

 معالي الرئيس :

  شكراً معالي الرئيس، سعادة األخ ناصر اليماحي هل لديك تعقيب أخير؟ تفضلي.

 سعادة/ ناصر محمد اليماحي:

اسي هي النتائج وخاصة شكراً معالي الرئيس، دائماً ما يبحث عنه ولي األمر في نهاية العام الدر

نتائج الثانوية العامة، أعتقد أننا بحاجة لتطوير منظومة االمتحانات لتتواكب مع التعلم عن بعد، قام 

الطلبة بتقديم االمتحانات في جو لم يتعودوا عليه خاصة في الزمن المحدد لكل سؤال وعدم تمكن 

المناسبة عند أداء االمتحانات بحيث الطالب من مراجعة األسئلة، ولم تراع الوزارة التوقيتات 

تتناسب مع نظام التعلم عن بعد مما أربك الطالب وخاصة طالب الثانوية العامة، وهنا نطالب 

بتحديد مدة زمنية عامة لكافة األسئلة بدالً من توقيت محدد لكل سؤال مع مواءمة متطلبات المنهج 

صة لطلبة الثانوية العامة والذين يأتون التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بعد خا

للمدارس ألداء االمتحانات، ألن هؤالء الطالب حالياً حسب نظام الوزارة يؤدون االمتحانات في 

المدارس، أعتقد وجود ساعة أمام الطالب وهو يؤدي االمتحان والسؤال خمس دقائق تربك الطالب 

يه صعوبة فإنه يرتبك أيضاً حتى في األسئلة بشكل كبير وعندما يطلع الطالب على السؤال ويجد ف

األخرى التي يستطيع اإلجابة عليها، أتمنى أن يتغير هذا النظام على األقل مبدئياً في نظام الثانوية 

العامة ألن هذه المرحلة تؤدى امتحاناتها في المدارس ويمكن مراقبة الطلبة واتباع كيفية أداء 

ً لكل األسئلة أو على األقل يكون هناك وقت إضافي  االمتحانات، فأتمنى أن يكون الوقت كافيا

 لمراجعة بعض األسئلة التي لم يتمكن الطالب من اإلجابة عليها بشكل كافي، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة األخ ناصر اليماحي، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضو، الفكر التربوي في جانبين، جانب أن يكون االختبار  شكراً 

مفتوح والطالب لديه الوقت الكافي لمراجعة األسئلة كما يريد، وهناك فكر تربوي آخر يقول ضع 

وقتاً معيناً للسؤال ويحسب مع وقت المراجعة والتفكير ويكون السؤال مطروح بطريقة تتناسب مع 

لوقت المتاح، وبالنسبة ألولياء األمور فلديهم آراء، هناك منهم من كان يقول أن نترك الزمن ا

مفتوح ولكن جاءتنا شكاوى وقالوا أن الطالب ال يستطيع االنتهاء من االختبار والوقت انتهى وال 

فة يعرف أن هناك أسئلة متبقية، بالنسبة للزمن المتاح لم نعرف كيف نتواكب معه، وهناك فلس
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أخرى تقول أن أولياء األمور طلبوا تقليل األسئلة ولكن نحن نقيس األمور من ناحية تربوية ومن 

أسلوب التقييم والقياس وما هو األفضل لنا، في وجود منظومة التعلم عن بعد واالمتحان إلكترونياً 

يريد العودة فيفضل أن يأخذ الطالب السؤال ويراجعه ويستمر للسؤال التالي حتى ال يفكر بأنه 

للسؤال وبالتالي يتم التركيز على السؤال الحالي، الشيء الثاني ما تكلمت عنه وهو أننا نريد 

االنتقال لالختبارات التكييفية بأن األسئلة ستأتي على مستويات مختلفة لمعرفة مستوى الطالب 

تلف حسب الصحيح، مثالً يكون ثالث طالب بجانب بعضهم البعض وكل منهم لديه اختبار مخ

قدراته وإمكانياته ومهاراته، وإذا سمحت لي معالي الرئيس فيمكن للدكتور حمد أن يغطي هذا 

 الموضوع ألنهم مختص في التقييم والقياس.

 معالي الرئيس :

 سعادة الدكتور حمد اليحيائي تفضل.

  التقييم)لقطاع المناهج وسعادة/ د. حمد اليحيائي : (وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد 

شكراً معاليك، كما أشار معالي الوزير أن التوجه هو الوصول إلى االختبارات التكييفية، فالوقت يعد 

من أهم عناصر مواصفات المفردة االختبارية وخاصة مع مرحلة االنتقال في المختبرات المعتمدة على 

هو إدراك المهارة والمعرفة في  مبدأ التكييف، وأهم ما في األمر بالنسبة لمسألة تقنين وقت االختبار

وقت قياسي محدد هو عنصر أساسي لتمكين الطالب من متطلبات التنافسية في المستقبل سواء بعد 

التعليم الجامعي أو في مرحلة العمل ومن المهم جداً تمكينهم في إدراك المهارة والمعرفة في زمن 

 ا بعد التعليم العام.قياسي محدد بشكل مبكر قبل أن يتفاجأوا بها في مراحل م

 معالي الرئيس :

 شكراً، الكلمة اآلن لسعادة شذى سعيد النقبي تفضلي.

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

شكراً معالي الرئيس، رصدنا من خالل دراستنا للموضوع العام في سياسة اإلشراف على 

ً ويتع ً حقيقيا ارض مع مستهدفات المدارس الكثير من اإلشكاليات ولعل أهمها والتي تمثل عائقا

األجندة الوطنية عدم الحرص واالهتمام بالكادر التدريسي المواطن الذي يمثل حجر الزاوية في 

المنظومة التعليمية، حيث أن الوضع أصبح ينذر بالخطورة في ظل النسبة المترتبة لخريجي 

ين من إجمالي ) في العامين الماضي921الكادر التدريسي من المواطنين الذي لم يتجاوز عددهم (

  %) وهي نسبة متدنية كثيراً.4.35) معلماً في المدارس الحكومية أي ما يعادل (21153(

وعليه أتساءل: ما هي المعوقات التي تحول في عدم رفع نسبة التوطين في الكادر التدريسي 

  الحكومي وخاصة فئة الذكور؟ وشكًر معالي الرئيس.
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 معالي الرئيس :

  ي، تفضل معالي الوزير.شكراً سعادة شذى النقب

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس وشكراً للعضوة على هذا السؤال، بالنسبة لهذا السؤال أود أن أوضح أننا في 

دولة اإلمارات هناك قرار اتخذ أن المرحلة والحلقة األولى هي فقط حلقة تأنيث حيث أن المسموح 

هم بالتدريس هن النساء المواطنات، وخريجو كليات التربية يا إخواني للتوضيح فقط أن أكثرهم ل

يدرسون الطفولة المبكرة أو المرحلة األولى، فكل الخريجين الموجودين ونسبة توطين عالية جداً 

ات التقنية، في الحلقة األولى بسبب و الحمد لدينا كلية تربية وجامعة اإلمارات وجامعة زايد وكلي

لألسف لم يكن لدينا طلبة يذهبون لكليات العلوم أو الكليات التخصصية ويحصلون على 

البكالوريوس بهذا التخصص حتى نستطيع أن نعين في الحلقة الثانية والثالثة، والسبب كان عبارة 

ة العلمي عن أن المنظومة التعليمية السابقة بالنسبة للقسم العلمي والقسم األدبي، حيث أن نسب

%) المتبقية يذهبون 80%) من الصعب أن يلتحقوا بكليات العلوم والكليات األخرى، ونسبة (20(

للقسم األدبي وبالتالي يلتحقوا بكليات اللغة العربية والتربية اإلسالمية، فكان من أساسيات تطوير 

ومة التعليمية في منظومة التعليم في دولة اإلمارات هو إتاحة الفرصة لجميع الطلبة في المنظ

اختيار التخصص الذي يناسبه بعد الثانوية العامة، ال أن نحدد نحن مستقبله بل نترك له المجال 

حتى بعد الثانوية العامة ليختار ما يناسبه، و الحمد بالنظر لعدد طالب كليات الهندسة حيث أن 

عة اإلمارات أو جامعة زايد أو هناك ارتفاع كبير واألرقام موجودة  ويمكن االطالع عليها في جام

كليات التقنية وحتى الجامعات الخاصة، وهذا نتاج إعادة هيكلة منظومة التعليم في دولة اإلمارات، 

وأتوقع في السنوات القادمة سنحصل على خريجين مواطنين ومواطنات من الكليات التخصصية 

خريجين على أرض الواقع، حالياً لاللتحاق بمهنة التعليم في دولة اإلمارات ألنه سيكون هناك 

الذكور ال يستطيعون التعيين في وزارة التربية والتعليم ألن الحلقة األولى مؤنثة بالكامل، فمع 

وجود طلبة يدرسون الرياضيات والعلوم واللغة العربية ولدينا تعاون مميز قبل سنة مع جامعة 

ة اإلسالمية واللغة العربية وبدأنا حتى محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية في تمكين معلمي التربي

بالنظر إلى مادة الفلسفة كمادة حديثة ونجهز لها المعلمين، معالي الرئيس إذا كان يسمح الوقت 

  فسنعود للتداخل بعد أن تتداخل العضوة. 

 معالي الرئيس :

 تفضلي سعادة شذى سعيد النقبي بالمداخلة الثانية.
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 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

معالي الرئيس، تبيّن لنا من خالل واقع متابعة ونتائج الحلقات النقاشية زيادة نصاب شكراً 

الحصص الدراسية وساعات التمدرس وإخضاع المعلمات لدورات مستمرة وزيادة كاهلها باألعباء 

اإلدارية مع تجاهل كون هذه المعلمة أم وربة منزل مما يترتب عليه عدم قدرتها على القيام 

  لمة وأم في نفس الوقت.بدورها كمع

معالي الرئيس، عندما نتحدث عن المعلم هنا رأينا بعض األمور التي رصدناها في الحلقات 

النقاشية، حيث توجد شواغر للمعلمين القدامى في مجال اإلدارة ولديهن موافقات من الوزارة بعد 

ابالت لكن لألسف ال يتم اجتياز كل الموافقات المطلوبة للشواغر اإلدارية من شهادات آيلتس ومق

أخذ الشاغر من قبل مدراء النطاق بحجة أنه ال يوجد بديل إلشغال دور التخصص أي المعلم 

  سنة، هذا مثال بسيط. 16البديل، علماً بأن المعلم هنا خدم لمدة 

كذلك لدينا بعض المعلمات اللواتي قدمن استقاالتهن في الفترة األخيرة وتخلين عن هذه الوظيفة 

امية رغم حاجتهن لهذه الوظيفة ولديهن الكفاءة العالية بالمقابل هناك لدينا الكثير من المواطنات الس

 14اللواتي ينتظرن حصولهن على وظيفة التدريس وجلسن في قائمة االنتظار ما يقارب فوق 

سنة، بالرغم من اجتهادهن في حصولهن على كل الدورات التطويرية وحصلن على الدبلومات 

  يمية وأنا أعرفهن شخصياً.التعل

هنا أعقب على كالم معالي الوزير لو سمحت لي معاليك عندما قال بأن اللغة اإلنجليزية ليست 

األساس في قبول الطالب أثناء التقدم على الجامعة، نحن نقول اليوم أن لدينا كثير من المعلمات 

لسن في بيوتهن، معالي الرئيس تخصصهن اللغة العربية والتربية اإلسالمية وغير ذلك لكنهن يج

هؤالء المعلمات لديهن الكفاءة ينتظرن مقاعدهن في مجال التدريس وهذا مثال بسيط على 

التوطين. توجد هناك الكثير من التساؤالت: لماذا تم زيادة نصاب عدد حصص الكادر التدريسي 

التدرج الوظيفي عن أسمى وإثقاله باألعباء اإلدارية؟ لماذا تغييب الحوافز واالمتيازات ونظام 

وأرهق مهنة؟ مهنة تخرج أجيال المستقبل، لماذا يتم االستعانة بكوادر تدريسية من الخارج في ظل 

 وجود قوائم طويلة من المواطنين في مختلف التخصصات؟ وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة شذى النقبي، تفضل معالي الوزير.

  الحمادي: (وزير التربية والتعليم) معالي/ حسين بن إبراهيم

أوالً شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضوة، أريد أن أؤكد على معلومة قلتنا من قبل أن 

الخريجين من كليات التربية متاح لهم الحلقة األولى حسب المهارات والخبرات العلمية والقدرات 
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ذه الحلقة، وإذا كان هناك معلمين بتخصص لغة الموجودة لديهم ولدينا نسبة توطين عالية جداً في ه

عربية أو رياضيات أو علوم وفيزياء يتم تعيينهم ألن لدينا شواغر في الحلقة الثانية والثالثة، 

فأغلب الذين يتقدمون للوظائف حالياً هم للطفولة المبكرة أو الحلقة األولى أو الصفوف الدنيا، حالياً 

تعيين عند إتاحة الفرصة ووجود شاغر، كما أن لدينا نسبة وتناسب الشواغر المتاحة قليلة ويتم ال

بين أعداد المعلمين وأعداد الطلبة، لذلك توجهنا مع الجامعات الوطنية أن نفتح الحلقة الثانية 

والثالثة حتى نشجع المواطنين والمواطنات لاللتحاق بهذه التخصصات وكما أشرت أننا تعاونا مع 

األعداد بازدياد في هذه الكليات حتى إن شاء هللا يكون لدينا خريجين الجامعات والحمد  

  بالمهارات المطلوبة ويستطيعون تدريس هذه المواد بالمستوى العلمي المطلوب.

وبالنسبة لالستقطاب من خارج الدولة فاألولوية في التوظيف للمواطنين وكذلك التدريب والتأهيل 

الهندسة لتدريبهن لتدريس المواد العلمية أو المواد التقنية  حتى أننا بدأنا التواصل مع خريجات

الموجودة في منظومة التعليم الحديثة و الحمد وفقنا في ذلك، ولكن في النهاية يا إخواني ما هي 

نوعية الخريج الذي نتكلم عنه؟ إذا كان الخريج تخصصي حسب معايير رخصة المعلم بالعكس 

نعين المواطنين ألن بالنهاية استدامة العملية التعليمية ورفع نسبة  نحن نسعد ونفخر وشرف لنا أن

التوطين والمواطنين في المنظومة التعليمية ضروري جداً، كذلك هناك مشروع تعمل عليه 

الشارقة و الحمد وهو تشجيع المواطنين على االلتحاق بالقطاع الخاص، ولكن هذا كله حسب 

يع أن تعين شخص وبعد كذا شهر أو سنة تقول له أنت ليس لديك معايير رخصة المعلم، فال تستط

رخصة معلم ألن المعايير األساسية غير موجودة لديه،  الحمد منذ سنتين بدأنا نتواصل مع 

الجامعات ونشرح لهم المعايير والوصف الوظيفي والمهارات المطلوبة والجامعات مستجيبة 

 حمد، شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضوة.ومتعاونة واألعداد في تزايد و ال

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، سعادة شذى هل لديك تعقيب أخير؟ تفضلي.

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

شكراً معالي الرئيس، نحن نثق كل الثقة بجهود الوزير والوزارة وحرصهم التام على توطين 

و  2006اليوم نحن نتحدث عن الخريجين من الدفعات  –يس معالي الرئ –الكادر التعليمي لكن 

وكلهم من المواطنات اللواتي ينتظرن دورهن ومتحدثتك واحدة منهن، ونتمنى يا معالي  2007

الرئيس أن يتم إعادة النظر في تقديم امتيازات للمعلمات مما يسهم في زيادة نسبة التوطين ومنها 

ب الحصص الدراسية وزيادة رواتب المعلمات والتنسيق التأمين الصحي للمعلمات وتقليل نصا

والتعاون مع الجهات المعنية إلخضاع المستثمرين األجانب في المدارس الخاصة بضرورة تعيين 
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نسبة معينة وعالية من الكادر التدريسي المواطن، اليوم نجد كثير من المعلمات غير المواطنات 

ية اإلسالمية وغير ذلك لكنهن غير مواطنات، وأنا يدرسن تخصصات مثل اللغة العربية والترب

أرى أن األكفأ واألولى عيالنا، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن: ما هي جهود الوزارة لتحفيز 

المستثمرين المواطنين على االستثمار في القطاع الخاص؟ ومعالي الرئيس أنت تعرف وكلنا 

  يعرف أن (ال يحك ظهرك إال ظفك)، وشكراً.

 الرئيس : معالي

  شكراً سعادة شذى النقبي، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضوة على هذه المداخلة، بالنسبة للتعليم في دولة اإلمارات 

وتضع معاييرها وتضع مواصفاتها فإن الوزارة تنظر للمنظومة التعليمية كمنظومة اتحادية عامة 

والرقابة عليها، أما بالنسبة لفتح مدارس خاصة في كل إمارة فهذا يرجع للجهات المحلية في كل 

إمارة وهناك تنسيق بين الوزارة وبين الجهات المحلية حول المعايير والشروط وأساليب التصديق 

 200ن نعرف أن دولة اإلمارات فيها واعتماد الشهادات، وبالنسبة لالستثمار في هذا القطاع نح

مختلفة وعندنا ثقافات مختلفة وعندنا مدارس تواكب جميع احتياجات المواطنين والمقيمين جنسية 

على أرض الوطن ، والشخص الذي يرغب باالستثمار في هذا المجال هناك شروط في كل إمارة 

لحصول على رخصة إنشاء واضحة ومعرفة ، وليس هناك تحجيم للمواطن في موضوع التقدم ل

مدرسة ، لكن هناك شروط ومعايير مطلوبة لضمان جودة الخدمات التي ستقدم عن طريق هذه 

المؤسسة التعليمية ، و الحمد هناك مواطنين مستثمرين في قطاع التعليم ، وهناك مجموعة 

فكل مستثمر  مدارس يملكها مواطنين يستثمرون في هذا القطاع لكنهم يتوجهون لشرائح معينة ،

لديه فكر معين وعنده خطة تجارية معينة الستقطاب سوق معين من سواء المواطنين أو المقيمين 

على أرض اإلمارات ، وهذا التنوع في الدولة يسمح للعديد من المستثمرين لإلستثمار في الدولة ، 

فدائما يكون هناك وطبعا االستثمار إذا لم يكن له جودة مالية أو عائد مالي لن يستثمر أحد ، 

موازنة ما بين االستثمار والعائد االستثماري ، ودور الوزارة والجهات المحلية وضع معايير لذلك 

والحفاظ على جودة التعليم وكذلك تكلفة التعليم المتاح وتنوع أساليب الخدمات المقدمة للراغبين في 

كن أن تعقب الدكتورة رابعة على هذا االلتحاق بالمنظومة التعليمية ، وبعد إذنك معالي الرئيس مم

   . الموضوع ألنها مختصة بهذا الملف ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي دكتورة رابعة



 

  138من  69صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 2 مضبطة الجلسة

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة/ رابعة السميطي : (وكيل مساعد لقطاع تحسين اإلداء 

ل عليه مع جميع الجهات صدر مؤخرا قانون التعليم الخاص في الدولة ، وهذا القانون تم العم

التعليمية المحلية المعنية بتنظيم التعليم الخاص ، باإلضافة إلى موائمة هذا القانون مع لوائح الدولة 

الخاصة بتشجيع االستثمار والتي تصدرها وزارة االقتصاد ، فهذا القانون وضح كافة االشتراطات 

س الوقت جانبا كبيرا من المرونة للجهات المطلوبة في شأن االستثمار في القطاع الخاص ، وفي نف

التعليمية المحلية لتنفيذ ما يرونه مناسبا لدعم المستثمرين سواء كانوا مواطنين أو غيرهم ، 

وبالنسبة لإلمارات التي ال توجد فيها جهات محلية تنظم القطاع الخاص تم تشكيل لجان مشتركة 

لنظر إلى تحديات المستثمرين المواطنين ، مع المجالس التنفيذية وذلك لتشجيع االستثمار وا

  وشكرا.

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة اآلن لسعادة األخ عدنان الحمادي

  سعادة / عدنان حمد الحمادي :

شكرا معالي الرئيس ، قد يتداخل هذا السؤال نوعاً ما مع نفس المعلومة التي طلبتها سعادة األخت 

البحث عن الهدف ، فقد سألت عن الخطط البديلة للطلبة  صابرين اليماحي وأن يختلف التساؤل في

الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان القياس " امسات " ، وأنا هنا أتساءل عن عملية تأهيل الطلبة ، 

فقد اتضح وتبين للجنة ومن خالل دراسة واقعية ودائما لغة األرقام ال تخطئ أبداً أن هناك تراجع 

قبول الطلبة المتخرجين من الثانوية في مؤسسات التعليم الحكومي بما  في نسبة -حقيقة  -كبير 

وحتى العام قبل الماضي ، اإلحصائية تشير أنه  2017) طالب منذ عام 4000يتجاوز أكثر من (

تراجع العدد  -ولن أذكر األرقام التي تكون بالمئات  -) ألف طالب 16كان هناك ( 2017في عام 

) ألف ، ولهذا 12أما في العام قبل الماضي فقد وصل العدد إلى ( ) ألف ،14إلى ( 2018في 

وهي وجهة نظر واجتهاد من أعضاء لجنة التعليم قد يكون لمعالي الوزير إجابة شافية لذلك نحن 

رصدنا عدم مواءمة مخرجات التعليم في عملية تأهيل الطالب ، أي عدم قدرة النظام التعليمي في 

) في امتحان 1250هيل الطالب حتى يكون قادراً على تحقيق نسبة (المراحل الثانوية على تأ

أن النسبة يا معالي الوزير  -أيضا  -" ، وفي اعتقادنا جميعاً ، ونعتبره نوع من االجتهاد االمسات"

   . عالية على طلبة يحاولون جاهدين التفوق في هذه المواد ، هذا بالنسبة للمحور األول -أيضا  -

عدم توفير مقاعد للطلبة لتقديم امتحانات " االمسات " مما اضطر عدد كبير  -أيضا  - نا ثانياً : لمس

من الطلبة إلى الذهاب وقطع مئات الكيلومترات ، أي من المنطقة الشرقية الى أبوظبي والعكس 

   . " حتى يتمكنوا من تقديم امتحان " االمسات



 

  138من  70صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 2 مضبطة الجلسة

ا نوع من االجتهاد وأقول نعم من االجتهاد وأيضا هذ -أيضا من اآلليات التي رصدتها اللجنة ، 

أن من لم  -حتى ال أؤكد هذه العملية وحتى نترك مطلق الحرية للوزير لإلجابة على هذا السؤال 

يتمكن من تقديم هذا االمتحان عليه أن يدخل على التطبيق بشكل يومي حتى يجد مقعد لتقديم هذا 

ما شابه ذلك ، سؤالي : ما هي خطط الوزارة االمتحان ، وتستمر هذه العملية أيام وأشهر و

في شأن تأهيل الطلبة لإللتحاق بمؤسسات التعليم العالي  -دعونا نقول  -المستقبلية والحالية 

لمعالي الوزير  - يا معالي الرئيس  -الحكومية مع شروط القبول الجديدة ؟ وأقترح من هذا المنبر 

البديلة للطالب الذين لم يتمكنوا من اجتياز هذه عن الخطط  -حقيقة  -الذي كنت انتظر إجابة 

المرحلة ، لماذا ال تنطلق مبادراة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الدفاع لتقديم 

كورس اإلمسات أو التجسير للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتيازه خالل المدة الزمنية أثناء تأديتهم 

   . ي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزيرللخدمة الوطنية ؟ وشكرا معال

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة األخ عدنان الحمادي ، تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

   . شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لسعادة العضو

م العالي نحن عندنا منظومة لتسجيل الطلبة ونتابعهم أوال بالنسبة ألعداد الطلبة في االلتحاق بالتعلي

في تسجيلهم ، وربما بسبب أن الخدمة الوطنية أصبحت من سنة لسنة ونصف السنة يؤخر في 

   . قبول الطلبة ، لكن هذا عبارة عن فصل دراسة كامل وحصل تحريك

االتحادية والجامعات بالنسبة ألعداد الطلبة في التعليم العالي فيتنوع تسجيلهم بين الجامعات 

الحكومية في كل إمارة باإلضافة للجامعات الخاصة ، ونحن في متابعة هذه األعداد لم نر النقص 

" فنحن ننظر لهم كدفعة كاملة وكيف تحركت هذه الدفعة  4000الذي ذكره سعادة العضو وهو " 

ة ، ومن الممكن أن خالل سنة أو سنتين أو ثالث سنوات ، أي كيف سارت خالل المراحل المختلف

   . نرى مع العضو كيف حسب هذا الرقم

بالنسبة الختبار " امسات " لو نظرنا قبل سبع أو ثمان سنوات كانت اختبارات ومعايير القبول في 

 700الجامعات تختلف ، فكان مستوى اللغة االنجليزية أقل بكثير من هذا المعيار ، وكان يعادل (

أنه عندما يلتحق الطالب  -إخواني  -الحالي ، والمشكلة ) في اختبار " امسات " 750 -

بالجامعات في الدولة فإن التعليم يكون باللغة االنجليزية ، فإذا كان الطالب ال يجيد اللغة االنجليزية 

سواء قراءة أو كتابة أو تفاعل مع المعلم فيكف سيتعلم ! فهناك معيار دنيوي لمهارات اللغة حتى 

والقراءة والنقاش والحوار واالستفادة من المادة العلمية ، فالخيار هذا للجامعات تتمكن من التفاعل 
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وهم الذين يحددون الرقم الذي يريدونه وهم مسؤولين عنه ، فنحن كوزارة تربية وتعليم نحدد 

المعايير الدنيا لكل تخصص لضمان توزع الطالب على التخصصات المختلفة واكتسابهم 

ذه التخصصات ، لكن و الحمد نالحظ أن مهارات الطلبة في تصاعد المهارات المطلوبة له

مستمر ، وأقترح أن يجتمع بعض األعضاء أو اللجنة مع الجامعات ويحاورونهم في هذا الشأن أو 

حتى يقابلون الطلبة من الخريجين الجدد في منظومة التعليم ، وعلى أساس ذلك يرون ما هي 

ؤكد أن اللغة االنجليزية ليست هي المعيار الوحيد للنجاح والتفوق المهارات المختلفة ، وأعود وأ

في التعليم العالي ، فهناك مهارات أخرى كثيرة مطلوبة ، وهذه اللغة هي عبارة عن لغة تدريس 

   . إخواني وال نعطيها أكثر من حجمها

" والتباعد ال  19بالنسبة لمراكز اختبارات " اإلمسات " فقد تم زيادتها ، لكن بسبب " كوفيد 

نستطيع استخدام هذه المراكز إال بنصف طاقتها االستيعابية ، وقد فتحنا مراكز في المدارس 

الحكومية وأهلناها لذلك ، كذلك هناك جامعات كثيرة تقدمت بطلب لفتح مراكز الختبارات " 

ائنا الطلبة لكن امسات " وتم الموافقة عليها وتقييمها واعتمادها ، لذلك عندنا خيارات كثيرة ألبن

% ، وعندما يكون هناك 50بسبب الجائحة والظروف الحالية انخفضت سعة هذه المراكز لـ 

اختبار فإنه يتم اإلعالن عنه رسمياً في المنصات ويسمح للطلبة بالتسجيل ، ويتم اغالق التسجيل 

توقع من الطالب أن يوم االختبار حيث يكون هناك مقاعد معينة وتم التسجيل من قبل الطلبة ، فال يُ 

يدخل يوميا على المنظومة ، فيجب أن ينتظر حتى يتم اإلعالن عن اختبارات جديدة ، ونحن ال 

نمنع الطالب من التسجيل ، فأحيانا يكون جواز سفر الطالب في رأس الخيمة ولكن مقيم في إمارة 

السيطرة على هذا أبوظبي فكيف نمنعه من الستجيل لإلختبار في أبوظبي ؟ الحقيقة من الصعب 

األمر ، أو أنه يدرس في مدرسة معينة واالختبارات تكون يوم السبت ويقول أنا في العطلة 

سأخرج مع أهلي لمكان آخر وأريد االختبار في هذا المكان ، لذلك نحن نترك الحرية للطالب أين 

هو بنفسه يدخل على يريد أن يقدم االختبار ، وال يجبره أحد على اختيار مكان مقعد االختبار ، ف

المنصة ويبحث في المراكز المتاحة لإلختبار ويختار المركز الذي يناسبه ويوافق عليه ، فإذا 

اختار المكان الخطأ وال يريد الذهاب لالختبار بإمكانه أن يبلغ قبل االختبار بفترة حتى يتم عمل 

ا الطالب وهي متاحة ، فإذا لم مجانية ، وتعاد عدة مرات ألبنائن -طبعا  -الالزم ، واالختبارات 

يتمكن طالب من تحقيق نسبة معينة في اختبار الرياضيات أو اللغة العربية يستطيع إعادة االختبار 

   . متى ما شاء ، وفي الصيف االختبارات مستمرة

 بالنسبة للمنصات االلكترونية أود التأكيد أن هذه المنصات متاحة ألبنائنا الطلبة ، وبإمكان الطالب

أن يتعلم ذاتيا أي وقت يريد سواء كان لغة انجليزية أو لغة عربية أو رياضيات ، فهذه المنصات 
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موجودة ، فبإمكان الطالب أثناء الخدمة الوطنية أو في الصيف أو في االجازات أو حتى إذا كان 

ات مسافر خارج الدولة بسبب ظروف عمل والده يستطيع االستمرار في التعليم بسبب هذه المنص

الموجودة في الدولة ، وهذه ميزة كبيرة متاحة ألبنائنا الطلبة ، وعندنا معلمين متطوعين عندهم 

ساعات تطوع موجودة ومتاحة للطلبة الذين يريدون أخذ دروس تقوية معينة ، وهناك منصة نعمل 

عن طريق  عليها هي المنصة المقننة إذا أراد أحد أن يدرس تقوية في المستقبل إن شاء هللا ستكون

منصات معتمدة وموثوقة وبإمكان الطالب التسجيل فيها حتى تخفف األعباء المالية على أولياء 

األمور حيث أن بعضهم يتجهون إلى الدروس الخصوصية ، فهذه بها ضمان جودة وضمان 

جودة المعلمين ومنظومة التعليم والتأهيل  -إن شاء هللا  -، وكذلك رخصة المعلم تضمن متابعة

   . لجميعل

   . أعتقد أنني غطيت جميع النقاط

بالنسبة للجامعات فنحن نعمل مع الجامعات ، فنأتي مثال بخريج الجامعة في تخصص الهندسة 

ونعايره مع الجامعات الثانية ونعمل ريفرنس لجامعات أخرى ، فنريد أن نضمن أن الخريج الذي 

ات معينة المهارات الدنيا الموجودة متعارف تخرج مثال من الهندسة الميكانيكية أو غيرها في جامع

عليها ومحققة في هذه المهارات ، وهناك جامعات بمستوى عالي لكن الحدود الدنيا موجودة ، 

والجامعة تقول حتى تحقق هذا الشرط يجب اختيار طلبة معينين بمهارات معينة ، وهذا فائدة 

ماراتية التي تؤهل الطلبة بهذه المهارات منظومة التعليم العام في دولة اإلمارات والمدرسة اال

   . المختلفة سواء كان في العلوم االنسانية أو العلوم الطبية أو الهندسة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزير ، تفضل سعادة عدنان الحمادي بالتعقيب الثاني

  سعادة / عدنان حمد الحمادي :

، انت عن واقع االنتساب للمؤسسات أو مؤسسات التعليم العام الحكوميةشكرا معالي الرئيس ، اإلحصائية ك

عامل سبب انخفاض هذه النسبة  - أيضا  - % 80لرفع النسبة في جامعة اإلمارات إلى  - أيضا  - وقد يكون 

   . لكن نرجع ونؤكد أن امتحانات " االمسات " كان لها دور في تقليل هذه النسبة هذا أوال

ً  -ثانيا : ال زلت  أؤكد على معالي الوزير أن هناك نوع من الصعوبة في عملية إيجاد  - أيضا

مقاعد لتقديم امتحانات " االمسات " ، ونحن نعلم أن هذا االمتحان هو امتحان قياس تأهيلي يؤهل 

الطلبة لإللتحاق بكبرى الجامعات ، ويؤسس هؤالء الطلبة بما يتناسب مع استراتيجية التعليم في 

مع هذا الظرف ومع هذه الجائحة أعتقد أن وزارة التربية والتعليم تملك من   - أيضا - كن الدولة ، ل

   . اإلمكانيات لتوفير مراكز وتوفير أوقات وتوفير مقاعد لهؤالء الطلبة حتى تسهل عليهم
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من معالي الوزير يا معالي الرئيس أن يعطي رأي في عملية المبادرة  - أيضا  -ثالثاً : كنت أتمنى 

الفكرة التي سنكون سعداء حقيقة أن تقدمها وزارة التربية والتعليم خاصة للطالب الذين لم  أو

يتمكنوا من اجتياز اختبار " االمسات " ودخلوا إلى الخدمة الوطنية أن يكون هناك كورس تجسير 

يدرس هذه المواد حتى ينهي يطالب الخدمة الوطنية بعد سنة وستة شهور وال ينتظر أن يأخذ 

   . وس تقوية ويقوم بتقديم هذا االختبار ، وشكرا معالي الرئيسدر

  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس ، سعادة العضو ، كما أشرت سابقاً ، ربما لم يحصل تحديث للبيانات الموجودة عند 

نة ، لكن نحن هذه السنة توسعنا للجامعات لتقديم اختبارات " االمسات " وأصبح اإلخوة في اللج

) مركز في 200) جامعة تتيح تقديم اختبار " امسات " فيها ، وكذلك عندنا تقريبا (56لدينا (

المدارس الحكومية تم إعادة تأهيلها واعتمادها الختبارات " امسات " لكن بسبب ظروف " كوفيد 

% ، ومع ذلك و الحمد قطعنا شوطا كبيرا في 50ض طاقتها االستيعابية لنسبة " تم تخفي 19

االختبارات وهي متاحة في الفترة القادمة ومستمرة ، ولن يكون عندنا تحدي في هذا األمر 

كالسنوات السابقة ألنه في السابق كنا فقط نعتمد على الجامعات االتحادية والجامعات الحكومية ، 

مع الجامعات الخاصة لفتح مقاعد ألبنائنا الطلبة لتقديم اختبارات "  - أيضا  -اون لكن اآلن نتع

) مركز في المدارس الحكومية معتمدة وموثقة ومتاحة ، كذلك تم 200امسات " باالضافة إلى (

إنشاء تسعة مراكز اختبار تفتح طيلة أيام األسبوع ، وتم االنتهاء من أول مركز في إمارة رأس 

ريبا في عجمان وبقية اإلمارات سوف تفتح بها إن شاء هللا ، وهذه المراكز ستكون الخيمة وق

متاحة طوال أيام األسبوع ، وأي وقت يستطيع الطالب التسجيل والذهاب للمركز وهناك قاعات 

مخصصة لذلك ومعايير حسب تصنيف يسمى " تصنيف أ " في دائرة االختبارات االلكترونية 

   . ا الطلبة إن شاء هللا ، وشكراوسيكون متوفر ألبنائن

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزير ، تفضل بالتعقيب األخير سعادة عدنان الحمادي

  سعادة / عدنان حمد الحمادي :

شكرا معالي الرئيس ، ال زلت أذكر معالي الوزير باإلجابة على تقديم المقترح لمساعدة الطلبة 

ز مرحلة " االمسات " في األيام العادية أن يتم توفير كورس قياس الذين لم يتمكنوا من أداء تجاو

   . االمسات " وتقوية هؤالء أثناء أدائهم للخدمة الوطنية ، هذا أوال"
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بين الوزارة ووسائل اإلعالم ومختلف شرائح  -حقيقة  -غياب آلية واضحة  -أيضا  -ثانيا : نالحظ 

وما تتمخض عنه بعض األمور والنتائج لتحقيق نوع  المجتمع في عملية نشر القرارات ، األخبار

التي ترفعها المؤسسات  -حقيقة  -من اإلفصاح المقنع والشفافية ، وهي من عوامل الحوكمة 

والوزارات داخل االتحاد ، مثال ويمكن جزاه هللا خير مشكورا معالي الرئيس كان على تواصل 

كانت على  -أيضا  -خت فوزية غريب التي سعادة األ -أيضا  - مع معالي الوزير ، ومشكورة 

تواصل معنا في حل ومعالجة بعض المشكالت ، إعالن نتائج الثانوية العامة خالل العام المنصرم 

في انخفاض نسبة الطلبة  -حقيقة  -تسبب  - يا معالي الرئيس  -وتغييرها دون وجود آلية واضحة 

من المعضالت المهمة على  -أيضا  - وهذه  الخريجين ، وأيضا تسبب في إرباك أولياء األمور ،

   . اعتبار أنها ترتبط بمصير مستقبل ومصير أسرة

ثانيا : أيضا سمعنا أو قرأنا قبل فترة بعملية ضرورة الذهاب لطلبة الفصل الثاني عشر لتقديم 

قد يكون سبب وجيه أيضا يعلمه الوزير  -االمتحانات حضوريا داخل المدرسة ، ويمكن لسبب ما 

، وتسبب هذا  "  on line " لكن حتى تقديم االمتحان داخل المدارس كان عن طريق -دا جي

عدد من  -أيضا  -ببعض المشاكل الصحية وببعض العدوى ، وبعدم دخول  -أيضا  -الحضور 

الطلبة لتقديم هذا االمتحان بسبب هذه اإلصابة ، نحن نعلم أن وزارة التربية والتعليم هي أهم قطاع 

) ألف طالب 800دمي موجود من بين مؤسسات االتحاد ، فهي مسؤول عن أكثر من (حكومي خ

مع شرائح المجتمع ، فلماذا ال  -حقيقة  -) ألف معلم ، وبالتالي له ارتباط وثيق 22وأكثر من (

تكون هناك إدارة ، ولماذا ال تكون هناك آلية في عملية التعامل مع األخبار ومع القرارات ومع 

ذه القرارات قبل نشرها أو قبل تقديمها للعلن ؟ ونحن على يقين من واقع دراسة ومن التمهيد له

واقع حضور اإلخوان في الحكومة أن الوزارة اجتهدت وتقدمت وتطورت وقدمت الكثير من أجل 

تحقيق استراتيجية التعليم واألجندة الوطنية وإستشراف المستقبل والذكاء االصطناعي ، وأيضا 

عد ، وكل هذا مقدر لكن ال تزال يا معالي الرئيس هناك فجوة واضحه بين الوزارة التعليم عن ب

ومختلف شرائح المجتمع ، ولهذا رغم هذه الجهود الكبيرة والعظيمة التي تقدمها الوزارة مشكورة 

لكن عملية استيعاب هذه المنظومة ببعض القرارات قد تؤثر على هذا الجهد الكبير ، وفقكم هللا 

بنائكم من الطلبة وإخوانكم من الكادر التدريسي ، شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لخدمة أ

   . لمعالي وزير التربية والتعليم وفقك هللا وسدد خطاك -أيضا  -

  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير
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  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

وشكرا سعادة العضو ، الحقيقة أنني كنت أتوقع أنني أجبت على السؤال شكرا معالي الرئيس ، 

عندما تكلمت عن المنصات االلكترونية ودعم الطلبة الراغبين في أي تقوية في مواد معينة ألن 

المنصة جاهزة وفيها كل المواد التعليمية والفيديوهات وحتى أساليب التقييم والقياس متاحة ، 

أيضا عندنا المنصة التكييفية " المنصة أ " ، فهذه متاحة أيضا وأي طالب  وبشأن الثانوية عامة

، سواء كان في الثانوية العامة أو في الخدمة الوطنية يستطيع االلتحاق بهذه المنصة ويتدرب ويتعلم

وبإمكاننا متابعته بسهولة ، فكنت أتوقع أن هذا الرد واضح ، فالتعليم متاح ألبنائنا الطلبة للتعلم 

سواء كان خالل المدرسة أو اإلجازات أو الخدمة الوطنية ، وحتى طلبة الجامعات إذا ارادوا مادة 

   . معينة يسجلونها في منصات الوزارة ، فحتى هذا متاح للتقوية ورفع الكفاءة والمقدرة

خبار أوالً بالنسبة لتواصلنا مع اإلعالم : الحقيقة أنشأنا العديد من القنوات اإلعالمية التي تنشر األ

بأول وكذلك عن طريق مواقع التواصل االجتماعي " تويتر " ، و " انستجرام " وعن طريق موقع 

الوزارة ، أو عن طريق حتى منصات الكترونية مثل الواتس آب والتيلغرام ، وهذه مفتوحة وأغلب 

  بلحظة. الصحفيين موجودين فيها ويتابعون أخبار الوزارة ، وهذه األخبار فيها لحظية لحظة

كذلك أشار سعادة العضو إلى تثقيف وتعريف الناس بالمنظومة التعليمية في الدولة الحقيقة هناك 

العديد من اللقاءات والحوارات تُعقد وأغلبها تكون يوم السبت عن طريق مراكز تدريب حيث 

ر يشرحون ندوات ومحاضرات وتثقيف ، وكذلك بالنسبة ألولياء األمور فإن المدارس أو مدي

النطاق أو مدير قطاع أو حتى مدير مجلس يعقد جلسات عصف ذهني ، وهذه تتكرر في إمارات 

عديدة للحوار والنقاش وتبادل اآلراء والمقترحات واألفكار ، أرجو أن أكون أجبت على جميع 

استفسارات األخ العضو ، وأي معلومات يرغب سعادته بالتعرف عليها بشكل أوسع من الممكن 

   . عنا بعد الجلسة ، وشكراالتواصل م

  معالي الرئيس : 

شكرا معالي الوزير ، اتوقع أن سعادة العضو ال زال ينتظر إجابة على موضوع االستفادة من 

   . فترة الخدمة الوطنية ، تفضل

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

ل الخدمة الوطنية أن المنصات مفتوحة لجميع معالي الرئيس ، أعتقد أنني ذكرت أيضا أنه خال

الطلبة ، فالطالب ما دام أنه في الثانوية العامة وذهب للخدمة الوطنية ولم يلتحق بالجامعة فنعتبره 

طالبا في منظومة التعليم العام ، ونحن نتيح المجال لهم الدخول على المنصات الخاصة بالمنظومة 

يرغب بها ، وإذا أراد دعم أو تدريب تخصصي مع معلمين فعندنا  التعليمية للتقوية في المادة التي
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الكثير من المعلمين المتطوعين ، وهذا حصل أكثر من مرة أن هناك مدرسين يتطوعون لمتابعة 

   . الطلبة وتقويتهم

 ، ً كذلك الجامعات تطلق منصاتها االفتراضية وتعرض بعض الكورسات األساسية حتى مجانا

ا الطلبة ، أما أن نجمعهم في صفوف وندرسهم بطريقة مباشرة فهذا صعب جدا وهي متاحة ألبنائن

ألن لديهم خطة تدريبية في الخدمة الوطنية متقيدين بها ، لكن الطالب في الخدمة الوطنية في 

المرحلة األولى وهي المرحلة االجبارية وبعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي يبدأ الطالب يخرج 

وع واسبوع اجازة ، وهذه األوقات متاحة له ليطور مستواه وليرفع مهاراته في ويداوم أحيانا أسب

اللغة االنجليزية واللغة العربية والرياضيات أو أي مادة يحتاجها ، والوزارة مستعدة لتقديم أي دعم 

   . إضافي يحتاجه الطالب وفقط المهم أن يتواصل معنا ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . ، الكلمة اآلن لسعادة مريم ماجد بن ثنيةشكرا معالي الوزير 

   :سعادة / مريم ماجد بن ثنية

ً ما تضع أهداف ومستهدفات ألهداف  شكرا معالي الرئيس ، دولة اإلمارات دولة تنافسية ودائما

تحقيق تلك التنافسية ، وهذه المستهدفات تُطبق على جميع القطاعات الحيوية في الدولة ، فعندما 

ً عندما نتعلم اليوم  عن التعليم فهو أهم القطاعات التي تشكل رافد لجميع القطاعات ، ولكن دائما

نتحدث عن منظومة التعليم يغيب عنها جزء مهم وهي قيادة المدارس ، فقيادة المدارس هي من 

تقوم بتطبيق سياسات واستراتيجيات الدولة ، فسؤالي اليوم الموجه لمعالي وزير التربية والتعليم : 

هي سياسة اختيار وإعداد قادة تلك المدارس التي يقع على عاتقها تطبيق السياسات ما 

   . واالستراتيجيات للتعليم ؟ وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة مريم بن ثنية ، تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

   . سعادة األخت مريمشكرا معالي الرئيس ، وشكرا 

بالنسبة للقيادات التربوية يوجد لها معايير تم اعدادها وتطويرها ، كذلك أطلقنا رخصة القيادات 

التربوية ، وأطلقنا العديد من الدورات التي تؤهل وتعد القيادات التربوية ألداء دورها حسب 

أو مدير مدرسة أو رئيس شؤون الوظيفة التي يمسكها القائد التربوي سواء كان نائب مدير مدرسة 

وحدة أكاديمية أو مدير نطاق أو قطاع ، طبعا وجود رخصة أو ترخيص للقيادات التربوية سواء 

كان في التعليم العام أو التعليم الخاص سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة التعليم وسيرفع 
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ية على القيادات التربوية سترفع من الكفاءات والمهارات المطلوبة ، وكذلك بوجود ساعات تدريب

كفاءتهم وخبراتهم ، وكذلك وجود مثل مجمعات القيادات التي تلتقي فيها الخبرات واألفكار 

والمقترحات والعمل حول تطوير المنظومة التعليمية ، وإطالق برامج الماجستير والدكتوراة 

مارات للتطوير التربوي ، للقيادات حتى المعلمين في بعض التخصصات مجانا عن طريق كلية اإل

وسنرى أثرها إن شاء هللا في السنوات القادمة ، وكذلك نتيح بعثات للراغبين للسفر في أفضل 

) جامعة في العالم ، فالبعثات متاحة للراغبين في ذلك ، وبعد إذنك معالي 300) أو (200(

ع التدريب وتطوير الرئيس الدكتورة رابعة ممكن أن تعقب أكثر على هذا الموضوع ألن مشرو

   . المهارات هي التي تديره

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي دكتورة رابعة

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة/ رابعة السميطي : (وكيل مساعد لقطاع تحسين اإلداء 

تعمل وزارة التربية التعليم بالتعاون مع كلية اإلمارات للتطوير التربوي على وضع برامج تدريبية 

رة لقيادات المدارس ، وكذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات األخرى والجهات الدولية متطو

على إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع جهات دولية مختصة في إعداد القيادات ، طبعا قبل أزمة 

كورونا تم إرسال عدد كبير من قيادات المدارس إلى دول للتعرف على تجارب مختلفة وكذلك 

برامج تدريبية من أفضل األنظمة التعليمية ، وإن شاء هللا سيتم العودة إلى هذه البرامج ، لتلقي 

   . وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . سعادة مريم بن ثنية ، هل لديك تعقيب ثاني ؟ تفضلي

   :سعادة / مريم ماجد بن ثنية

ور وإعداد البرامج لهم شكرا معالي الرئيس ، الشك أن جهود الوزارة في إعداد القادة كما هو مذك

مختصة  2021وإرسالهم إلى دول مختلفة لتأهيلهم مقدرة  ، ولكن هناك نسبة في رؤية اإلمارات 

 (58%)  فقط في قيادة نسبة المدارس التي لديها قيادة ذات كفاءة عالية ، وهذه النسبة وصلت إلى

داد ال زالت النسبة ، لكن مع وجود هذه البرامج والتأهيل واإلع 2018حسب تقارير عام 

   . ، فما هي خطط الوزارة لمعالجة هذا الوضع ؟ وشكرامنخفضة

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة مريم بن ثنية ، الكلمة لمعالي الوزير
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  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

نظومة التعليم في دولة اإلمارات شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لسعادة العضوة ، نحن نتكلم عن م

وكيف نطور المعايير خطوة . خطوة ، فبالنسبة للقيادات التربوية كان لهم مراحل من التدريب 

والتأهيل لإلرتقاء بمستواهم وقدراتهم وإمكانياتهم ، وكذلك هناك تجديد يحصل ألن هناك أشخاص 

دور قيادي تربوي في المنظومة ، يتقاعدون وجيل جديد من المعلمين المتميزين يبدأون بأخذ 

ونحن نحاول بأن يكون المؤشر أدق وأوضح ، وبإطالق رخصة القيادات التربوية ستعطي مؤشر 

دقيق وواضح لقياس كفاءة وقدرات من يمسكون المناصب القيادية في منظومة التعليم في دولة 

ية لها وستكون االختبارات اإلمارات ، وهذه الرخصة تم اعتماد معاييرها ووضع الدورات التأهيل

وسنستمر فيها في المستقبل ، وكما أشرنا فقد حصلنا بالتعاون  2021إن شاء هللا في بداية العام 

مع كلية اإلمارات للتطوير التربوي على طرح برامج الماجستير والدكتوراة وذلك من أجل رفع 

لتركيز على محورين ، فبعض القيادات الكفاءة واإلمكانيات للعاملين في القيادات التربوية ، ونود ا

تركز على المحور األكاديمي أو التقييم والقياس ، والبعض اآلخر من القيادات يركز على المحور 

التربوي واإلرشادي والتوجيهي ، لذلك فالمنظومة كاملة تم اعدادها بطريقة علمية بناء على أفضل 

ن تعلق الدكتورة رابعة أيضا على هذا الجانب ، المعايير ، وإذا سمحت معالي الرئيس من الممكن أ

   . وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي دكتورة رابعة

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة/ رابعة السميطي : (وكيل مساعد لقطاع تحسين اإلداء 

الكلية كما تفضل معالي الوزير تم التعاون مع كلية اإلمارات للتطوير التربوي ، وقد عملنا مع هذه 

على دراسة معايير رخصة القيادات المدرسية ووضع برامج تأهيلية للقيادات المدرسية سواء 

كانت برامج تدريبية تأهيلية أو برامج ماجستير أو دكتوراه وذلك لرفع معايير الكفاءات وكذلك 

ؤهلها إعطاء فرص للقيادات المدرسية المواطنة في دولة اإلمارات حتى تحقق هذه المؤهالت ، وت

حتى تكون من أفضل القيادات المدرسية بما يتواكب مع تطلعات الدولة وكذلك المؤشرات الوطنية 

   . والدولية في القيادات المدرسية ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . سعادة مريم بن ثنية ، هل لديك تعقيب أخير ؟ تفضلي

   :سعادة / مريم ماجد بن ثنية

   . لدي تعقيبشكرا معالي الرئيس ، ال يوجد 
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  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة ناعمة الشرهان

  (النائب الثاني للرئيس)  :سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان

شكرا معالي الرئيس ، بداية نجدد الترحيب بمعالي الوزير وفريق عمله شاكرين ومقدرين الدور 

 - ووجود التحديات الكبيرة التي كانت الكبير الذي قمتم به في العام الماضي أثناء وجود الجائحة 

" ، وأيضا الشكر موصول للجنة التربية والتعليم  19يعاني منها المجتمع بسبب " كوفيد  -طبعاً 

   . على جهودهم الكبيرة في هذا الملف الحيوي والهام جداً 

يتم إبالغ  تم تغيير آلية احتساب الدرجات لطلبة الثانوية العامة ولم 2019/2020طبعاً في العام 

المعنيين من إدارات مدارس وأولياء أمور ومعلمين وطلبة بطريقة احتساب الدرجة النهائية للطلبة 

ً وخلق بلبلة كبيرة على نتائجهم ، فما هي إجراءات وزارة التربية والتعليم لتفادي  مما اثر سلبا

ت بها الميدان في نهاية حدوث مثل هذه المشكلة في المستقبل ؟ أعتقد أن هذه من األشياء التي ضج

العام الدراسي عندما تم تغيير الدرجات دون الرجوع للطلبة ودون الرجوع إلى أولياء األمور ، 

كانت النتائج أعلنت بنتائج ونسب معينة ثم بعد ذلك تم  -معالي الوزير وفريق عمله  -وأعتقد أنه 

وال الطلبة بآلية تغيير النتائج ، وأعتقد تغيير النتائج واحتسبت درجات ولم يتم إبالغ أولياء األمور 

هذا حق من حقوق الطلبة عندما تكون الدرجة وصلت إلى الطالب ووصلت إلى ولي أمره ، 

   . وشكراً معالي الرئيس ، شكرا معالي الوزير

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة ناعمة الشرهان ، تفضل معالي الوزير

  : (وزير التربية والتعليم)معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي 

شكرا معالي الرئيس ، وشكرا سعادة األخت ناعمة ، هذا السؤال دائما كان يتم توجيهه لنا وكنت 

أقول لهم بأن يحضروا لي شهادة سابقة وشهادة تعدلت ، فلم يحضر لي أحد شيء من ذلك ، وإن 

ك شهادة صدرت وتغيرت بعد شاء هللا سنتابع مع سعادة األخت ناعمة الشرهان ونرى إن كان هنا

ذلك ، إخواني الذي تم اإلعالن عنه في البداية هو نتائج المواد مادة . مادة ، وهذا يختلف عن 

الشهادة ، فالمادة فيها درجة وهناك حرف يقابلها ، وطريقة احتساب النسب كما أشرنا أنه بسبب " 

لدراسة مواد الرياضة والفن وبعض  " هناك مواد لم يتم تدريسها ، فالطالب لم يذهبوا 19كوفيد 

المواد األخرى حيث توقف تدريسها خالل الجائحة ، لذلك من الصعب إعطاء الطالب درجة فيها 

وأن تدخلها في النسبة وتعطي رقم غير صحيح ، لكن أخت ناعمة إذا كان لديك شهادة من 

   . الشهادات طبعت رسميا وبعد ذلك تغيرت فسنكون شاكرين ، وشكرا
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  لي الرئيس : معا

   . شكرا معالي الوزير ، تفضلي سعادة األخت ناعمة الشرهان

  (النائب الثاني للرئيس)  :سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان

معالي الرئيس ، أعتقد أنه بعد إعالن نتائج الثانوية العامة حصلت ضجة وتم استدعاؤنا كأعضاء 

طع التدخل في عمل الوزارة ، وكان ردنا أن مجلس وطني ولكنا كنا في إجازة برلمانية ولم نست

هذا عمل الوزارة ، لكن أتوقع معاليك أنه فعال وصلت النتائج ثم تغيرت بعد ذلك وتم التبرير من 

الوزارة أن هذا بناء على آلية معينة ال تحضرني اآلن ، وأنا كان ابني في الثانوية العامة حيث 

تغيير النتائج ، ونحن في النهاية نرغب بأن تزيد وصلتني نتيجته بشكل مؤكد ثم بعد ذلك تم 

المصداقية بيننا وبين وزارة التربية والتعليم ، وهذا يعتبر نوع من االستقرار للميدان التربوي ، ويا 

) 92ليت لو كان تم التغيير بالزيادة في الدرجات وإنما لألسف نقصت ، فمن كان مثال معدله (

) ، ونحن ال نشكك في معلمينا 89) و (92فرق كبير ما بين ( ) ، وأعتقد أن هناك89نزل إلى (

وال في الوزارة ، ونحن متأكدين تماما بأن الوزارة تعمل في مصلحة الطالب ، ولكن عندما يضج 

الميدان ويضج أولياء األمور بالنسب التي صدرت وأنا واحدة منهم فابني كان معدله بالتسعينات 

أن هذه المسألة واحدة من األشياء التي أرقتنا كأولياء أمور وأرقت  وانخفض إلى الثمانينات فأعتقد

المجتمع ، والكثير من األعضاء الموجودين معنا هنا طلبوا منا أولياء األمور التدخل ألن هذا في 

النهاية يؤثر على مستقبل أبنائهم في قضية التحاقهم بالجامعات أو التحاقهم بجوانب أخرى ، فأنا 

أن كالمك في مكانه ، ومتأكدة جدا بالمصداقية الموجودة في الوزارة  -لي الوزير معا - متأكدة 

ولكن هذه اآللية قد تكون ال أستطيع القول أنها غير مدروسة ولكن ربما لكم نظرة أخرى ، لكن أنا 

أقول أنه قبل أن يتم إعالن النتائج ، وفعال النتائج أعلنت عن طريق المواقع الخاصة بالوزارة 

يت ذلك بعيني ، أما أن يتم تغييرها بعد يوم فهذا فيه نوع من اإلجحاف بحق الطالب ، فنتمنى ورأ

أن ال يتكرر هذا األمر ، وأمنيتي أن ال ينزل معدل الطالب ألنه ليس من مصلحتنا ال نحن وال 

   . الوزارة أن ينزل الطالب إلى معدالت قد تمس مستقبله الدراسي الجامعي ، وشكرا

  رئيس : معالي ال

   . شكرا سعادة ناعمة الشرهان ، تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

شكرا معالي الرئيس ، وشكرا سعادة العضوة ، أكرر أنه لم يأتنا حالة لشهادة طبعت وتغيرت بعد 

واد مادة . مادة ، فربما أن الطالب جمعوا ذلك ، وإنما الذي تم اإلعالن عنه في البداية هو نتائج الم
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هذه النتائج للمواد وحسبوا النسبة بطريقتهم ، فهذا أمر آخر ، وإذا سمحت معالي الرئيس من 

   . الممكن أن يستفيض الدكتور حمد بتوضيح هذا األمر ألن هذا الملف كان تحت اختصاصه

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة الدكتور حمد اليحيائي

  وزارة التربية والتعليم) -عادة / د. حمد اليحيائي : (وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم س

شكرا معالي الرئيس ، كما أشار معالي الوزير هناك فرق بين النتيجة التي تظهر على البورتيد 

مواد وعلى المنصة االلكترونية وبين نموذج الشهادة المعتمد ، فنموذج الشهادة المعتمد فصل بين 

" بالمجموعة " أ " والمجموعة " ب" حيث أنه لم يتم تضمين درجات أو نسب مواد المجموعة "

، "بفي مجموع النسبة النهائية ألن أوزان التقييم كانت مبنية على األداء العملي لمواد المجموعة "

المصداقية على " ، وبذلك ال يمكن أن نضيف جزء من ال 19واألداء العملي توقف أثناء " كوفيد 

ً كما حصل في  شهادة الطالب ، فهذا سيؤثر على التحاق الطالب بمؤسسات التعليم العالي الحقا

كثير من نماذج الشهادات في أنظمة أخرى عالمية مثل " بيتك " حيث تم تجميد إضافة الجانب 

يميز بين ما هو  العملي في شهادة " البيتك " ، فربما هذا هو اللبس الذي حصل في المجتمع أنه ال

موجود على المنصة حيث أن كل مادة لها نتيجتها النهائية وبين ما ينعكس على الشهادة التي هي 

الوثيقة الرسمية التي وجب علينا نحن في وزارة التربية والتعليم نضمن مصداقيتها للمجتمع 

   . المحلي والمجتمع الدولي ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

كما أشارت ناعمة  -حمد ، شكرا معالي الوزير ، لكن حقيقة هذا موضوع شكرا سعادة الدكتور 

تم التواصل بشأنه مع الغالبية من اإلخوة واألخوات األعضاء وحتى التواصل معي أنا  -الشرهان 

أيضا ، وبالفعل يجب أن نفرق بين الشهادة التي صدرت وهي شهادة معتمدة وبين ما أعلن من 

ن نتائج أحدث بلبلة ، وبالتالي هذا يمثل نقطة يجب أن نقف عندها ونأخذ نتائج ، وما تم إعالنه م

   . منها دروس حتى ال تتكرر ، هذه نقطة

نفس المالحظة التي أشار لها سعادة عدنان الحمادي وهو  -أيضا  -النقطة الثانية : حين يظهر 

، والمطلوب أن يكون  التواصل مع المجتمع يبدو أنكم تركزون أكثر على التواصل في اتجاه واحد

التواصل تفاعلي وليس فقط إيصال ما تريدون إيصاله ، وإنما أيضا االستماع إلى ما يجب أن 

تستمعون له ، فشأن التعليم هو شأن مجتمعي ، وإمكانية وضرورة وأهمية التواصل تمثل حاضنة 

ه الجهود تحتاج إلى مهمة جداً من المجتمع لكل ما تقومون فيه ، هناك جهود مقدرة ومشكورة ، هذ

حماية ، وأفضل مكان لحماية هذه الجهود هو المجتمع عندما يحتضنها وعندما يقتنع بها ، هذا 
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المجتمع كيف سيحتضن إن لم تكن هذه الجهود على تواصل معها وعلى مشاركة بالرأي معه ، 

، على أي حال سنرفع  وعلى اهتمام بآرائه ، البد من هذا وأتمنى أن يكون ذلك ان شاء هللا مستقبالً 

الجلسة اآلن .... أخت ناعمة يبدو أن الحق لإلخوة من غير مقدمي الطلب هو مداخلتين فقط ، 

   . لذلك سامحيني ، واآلن سنرفع الجلسة للصالة والغداء والعودة تقريبا الساعة الثانية

  بعد الظهر) 1.11(رفعت الجلسة للصالة والغداء حيث كانت الساعة 

  بعد الظهر) 2.15سة لالنعقاد حيث كانت الساعة (عادت الجل

 معالي الرئيس :

 بسم هللا نعود الستكمال الجلسة، الكلمة اآلن لجميلة المهيري تفضلي.

 سعادة/ جميلة أحمد المهيري:

  شكراً معاليك، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. بدايةً نرحب بكم بعد االستراحة.

فإن التعليم يعتبر أولوية لكل أسرة، وتكاتف الجهود من جميع أفراد معالي الرئيس، كما هو معلوم 

األسر لدعم الطلبة لعبور وتخطي المراحل الدراسية المختلفة للوصول إلى خريج مميز تفرح به 

األسرة، ويكون عنصر بناء في هذا الوطن الغالي، وال يخفى على معاليكم والجميع أن هناك 

محور تطوير جودة التعليم مثل المناهج وعملية التعلم والتعليم  الكثير من األمور تندرج تحت

والتقييم وغيرها، لذلك يأتي موضوع تقييم التربويين وخاصة المعلمين ومدراء المدارس كمداخلة 

لي في هذا األمر، لما له من أهمية في تحفيزهم وإثارة روح التنافس اإليجابي بينهم وألهميته في 

  لسلم الوظيفي كذلك.تنظيم االرتقاء في ا

معالي الرئيس، من المعلوم وبهدف الموضوعية والشفافية وحسب القرارات الوزارية الصادرة 

ً من خالل برنامج إدارة األداء بتقييم األهداف  فإنه يتم وضع تقدير الكادر األكاديمي الكترونيا

لحديث عن عدم اإلنصاف هناك الكثير من التذمر وا -معالي الرئيس-الخاصة بكل فئة، في الواقع 

والمصداقية في نتائج هذا التقييم، ويتم تحميل اللوم على رئيسهم المباشر، فالمدرس يضع اللوم 

على مدير المدرسة، والمدير يضع اللوم على مدير النطاق والذي بدوره يضعه على مدير القطاع 

وتر واالتهامات مما أثر وهلم جرة، وقد خلق هذا األمر مناخ غير صحي وبيئة عمل مشحونة بالت

سلباً على بيئة العمل والسعادة والوالء للمؤسسة، خاصة وأن التقييم العالي "يفوق التوقعات بشكل 

ملحوظ" مرتبط بمكافأة مالية، كما أن التقييم المنخفض يحتاج إلى تحسين مرتبط بإجراءات ملزمة 

  مثل التدريب وغيره.

الميدان التربوي يتحدث عن أن التقديرات العالية تذهب معالي الرئيس، هناك تساؤالت وهمس في 

في الغالب للعاملين في الوزارة أكثر من التربويين في الميدان، واألخطر من ذلك أن هناك تخوف 
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من أن يكون موضوع التقييم باب إلدخال مدير المدرسة األجنبي أو غير المواطن في مدارس 

وكل ما أقوم بطرحه منقول بشكل شفاف وموضوعي  –يس معالي الرئ –التعليم العام، وأنا هنا 

من الميدان التربوي. سؤالي معالي الرئيس: ما هي اإلجراءات التي يراها معالي الوزير مناسبة 

لتصحيح ومعالجة هذه التحديات في الميدان التربوي لنصل إلى نقلة نوعية في آلية تقييم األداء في 

ة النوعية الناتجة عن استحداث المسارات التعليمية للطلبة وأيضاً المدرسة اإلماراتية كما هي النقل

 النقلة النوعية في استحداث مركز بيانات التعليم؟ وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة جميلة المهيري، تفضل معالي الوزير.

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

عضوة جميلة، بالنسبة لتقييم األداء فهي عبارة عن منظومة اتحادية موحدة معالي الرئيس، سعادة ال

وفيها نسبة وتناسب وال يجوز أن تحصل الوزارة على نسب أعلى من الميدان ألنها تتوزع بنسبة 

وتناسب على جميع الموجودين في المنظومة، ونحن حريصين عن طريق منظومة الموارد 

حفوظة والمجالس محفوظة ونسبة مدراء النطاق محفوظة البشرية على أن نسبة الوزارة م

والمدراء على مستوى المدارس كذلك محفوظة وهي تراجع وتدقق ولدينا لجنة مختصة تراجع 

النسب سنوياً عند إعداد التقييم، وتأكدي أنه ليس هناك ظلم وأننا تقيدنا في النظام المعمول به في 

ضوة، لدينا خطة نعمل عليها وهي إطالق سلم المعلمين الحكومة االتحادية، معاليك، سعادة الع

واآلن في مرحلة متقدمة من النقاش والحوار وهيكليته ومواصفاته، وإن شاء هللا بوجود هيكل 

ترقية للمعلمين سيكون له أثر إيجابي كبير لدى الميدان التربوي وسيعالج النقاط الموجودة حالياً في 

م يبقى كمعلم طوال حياته وال يترقى في سلم أكاديمي حتى نحافظ منظومة المعلمين بحيث أن المعل

 على كفاءته ومهارته وبالتالي ال نريد أن نخسر المعلم المتميز بأمور إدارية أو إشرافيه، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، سعادة جميلة المهيري المداخلة الثانية واألخيرة تفضلي.

 المهيري: سعادة/ جميلة أحمد

معالي الرئيس، أعلم أن التقييم هو منظومة اتحادية ولكن كما قلت في مداخلتي قبل قليل نتمنى أن 

تكون هناك نقلة نوعية، ما شاء هللا في التربية والتعليم هناك جهود الكل يشهد لها، قد يكون في 

نظام أو تدوير ميدان التربية خصوصية تستدعي إعادة النظر في هذه اإلجراءات واستحداث 

وتغيير النظام الحالي بحيث يقابل أو يحقق توقعات مدراء المدارس والمعلمين، ال يخفى على 

  معاليكم أن التقييم هو شيء أساسي في أي وظيفة وما يرتبط به من تحفيز وما إلى ذلك.
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أن تكثف  تعقيبي األخير، التعليم شأن مجتمعي الكل معني به، لذا يلزم وزارة التربية والتعليم

تواصلها مع المجتمع ونرى أهمية هذا التواصل في احتواء الميدان من معلمين وطلبة ومدراء، قد 

يكون إذا كانت هناك نوع من التوعية والرسائل المستمرة فإنها ستنبه هؤالء المعلمين والمدراء 

فوق التوقعات، % من ي5إلى هذه النسب المتاحة لهم إلى أهمية سلم التقييم وهو المنحنى بحيث 

% في التقييمين الوسط، أقترح واألمر لمعاليكم وأنتم أدرى 80% في أدنى التقييم، واألغلبية 5و

مني ما شاء هللا عليكم في هذا المجال، أقترح باإلضافة إلى قنوات التواصل التي استحدثت أنا أرى 

تطوير النظام التعليمي، كما أهمية التواصل المكثف والتوعية بجهود الوزارة التي تبذل فيما يخص 

تعلمون فإن المجتمع يتكون من شرائح متنوعة وليست كلها في نفس المستوى التعليمي، ال ضير 

وال ضرر في أن تكون هناك قناة سواء إذاعة أو تلفزيون باإلضافة إلى قنوات التواصل 

تمع، أولياء األمور ال االجتماعي، الهدف منها أن نبث فيها كل ما هو جديد، نوعي الميدان والمج

يعرفون شيء عن التغييرات التي تحدث في الدرجات، شريحة كبيرة منهم ال يعرفون عن 

التغييرات التي تحدث في اإلمسات، نعم قنوات التواصل موجودة لكن قناة التلفزيون أو الراديو 

  أتصور أنه سيكون لها تأثير أكبر وتالمس شريحة كاملة من المجتمع.

بمقولة يقولها إخواني المخضرمين في المجلس، المجلس الوطني االتحادي مثل الدكتور  أختم قولي

ال يرى إال ما يحتاج إلى معالجة وتصحيح، ومن هذا المنطلق أرى أن تراجع الوزارة وهذا الكالم 

تفضل به معالي الوزير قبل قليل، أن تراجع الخطة المستقبلية لها في ضوء التقرير الصادر من 

  شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وشكراً. لجنة

 معالي الرئيس :

  شكراً سعادة جميلة المهيري، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

شكراً معاليك وشكراً سعادة العضوة، كما أشرت سابقاً عن المنظومة االتحادية هذه والخبر الجيد 

ن السلم الوظيفي وإن شاء هللا إذا توافقت فيه األمور سيكون عبارة عن نقلة نوعية في المنظومة ع

كما أشارت سعادة العضوة حيث كانت هناك تغييرات إيجابية كثيرة في الوزارة، وحتى القيادات 

  التربوية سيكون لهم نصيب في هذا السلم الجديد إن شاء هللا.

ييم واألداء فهناك لجنة مختصة من المعلمين والقيادات التربوية وبالنسبة لتطوير نظام التق

يراجعون هذه المعايير ويطورونها، وإذا سمحت لي معاليك فسعادة فوزية غريب ستعلق على هذا 

  الموضوع وتتابع العملية التربوية وهذا األمر باستمرار.
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 معالي الرئيس :

 تفضلي سعادة فوزية غريب.

  وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية)سعادة/ فوزية غريب: (

معالي الرئيس، سعادة العضوة جميلة المهيري، بناًء على ما تم طرحه من سعادة األخت جميلة 

المهيري وفق منظومة تقييم األداء للكادر االتحادي في وزارة التربية والتعليم، فقد عملت الوزارة 

ئة االتحادية للموارد البشرية في تطوير المنظومة في تقييم البناء بمنظومة على االتفاق مع الهي

جديدة وتم إدخال الميدان التربوي بمشاركة قوية وفاعلة لجميع الجهات والفئات المستهدفة من 

ذلك، وبذلك تم في البداية فصل الكادر اإلداري العامل في الوزارة عن الكادر األكاديمي في أي 

تم ربط تقييم الكادر األكاديمي بالعام الدراسي أما الكادر اإلداري بالعام المالي، وتم وزارة، حيث 

ً هذه التقييمات بالمؤشرات االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ومدى تحقيق أهداف  ربط أيضا

ة فقد تم ومستهدفات وزارة التربية والتعليم، وتحويل الساللم التقديرية بدالً من أربع ساللم تقديري

ً إن شاء هللا  تطبيق خمس ساللم تقديرية للتقييم وتم تطبيقها في هذا العام للكادر اإلداري وأيضا

، وبناًء على ذلك تم وضع أهم مؤشرات التقييم ووفق 2021ستطبق للكادر األكاديمي للعام الحالي 

جود في الميدان ما تم استحداثه في الهيكل األكاديمي وفق االختصاصات والمهام لكل عضو مو

 التربوي ومن الكادر اإلداري والفني والتدريسي في الميدان التربوي، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً، سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري تفضلي.

  سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

وجهودها  شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزير، بدايةً أشكر الوزارة على دعمها

الواضحة ألصحاب الهمم، وهذه الشريحة المهمة في المجتمع، وكوني مسؤولة وقريبة من 

أصحاب الهمم فإن مداخلتي ستكون عن أصحاب الهمم وخصوصاً فئة الصم منهم، كون أصحاب 

الهمم وفئة الصم منهم لهم احتياجات خاصة في المدارس البد من وجودها، وهذه االحتياجات 

زارة خاصة في وجود مترجم لإلشارة في بعض المدارس وقد بذلت جهوداً مشكورة في توفرها الو

  هذا األمر، نحن نطالب بمزيد من الدعم في المدارس وخاصة وجود مترجم اإلشارة.

معالي الرئيس، مطالبتي للوزير أن االنتقال من المدرسة إلى الجامعات والكليات الحكومية 

ون مختلفة كلياً عما تعودوا عليه وقد يكون هذا التحدي بالنسبة لهم ألصحاب الهمم من فئة الصم تك

قضية النقل من المدرسة إلى الجامعة والكليات، من خدمات ومكان وموقع وأشخاص، وطريقة 
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التعامل معهم ونقلهم من المدرسة إلى الكلية، تعترضهم الكثير من التحديات بمجرد انتقالهم إلى 

  هم بيئة العمل وتختلف عليهم البيئة التعليمية والدعم المقدم لهم. الجامعات، حيث تختلف علي

: ما هي الجهود التي تقوم بها الوزارة في تهيئة  -معالي الرئيس ومعالي الوزير  –سؤالي 

ً فئة الصم منهم في انتقالهم للجامعات والكليات الحكومية وفتح مجال  أصحاب الهمم وخصوصا

 –وائق أو صعوبات أو تحديات أو نقص؟ مثل كل الجامعات التخصص لهم دون مواجهة أي ع

حيث تطلب اآليلتس ومن أهم الشروط التي يتم وضعها ألصحاب الهمم وخاصة الصم  –معاليك 

قبولهم في اآليلتس، إذا كانوا صم وليس لديهم قدرات ال للتحدث وال لالستماع ومن أهم شروط 

اجهون صعوبات في القبول، في حين أن الجامعات اآليلتس هو التحدث واالستماع، وبالتالي يو

الخاصة تفتح لهم المجال للقبول ونود االستثناء من قبل الوزارة، وشكراً معالي الرئيس والشكر 

 موصول لمعالي الوزير.

 معالي الرئيس :

 شكراً لسعادة ناعمة المنصوري، تفضل معالي الوزير.

 ربية والتعليم)معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير الت

مديرة إدارة  –شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة األخت على هذا السؤال، لدينا نورة المري 

  االحتياجات الخاصة ويمكن لها التعقيب على هذا الموضوع.

 معالي الرئيس :

  تفضلي يا نورة المري.

 لتعليم)وزارة التربية وا –السيدة/ نورة المري: (مديرة إدارة التربية الخاصة 

ً قائمين  شكراً معالي الرئيس، بالنسبة للطلبة أصحاب الهمم يكون لهم اهتمام في المدارس وحاليا

على عمل سياسات جديدة في التعليم العالي ولكن ما نقوم به حالياً هو أننا نقوم بحصر أعداد الطلبة 

اك بيننا وبين التعليم العالي من أصحاب الهمم سنوياً من خريجي الثانوية العامة، ودائماً ما يكون هن

تنسيق كامل بأعدادهم وكيفية التحاقهم بالجامعات، حيث نقوم بحصر أعدادهم وهناك لجنة خاصة 

إلمسات حيث هناك طلبة ال يستطيعون أداء امتحان إمسات بالتالي يتم إعفاؤهم وننسق مع 

بين إدارة التسجيل الموجودة الجامعات بحيث يمكن دخولهم إلى هذه الجامعات، فهناك جهود بيننا و

في التعليم العالي للتنسيق حول كل طلبة أصحاب الهمم من خريجي الثانوية العامة، باإلضافة إلى 

وجود مكتب خدمات أصحاب الهمم في معظم الجامعات الموجودة خاصة االتحادية، كان هناك 

اقية أصحاب الهمم بإلزام نوع من اإللزام من وزارة تنمية المجتمع ألن الدولة وقعت على اتف

الجامعات بوجود منسق لخدمات أصحاب الهمم، فاآلن هذه المكاتب موجودة ومعظمها مفعلة في 
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الجامعات االتحادية وهناك خدمات سواء كانت في دراسة طلبات االلتحاق وبعد ذلك الخدمات 

  المقدمة لهم في الجامعة، وشكراً.

 معالي الرئيس :

يكون مصير الدكتور طه حسين لو طبق عليه هذا االمتحان؟ أنا أعتقد شكراً، ال أدري ماذا س

معالي الوزير أن هذا موضوع غاية في األهمية ويجب أن ينظر له مع معرفتي بانشغاالتكم الكثيرة 

إال أن هذه الفئة من غير المقبول أن ال نهتم فيها وأن ال ندعمها ونسندها وأن ال يتم التعامل معها 

امل مع الناس الذين أنعم هللا عليهم بكل حواسهم، فال نكون عليهم نحن كذلك والدهر، كما يتم التع

فأتمنى معالي الوزير أن يحظى هذا الموضوع بعناية خاصة منك ومن زمالئك وأن ال ننتظر 

 طويالً لنجد نظام بعد فترة طويلة لنتخيل أي من هؤالء أنهم أبناءنا، تفضل معالي الوزير.

 ن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)معالي/ حسين ب

ربما حصل هناك سوء فهم، معاليك هؤالء يتم إعفاؤهم بالكامل من االختبارات ويتم التنسيق مع 

ً الصم في تخصصات معينة يستطيعون دراستها، ولدينا   25الجامعات بشأن قبولهم، خصوصا

 عات االتحادية.بعثة خاصة للصم في جامعة خاصة سنوياً هذا غير الجام

 معالي الرئيس :

 هذا تصحيح أفضل من السابق، تفضلي يا ناعمة.

  سعادة/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري:

شكراً معاليك على هذه المداخلة، وتأييد موضوع أصحاب الهمم من الصم، معاليك أنا أتكلم عن 

وى الدولة وأن جامعة الكليات والجامعات الحكومية، ألن كليات التقنية بحكم انتشارها في مست

لفئة الصم والمكفوفين ونحن  –معاليك  –اإلمارات بحكم وجود سكن يوفر لهم فرصة التعليم 

نخص فئة الصم اليوم ألن توجد شروط تمنعهم وتكون عائق أمامهم لتكملة مسيرتهم وأنا أتمنى من 

والجامعات الحكومية،  معالي الوزير أن تحظى هذه الفئة باالستثناء من شروط القبول في الكليات

 وشكراً لمعاليك وشكراً لمعالي الوزير.

 معالي الرئيس :

 شكراً ناعمة المنصوري، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

يه شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضوة، كما أشرت سابقاً فنحن لدينا هذا الملف ونعمل عل

ولكن اإلعفاء موجود حالياً، وقد ناقشنا هذا األمر مع جامعة اإلمارات وكليات التقنية وحتى جامعة 

زايد وما هي التخصصات التي يمكن أن يدرسونها، طبعاً هناك متطلبات معينة وفي السابق كانت 
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ت عن هناك صعوبة في إجراءات القبول حيث كان لدينا بديل مع جامعة خاصة ونرسل لهم بعثا

بعثة، وهناك تنسيق بيننا وبين جميع الجهات حول الحصر واألعداد.  25طريق الوزارة وعددها 

وبالنسبة لجامعة اإلمارات فهناك تخصصات معينة ولكن يمكن أن نتوسع في هذا الموضوع 

اب ونتابعه متابعة أكبر في المستقبل إن شاء هللا. ولدينا التعليم الفني والتقني حيث أن أغلب أصح

الهمم أعطاهم هللا مهارات وقدرات معينة يبدعون ويتميزون بقطاعات معينة في التعليم الفني 

والتقني حتى أنهم ينشؤون شركة في بعض المرات، وسوف نعد تقريراً بهذا الشأن ونرسله لكم 

حتى ترون اإلجراءات المتبعة، وبالنسبة للجامعات االتحادية فسنرى كيف سنعمل على فتح 

  ت وخيارات أكثر للصم إن شاء هللا، وشكراً.تخصصا

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، الكلمة اآلن لسعادة كفاح الزعابي تفضلي.

  سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، معاليك أيضاً سأتكلم أنا عن أصحاب الهمم لكن سأتناول السؤال 

الدمج في المدارس والمعلمين والمناهج، فما هي األسباب التي دعت من عدة زوايا خاصة توقيت 

الوزارة لتحديد سن أقل من ثمان سنوات للدمج في المدارس الحكومية؟ وهل يتم تأهيل المعلمين 

للتعامل مع طالب الدمج؟ ولماذا ال يتم توفير معلمي الظل لتقليل الضغط عن المعلمين ومساعدة 

مع البيئة المدرسية واستيعاب المناهج بشكل أفضل؟ وما هي سياسة  طالب الدمج للتكيف أكثر

الوزارة للتطوير المستمر للمناهج لتصبح جاهزة لمراعاة الفروق بين الطلبة من أصحاب الهمم 

 وزمالئهم؟ وما هي خطة الوزارة إلنجاح خطة الدمج؟

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة كفاح الزعابي، تفضل معالي الوزير.

 لي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)معا

معالي الرئيس، سعادة العضوة، أوالً بالنسبة ألصحاب الهمم فقد تم عمل مسح لجميع المدارس 

الحكومية ومعرفة ما هي اإلمكانيات الموجودة في هذه المدارس، وتم تخصيص مدارس معينة 

صص الخدمة في بعض المدارس حتى نستطيع ومسارات معينة لمناطق أصحاب الهمم حتى نخ

تقديم خدمة متميزة لنوعية معينة من أصحاب الهمم حتى تكون هناك جودة وتكثيف الجهود وطبعاً 

مراعاة المناهج ومراعاة التقييم والقياس، أما بالنسبة لمعلمي الظل أو المساعدين فيتم تعيينهم 

ربية والتعليم الذين يتعاملون مع أصحاب الهمم حسب الحاجة، وكذلك جميع المعلمين في وزارة الت
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يجرى لهم تدريب وتأهيل خاص، وكذلك حتى البيئة المدرسية والطالب، معاليك اسمح لي سأترك 

  نورة المري لتغطي أكثر حول هذا الموضوع ألن لديها اإلحصائيات واألعداد.

 معالي الرئيس :

  تفضلي يا نورة المري.

 وزارة التربية والتعليم) –رة إدارة التربية الخاصة السيدة/ نورة المري: (مدي

شكراً معالي الرئيس، بالنسبة ألول سؤال فال يوجد سن معين لقبول الطلبة أصحاب الهمم، الطلبة 

موجودين معنا منذ رياض األطفال. وبالنسبة لألعداد فإنه يتم تأهيل وتدريب الهيئة اإلدارية 

وفق خطة تربوية واحتياجات، أوالً يتم تدريب معلمي التربية والتعليمية في المدارس بشكل سنوي 

الخاصة ويتم تدريب اختصاصيين بجميع اختصاصاتهم، اختصاصي النطق واللغة 

ً تدريب معلمي المواد على  واالختصاصيين النفسيين واختصاصي اإلعاقة البصرية، ويتم أيضا

ً خطط كيفية استقبال الحاالت وكيفية تعليمهم وكيفية وضع الخ طة التربوية الفردية، وهناك أيضا

لتدريب المرشدين وكذلك تدريب مدراء المدارس على كيفية احتواء هذه الفئة، هذا بالنسبة 

  للتدريب.

معلم  700بالنسبة للمساعدين والمعلمين فتوجد أعداد سنوية للتعيينات حيث يوجد لدينا أكثر من 

مساعد معلم وهو معلم الظل ومطبق منذ أكثر  300تربية خاصة على مستوى الدولة وأكثر من 

من سنة ويتم تقديم الدعم للطلبة في الفصول، استحدثنا في العام الماضي والذي قبله وجود مرافق، 

وهو مطبق وفق أفضل الممارسات العالمية بحيث يكون موجوداً مع الطالب من أصحاب الهمم ذو 

  الطالب.اإلعاقة الشديدة بحيث يحافظ على أمن وسالمة 

كذلك يوجد لدينا عن ماهية سياسة تطوير المناهج؟ كما تعلمون أن أصحاب الهمم ال يكون لهم 

فئة رئيسية حسب التصنيف المعتمد في دولة اإلمارات، فال  11منهج واحد فهم يقعون ضمن 

ضع يمكن أن نعمل منهج واحد لجميع اإلعاقات، والمتبع في العالم أن الطلبة أصحاب الهمم يتم و

لهم خطة تربوية فردية مبنية على المناهج الحالية ولها نوعين: النوع األول يكون موائم للمنهج أي 

ً مختلف عن  يتم تدريس المنهج بأساليب استراتيجية مختلفة حسب اإلعاقة، فتعليم المعاق بصريا

اختالف في المنهج تعليم المعاق سمعياً. النوع الثاني هو تعديل المنهج ويتم كليةً حيث يكون هناك 

ً تقييم الطالب  ويتم وضع أهداف مناسبة للطالب حسب قدراته وهذا معتمد في الوزارة ويتم أيضا

  سواء كان تكييف منهج أو تعديل منهج أقصد االختبارات حسب االحتياجات واإلعاقات.

يم الدامج وهي وبالنسبة لخطة الوزارة لتطوير برامج الدمج أوالً الوزارة اآلن تعتمد سياسة التعل

سياسة تقوم على تنظيم عمليات القبول ألصحاب الهمم وكذلك عمليات الخدمات المقدمة ألصحاب 
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الهمم وكيفية عمل المناهج وتقييمهم وكذلك تقوم هذه السياسة بتحديد الكوادر التعليمية وترخيصهم 

  وكذلك مؤهالتهم.

 معالي الرئيس :

 داخلة الثانية.شكراً، تفضلي سعادة كفاح الزعابي بالم

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

نعم معاليك، هنا البد أن نؤكد على اهتمام الدولة بأصحاب الهمم والسعي لدمجهم وتمكينهم في المجتمع 

ولألسف بالنزول إلى أرض الواقع نكتشف أننا نبتعد كل البعد عن الدمج الحقيقي لهذه الفئة وذلك بسبب 

قل من ثمان سنوات وأؤكد على هذه المعلومة معاليك مرة أخرى. وعدم ربط عملية الدمج بالسن وهو أ

وجود كادر تدريبي متخصص ومؤهل للتعامل مع الطلبة من ذوي الهمم وعدم وجود معلم ظل الذي 

سوف يسهم بشكل كبير في تقليل العبء الملقى على كاهل المعلم ومساعدة الطالب في التكيف مع البيئة 

اسات الميدانية التي تعكس أداء وجودة التعليم الدامج للطلبة من أصحاب الهمم في المدرسية، وقلة الدر

المدارس، وعدم تطوير المناهج المستمر وجاهزيتها بما يتناسب مع الطلبة من ذوي الهمم، وعدم 

استخدام أدوات التشخيص المناسبة، أتمنى أن تضع الوزارة هذه األمور نصب أعينها وإيجاد الحلول 

سبة على أرض الواقع بما يسهم في الدمج الحقيقي ألصحاب الهمم في الدارس، وعندما نتكلم معاليك المنا

عن المناهج وتطويرها كما جاء في رد الوزارة أنه ال يمكن أن يكون هناك منهاج خاص ألصحاب الهمم 

عض المناهج فيجرنا ذلك الحديث عن المنهج الموجود في مدارس الدولة، مناهجنا تشكو من الحشو وب

مترجمة وبعض الكتب تم طباعتها وصرفنا عليها مبالغ مالية وال نستفيد منها والطالب أساساً ال يلمس 

هذه الكتب، فأنا سؤالي لمعالي الوزير: لماذا يكون هنالك ترجمة لبعض المناهج على الرغم من وجود 

ة بالدولة؟ ونالحظ كذلك وجود فجوة كوادر إماراتية متقاعدة تربوية كان األولى أن تضع المناهج الخاص

بين المناهج وبين االمتحانات، المنهج يتكلم في جزئية مختلفة ويأتي االمتحان مخالف لجزئية المناهج، 

فسؤالي: لماذا يتم ترجمة المناهج ولماذا توجد فجوة بين المناهج وبين االمتحانات ولماذا ال يتم االستعانة 

ن المتقاعدين في وضع مناهج محلية تناسب بيئتنا وتناسب قيمنا وتناسب بالكادر اإلماراتي التربوي م

 رؤية دولة اإلمارات؟ وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً، معالي الوزير تفضل.

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

السؤال ركز على حتى نكون واضحين معاليك، هل السؤال عن المناهج فقط؟ كان هناك تعليق و

 المناهج.
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 معالي الرئيس :

 السؤال متعدد فإذا أمكن أن تلخصي لمعالي الوزير النقاط األساسية يا كفاح.

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

كان سؤالي معاليك حول دمج أصحاب الهمم في المدارس وعملية التطوير المستمرة للمناهج 

أن تكون هناك مناهج خاصة بأصحاب الهمم، فنحن الخاصة بهم، فجاء رد الوزارة أنه ال يمكن 

نتكلم اآلن عن جزئية لماذا هنالك تغيير مستمر للمناهج ولماذا يتم ترجمة بعض الكتب؟ لماذا ال 

يتم االستعانة بالكادر اإلماراتي من التربويين المتقاعدين لوضع مناهج خاصة بدولة اإلمارات؟ 

انات؟ حيث يتكلم المنهج في نواحي مختلفة ويأتي االمتحان ولماذا توجد فجوة بين المناهج واالمتح

  مختلفاً عما تم تناوله خالل العام الدراسي؟ أتمنى أن يكون السؤال واضحاً، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 واضح إن شاء هللا، تفضل معالي الوزير.

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: ( وزير التربية والتعليم)

الهمم فكما أشارت نورة المري أن هناك مناهج خاصة بهم ولو كانت هناك  بالنسبة ألصحاب

مشكلة في عمر الثمان سنوات فيمكن أن نتواصل مع سعادة العضوة للتأكد من هذا الموضوع وأين 

صارت هذه الحالة، بالنسبة لمناهج دولة اإلمارات فهناك قطاع خاص مختص في دولة اإلمارات 

لمواد، وسعادة الوكيل حمد اليحيائي مسؤول عن هذا القطاع بالكامل لتطوير المناهج لجميع ا

وموضوع التقييم والقياس، ربما أكثر المناهج هي مناهج وطنية في إعدادها وهناك كفاءات وطنية 

والجامعات الوطنية التي تشارك في إعداد هذه المناهج، يمكن أن يتكلم عن مادة العلوم 

عداد لهاتين المادتين بيوت خبرة كبيرة وتحتاج لمهارات متعددة، والرياضيات حيث يحتاج هذا اإل

وهذا العلم في تطور مستمر وأغلب الدول في العالم الثاني تتعاقد مع بيوت خبرة كبيرة في هاتين 

المادتين فقط، أما باقي المواد في دولة اإلمارات فيتم إعدادها بشكل وطني عن طريق خبرات 

بالنسبة ألسلوب التقييم والقياس يا إخواني فنحن نبتعد عن الحفظ وطنية وجامعات وطنية، و

والتلقين، إذا سألت الطالب ما هو مكتوب بالكتاب وآتي بهذا السؤال في االمتحان بالتالي أنا أشجعه 

على الحفظ والتلقين، يجب أن يكون السؤال فيه اختالف بسيط ومتنوع وال يجوز أن نسأل عن 

دنا أن نعود للحفظ والتلقين فهناك بعض األمور مثل الشعر أو اآليات القرآنية نفس المعلومة، إذا أر

أو األحاديث ولكن في المواد األخرى فيجب أن نقيس مدى المهارات التي اكتسبها الطالب في 

قراءة نص باللغة العربية وتحليل هذا النص ومن ثم اإلجابة عليه، لكن ال يجب أن نسأله عن شيء 

ب اللغة العربية، بالتالي نحن غيرنا الفكر بالكامل وهو فكر حديث ليقيس مهارات يحفظه في كتا
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وإمكانيات كل طالب وال يحاسبه على حفظ المنهاج، إذا سمحت لي معاليك فيمكن للدكتور سعادة 

 حمد اليحيائي أن يضيف قليالً حول هذا الموضوع.

 معالي الرئيس :

 تفضل دكتور.

  وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم)(سعادة/ د. حمد اليحيائي: 

شكراً معالي الرئيس وشكراً معالي الوزير، امتداداً لما سرده معالي الوزير فيما يخص السالسل 

استثمرت ما يزيد على  –على سبيل المثال الواليات المتحدة  -األجنبية بالتحديد، فكل العالم يدرك 

) ونالحظ NGSSر لتطوير السياسة التعليمية تالمس احتياجات (كومكور) و (عشرين مليار دوال

من المشاهدات العالمية أن دولة مثل سنغافورة نتائج اختباراتها الدولية متقدمة جداً وأكبر الناشرين 

) HMHلديها مثل (مارش كيلندش) يعتمد على العالقات الوثيقة مع الناشرين األمريكان مثل (

تجاتهم وتطبيقها في سنغافورة، لذلك نحن نعتمد على مبدأ المواءمة لنبدأ من حيث انتهى لموائمة من

اآلخرون وليس البداية من الصفر وبناء مناهج تحتاج إلى ما يسمى قياس مدى مصداقيتها 

والصدق والثبات في فعاليتها، فدائماً نحن في دولة اإلمارات نتبنى أفضل الممارسات ولكن نضمن 

واءمتها من فرق وطنية محلية بكوادر وطنية متخصصة لتالئم الطابع والثقافة المحلية، أن يتم م

  وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً دكتور حمد، تفضلي سعادة عائشة البيرق.

  سعادة/ عائشة رضا البيرق:

  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين.

زير التربية والتعليم الموقر، إخواني وأخواتي أصحاب المعالي معالي الرئيس الموقر، معالي و

ً على كفاءة  والسعادة، تعتمد الحكومة الموقرة في تعزيز سمعتها وتحديد قوتها وقدرتها عالميا

التعليم من خالل تنمية مستدامة واقتصاد متقدم يقوده التعليم، والسؤال هنا يتمحور حول التالي: ما 

 والمبذولة لوزارة التربية والتعليم في تحقيق ذلك؟ وشكراً.هي الجهود المميزة 

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة عائشة البيرق، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

تية معالي الرئيس، سعادة العضوة، نحن تكلمنا في البداية عندما عرضنا منظومة المدرسة اإلمارا

والفكر الجديد في التعليم سواء العام أو العالي بأننا نريد أن نخرج جيل عنده المهارات المعرفية 
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والعلمية والقيمية لتتواكب مع احتياجات وتطورات الدولة وخطة الدولة القادمة، فلقد صدرت 

طناعي، كل العديد من الخطط االتحادية على مستوى العلوم والتكنولوجيا والفضاء والذكاء االص

هذه األمور نأخذها لتدخل في منظومة التعليم، والمواد التي تدرس فيها عبارة عن مواد تحدث 

دائماً بأحدث المستجدات التقنية وتكلمنا عن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي وطرح 

ريادة  تخصصات جديدة في دولة اإلمارات لتواكب القدرة المطلوبة في سوق العمل، موضوع

األعمال موضوع مهم جداً ونحن نحاول أن نزرع ريادة األعمال في أبنائنا الطلبة في المراحل الدنيا 

والبحث العلمي موجود عن طريق المشاريع وتكلمنا عن المشروع البحثي في الصف الرابع والثامن، 

جامعاتنا الوطنية  فهذه المنظومة كلها تتكامل مع بعضها البعض، واآلن و الحمد بالتعاون مع

والخاصة سنطرح برامج جديدة لم تطرح في السابق وأفضل مثال على ذلك هو جامعة محمد بن زايد 

للذكاء االصطناعي والتي تقدم جامعة متخصصة جداً وإن شاء هللا يمكن أبنائنا المواطنين وحتى 

ع قدرات ومهارات المقيمين على أرض الوطن أو الكفاءات التي نستقطبها من الخارج في تسري

  وإمكانيات اإلمارات في هذا العلم الجديد والذي سوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في العالم.

أما بالنسبة للمستقبل فهو مجهول وغير مجهول، المجهول هو الوظائف ولكن المهارات المطلوبة 

يقولون أن نركز  والمعرفة العلمية والعمق المعرفي وفكر الطالب بأن يكون متكامالً، وهناك أناس

على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، فالواقع الحاصل اآلن ودخول الذكاء االصطناعي أن جميع 

التخصصات تتعرض إلعادة صياغة، نبحث عن الطالب الكامل الذي لديه مهارات في المواد 

رياضيات، فالتكاملية األدبية أو مواد العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والفن والموسيقى وكذلك ال

بين هذه المواد ومزجها بطريقة معينة تحافظ على العمق المعرفي وتنمي مهارات االبتكار 

واإلبداع لدى الطالب في هذه المنظومة التعليمية وتخريجه وعرضه مستقبالً على سوق عمل 

التعليمية في  منفتح في دولة اإلمارات ونحن هدفنا األساسي أن يكون المواطن أو خريج المنظومة

دولة اإلمارات هو الخيار األول للتوظيف أو يكون لديه القدرة واإلمكانيات في إنشاء شركة أو 

العمل في القطاع الخاص ونحب أن يكون لدينا في دولة اإلمارات نموذج تعليمي متميز ننافس فيه 

تواكب أحدث في المنطقة وتكون اإلمارات عبارة عن مرجع لمنظومة تعليمية عربية حديثة 

الهدف فيه واضح أن يكون التعليم في اإلمارات  2071المعايير العالمية وتنافس العالمية وخطة 

في العالم إن شاء هللا، وبتكاتف الجهود وبالنقاش هذا والحوار يسهم إن شاء هللا في توجيه  1رقم 

  .الدفة في االتجاه الصحيح إن شاء هللا ونشكركم على هذه المداخلة، وشكراً 

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، الكلمة اآلن لسعادة عائشة البيرق والمداخلة الثانية.
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  سعادة/ عائشة رضا البيرق:

معالي الرئيس الموقر، نشكر معالي وزير التربية الموقر، أوالً: إن تعقيبنا على معالي الوزير 

رة التربية والتعليم العالمي من خالل الموقر منبثق على آخر، وأحدث التقارير الخاصة بتقييم وزا

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والمحلية الخاصة بوزارة  –) OECGالمنظمة العالمية (

  التربية ذاتها وهي كالتالي:

كما أنه ال يوجد تحسن في أداء الطلبة في  2015ال يوجد تغيير كبير في نتائج التعليم عن عام  .1

% معالي الرئيس من طلبة 50. 2018و  2015وم ما بين عامي القراءة والرياضات والعل

% معالي الرئيس من الطلبة متأخرين عن 30اإلمارات الزالوا في المستوى دون المطلوب، 

% من الطالب في 33أقرانهم في العالم في مهارة محو األمية والقراءة والعلوم والرياضيات. 

المستقبلية غير واقعية وال تتماشى مع المستوى  المسار غير المتقدم لديهم توقعات لوظيفتهم

 التعليمي الخاص بهم وهذه النسبة كبيرة يا معالي الرئيس.

معالي الرئيس الموقر، تبين التقارير الصادرة من وزارة التربية والتعليم أن قياس المؤشر  .2

لجيد %، في مستوى ا0الوطنية لجودة التدريس في المدارس الحكومية في مستوى المتميز 

%، أما في جودة فعالية القيادات 65%، في مستوى المقبول 5%، في مستوى الجيد 0جداً 

%، 32%، ضعيف 64%، مقبول 1.9%، جيد 0%، جيد جداً 0المدرسية الحكومية متفوق 

%، إن هذه النتائج مؤسفة يا معالي الرئيس وال تحقق األجندة الوطنية في 1.6ضعيف جداً 

 ود خلل كبير وعلى الوزارة الموقرة معالجة هذا الخلل.التعليم وهذا يعني وج

% 71% بينما في القطاع الخاص 29عدد المعلمين في القطاع الحكومي حسب التقارير هو  .3

وقس على ذلك أعداد المدارس وأعداد الطلبة في تناقص، فالمتوقع من ذلك أن يؤدي إلى 

لكن تفاجأنا بأن النتائج المذكورة تغاير مستوى عالي من التعليم يواكب تطلعات الدولة الموقرة 

التوقعات، فبرغم تناقص عدد المدارس الحكومية بشكل ملحوظ وزيادة ميزانية الحكومة 

 االتحادية لوزارة التربية لكن النتائج غير مرضية.

دور التعليم وهدفه، ما هو دور التعليم وهدفه إال لتعليم أشخاص يسدون حاجة العمل  .4

اذا عملت الوزارة الموقرة من أجل إكمال األدوار ما ء الدولة وتطورها فمويشاركون في بنا

بين المدرسة والطالب؟ فالدولة ليست بحاجة إلى خريج يبحث عن عمل وإنما بحاجة لخريج 

يسد حاجة العمل ويساهم في إكمال مسيرة الدولة، فالنتائج التي أمامنا ال ترقى للمستوى الذي 

 تنشده دولة اإلمارات.
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ً معالي الرئيس، نشكر الوزارة الموقرة على تبنيها برامج التقييم التي تعمل عليها، فالتقييم و ختاما

ممتاز يصور الواقع لكن التحديات التي أبرزتها التقارير كبيرة جداً، فعلى القادة في وزارة التربية 

راجعة أهدافهم يا معالي الرئيس وهي م -إن أمكن  –والتعليم مراجعة أهدافهم، وهذه توصية 

  ورؤيتهم وسياساتهم واستراتيجياتهم ومدى تكاملها وتناسقها ومالءمتها وفهمها من الجميع.

فلذلك على القيادة العليا في الوزارة تنفيذ رؤى الحكومة الموقرة على الوجه المطلوب مع حشد 

ولكن الفشل للقائد، هذا  الجهود لتحقيقها في الميدان، وبناًء على ما تقدم والمعلوم أن النجاح للجميع

  ولكن منا خالص الشكر والتقدير واالحترام.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة عائشة البيرق، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

ارة التربية في البداية معالي الرئيس وسعادة العضوة، للتوضيح أوالً أن األرقام ال تكذب، فوز

في آخر خمس سنوات لم تتغير وهي نفس الميزانية، الشيء الثاني بالنسبة لتقييم والتعليم ميزانيتها 

أداء المعلمين وكيف نقيس مهارات المعلمين وجودة المعلمين، المعيار الذي اتفق عليه هو عدد 

لمين الذين لديهم ترخيص المعلمين الذين لديهم رخصة تعليم، وهذا المشروع نعمل عليه ونقيم المع

وبناًء على ذلك تكون نتائج تقييم المعلمين وجودتهم في الميدان التربوي، وكذلك نفس الشيء نطبقه 

على التربويين الذين أشارت إليهم األخت، ألن موضوع التقييم الذي ليس على أساس علمية 

ية واختبار تقييم وواضحة ودقيقة يكون فيه خلل، ليس عن طريق استبيان بل عن طرق علم

  ومقابالت ورخصة وهي الطريقة الصحيحة في تقييم المعلمين أو الكفاءات التربوية.

فقد كانت بداية المدرسة اإلماراتية والنموذج الحديث من هذه المدرسة لم  2015بالنسبة لعام 

معلمين بالتالي يطبق بعد ألننا كنا في المراحل األولى من إعداد وتجهيز الخطة التعليمية وتجهيز ال

ال تعتبر نقطة قياس ألنها لم تطبق فيها المنظومة التعليمية الحديثة وإنما طبقت في  2015

عبارة عن قياس لتطبيق المدرسة اإلماراتية ألول سنتين أو ثالث سنوات  2015السنوات التالية، 

كيف حصل تحسن  أن تشرحوكانت المؤشرات الموجودة إيجابية وسعادة الدكتورة رابعة بإمكانها 

   . في االختبارات الدولية

بالنسبة للمنظومة كاملة فإن أي منظومة تعليمية تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها ، وأنا أقول 

لسعادتك من اآلن يا حبذا لو تذهبين لجامعة اإلمارات أو جامعة زايد أو كليات التقنية العليا أو 

نظومة التعليمية ، فخالل ثالث سنوات حصل هناك حتى جامعة خليفة وتسألينهم عن مخرجات الم

ال يحصل في فترة قصيرة ، فيحتاج على األقل  -إخواني  -قفزة وجودة في التعليم ، لكن التعليم 
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خمس أو ست أو سبع أو ثمان سنوات ، ويحتاج لفكر تربوي يوازن في المناهج بطريقة يسمونها " 

بمناهج ضخمة وتحملها على الطلبة مرة واحدة ، وإنما  التطوير الحلزوني " ، فال تستطيع أن تأتي

كل سنتين أو ثالث سنوات يتم التطوير والتعديل في المعايير حتى تضمن أن يكون الطالب 

والمعلمين قادرين على مواكبة هذه التغييرات ، و الحمد نحن في ثبات ، والمشروع يسير في 

ولذلك نرى رفع معايير القبول في الجامعات ،  الطريق الصحيح ، وكافة المؤشرات إيجابية ،

فالجامعات اآلن تعرض تخصصات جديدة فيها عمق معرفي أكثر ، فالقادم أفضل إن شاء هللا ، 

لكن بعد إذنك معالي الرئيس لو تعطي األخت رابعة المجال لتشرح موضوع االختبارات الدولية 

   ونتائجها ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . رابعة تفضل دكتورة

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة/ رابعة السميطي : (وكيل مساعد لقطاع تحسين اإلداء 

شكراً معالي الرئيس ، وشكراً لسعادة العضوة ، بالنسبة لنتائج التقييم التي عرضتها سعادة العضوة 

ه الطريقة ألنها هذه النتائج ظهرت في وقت إصدار إطار جديد ، وكان متوقعاً أن تكون النتائج بهذ

كانت معايير جديدة ومتطلبات جديدة على المدارس الحكومية والخاصة ، ولكن إذا قرأنا نتائج 

التقييم مع نتائج تقييم التعلم عن بعد نجد تطور في المدارس الحكومية ، وبالعكس كان هناك تفوق 

   . في المدارس الحكومية مقارنة ببعض المدارس الخاصة

ً عن نتائجبالنسبة لالختبا  " Timss 2019 " رات الدولية اليوم سيتم إنشاء هللا اإلعالن رسميا

   . 2019وستجدون أن هناك تقدم أحرزته دولة اإلمارات في نتائج هذه الدورة من عام 

ً هي عبارة عن مؤشر نتائج الطلبة في اختبارات الرياضيات  بالنسبة لالختبارات الدولية طبعا

ير إلى جودة المدرسة بشكل عام ، فهناك الكثير من أدوات التقييم التي والعلوم وليست مؤشر يش

   . نستخدمها حتى نصل إلى المستوى الحقيقي سواء للمعلمين أو المدارس أو الطلبة

فقد  " Pisa " أو " Timss " بالنسبة لالختبارات الدولية : بشكل عام االختبارات الدولية سواء

ومعاييرها في الدورات السابقة ، وكذلك في آلية االختبارات  شهدت تغييرات شاملة في أطرها

أدت إلى تأثر عدد كبير من الدول المشاركة ، وهناك تقارير دولية في هذا الموضوع ، وتم مناقشة 

هذه النتائج في الجمعيات الدولية العمومية ومالحظات جميع الدول بخصوص التغيرات التي أثرت 

نظرنا إلى مستوى دولة اإلمارات وقارناه منذ أول دورة شاركنا فيها في على نتائج الطلبة ، وإذا 

االختبارات الدولية إلى اليوم فقد أحرزنا عدد من النقاط قد يصل إلى أكثر من خمسين نقطة في 

في تقدم ، وقد تم وضع الخطط التي تناسب مستوى  -الحمد   -التقدم ، فنحن في دولة اإلمارات 
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ية التي تراعي نقاط البداية لمستويات المدارس الحكومية المختلفة سواء كانت المدارس الحكوم

المدارس التي تحتاج إلى تطور أكثر أو المدارس التي وصل تقييمها إلى مستوى أعلى نوعا ما ، 

وتم وضع الكثير من المبادرات لدعم هذه المدارس وتشجيعها من مسابقات وغير ذلك ، ونحن في 

مع الفريق المعني بالمؤشرات الوطنية في مجلس الوزراء حتى تكون هذه  محادثات مستمرة

   المؤشرات مناسبة لمستوى المدارس ومتوائمة كذلك مع تطلعات الدولة ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة لسعادة خلفان راشد الشامسي

   :سعادة / خلفان راشد الشامسي

و  -ات العربية المتحدة التطور في جميع المجاالت شكراً معالي الرئيس ، تشهد دولة اإلمار

بما فيها مجال التعليم ، وهذا التطور بحد ذاته يفرز بعض التحديات التي سنسلط الضوء  -الحمد 

   . عليها اليوم إن شاء هللا

معالي الرئيس ، حديثي اليوم سيكون عن التعليم في القطاع الخاص ، الجميع يعلم أن التعليم ، 

ت الدولة على إلزاميته ومجانيته للمواطنين في المرحلة االبتدائية وذلك ألهمية التعليم في وحرص

تحدي كبير قبل حدوث جائحة كورونا بسبب االرتفاع  -فعالً  -حياة البشر ، معالي الرئيس هناك 

قد الكبير في رسوم التعليم في القطاع الخاص سواء للمواطنين أو المقيمين على حد السواء ، و

يكون للمواطن البديل في العودة للمدارس الحكومية في حالة عدم قدرته على تحمل مصروفات 

القطاع الخاص ، ولكن تبقى الكثير من األسر ليس لها خيار سوى القطاع الخاص ، وبسبب 

األسعار المبالغ فيها باإلضافة إلى وجود تدهور في الدخل لكثير من المقيمين واألسر وانخفاض 

بسبب الكورونا وتأثر جميع األعمال إال أن المدارس ما زالت تبالغ في التكاليف ولم تقم  دخلهم

ً بتقليل المبالغ على عمالئها بالرغم من انخفاض التكاليف عليها بسبب التعليم عن بعد  فعليا

وانخفاض الكثير من التكاليف التشغيلية ومنها الكهرباء والماء والصيانة والعمالة والنظافة 

الحراسة ، وكذلك تم االستغناء عن الكثير من المعلمين المساعدين وانخفاض عدد المواد التي و

ً وغيرها من األمور الكثيرة التي أدت إلى انخفاض  تُعطى للطالب إلى أربع مواد أساسية تقريبا

 التكلفة التشغيلية لهذه المدارس ، سؤالي معالي الرئيس : هل تقوم الوزارة بمراجعة الرسوم

المدرسية في القطاع الخاص لضمان عدم المبالغة في رفع هذه الرسوم ، ولضمان حصول جميع 

   . المقيمين على تعليم جيد بأسعار معقولة ؟ وشكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . شكراً سعادة األخ خلفان الشامسي ، تفضل معالي الوزير
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  تربية والتعليم)معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير ال

معالي الرئيس ، سعادة العضو ، بالنسبة للتعليم الخاص وطريقة حوكمته في اإلمارات فإن وزارة 

التربية والتعليم تنظر إلى المظلة االتحادية وتوحيد المعايير على مستوى دولة اإلمارات ، وفي 

لمدارس الخاصة ، إمارة أبوظبي ودبي والشارقة هناك جهات محلية هي التي ترخص وتتابع ا

ونحن لنا دور رقابي ودور في التقييم ، أما بالنسبة لتكلفة الرسوم فهي عبارة عن طريقة حسابية 

معينة ممكن أن تشرحها الدكتورة رابعة كيف يقومون بها ، وكذلك الدور الرقابي ممكن أن تشرحه 

   . سعادة األخت خلود بعد إذنك معالي الرئيس

  وزارة التربية والتعليم) -(وكيل مساعد لقطاع تحسين اإلداء  سعادة/ رابعة السميطي :

شكراً معالي الرئيس ، وسعادة العضو ، بالنسبة لتنظيم الرسوم في المدارس الخاصة : طبعاً 

ً للجهة التعليمية  تخضع جميع المدارس الخاصة في الدولة الشتراطات زيادة الرسوم وذلك وفقا

عين االعتبار جودة المدرسة وتأخذ بعين االعتبار كذلك العوامل المسؤولية المنظمة التي تأخذ ب

االقتصادية في اإلمارة وذلك على حسب التوجهات الحكومية المحلية ، فهناك مستويات مختلفة أو 

نسب مختلفة مسموح لها بالزيادة على حسب مستويات المدارس ، وكذلك هناك سقف يتم وضعه 

االتفاق عليها مع الجهات االقتصادية والجهات المسؤولة عن لهذه المدارس، وهذه األسقف يتم 

   . اإلحصائيات ، فهذه هي اآللية التي تُتبع لزيادة الرسوم

بالنسبة للمدارس الخاصة في أزمة كورونا : في الواقع لم يتم الموافقة على أي زيادة في الرسوم 

عليم أو من الجهات التعليمية وذلك منذ العام الدراسي الحالي وذلك سواء من وزارة التربية والت

مراعاة للظروف ، المدارس الخاصة بنفسها لم تتقدم بأي زيادة إال نسبة طفيفة جداً في طلب زيادة 

الرسوم بسبب الظروف الحالية ، فهذه هي اآللية ويتم كذلك تنظيم تسجيل الطلبة في المدارس ذات 

ا أقل أو ضعيف ال يسمح لها كذلك بتسجيل عدد األداء األقل ، فإذا كان هناك مدارس خاصة أداؤه

أكبر من الطلبة خاصة المواطنين وذلك لدفع المدارس الخاصة لتحسين مستواها ، فإذا عملت على 

تحسين مستواها سيكون هناك دعم أكثر من الجهات التي تنظم قطاع التعليم الخاص . تفضلي 

  . أخت خلود

  وزارة التربية والتعليم) -قطاع الرقابة سعادة / خلود القاسمي : (وكيل مساعد ل

بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحقيقة قامت وزارة التربية والتعليم باستحداث قطاع خاص هو قطاع 

الرقابة تقوم من خالله بتنفيذ عمليات الرقابة على جميع مؤسسات التعليم الحكومي والخاص 

شاء هذا القطاع هو التحقق من التزام هذه والتعليم العالي والطفولة المبكرة ، والهدف من إن

المؤسسات باللوائح والسياسات والنظم المعمول بها في الوزارة ، وهذه اللوائح والقرارات التي 
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تصدر يتم التحقق من خالل الزيارات الرقابية التي تتم بشكل دوري ومكثف وبشكل مستمر على 

 -االختصاص للتحقق من المالحظات ، ويتم  هذه المؤسسات ، ويتم رفع تقارير دورياً إلى جهات

زيارة هذه المؤسسات للتحقق من إغالق هذه المالحظات ، وإصدار أي مخالفات عليها في  -أيضا 

   . نهاء هذه المالحظاتإحال عدم إغالق و

 أما بالنسبة للرسوم الدراسية والدور الرقابي للوزارة بالنسبة للتحقق من زيادة هذه الرسوم فإنه يتم

التحقق من التزام هذه المدارس التي تتبع جهة ترخيصها من الوزارة بالرسوم الدراسية المعتمدة 

يتم محاسبتها ومخالفتها في حال زادت هذه الرسوم الدراسية على أولياء  -أيضا  -لها وكذلك 

بطريقة غير  األمور ، ويتم استرجاع هذه النسبة من الزيادة إلى أولياء األمور إذا كان تم استيفائها

   . قانونية ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة خلفان الشامسي بالمداخلة الثانية

   :سعادة / خلفان راشد الشامسي

شكراً معالي الرئيس ، مداخلتي الثانية ستكون عن األنشطة والمشاريع المدرسية : فكما هو معلوم 

مكتبات وجهات أخرى ، هذه الجهات تقدم ولألسف أن أغلب تلك المشاريع تُشترى من قبل ال

المشروع المطلوب في أجمل صوره وبطريقة احترافية تجعل الطفل ينصدم ويتأكد بينه وبين نفسه 

% من هذا المستوى االحترافي في عمل المشروع ، وهذا 10أنه يستحيل أن يصل إلى نسبة 

يأخذ عليه الدرجة بسبب  المشروع لألسف أنه مسجل باسمه ويقدمه الطالب للمدرسة ومن ثم

   . شرائه لهذا المشروع وليس بعمله فعلياً فيه أو المساهمة في تنفيذه

معالي الرئيس ، هذا األمر معلوم لدى األسرة ولدى الطالب وكذلك لدى المعلمين وأصبح شيء 

 عادي ومقبول أن العائلة للطفل مشروع جاهز بل حتى اإلسم يُكتب من قبل البائع لألسف ، ومن

ثم يُقدم للمدرسة ، وبعد االطالع عليه وتقييمه يتم التخلص منه ورميه في سلة المهمالت ، وهذا 

: هي تكلفة مالية على  -معالي الرئيس  -األمر بالفعل له انعكاسات سلبية كبيرة وعديدة منها 

ي األبناء األسر وال يوجد لها نفع حقيقي على الطالب كونه لم يشارك فيها ، وهذا السلوك ينمي ف

االتكالية والتقاعس واستصعاب األمور وعدم الصدق وتبنى أعمال الغير ، وجميع هذه النقاط تؤثر 

على سلوك الطالب في المستقبل وترسخ فيه سلوكيات وعادات سلبية على شخصيته ، سؤالي 

معالي الرئيس : هل رصدت الوزارة والمدارس مثل هذه الظاهرة ، وما هي المعالجات 

راءات التي اتخذتها لعالج مثل هذه األمور والظواهر بالنسبة للمشاريع الجاهزة ؟ وشكراً واإلج

   . معالي الرئيس
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  معالي الرئيس : 

   . شكراً سعادة األخ خلفان راشد الشامسي ، تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

ضو ، بالنسبة لمشاريع الطلبة التوجه دائما أن يكون المشروع الذي معالي الرئيس ، سعادة الع

تطلبه المدارس سهالً وبسيطاً وينمي مهاراته ، وأن يكون يخلط بين المواد وليس لمادة معينة وإنما 

يأخذ المهارات من مواد مختلفة تكون متكاملة مع بعضها ويعمل المشروع ، وهناك توجيه من 

بوي أن أي طالب يشتري مشروع أو يأتي بمشروع جاهز يم إعطاؤه درجة " الوزارة للميدان التر

صفر " على المشروع ، لكن لألسف تحصل مخالفات في هذا الموضوع ، وأنا أستغرب من ولي 

   ! أمر يوافق على شراء مشروع إلبنه ، فما هي الرسالة التي يوجهها إلبنه بهذا التصرف

ولكن كتوجه للوزارة أن يُمنح الطالب درجة " صفر " على فهذا الموضوع تم متابعته وتكراره 

المشروع إذا كان قام بشرائه أو إذا ظهر أن مهارات وقدراته وإمكانياته ال تمكنه من إعداد 

مشروع بهذه الطريقة ، فحتى لو قدم ورقة بسيطة فيها بعض الكلمات والرسومات البسيطة فهذا 

هذا كما أشار سعادة العضو يساهم في االتكالية ، أفضل مئة مرة من شراء مشروع جاهز ، ف

وأعتقد أن هذا ثقافة يجب نعمل عليها ونغيرها تدريجياً ، لذلك نحن أوجدنا مشاريع بحثية بسيطة 

ونركز عليها في الصف الرابع والثانوية العامة ، فنحن نريد فكر جديد ألبنائنا الطلبة كيف يمكن 

يعمل مشروع سهل ، فحتى في المدارس الكثير من المشاريع التي له بالوسائل المتاحة البسيطة أن 

" هذا العام ابتعدنا قليالً  19تعملها والطالب مع بعضهم كمجموعات عمل ، ولكن بسبب " كوفيد 

عن هذه الممارسات الصفية ، لكن أنا أؤيد كالم العضو وتوصيته بأنه يجب أن نحد من هذه 

شاريع وإنما بشأن حل الواجبات وكتابة المشاريع أو حتى عمل األمور وهذا ليس فقط بالنسبة للم

االختبار عن بعد بواسطة شخص غير قارئ ، فهذه كلها ممارسات سلبية يجب القضاء عليها ، 

ستأخذ هذه التوصية بعين  -إن شاء هللا  -ونشكر العضو على إثارته لهذا الموضوع ، والوزارة 

  ا سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ، وشكراً.االعتبار وستقوم بتعميمها ومتابعته

  معالي الرئيس : 

شكراً معالي الوزير ، والحقيقة أنا أرى أن هذه المالحظة هي مالحظة غاية في األهمية ، فكيف 

يجوز أن تكون هناك مثل هذه المالحظة ونحن مهتمين بتدريس القيم واألخالق ! لذلك أنا أتفق مع 

الوزارة لها دور ، والوزارة لغاية  -أيضا  -لها دور في هذا الجانب ، ولكن معاليك بأن األسرة 

اآلن ال زال اسمها وزارة التربية والتعليم ، لذلك أرجو أن يكون هذا األمر محل اهتمام منك ومن 
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زمالئك الموجودين ألنه بقدر ما تكون التكلفة مؤثرة ولكن التكلفة قد نتجاوز عنها ولكن ال يمكن 

   . جاوز عن السلوك ، الكلمة لسعادة صابرين اليماحيأن نت

  (مراقب المجلس)   :سعادة / صابرين حسن اليماحي

   . شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير

معالي الرئيس ، لو تسمح لي بأن أبدأ سؤالي بهذه اآلية الكريمة ، بسم هللا الرحمن الرحيم " كذلك 

   . ناه ترتيال " صدق هللا العظيملنثبت به فؤادك ورتل

من هذه اآلية يتبين لنا أهمية حفظ القرآن الكريم وتدارسه ألن هللا عز وجل نسب التالوة له ، لذلك 

فإن حذف حصة التالوة وكذلك سهولة أو لنقل سطحية مادة التربية اإلسالمية  -معالي الرئيس  -

ر وكمجتمع ، وهذه السلبيات ممكن أن تؤدي بأبنائنا في الوزارة لها سلبيات كبيرة علينا كأولياء أمو

للتطرف وللفكر السلبي أو الفكر غير المقبول في الدولة نتيجة حصوله على المعلومة الدينية من 

خالل اإلنترنت أو من خالل مصادر غير صحيحة وغير مؤهلة ألن تعطيه هذه المعلومة ، 

م وتدارس القرآن الكريم ينمي الشخصية ويطلق والقرآن الكري -معاليك  -فالتربية اإلسالمية 

اللسان بحيث يصبح عند الطالب فصاحة ، ويقوي الذاكرة ، وتبني ذاته وقيمه ، ووزارة التربية 

والتعليم تسعى لبناء هذه القيم عن طريق مادة " السنع " ، والحقيقة نحن ال نستطيع أن نهمل فوائد 

وتقاليد ، فهذا الذي نفهمه من السنع وهو العادات والتقاليد وأهمية مادة السنع ولكنها تدرس عادات 

ولكن القيم واآلداب العامة والحالل والحرام والصح والخطأ ، وعمود الدين وهي الصالة إذا لم تقم 

بحفظ القرآن الكريم فما فائدة تعليم أبنائنا في المدارس إذا لم يتعلموا عماد دينهم ، فالقرآن الكريم 

مواد يجب عدم التساهل فيها ، وعدم تهميشها ، وأنا أقول كلمة "  -معالي الرئيس  -وية والسنة النب

نهمشها " وأنا متأكدة من هذه الكلمة ، فأنا أم وجميعنا أولياء أمور وعندنا أبناء في البيوت ، ال نجد 

غير المعقول  أحد منهم يأتي ويسألنا عن مادة التربية اإلسالمية أو أنه غير فاهم فيها شيء ، فمن

أنه مستوعبها بالكامل ، فنطلع على المناهج فيها نجد أنها ركيكة جداً ومعلومات طفيفة ، فنتمنى 

من الوزارة النظر المادة بعين االعتبار حيث أن التربية االسالمية وتدراس القرآن الكريم وحفظه 

   .أساس حياتنا ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . حي ، تفضل معالي الوزيرشكراً سعادة صابرين اليما

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس ، وشكراً سعادة األخت صابرين ، لو سمحت األخت صابرين بسؤال : 

   أبناؤك في مدرسة حكومية أم مدرسة خاصة ؟
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  (مراقب المجلس)   :سعادة / صابرين حسن اليماحي

   . خاصةفي مدرسة 

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

جيد ، الحقيقة بالنسبة لمنهاج التربية اإلسالمية في الوزارة فهو منهاج متكامل ، ولو راجعنا كتب التربية 

اإلسالمية من الصف األول حتى الصف الثاني عشر سنجد فيها النسبة المطلوب حفظها من القرآن 

م من قبل الطالب ، وممكن أن يعلق عليها الدكتور حمد اليحيائي ، لكن كذلك نحن عندنا يوم دراسي الكري

وعندنا خطة دراسية وتعليمية متكاملة ، والتربية اإلسالمية مادة مهمة وعنصر أساسي ونحن نركز 

تها فسيكون هذا عليها ، لكن إذا أردنا حفظ القرآن الكريم بشكل كامل من قبل الطالب كما أشارت سعاد

حمل كبير على الطالب ، لذلك نحن أنشأنا جانبيا منظومة أخرى بالتعاون مع هيئة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف مراكز تحفيظ القرآن ، فهي مرتبطة بمنظومة التعليم عن طريق نظام " المنهل " ، ويمكن 

ية أو في اإلجازات ، ويستطيع أن للطالب أن يسجل في دورات تحفيظ القرآن سواء كان في األيام العاد

   . يحفظ ما يشاء من القرآن زيادة عن الموجود في المنهج الدراسي

ليست تربية في المدارس ، فالمدرسة جزء لكن أيضا البيت  -إخواني  -كذلك التربية االسالمية 

ولى من واألسرة جزء كبير ، فكيف يصلي الطالب ويذهب للمسجد هذا يقلد الطفل في السنوات األ

العمر والده وجده وأسرته ، فكلما أحكمنا هذه األمور والقيم في منازلنا تكون التربية أصح وأقوى 

وأفضل ، والمدرسة لها دور ولكنه ليس الدور الرئيسي في هذا الموضوع وإنما الدور األكبر يقع 

   . على األسرة والمجموعة التي يعيش فيها الطالب

ة فهناك أجهزة رقابة وتقييم لها ، وكذلك باإلضافة لرخصة المعلم أما بالنسبة للمدارس الخاص

ً ، هناك ضعف في  -إن شاء هللا  - لمعلمي التربية اإلسالمية  سوف نعالج الثغرة الموجودة حاليا

قدرات وإمكانيات بعض المعلمين ، كذلك عندنا بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعوم اإلنسانية 

مج جديدة للتربية اإلسالمية والثقافة اإلسالمية ، وكذلك تدريب للمعلمين هناك طرح جديد وبرا

وتخريج مدرسين ذو جودة وكفاءة عالية في هذا التخصص ، وإذا سمحت معالي الرئيس بإعطاء 

   . الكلمة لسعادة الدكتور حمد اليحيائي ألنه عنده دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . ل دكتور حمد اليحيائيتفض

  وزارة التربية والتعليم) -سعادة / د. حمد اليحيائي : (وكيل مساعد لقطاع المناهج والتقييم 

شكراً معالي الرئيس ، متابعة لما أفاد به معالي الوزير فإن مادة التربية اإلسالمية بالشكل الحالي 

مسلمين ، وهناك إشادة واسعة على تمت اإلشادة بها من األزهر الشريف ومن مجامع حكماء ال
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نطاق الدول اإلسالمية والدول العربية بإطار معايير مادة اإلسالمية في دولة اإلمارات بالتحديد 

ألنها بنيت على إطار قيمي أكثر من النسق التقليدي الذي دفع أجيال إلى التحيز نحو جانب 

دة تم ترجمتها للغة اإلنجليزية وتُطبق في متطرف من اإلطار الديني ، واألهم في هذا األمر أن الما

المدارس الخاصة التي تدرس المادة باللغة اإلنجليزية ، ومؤخرا تم طلب المادة من دول أوروبية 

هي فرنسا والمملكة اإلسبانية لترجمتها بتلك اللغات لتقديمها لطالبهم في المعاهد الدينية هناك ، 

بأن المنهج دخل في عمق القيم اإلسالمية وابتعد عن  وهذا يعني أن هناك إشادة واضحة عالمية

منهجية التسطيح التي تم عرضها هنا بشكل مختصر في السؤال ، هذا بشكل مختصر ، وعندنا 

ً وثيقا بجامعة محمد بن زايد للعلوم  أكاديمية الثقافة اإلسالمية وهي متخصصة ومرتبطة ارتباطا

مية متخصصة ومعتمدة في الجامعة ، وبعدها اإلنسانية ، يحصل الطالب على ساعات أكادي

يستطيعون أن يتموا تعليمهم الجامعي من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات في جامعة محمد بن 

زايد للعلوم االنسانية ، وهذا بحد ذاته دليل على أن وزارة التربية والتعليم ومنظومة التعليم في 

   . ية اإلسالمية األصيلة ، وشكراً اإلمارات تهتم اهتمام بليغ وواسع بالقيم والترب

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي سعادة صابرين اليماحي بالتعقيب الثاني

  (مراقب المجلس)   :سعادة / صابرين حسن اليماحي

شكراً معالي الرئيس ، أنا كان سؤالي واضح وهو بالنسبة للمرحلة المدرسية وليس للجامعيين ، 

ات متخصصة في هذا المجال ، ولكن أنا كنت أتكلم عن المدارس فالجامعيين توجد في الجامعة كلي

   . بصورة مركزة

بالنسبة إن كان أبنائي في مدارس خاصة أم في مدارس حكومية  -معالي الوزير  -ثاني شيء 

ذكرت أن عندي أبناء في مدارس خاصة وكذلك في المدارس الحكومية ، والحقيقة أن أبنائي في 

ندهم حصة تالوة في حين أن أبنائي في المدارس الحكومية ال توجد المدارس الخاصة يوجد ع

لديهم حصة تالوة ، هذه نقطة ، وهذا موجود وبإمكانكم التأكد من ذلك وممكن أن أعطيكم أسماء 

   . المدارس

) ساعات للتعلم 8النقطة الثناية : صحيح أن األسرة هي عماد تنشئة الطالب ولكن أنا أبعثه لمدة (

ة ، وأنا أعلمه في البيت القيم حسب مقدرتي ، وليس كل من في البيت يستطيعوا تالوة في المدرس

القرآن وال إعطائه معلومة صحيحة للطالب ، فدور التربية والتعليم هي أن تؤسس الطالب في هذا 

المجال، فكان األهل في السابق يؤسسوا األبناء في الكتاب وليس في البيت ، فكان هناك مدرس 

و الذي يدرسهم القرآن الكريم ، فبالتالي موضوع أن تساهم األسرة فاألسرة تساهم وعليها كتاب ه
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عبء كبير في هذا الجانب ، ولكن التربية والمدرسة والمدرسين في المدرسة هم األساس ، ونحن 

نالحظ عندنا زيادة حاالت التنمر والمشكالت السلوكية ، فقمنا بإصدار قوائم بالئحة سلوك ونعمل 

ورش وبرامج لمحاربة التنمر ومحاربة السلوك غير السوي مع أن هذه األمور كلها كان باإلمكان 

، اجتيازها إذا عرف الطفل من صغره ما الذي يصح أن يقوم به وما الشيء غير مقبول أن يقوم به

، ة جداً فأتمنى أن يكون أساس تعلمينا لحياتنا وليس لتسيير حياتنا ، فالعلوم األخرى ضرورية ومهم

ولها أهمية قصوى في أن اإلنسان يعيش على هذه األرض ، ولكن حتى يعيش اإلنسان بشكل صح 

فهذا أتوقع أنه موجود في كتاب هللا وسنة نبيه ، وهذا ما يؤدي بنا لتجنب الكثير من المشكالت يا 

  معالي الرئيس في المستقبل ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . احي ، تفضل معالي الوزيرشكراً سعادة صابرين اليم

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس ، شكراً سعادة العضو ، الحقيقة أن هيكل المادة الموضوعة ومخرجاتها 

والمهارات المطلوبة في المادة واضحة ، وموجودة على موقع الوزارة ويمكن االطالع عليها 

، فليس بها تقليص أو تقليل من األساسيات الموجودة في التربية اإلسالمية ، وكما أشرنا للجميع

" ربما تكون بعض  19كذلك أن الحفظ والتالوة موجود في الخطة الدراسية ولكن بسبب " كوفيد 

المدارس ركزت على أشياء معينة ولكن التحفيظ والكتاتيب أنا تكلمت عنه في مشروعنا مع الهيئة 

) ألف طالب 45امة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ، فهو مشروع ضخم وكبير ومسجل فيه (الع

، فحصص التالوة وحفظ القرآن متوفرة ومتاحة  " On line " حالياً ويحضرونه حتى عن طريق

للراغبين ، وهذا يعود لولي األمر والطالب ورغبته في االستفاضة في هذا الجانب . أما بالنسبة 

رى فعندنا مادة التربية األخالقية وهي مادة أساسية ، واإلسالم جاء ليكمل مكارم لألمور األخ

األخالق، فالتربية األخالقية موجودة من مرحلة الرياض ، وكذلك التربية اإلسالمية موجودة من 

الصف األول ، والمنهاج تم االطالع عليه ومراجعته ، وإذا كان هناك مالحظات ألحد أو لألخت 

عليه فباإلمكان أن تكتب لنا المالحظات على الهيكل أو إطار هذه المادة وندرسها ، مالحظات 

  وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزير ، الكلمة اآلن لسعادة حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس)

   . شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير
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معالي الرئيس ، أنا سآخذ الوقت المسموح لي كامالً في مداخلة واحدة ، كذلك أرجو من معالي 

الوزير أن يستمع لمقترح معين إذا رأوا فيه فائدة لهم وال أحتاج رد عليه ، وإنما هو فقط مقترح 

   . للوزارة إذا رأت أنه مناسب لهم ، وعندي سؤال أرجو الرد عليه بعد نهاية مداخلتي كاملة

في البداية أتحدث عن المقترح وهو أنه بما أن الدراسة اآلن عن بعد فمن الممكن االستفادة منه في 

أوقات المطر وفي الحر وفي رمضان ، ويستفيد منه المريض وكذلك المواطنين المقيمين خارج 

لذين من الدولة ، وكذلك أبناء أصحاب البعثات الدبلوماسية ، وأصحاب الهمم والتعليم الهجين ا

الممكن أن يستفيدو منه بسبب عدم حضورهم الدائم للمدرسة ، وهذه التوصيات كانت موجودة ، 

   . كذلك من الممكن االستفادة منه في الدروس الخصوصية ، هذا بالنسبة للمقترح

أما سؤالي فهو منفصل : معالي الوزير ، تم طرح بأن هناك سؤال له وقت محدد ومن ثم بعد 

د يُلغى عنه السؤال ، وتفضل معاليه بأن هذا سببه ألنه ال يعرف تقدير الوقت عنده ، الوقت المحد

أعتقد أن هذا الجواب ال يتناسب مع السؤال ، والسؤال المطروح ليس منا وإنما نحن جئنا به من 

خالل تساؤل الناس ، فالناس كلها تتكلم وتقول كيف تعطيني سؤال وتحدد له وقت ومن ثم يختفي 

ل عن الطالب ، فما الفائدة والمصلحة التي ستعود على الوزارة والضرر الكبير الذي ممكن السؤا

   ! أن يعود على المواطنين

معالي الرئيس ، أنا ال أقلل من الجهود والحراك الكبير الموجود في الوزارة ، فهذا واضح مئة 

كن كما نتوقعه حسب الدعم بالمئة، ولكني فقط أتحدث عن النتائج ، فلم ترتقي النتائج ، ولم ت

والميزانيات والتأثيرات ، واآلن أكثر من سبع سنوات نتكلم على نفس األمر ، ونحن نتكلم من 

أرض الواقع الذي قرأنا في تقرير اللجنة والذي سمعناه من المواطنين واألهالي حيث يتكلمون 

   . بشكل مختلف كثيراً عما تفضل به معالي الوزير

ي أظهرتها سعادة األخت عائشة البيرق حيث تكلمت عن أرقام ، ولن أدخل في كل كذلك النتائج الت

النقاش الذي تقدم به اإلخوة ألنني أعتقد أن طرحهم كان كافياً ، لذلك أنا سأتكلم بطريقة مختلفة ، 

س واختالف األرقام فيها ، وهذا الكالم لي -معالي الرئيس  -فعندما نتكلم عن نتائج الثانوية العامة 

من سنة واحدة وإنما من ثالث أو أربع سنوات ، ومعالي الوزير يعرف ذلك وتكلمنا بذلك في سنة 

من السنوات في هذا األمر وأنه أمر غير طبيعي وال يُعقل وزارة باإلمكانيات الموجودة وهي 

ن تعتبر قاطرة الدولة اآلن حيث تُخرج كافة الطالب ، فال يُعقل أنه الى اآلن عندها مشكلة أ

الطالب يفهم أن مجموعة خطأ أو صحيح وأننا نقصد الشيء الفالني وتجلس تفسر للناس هذا اللبس 

! معالي الرئيس ، اآلن كل شيء يتم بالكمبيوتر ومن خالل االنظمة اإللكترونية ، فال يوجد أوراق 

لة في كافة وإنما كل شيء باألنظمة اإللكترونية ، فكيف يظهر للطالب نتائج معينة وتؤدي إلى بلب
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المجتمع والناس تتحتج ، وفي النهاية تقول الوزارة أن الطالب لم يحسنوا مسألة الجمع أو احتسبوا 

النسبة بطريقة غير التي تحتسبها الوزارة ، فال بد أن نكون واقعيين ، فهذا أمر أخذ حيزاً كبيراً ، 

وية ، والقرار الذي سيصدر وهذا األمر له أثر على مستقبل الطالب ، وأنت تتكلم عن خريج ثان

، من خالل النتيجة ليس له تأثير سطحي وإنما تأثير عميق جداً ، لذلك فمثل هذا الطرح غير معقول

فهناك تغيير في األرقام وتغيير في النتائج ، فال يُعقل أن كل الطالب لم يستطيعوا استيعاب كيفية 

ة عندي ؟ فلماذا أعطيهم أرقام لنتائج المواد احتساب النتائج ، فلماذا أعلن شيء قبل أن تكون جاهز

مادة . مادة ال يحتاجونها ؟ فهم يحتاجون شهادة كاملة فيها نسبته ، وهذا هو المطلوب ، وهذا 

   . مكرر منذ سنتين أو ثالث سنين وليس لسنة واحدة

ت ناعمة كذلك كما تفضل سعادة األخ عدنان وتكلم عن موضوع نتائج الثانوية العامة وسعادة األخ

الشرهان تكلمت ، فهذا األمر مكرر والتبرير له ليس بالواقع الجيد ، وأنا لم استطع االقتناع به 

حتى اآلن ، وأرجو أن يكون إعادة تصويب لهذا األمر ، فعندنا نظام إلكتروني ويجب أن تكون 

هذا ال يعني  النتيجة واضحة ، أما قضية التعديل واحتساب هذه المادة وعدم احتساب تلك المادة

   . الطالب ، فالمفروض أن تعطي نتائج نهائية ال لبس فيها ألن هذا األمر تكرر ، هذه نقطة أساسية

معالي الرئيس ، نحن نتكلم اآلن كما تفضلت معاليك وتفضل اإلخوان عن اإلعالم : فعندما تكون 

سواء المرئي أو المسموع  الناس كلها تتكلم من طرف واحد ، فالتغذية فقط من الوزارة لإلعالم كله

أو وسائل التواصل االجتماعي ، فأنت الذي تتكلم وتعطي معلومات فقط من طرف واحد وليس 

هناك تغذية راجعة وليس هناك فتح مجال لإلعالم للتكلم عن االنتقادات الموجودة ومعاناة 

ا ، فهذه ليست نقطة المواطنين ، وهذا تسمعه في وسائل اإلعالم حيث يقولوا أنه ال أحد يرد علين

قوة يا معالي الوزير وإنما نقطة ضعف ، فهناك إشكالية لديكم عندما ال تردون على الناس وال 

تتفاعل معهم وال تكتب الصحافة االنتقاد الموجود أو التحقيقات الموجودة ، نحن اآلن من وقت 

   . معين هذا األمر أبداً لم يُعرض

نقطة وأرجو أن نكون منتبهين ماذا أقصد بها : فللمرة الثالثة عن  -معالي الرئيس  -كذلك سأتحدث 

حيث  2014أنا شخصيا أناقش معالي الوزير تحت هذه القبة اآلن ، المرة األولى كانت في عام 

كذلك كنت مقرر لجنة شؤون  2017كنت مقرر لجنة شؤون التربية ، والمرة الثانية في عام 

في اللجنة حتى لو لم أكن أحد أعضاء اللجنة إال أنني مهتم بهذا التربية، وهذه المرة أنا معهم ايضا 

األمر ، إذاً فنحن نتكلم عن ثالث جلسات في المجلس الوطني لمناقشة موضوع التعليم ، واإلخوة 

يعلمون اآلن أن الجلسة الواحدة احتاجوا أربعة اشهر حتى يحصلوا على المعلومات التي يوردونها 

لوزير تفضل وقال أنه سيأخذ هذه النقاط وسيضعها في خطة الخمسين سنة في التقرير ، ومعالي ا
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المستقبلية ، وأنا أرجو منه أن يأخذ الثالث توصيات والتي هي نفسها الموجودة اليوم ، فهي نفسها 

نفس الشيء لم يرد عليها أي  2017ولم يتم عمل شيء فيها ، وفي عام  2014موجودة في عام 

دراسة شاملة يقوم بها المجلس مع المواطنين ومع الميدان التربوي وينقل  ردود ، وأنت تتكلم عن

نفس اإلشكاليات ونفس األحداث ، واآلن نحن نكرر أنفسنا للمرة الثالثة ، فنرجو أن يكون هناك 

استماع للطرف اآلخر ، ونحن ال نتكلم عن المجلس اآلن وإنما عن معاناة موجودة في الميدان 

لترها ومن ثم يوصلها للوزارة بأفضل طرق الطرح وبأفضل صياغة ممكنة ينقلها المجلس ويف

للممارسات، ونحن في النهاية كلنا ندفع في نفس االتجاه ، فالوزارة هي ألبنائنا وأبناء أبنائنا ، 

فاآلن عندما نتكلم وكما تفضلت سعادة األخت جميلة نحن كالطبيب الذي يرى أين المشكلة 

رى أن هناك الكثير من العمل الجيد في الوزارة ، وهذا أمر مشكورين ويعالجها ، لذلك نحن ن

معالي  -، ولكن نحن اآلن نأخذ فقط النقاط التي نعتقد أنها بحاجة فعلية للمعالجة ، لذلك عليه

الفرق الذي وجدته في الثالث توصيات في ثالث جلسات كهذه الجلسة تأخذ كل منها  -الرئيس 

ليم عن بعد لم يكن موجودا واآلن إخواننا طرحوه وهو واضح ، تتبع خمس أو ست ساعات ، التع

الشهادات هذا لم يكن موجوداً ، وتفعيل االشتراكات والباقات ألن هذا مرتبط بالتعليم عن بعد ، أما 

كافة النقاط األخرى والتي تتكلم عن المعلمين والمنهج وضخامة المنهج وعدم توافقه مع ساعات 

ت الموظفين للترقيات والتدرج والوظيفي وغيرها من األمور الكثيرة جداً غير التمدرس واحتياجا

الموجودة ، وأنا في النهاية أتكلم وأقول أننا بالفعل فريق واحد ولكن ال بد أن يكون هناك فتح مجال 

للناس لتحاور أو حتى تنتقد في وسائل اإلعالم ، فعندما أتكلم وتصلكم المعلومة وتردون علّي يبدأ 

الوضع يتضح ألن هذا جواب الوزارة ولكن عندما تكون التغذية فقط من جهة واحدة فيصبح هناك 

إشكالية كبيرة ، وهذا الموجود اآلن في الواقع ونحن ننقله بكل شفافية ليس ألننا عندنا إشكالية ، 

ت في بالعكس ألننا ندفع باتجاه واحد وندفع ألن تتطور الوزارة ، وأنا ذكرت أننا ثالث جلسا

% منها 70وإلى اليوم ونحن نعيد أنفسنا بنفس التوصيات نسبة  2014المجلس الوطني من عام 

هي نفسها تتكرر في الثالث جلسات ، لذلك نطالب اآلن كما تفضلت معاليك أنك ستقرأها ومن ثم 

 ستتبناها في الرؤيا الجديدة للخمسين سنة القادمة ، فأتمنى أن يتم هذا األمر من خالل هذه

التوصيات الموجودة في هذه الجلسات وفي السنوات الماضية ، وشكراً معالي الرئيس ، والشكر 

   . موصول لمعالي الوزير

  معالي الرئيس : 

   . شكراً سعادة األخ حمد ، تفضل معالي الوزير

  



 

  138من  108صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 2 مضبطة الجلسة

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

عبارة عن تلخيص لكافة أسئلة اإلخوة األعضاء والتي تم اإلجابة  الحقيقة أن ما قدمه سعادة العضو

على أغلبها ، لكن مقترح منظومة التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني الذكية واستمرارها الحقيقة 

أن هذه المنظومة موجودة منذ ثالث سنوات كان يستخدمها الطلبة الموجودين للعالج خارج الدولة 

وف معينة أو حتى لمن ال يستطيعون القدوم للمدرسة ، فهي متاحة من قبل أو المسافرين لظر

ونشكر سعادة العضو على المقترح ، وسنقوم بتطويرها وستستمر إن شاء هللا وستكون متاحة في 

الظروف المناخية وللمسافرين وألصحاب الهمم ، فهي متاحة وكذلك نريد أن نوسعها بشكل أكبر 

ة وذلك بوضع محاضرات ودورات ومهارات معينة ، ويستطيع الطالب لتكون للتعلم مدى الحيا

استخدامها سواء كان أنهى الثانوية العامة وهو في الجامعة أو حتى مدى الحياة بإمكانه حضور 

دورات معينة ، وكذلك نتعاون مع الجامعات بحيث تكون منصة معرفة لدولة اإلمارات ، ونحن 

انات التعليم المفتوحة حيث يكون فيها بعض المحاضرات نعمل على مشروع آخر هو مشروع بي

، والدورات مفتوحة للدول العربية األخرى لإلستفادة من القدرات واإلمكانيات التعليميات في الدولة

وبحيث تكون دولة اإلمارات إن شاء هللا عبارة عن منارة علم يستفيد منها اإلقليم ، وكمثال على 

صل معي ولي أمر طالب من كاليفورنيا عندما أطلقنا مشروع " براعم كالم سعادة العضو فقد توا

الصغار " لتدريس الطلبة خالل ثالث سنوات اللغة العربية والمهارات ، فقد تكلم وطلب أن نفتح 

له منصة على أساس صحيح ابنه يدرس في أمريكا باللغة االنجليزية أو مناهج الطفولة المبكرة 

الثقافة العربية وبعض أخالقيات العرب وأن يحافظ على كينونته  ولكن يحرص أن يتعلم ابنه

   . كعربي ، فهذا طرح مناسب وأتوقع أنه يفيد في موضوع القوة الناعمة لدولة اإلمارات

أما بالنسبة لبقية األسئلة : فلو عدنا لمنظومة التعليم في الدولة قبل خمس أو ست سنوات ونرى 

ء في الطفولة المبكرة أو التعليم العام والتعليم العالي فيجب أن التغييرات التي حصلت عليها سوا

تُوثق وتوضع حتى يراها الجميع ، وكالم سعادة العضو جيد بأنه يجب أن ننشر اإلنجازات 

   . واألعمال التي قامت بها الوزارة في السنوات الماضية حتى تكون واضحة للناس

حر وال أحد يقيده ، والصحفي يستطيع كتابة ما يريده ،  أما اإلعالم فاإلعالم في الدولة هو ِإعالم

ونحن كوزارة التواصل مع اإلعالم موجود وقائم ونرد على الصحافة ، لكن أحيانا يكون السؤال 

   . دقيق جدا أو غير واضح ، أي كالم عام والصحافة تكتب ، ونحن دائما نعلق ونرد عليهم

أولياء األمور يتواصلون معي على الواتس أب ، حتى كذلك أبوابنا مفتوحة ورقمي موجود وأغلب 

الموجودين معنا اآلن من القيادات التربوية يتواصلون دائما مع أولياء األمور ويردون عليهم ، 

وهذا ال يمنع أن نكثف ونزيد من التواصل واإلعالم ، وقد أطلقنا مركز لإلعالم التربوي ، وهو 
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ج أشياء توعوية ويتواصل مع المجتمع ، وإن شاء هللا ترون مركز متميز في اإلعالم التربوي وينت

   . أثره في األشهر القادمة ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزير ، الكلمة اآلن لسعادة األخ خلفان عبيد السالمي

  (مراقب المجلس)  :سعادة / عبيد خلفان السالمي

   . شكراً معالي الرئيس

 اسمح لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الوزير ومسؤولي وزارة التربية معالي الرئيس ، أوالً 

على المجهود الذي قاموا به وال زالوا خالل هذه الفترة العصيبة في ظل جائحة  -حقيقة  -والتعليم 

ينكر تطور المنظومة التعليمية في الدولة تطوراً  -معالي الرئيس  -كورونا ، وكذلك ال أحد 

ى مدار العقدين الماضيين ، فهناك محاوالت ملموسة ومقدرة لالرتقاء بجودة التعليم في ملموساً عل

   . الدولة من قبل وزارة التربية والتعليم

   . السابقة والالحقة هي بمثابة دعم للوزارة وليس نقص أو تقصير منهم -طبعاً  -مالحظاتنا 

دة شذى عالي ولكن التساؤل بشكل هي حول نقطة تحدثت عنها سعا -معالي الرئيس  -مداخلتي 

   . مختلف

معالي الرئيس ، مع االعتماد الكبير على المعلمين الوافدين أصبح نظام التعليم في الدولة يواجه 

تحديات كبيرة تتصل بكيفية توفير العدد الالزم من الكوادر اإلماراتية المؤهلة لالشتغال في 

معالي  -ن يقابلها ثورة شاملة في التعليم ، حقيقة التدريس خاصة أن هناك ثورة تكنولوجية يجب أ

يتم استقدام معلمين وافدين من الخارج مع وجود معلمين مواطنين باحثين عن عمل  -الرئيس 

ومتكدسين في البيوت ، وبالرغم من أن هناك بيانات من الوزارة تؤكد تفوق المعلمات المواطنات 

على هذا التساؤل بأننا نستقدم المعلمين من الخارج  على المعلمين الوافدين يمكن للبعض أن يرد

لكفائتهم وتميزهم في المواد العلمية كالعلوم والرياضيات والفيزياء وكذلك اللغة اإلنجليزية ، إذا 

فتساؤلي أو سؤالي لمعالي الوزير هو : هل هناك مبادرات وخطط  -معالي الرئيس  -كان كذلك 

بنا لإللتحاق بالتخصصات المطلوبة للمعلمين يناسب عطاؤهم لدى الوزارة في توجيه وتشجيع طال

أسوة بالوظائف األخرى بحيث يراعي هذا الكادر الترقي واكتساب المزايا التي تحبفزه في 

االنخراط في سلك التدريس ؟ ولماذا نحن مستمرون في استقدام المعلمين من الخارج ؟ وشكراً 

   . معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . ضل معالي الوزيرتف
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  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

بالنسبة لمنظومة التعليم في دولة اإلمارات أود أن اشرح مرة ثانية أن الموجودين في كليات 

التربية في الجامعات هم عبارة عن معلمين مؤهلين لتدريس الطفولة المبكرة أو الصفوف الدنيا ، 

كما أشرت من قبل أن لدينا نقص كبير في الطلبة الذين يدرسون تخصصات البكالوريوس لذلك و

في المواد التي تُدرس في وزارة التربية والتعليم ، لذلك عملنا مع الجامعات وفهمنا منهم ما هي 

ال  -ما شاء هللا  -النوعية التي يريدونها من الطالب حتى يفتحون هذه الكليات ، واآلن هناك أعداد 

بأس بها في كليات العلوم ، ومشروع اللغة العربية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم االنسانية 

و  -وكذلك مع جامعة االمارات وجامعات الشارقة ، فبدأنا بضخ أعداد من الطلبة المواطنين 

   . في تخصصات تؤهلهم ألن يعودوا ويدرسون في الحلقة الثانية والثالثة -الحمد 

لثاني الذي فتحناه أننا سمحنا وشجعنا اإلناث اللواتي يرغبن بالتدريس في مدارس الذكور ، و الشيء ا

الحمد هذه التجربة القت نجاحا طيبا ، وهناك الكثير من المدراء واإلداريات اآلن يديرون مدارس 

أكثر لهم ،  ، وكذلك هناك معلمات مواطنات يدرسن في مدارس للذكور وهذا من أجل فتح شواغرللذكور

لكن حاليا ليس لدينا قوائم انتظار لمعلمين رياضيات أو لغة عربية او فيزياء أو درجة كمبيوتر أو تصميم 

وتكنولوجيا أو علوم صحية ، فأكثر قوائم االنتظار هي عبارة عن الطفولة المبكرة ، وهذه شواغرها 

ول شيء فتح تخصصات مع محدودة ، لكن كما أشرت هناك مشروع ضخم نعمل عليه يقوم على أ

الجامعات بحيث نشجع المواطنين لدراسة تخصصات معينة الربع سنوات حتى يحصل على العلم 

والمعرفة الكافية لمهنة التدريس للصفوف العليا ، وكذلك سلم المعلمين الذي أشرت له سابقا أننا نريد أن 

رخصة المعلم ثم يترقى في خمس أو نفتح سلم مواطنين بحيث يسمح للمواطنين الترقي مع حصوله على 

ست ساللم والمحافظة عليه وإبقاؤه في مجال التعليم ، وفتح برامج الماجستير والدكتوراة مجانا للعاملين 

   . في السلك التعليمي حتى نرفع من كفاءة وقدرات المعلمين لدينا ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . سالمي بالتعقيب الثانيشكرا معالي الوزير ، تفضل سعادة األخ عبيد ال

  (مراقب المجلس)  :سعادة / عبيد خلفان السالمي

معالي الرئيس ، حقيقة هذا الموضوع من المواضيع التي تناقش حاليا في وسائل التواصل 

خطط  -فعال  -االجتماعي ووسائل اإلعالم ، لذلك نتمنى أن يؤخذ بعين االعتبار وأن تكون هناك 

   . الموضوع ، وشكرا مستقبلية فعلية في هذا

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة اآلن لسعادة سمية السويدي
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   :سعادة / سمية عبدهللا السويدي

بسم هللا الرحمن الرحيم ، شكرا معالي الرئيس ، وشكرا معالي الوزير والفريق المرافق له ، في 

مة التعليم سواء على الحقيقة أجرت وزارة التربية والتعليم تغيرات وتحوالت متسارعة في منظو

مستوى التغيرات الجذرية في المناهج ، وكذلك في المسارات األكاديمية ، وفي تطوير المنشآت 

التعليمية ، وكذلك في تطوير قطاع العمليات المدرسية وظهور مالمح مواصفات المدرسة اإلماراتية 

يكل التنظيمي لمدارس بشأن اله 2015) لسنة 240وترتب على هذا صدور القرار الوزاري رقم (

التعليم العام ، وسؤالي هو : ما أسباب تأخر قطاع العمليات المدرسية في تسكين المعلمين األوائل 

بالرغم من مضي ست سنوات على هذا القرار ، وكذلك متطلبات هذا التسكين في متناول اليد ألن 

% من 50زين ، كذلك القرار يتطلب الميدان التربوي يزخر بالعديد من الكفاءات ومن المعلمين المتمي

   . تخفيف النصاب ، وهذا كما ورد في القرار الوزاري ؟ وشكرا معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . شكرا سعادة سمية السويدي ، تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

اختبارات تنظيمية لهذه المنظومة ، وكان العمق المعرفي غير  بالنسبة للمعلم األول نحن كان عندنا

كافي ، ولذلك تم إعداد العديد من الدورات التدريبية والتكثيفية لهم ، وأخيرا وضعنا شيء أسهل لهم 

وهو الحصول على رخصة المعلم ، فالمعلمين الذين يحصلون على الرخصة فحسب نتائجهم يكون لهم 

معلم أول ، وحاليا يوجد رئيس شعبة الدعم األكاديمي ، وهذا غير عن المعلم األولوية في تعيينهم ك

) معلم في 12) أو (10األول ، فالمعلم األول المفروض أن يكون هو الخبير في المادة وأن يدعم (

نفس المجال ، فيُفضل أن يكون هو أفضل وأكثر واحد عنده قدرة وامكانية ، فالقرار كان بأن نربط 

صة المعلم حتى يكون عنده المعايير المطلوبة ويكون هو الداعم لتطوير بقية المعلمين الذين ذلك مع رخ

ليس لديهم رخصة المعلم حتى نزيد من عدد الحاصلين على رخصة المعلمين ونضمن جودة المعلمين 

ب لهم كافة ، وفي نفس الوقت نفتح لهم إمكانية االلتحاق بالدراسات العليا ألننا نريد تخفيض النصا

   . ونعطيهم الفرصة حتى يكون عنده ماجستير في نفس التخصص ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزير ، تفضلي سعادة األخت سمية السويدي بالتعقيب الثاني

   :سعادة / سمية عبدهللا السويدي

وذكر معاليه  معالي الرئيس ، المعلمين قد يحظون بدعم أكاديمي ودعم تربوي من عدة أطراف ،

منها تجهيزاتهم لرخصة المعلم والتدريب والتخصص وغير ذلك ، لكن هذا يعتبر دعم غير كافي 
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بحكم أن الدعم التخصصي للمادة الدراسية في حاجة ملحة وخاصة في التعليم الثانوي كون أن 

كل التنظيمي نائب المدير األكاديمي أو رئيس وحدة الشؤون األكاديمية واآلن هم موجودين في الهي

في المدارس على مستوى الحلقة األولى والثانية والتعليم الثانوي ولكنهم يعتبرون غير ملمين 

بالمنهج والمادة التخصصية وليس هناك عمق في التخصصات ، والحقيقة أن هناك أهمية ألن 

ن السبب تكون هناك أولوية ملحة وضرورة ملحة لتسكين المعلمين األوائل لعدة أسباب ، وربما أ

الرئيسي ... ربما أغلب النقاط التي تطرق لها اإلخوان وأثني على كالم سعادة عائشة البيرق عدم 

وجود مرجعية تخصصية للمواد الدراسية في ظل غياب التوجيه الفني وعدم اعتماد أو إقرار 

من خالل  الموجه المقيم في المدارس ، وهذا يشكل تحدي كبير كان من الممكن أن تعالجه الوزارة

في المدارس نطالب المعلم بتفريد  -معالي الرئيس  -إقرار أو تسكين المعلمين األوائل ، نحن 

التعليم والتمايز ومراعاة الفروق الفردية واستخدام الذكاءات المتعددة ، فالمعلم يتعرض في الصف 

و رياضي ، لمجموعة من الطلبة ، قدي يكون هناك طالب سمعي أو بصري أو حركي أو منطقي أ

وبالتالي فهو بحاجة إلعداد خطة لمراعاة الفروق الفردية والتمييز المهارات بينهم ، فإذا لم تحصل 

على دعم وتخصص أعتقد سيكون هناك في تحدي ، وكان باإلمكان معالجة هذه القضية من خالل 

  المعلمين األوائل بحيث يكون عندهم عمق وفهم أكبر.

، ومستهدفات األجندة الوطنية تركز على تقييم  2021ارف معالي الرئيس ، نحن على مش

طلبتنا ضمن أفضل طلبة في العالم في  المهارات والمعارف ، وطموحات قيادتنا الرشيدة أن يكون

القراءة والرياضيات والعلوم ، وأهمية وضرورة تسليح الطلبة بمهارات القرن الواحد والعشرين 

) 18هناك ( 2015) لسنة 240كرت في القرار الوزاري رقم (وإستدامة التعليم النوعي ، وكما ذ

مهمة للمعلمين األوائل أنا أعتقد لو تم تسكينهم سيكون له تأثير مباشر وقوي على مخرجات التعليم 

وإحداث التكاملية والشمولية في بناء قدرات وكفاءة المعلمين سواء كانت المهارات التربوية أو 

، سيكون لهذا دور في زيادة فرص التطوير االحترافي والتطوير المهنيالمهارات الفنية ، وال شك 

أن نُخرج أو يتم تصنيف حتى المعلمين على مستوى أفضل معلم في  -معالي الوزير  -نحن نطمح 

الرياضيات أو أفضل معلم في الكيمياء أو الفيزياء ، واليوم على موقع الوزارة موضوع خبر أن 

لوم اإلنسانية تدعم في األمور البحثية وفي اختيار للمعلمين أو الباحثين في جامعة محمد بن زايد للع

الفيزياء والكيمياء ، نحن نتمنى أن تكون البداية في مدارسنا بحيث يكون هناك مخرجات نوعية 

في هذا الجانب ، وأنا هنا ربما أختزل كل الكالم الذي في موقف استحضره من الواقع خالل 

زير في أحد األيام إلى مدارس الثانوية حيث كنت برفقة معالي الوزير ودخلت زيارات معالي الو

معه موقف تعليمي حيث كانت مدرسة الفيزياء تقوم بعرض مادتها بشكل تقليدي جداً ولكن حنكة 
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معالي الوزير حقيقة ومهاراته ، وهنا أود القول أن المصادفة كانت أن الدرس كان في مادة 

معلمة بطريقة تقليدية وعدم إثارتها الدافعية وعدم وجود تشويق للطالبات في الفيزياء ،  وعرض ال

نهاية الموقف التعليمي تدخل معالي الوزير بحيث عرض المعلومة التي لم تستطع المعلمة 

توصيلها بشكل جيد للطالبات بحكم عمقه وتخصصه في مادة الفيزياء استطاع أن يربطه بواقع 

الحصة إلى جو تفاعلي فيه تشويق وإثارة ، فأعتقد أنه أعطى درساً الموقف التعليمي وتحولت 

   .... كبيراً لن تنساه المعلمة

  معالي الرئيس : 

أعتقدت أنك استنفذت الوقت يا أخت سمية لكنك في المداخلة األولى لم تأخذي كامل الخمسة دقائق 

   . لذلك سنعطيك المجال لتكملي مداخلتك ، تفضلي

   :هللا السويديسعادة / سمية عبد

ما أود قوله أننا نحتاج للشمولية والتكاملية في بناء الطلبة من خالل تعزيز الجانب التخصصي 

للمعلمين ، فهذا سيقضي على الكثير من التحديات ، وشكرا معالي الوزير على حرصه واهتمامه 

   . وسعة صدره

  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير

  هيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)معالي / حسين بن إبرا

شكرا معالي الرئيس ، سعادة العضوة ، نحن نتكلم عن المعلم األول ، وهذا مشروع لطموح كبير 

وأهداف سامية ، لذلك ال نريد العجلة في هذا المشروع ، فعندما تريد تعيين شخص على منصب 

هذا التخصص ، والمعلم األول يكون مثل  يجب أن يكون لديه الكفاءة والمهارة والقدرة حتى يدير

الخبير أو المختص في هذا المجال ، فوجود الرخصة كبداية في السلم مهمة جدا على أساس حتى 

يكون لديه الحافز والدافع ليطور في المنظومة التعليمية ، كذلك المعلم األول كما تعلمين يا أخت 

داد المعلمين ال تكفي ، لذلك أحيانا يغطي المعلم سمية أحيانا ال يكون لمدرسة واحدة إذا كانت أع

األول مدرسة أو مدرستين ويتابعهم ، وبعد ذلك يأتي سلم المعلمين بمعلمين أرقى من المعلم األول 

أو المعلم الخبير أو المعلم المختص ، فهؤالء يكون لهم سلم تعليمي آخر ، وهؤالء يشرفون على 

المعرفي الذي نبحث عنه نحاول تشجيع الكوادر المواطنة ألن أعداد أكبر من المعلمين ، والعمق 

يأخذوا هذه المناصب بعد تأهيلهم بشكل صحيح ، وإن شاء هللا ننجح في ذلك ، وأتوقع أنه في شهر 

نكون انتهينا من عدد ال بأس به بالنسبة لرخص المعلمين ونبدأ بعدها بإطالق المشروع إن شاء  3

   . ات ، وشكراهللا ، وسنوافيكم بالمستجد
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  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزير ، الكلمة اآلن لسعادة يوسف عبدهللا الشحي

   :سعادة / يوسف عبدهللا الشحي

وزير  -شكرا معالي الرئيس ، والشكر لوزارة التربية والتعليم متمثلة في معالي حسين الحمادي 

م عن بعد ، وعلى الجهد الذي قاموا به خالل " التربية والتعليم وفريق عمله على نجاح تجربة التعل

ً فخورين بهذا العمل المميز والتطور الملموس إال أن هناك  19جائحة كوفيد  " ، ونحن جميعا

   : بعض التحديات منها

أمر سيدي صاحب  2012معالي الرئيس ، الحافز مهم للحفاظ على العطاء المستمر ، ففي سنة 

) 7782 " بمكرمة للمعلمين العاملين في قطاع التعليم بترقية (السمو رئيس الدولة " حفظه هللا

معلم ، وتم ترقية مجموعة كبيرة إال أن هناك عدد من المعلمين لم يحصلوا على هذه المكرمة ، 

سؤالي هو : هل هناك خطة لترقية المعلمين الذين لم يحصلوا على هذه الترقية ؟ وشكرا معالي 

   . الرئيس

  معالي الرئيس : 

   . تفضل معالي الوزير

  معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي : (وزير التربية والتعليم)

معالي الرئيس ، سعادة العضو ، أعتقد أن هذا الموضوع تم إثارته في جلسات سابقة للمجلس    

الوطني ، فهناك مكرمة أساسية كانت األولية هي مكرمة شملت جميع المدرسين على مستوى دولة 

ت وتم تطبيقها ، وجاء بعد ذلك كشف معين بأسماء معينة من المعلمين بمكرمة خاصة لهم اإلمارا

بسبب ظروف معينة تم اعتمادها والموافقة عليها ، وتم منحهم هذه المكرمة ، لكن هناك سوء فهم 

ان هذه المكرمة الثانية يجب أن تشمل جميع المعلمين وهذا غير صحيح ، فكان لها ميزانية محددة 

سماء معينة وتم تطبيقها ، وممكن أن يتابع سعادة العضو معنا إذا كان هناك تفاصيل إضافية وأ

   . حول هذا الموضوع ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزير ، تفضل سعادة يوسف الشحي

   :سعادة / يوسف عبدهللا الشحي

ً هذه المعل ومات استقيتها من الميدان من شكرا معالي الرئيس ، شكرا معالي الوزير ، طبعا

المعلمين والعاملين الذين لم يترقوا بالرغم أن أصدقاؤهم بنفس سنوات الخدمة ترقوا لكن هذه 
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المجموعة لم تترقى ، فأتمنى لو تكون هناك لجنة معالي الرئيس لدراسة هذا الموضوع ألنه يشكل 

  في هذه الفترة، وشكراً. هاجسا قويا للمعلمين الذين لم يترقوا

 معالي الرئيس :

 حي، معالي الوزير تفضل.ششكراً لسعادة األخ يوسف ال

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

كانت ألعداد معينة وألسماء معينة وبميزانية معينة، نعم كما أشرت سابقاً أن هذه المكرمة المعينة 

لكن طبعاً الترقيات في وزارة التربية موجودة وحسب تقييم األداء يتم تنفيذ هذا اإلجراء ونحن ال 

  نتوقف، ولكن يتم حسب منظومة التقييم وسنوياً هناك ترقيات مالية أو درجات.

 معالي الرئيس :

 اآلن لسعادة أحمد عبدهللا الشحي تفضل.الكلمة شكراً معالي الوزير، 

  سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لوزارة التربية ممثلة بوزير التربية، تعد مناقشة موضوع 

سياسة التربية والتعليم من المواضيع المهمة التي يحرص عليها المجلس الوطني االتحادي ألنها 

كل فرد يعيش في هذا الوطن، اليوم هناك بعض الكتب المدرسية لبعض ذات أهمية باألسرة ول

الفصول لم تطبع، حيث طبعت كل الكتب إال بعض الكتب التي عليها تقييم معين، والكتب التي 

ليس عليها تقييم تمت طباعتها مثل كتاب التربية الوطنية واالجتماعيات، حيث قالوا لهم أنها 

يم، وكتب الرياضة والسنع والفنون البصرية طبعت وصرفت عليها ستكون الكترونية وعليها تقي

  مبالغ كبيرة، لماذا لم يصرف على الكتب التي عليها تقييم؟ وشكراً.

 معالي الرئيس :

 شكراً، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

اس، الهدف إخواني من التنويع ما بين كتب مطبوعة كتاب الدراسات االجتماعية عليه تقييم وقي

وكتب الكترونية هو تغيير ثقافة، بحيث يجب على الطالب أن يتعود على الكتب االلكترونية ويتعلم 

منها، وربما هناك كتاب كامل يتم طباعته ونحذف منه فصل أو عدة دروس ونجبر الطالب على 

االلكتروني، وذلك ألن التوجه العالمي خصوصاً في  أن يتعلم على القراءة واالطالع على الكتاب

الجامعات فإن أغلب الكتب تكون الكترونية، ويجب على الطالب أن يتم تجهيزه من اآلن على 

التعود والتفاعل والدراسة من الكتاب االلكتروني، الميزة يا إخواني في الكتاب االلكتروني عن 

 فيه مواد داعمة في الكتاب، إذا كانت هناك فقرة معينة الكتاب الورقي أن الكتاب االلكتروني أوالً 
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ولم يفهمها الطالب فيمكنه أن يضغط على زر ويعرض له فيديو يشرح هذه العملية بطريقة 

  مختصرة معدة من خبراء ليتم فهم المعلومة بشكل أفضل من قراءة الكتاب ورقياً.

أسئلة بسيطة تكشف لنا هل الطالب تعلم الشيء الثاني أنه ربما في بعض المرات نستطيع أن ندخل 

في الكتاب الورقي ولكنها متاحة في  ندمجهاالموضوع أم ال وهذه األمور كلها ال نستطيع أن 

الكتاب االلكتروني، وتوجه الوزارة في المستقبل أن نكثف من الكتب االلكترونية ونقلل من الورقية 

ً إلى كتب تفاعلية إال إذا كان الطالب يحتاج لألوراق مثل الرسم وا لفن، نريد أن نتحول تدريجيا

الكترونية مدمجة، فيها تقييم وقياس وفيها فيديوهات وفيها ألعاب تعليمية يتم دمجها في هذه الكتب 

مما يجعل الطالب متشوق بشكل أكبر وبالتالي يتعلم أكثر ويكتسب مهارات أكثر، وفي نفس الوقت 

الب ألن التفاعل االلكتروني بأسلوب القراءة وتتبع أسلوب النظام أو المعلم يستطيع متابعة الط

القراءة وسرعتها والنظر على الشاشة عن طريق الكاميرا ربما يخلق بيانات كبيرة مما يتيح إنشاء 

ملف الكتروني للطالب يساعد في دعمه وتطويره مهاراته إن شاء هللا في المستقبل القريب، 

  وشكراً.

 معالي الرئيس :

 معالي الوزير، سعادة األخ أحمد الشحي هل لديك تعقيب آخر؟ تفضل.شكراً 

  سعادة/ أحمد عبدهللا الشحي:

ونحن مع التطور االلكتروني  –تعقيب معالي الرئيس بخصوص المواد التي عليها تقييم نتمنى 

ب ولكن أسوة بالكتب التي عليها تقييم نتمنى أنه بدالً من أن تصرف المبالغ على كت –الموجود 

  الرياضة أن تصرف على التربية الوطنية.

-300معالي الرئيس، بخصوص المناطق السكنية الحديثة والمجمعات السكنية التي فيها أكثر من 

بيت، هذه المناطق تحتاج إلى مدارس تكون قريبة من أهالي هذه  1500بيت إلى  1000

بعين االعتبار هذا الموضوع  المناطق، فال أدري معالي الرئيس أتمنى أن تأخذ وزارة التربية

بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بحيث عند البدء ببناء هذه المجمعات السكنية العمل على 

  بناء المدارس في هذه المناطق، شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لوزير التربية.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادتك، تفضل معالي الوزير.

 بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)معالي/ حسين 

شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضو على هذه المداخلة، صحيح نحن بدأنا العمل مع وزارة 

الطاقة والبنية التحتية قبل ثالث سنوات وهناك لجنة مشتركة بيننا وبينهم إلعداد تصور حول 
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وبدأنا بوضع معايير مساحة تصاميم سواء  المساحات التي من المفترض تخصيصها للمدارس

كانت للرياض أو الحلقة األولى والثانية والثالثة وكيف ستكون حركة الطالب، حتى حركة النقل 

ً هناك مجمعات  ً تطبق، طبعا للباصات والدخول والخروج من المناطق وهذه فكرة ممتازة وحاليا

منا ببناء مجمع تعليمي كبير في منطقة معينة سكنية تم إنشاؤها في السابق وهناك في رأس الخيمة ق

ً هناك  جديدة ولكن لم تكن هناك خطة لها، ولكن المجمعات الجديدة الجاري العمل عليها حديثا

توافق كبير بيننا وبين وزارة الطاقة والبنية التحتية، ولدينا عضوة في هذه اللجنة وهي فوزية 

املة األدوار لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في غريب وهي متواجدة معهم دائماً لوضع خطة متك

  هذه المناطق، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 سعادة الدكتورة نضال الطنيجي تفضلي.شكراً معالي الوزير، 

  سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، لدي نقطتين حقيقة تتعلقان بالمناهج، ولربما اللجنة مشكورة في تقريرها 

المعلم والطالب وولي األمر هو ثقافة المنهج،  يواجه) أشارت إلى أن أول تحدي 14في الصفحة (

حقيقة تحدي كبير وال أتخيل أن هناك منهج ال يستطيع المعلم استكماله في نهاية السنة الدراسية، 

وال يستطيع تحقيق المستهدف حسب الخطة وفي المقابل تحرم حتى الطالب من متعة أن يطبق 

اء السريع منه، ينتهي الفصل األول وسيدخل الفصل ويمارس ما يتعلمه، كثافة المنهج ويجب االنته

الثاني، أعتقد أن هذا ليس هو الخطة أو الرؤية للوزارة التي وضعتها في البداية أننا ال نريد أن 

نجعل التعليم عبارة عن حشو وحفظ ما هي إال معلومات نستطيع تزويد الطالب فيها بدون أن 

  ننظر إلى موضوع المهارات.

ية في المناهج غير الكثافة هي الصعوبة، كثير من أولياء األمور الذين أسمع منهم أن النقطة الثان

بعض المناهج صعبة جداً، حقيقة يتعذر فيها على المعلم نفسه المطلوب منه تقديم الحصة المدرسية 

بكفاءة، يصعب على بعضهم أن يفهموا بعض الدروس في المناهج، فاقد الشيء ال يعطيه معالي 

، مستحيل اليوم مدرس يقف وهو غير متمكن من المادة التي يقدمها ألن المنهج صعب، الرئيس

وهذا شيء وال نتوقع أيضاً من ولي األمر في البيت أن يستطيع أن يساعد ابنه في الدراسة والتعلم 

مطلوب اليوم حيث أن كل ولي أمر مطلوب أن يدرس ابنه، الحقيقة من المفارقات التي أحب أن 

شخصياً تواصلت معها تذكر لي عندما أمام الوزارة الموقرة، أن أم متعلمة بل هي طبيبة أذكرها 

تدرس أبناءنا بعض الدروس فإنه يصعب عليها أن تشرح لهم، بل تحتاج لدراسة المادة بنفسها 

دراسة متأنية لحين استيعاب هذا الدرس، موقف آخر مع أب حريص على تدريس أبناءه وهو 
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ة عريقة في أمريكا يؤكد لي أن بعض الدروس الموجودة في مناهج أبناءه مهندس خريج جامع

، أنا ال أدري ماذا كان المغزى من هذا الموضوع وحقيقة هناك مشابهة لدروس درسها في كليته

مواقف كثيرة تؤكد لي هذه الجزئية، أنا كان لدي خيارين، خيار أن آتي بنماذج من هذه المدارس 

لثاني بأن الوزارة حريصة على مراجعة مناهجها وموضوع الصعوبة اسمحوا أو أني أثق، الخيار ا

لي أريد إيصال نقطة معينة أن يكون المنهج صعب على الطالب ولك أن تتخيل أن تكون هناك 

تحديات أخرى، يدرس الطالب المنهج بغير لغة األم، هذا تحدي عليه، الطالب مطلوب منه أن 

جهاد للطالب ولك أن تعرف مدى المشاعر السلبية التي تنتج عن هذا يجتهد وهذا االجتهاد يسبب اإل

الشيء في نفس الطالب تجاه التعلم والمدرسة، شيء صعب يجعل الطالب ال يرغب في االستمرار 

  في هذه المادة أو دراسة هذه المناهج الصعبة.

ج متدنية تسبب النقطة الثالثة هي: ما هو المغزى من صعوبة المنهج ومن ثم تكون هناك نتائ

إرباكاً؟ بالتالي ترجع الوزارة مرة أخرى لتغيير نتائج التقييم ألن كانت هناك مناهج صعبة 

والطالب لم يوفق ولم يستطع الحصول على درجات مناسبة له، أعتقد أن هذا بحاجة لمراجعة 

رضي على مالحظة زميلنا األخ خلفان الشامسي عندما ذكر سلوكيات غير م –حقيقة  –وسأقف 

عنها من قبل أولياء األمور، اسمح لي أن أتخيل شيء معين في بالي عندما يكون هناك منهج 

صعب ومكثف فإن الطالب يلجأ فيه للمعلم الذي ليس لديه الوقت الكافي، وبالتالي يلجأ لولي أمره 

يرجعوا وبالتالي ال يستطيع ولي األمر مساعدة ابنه، ما هي السلوكيات التي تفرض على هؤالء أن 

مرة أخرى للمكتبات ليدفعوا مبالغ أو يحتاجون لمدرسين خصوصيين، هذه كلها تؤدي لسلوكيات 

سلبية وقبل قليل كلنا باإلجماع ذكرنا أنها سيئة وهذه مردها أن هناك أسباب أخرى يجب أن تعالج، 

ج سلبية الحقيقة، أنا إذا كنا ال نراعي المستويات واالستعداد واإلمكانيات فبالتأكيد ستظهر لدينا نماذ

  أؤيد الوزارة وأشكرهم على أنهم حريصين...

 معالي الرئيس :

 هل ستكملين نفس المداخلة مرة واحدة؟ حسناً ستأخذين مداخلة ثانية، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

صحيح أننا في دولة  –ين فإن مناهجنا عبارة عن مناهج أوالً بالنسبة للمناهج يا إخواني لنكن واقعي

، نعم هي في الثانوية العامة، صراحة يا إخوان -اإلمارات  وال أعرف عن أي مادة تتكلم األخت 

يجب أن يكون لدينا تقبل، من الصعب أن تقوم دكتورة بتدريس الفيزياء، هذا ليس تخصصها وهي 

صص، لماذا أقول درست طب، المهندس يدرس أحياء فهذا صعب، الثانوية العامة تحتاج إلى تخ

أن المعلم يجب أن يكون حاصالً على بكالوريوس أربع سنوات تخصص، صاحب المعرفة يجب 
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أن ينقل المعرفة الصحيحة للطالب، ولو نظرتم إلى كتاب الفيزياء في اإلمارات واطلعتم على 

نفس أو بريطانيا فسترى أنه نفس المنهاج وهو متشابه، كتاب الفيزياء ألمريكا أو سنغافورة 

والعمق المعرفي والمهارات المطلوبة في االختبارات، نحن ال نستطيع أن نخفض المهارات 

  مستوى المناهج بطريقة صفين أو ثالثة صفوف كفارق عن دول العالم األخرى، هذا أول شيء.

أنا من تجربتي السابقة كانت هناك ولية أمر تقول لي أن مناهج الصف الرابع صعبة والطالب ال 

ني اسم المدرسة والصف، وبعد يومين ذهبت للمدرسة وحضرت الحصة ين، فقلت لها اعطيفهمو

وسألتهم: من منكم ال يفهم المادة العلمية؟ لم يرفع أحد يده وقالوا نحن نفهم المنهج، فطلبت من أحد 

الطالب الخروج ليشرح لي الدرس على السبورة وقامت بفعل ذلك، والمعلومة التي كانت تتحدث 

هناك أناس تصمم ، فاهمةها، ولكن البنت كانت سهي عن الجينات، وبصراحة أنا لم أدرعنها 

المناهج من واقع خبرة وهم يعرفون ماذا يمكن أن يعطون الطالب من عمق معرفي مناسب بفكرة 

معينة، ثم في التعليم العام يا إخواني يجب أن تكرر المعلومة مرة ومرتين وثالث مرات وربما 

تثبت المعلومة في ذهن الطالب، أنا إنسان كمهندس أو كدكتور أو كمحامي أو  ست مرات حتى

موارد بشرية أرى هذه المعلومة مكررة وأقول عنها حشو، هي ليست حشو يا إخواني، بل هي 

لمعرفي مختلف حتى تثبت تكرر ولكن العمق المعرفي مختلف، من صف إلى صف العمق ا

كم عن هذا مجال للدكتور حمد اليحيائي ليحدثأترك الويتم تطويرها، وبعد ذلك سالمعلومة 

  الموضوع ألنه أكثر عمقاً في هذا الموضوع بعد إذن معاليكم، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 تفضل يا دكتور.

  سعادة/ د. حمد اليحيائي: (وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم)

لى إفادة معالي الوزير بشأن بنية المناهج، هناك شيء مهم جداً في شكراً معالي الرئيس، ال نطيل ع

المناهج، اليوم في هذه الجلسة الموقرة سمعنا مصطلحين، الصعوبة والتسطيح، علينا فعالً أن نقدم شيئاً 

متوازناً، وهذا الشيء المتوازن هو ما يضمنه اإلطار الوطني للمعايير، هناك (بنش مارك) كما تفضل 

المقارنات المعيارية تضمن أن ما نقدمه من مناهج تم تقديمه بشكل متوازن يضمن تلبية جميع  معاليه،

متطلبات العمق المعرفي والمهاري والسلوكي للطالب على مستوى جميع المواد، التسطيح لن يخدم 

طالبنا، تقديم المادة بالعمق المعرفي المناسب بشكل متكرر سيضمن أن هؤالء الطالب سيكونوا 

  تحقات االنتقال القتصاد المعرفة، وشكراً.قادرين على تلبية مس

 معالي الرئيس :

 شكراً، دكتورة نضال تفضلي بالتعقيب الثاني.
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  سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

اسمح لي أن أؤكد للوزارة أن ما تقدم فيه الوزير من رد بالنسبة لنا يمثل خططكم واستراتيجيتكم 

ونحن نؤيدكم فيما يتم طرحه، لكن ما تسمعونه من أعضاء المجلس الوطني هو واقع الميدان وهذا 

في  –معاليك  –تقرير اللجنة متاح للحكومة وهذا ليس كالم من عندي وأعتقد أنكم تتفقون معي 

شيء مهم، أن نجاح الخطط واالستراتيجيات أساسها العناصر واألفراد المعنية بنجاح التنفيذ، ألن 

إحباط ولي أمر وإحباط مدرس وطالب لن يحقق نجاح ما تسعون إليه، أعتقد أنكم حريصين جداً 

صياً في الوزارة على هذا الموضوع، والنقطة التي ذكرتها أؤكد لكم أنها ليست مالحظة مني شخ

أو ادعاء ما بين صعب وتهميش أو تسطيح ألن في النهاية كل ما يهمنا هو أن يخرج الطالب 

ً لديه معارف ويكون لديه مبادئ وسلوكيات صحيحة وال يجب أن نهمل هذا  بمهارات وأيضا

ربما تراجعت ألن كان لديها نظام تعليمي ال يتناسب مع  –لألسف الشديد  –الجانب، ألن الدول 

ها وإن شاء هللا نحن أبعد بكثير من هذا الموضوع، وأنا أخشى على الوقت ولو سمحت لي مستقبل

معاليك أن أذكر أن هناك جزئية تم فيها ذكر نصاب المعلم المرتفع، فأرجو أن يتم مراعاة شيء 

سية االجميع أكد عليه وهو أن المعلم من غير الساعات التدريسية يقضي وقتاً للتحضير للحصة الدر

عداد المادة وهذا جزء من عمله ومهامه والبد أن تدعموا المعلم، اليوم المعلم مطلوب منه أن وإل

يدخل الورشات ودورات تعليمية وهذا كله يؤدي إلى نوع من أنواع الضغوطات هذا غير األعباء 

وهذه توصية لو  –اإلدارية وال أحب أن أسترسل كثيراً، أنا أؤيد ما ذكرته أن البد أن يكون 

هناك فصل للهيكل الوظيفي واالمتيازات المقدمة للمعلم بخالف الكادر اإلداري هذا إذا  –سمحتم 

كنا حريصين على أن نبقي المعلم في هذا المكان وإذا كنا حريصين على أن نقدم له التقدير فيجب 

يوم أن أن يكون له هيكل وسلم درجات وترقيات مختلف عن الكادر اإلداري ألن أكثر ما نعانيه ال

المدرس يريد ترك عمله ليصبح إدارياً، النقطة التي أريد أن أؤكد عليها ألنها ذكرت في التوصية، 

ورجائي للوزارة أن ال تنتظر على هذه التوصية لتأخذ مجراها المعتاد ألن موضوع عدم توفر 

ا يتعرض المعلم وقات طالبنا وطالبكم عندمالمعلم البديل هذا واقع أحب أن أنقله لكم، كثير من األ

قد يمتد لفصل دراسي أو المعلمة لظرف يضطر للغياب لفترة زمنية ال يتوفر المعلم البديل ألشهر 

كامل وبالتالي يحرم الطلبة من إنهاء المنهج المقرر عليهم لعدم وجود وتوفر المعلم البديل، هذا 

م في هذا الجانب لكن شيء خطير وقد وجدت هذا األمر كتوصية وأنا أشكر اللجنة على اجتهاده

رجائي أن ال يبقى ضمن إطار عمل التوصيات التي يرفعها المجلس الوطني دائماً، في النهاية 

أحب أن أقول جزئية أن الوزارة حقيقة عملكم يختلف عن عمل كل اآلخرين، هي ليست وظيفة وال 

قادمة، فاألجيال شيء محدد بفترة وجودكم ألن ما تزرعونه اليوم سنجنيه بعد الخمسين سنة ال
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القادمة تحتاج إلى جهد أكثر ومشكورين على ما تقدمونه، لكن مطلوب منكم الجهد األكبر 

ومطلوب منكم رجاًء االستماع، ألن ما بين أن تخطط وما بين أن تنفذ وما بين أن تحصد النتائج 

طة جيدة في مراحل يجب أن يكون هناك أخذ وعطاء، ألنك عندما تضع خطة وتعتقد أن هذه الخ

وهي جيدة، أنا أتفق مع كل ما سمعته من الوزارة وأنه جيد، لكن ما بين ما تضعونه وما بين ما 

وبيئة يصل إلى الميدان ويقدمه الميدان بمختلف المستويات والقدرات من مدرسين وإداريين 

أتمنى أن كل  تعليمية تتفاوت من منطقة إلى أخرى هذه تحتاج كثيراً منكم إلى مراجعة، وبالتالي أنا

ما يقدم في المجلس الوطني في هذه الجلسة وما قدم في الجلسات السابقة من مالحظات أخشى أن 

ال تتكرر وال يكون فيها أخذ إجراء سريع بالتالي تتراكم األمور، جزئية ذكرها سعادة الزميل حمد 

االستعجال في حل بعض الرحومي حينما قال أننا نتكلم عن نقطة امتدت لسنوات، أنا أعتقد أن عدم 

  اإلشكاليات فعالً يدعها تتحول إلى مشكلة كبيرة، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 ممتاز فقد انتهيت في الوقت المحدد، تفضل معالي الوزير.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

ً أن المنظومة التعليمية هي شكراً على المداخلة معالي الرئيس وسعادة العضوة، كما أشرت  سابقا

منظومة متكاملة يا إخواني والتطوير فيها مستمر، التقرير الذي تعطونا إياه نحن نطلع عليه 

وندرسه ونحلله ولكن ننظر إلى األرقام بطريقة علمية، ولدينا مركز بيانات يجمع هذه البيانات 

ات ال فرق بين منطقة ومنطقة أخرى، بشكل كبير وهائل، وأؤكد معلومة مهمة أن في دولة اإلمار

بل حريصين كل الحرص أن جودة التعليم تكون في كل إمارة وكل منطقة من المناطق وحتى في 

المناطق النائية وبنفس الجودة والقدرات واإلمكانيات ألن هؤالء عيالنا في النهاية وال نفرق فيما 

  بينهم.

تهم فهم األساس يا إخواني في أي منظومة تعليمية الشيء الثاني، بالنسبة للمعلمين وتطوير مهارا

وقدراتهم وإمكانياتهم تلعب دوراً كبيراً في نجاح أي منظومة تعليمية وكذلك القيادات التربوية، 

لذلك هناك اهتمام كبير بالمعلمين وتوفير التدريب لهم وكذلك التعاون مع الجامعات لرفد الميدان 

 % يكون هناك10% أو 5بمعلمين جدد وهذه سنة الحياة، في أي منظومة أو في أي مؤسسة 

تجديد دماء سنوياً، وإذا لم يكن هناك معلمين بالكفاءة العالية والمهارات المطلوبة فإن النظام يبدأ 

بالضعف، فاآلن و الحمد بالتعاون مع الجامعات ووجود خطط لتخريج معلمين ذوو كفاءات 

يدرس  عالية وحسب احتياجات الخطة التعليمية حتى الطفولة المبكرة فإن معايير المعلم وماذا

وماذا يتعلم تم تغييرها بالكامل وتم االشتراط على الجامعات بتطبيق هذه المعايير الجديدة وتغيير 
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شرت أن هذا استثمار أحتى المواد الدراسية والعمق المعرفي فيها، فالمنظومة تسير اآلن وكما 

مهم جداً في أي  للمستقبل وسنجني ثماره بعد خمس أو سبع سنوات لكن هذا مستقبل دولة، والتعليم

دولة لنمو أي اقتصاد لذلك نحن ننظر لها كمنظومة متكاملة ونعمل على جميع المحاور لنطورها 

ونحّسن منها ونقدم األفضل ألبنائنا الطلبة سواء المواطنين أو المقيمين على أرض اإلمارات ألننا 

ادي واالزدهار في دولة كلنا نشكل كتلة واحدة تساهم بشكل كبير إن شاء هللا في النمو االقتص

  اإلمارات.

لكن يجب أن يكون لدينا تقبّل للتغيير، عند التغيير من اقتصاد معين إلى اقتصاد آخر حيث هناك 

الثورة الصناعية الرابعة قادمة والذكاء االصطناعي سيدخل وأمور أخرى كثيرة تغيرت وأسلوب 

دث وكم هي الوظائف التي نحصرها وكيف بيّن لنا كم هو التغيير الذي سيح 19الحياة تغير، كوفيد

ال تحتاج ألن نستشرف المستقبل، فهذه السنة دفعتنا لعشر نجهز أبناءنا للمستقبل، كل هذه األمور 

سنوات لألمام، نحن في الوزارة والعديد من الجهات الحكومية استفادت من هذه التجربة في عمل 

في هذه المؤسسات وحتى في المنظومة وإدراج فكر جديد العديد من المسرعات والممكنات 

هي سنة تحضيرية كبيرة وسيكون فيها تجميع العديد من  2021-2020التعليمية، وإن شاء هللا 

األفكار واآلراء والمقترحات ووضع خطة للمستقبل ولكن هذا ال يعني أن ننسى الماضي ال، بل 

ة مفتوحة وحبذا لو نجد فرصة أكبر نبني على الماضي ونسير للمستقبل إن شاء هللا وأبواب الوزار

لشرح المنظومة بالكامل ألن كلما تعرفنا أكثر على هذه المنظومة وماذا يحدث فيها وكيف تعمل 

يتكون فهم أكبر ونستطيع االستفادة من آرائكم ومقترحاتكم وأفكاركم حول تطويرها، حتى دور 

يحضرون للمدرسة في يوم السبت، ليابان رأيت أولياء األمور لزيارة في ولي األمر وقد كنت 

وسألتهم لماذا تأتون للمدرسة في يوم السبت وقالوا أن بعض األبناء مستواهم ضعيف وقد أحضروا 

األبناء لتقويتهم واحتراماً للمعلم قاموا بإحضار أبنائهم للمدرسة، وقد تحدثت مع أحدهم وسألته هل 

هذا ليس من عمله بل من واجب المدرسة أدخلت ابنك في المناهج وفي تقويم القياس فقال أن 

ي أمر أوفر البيئة المناسبة البني، نحن مشكلتنا لمناهج والتقييم والقياس، أنا كولوالدولة، وضع ا

أننا نريد أن نفتح التعليم ونناقش فيه المناهج والتقييم والقياس، من األفضل أن نتركه ألهل الخبرة 

في التقييم والقياس وهناك أناس تير والدكتوراه ألن هناك أناس مختصين من حملة الماجس

مختصين بالمناهج وأناس مختصين بالسلوكيات الطالبية، هم أهل االختصاص، هم أهل الخبرة، 

الخبرات التعليمية تقيم المناهج، وحتى أنتم إخواني في المجلس الوطني ربما تأتون ببيت خبرة إذا 

عمق معرفي، ولكن يجب أن تكون نظرتنا وفكرنا  أردتم االستنارة بأمور معينة للحصول على

علمي ودقيق ألننا نبني للمستقبل يا إخواني، وال يجب أن يكون لدينا شعور أو أحدهم قال لي، ال، 
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يجب أن نأخذ كل شيء مبني على أسس علمية دقيقة وواضحة مقارنة بالدول األخرى، نقارن 

للمنظومة التعليمية في فنلندا، لديهم المادة  أنفسنا بكوريا وسنغافورة، حتى أن هناك سوء فهم

فالناس تعتقد أن الدراسة في فنلندا لنصف في الصباح وفي العصر لديهم دراسة مفتوحة، األساسية 

يوم، ال يا إخواني، لهذا نحن نقوم بعمل دراسات معيارية بيننا وبين دول أخرى ولدينا تقارير 

قييمها ومعادلتها في دولة اإلمارات، ومن يحب كثيرة عن كل منظومة وكيف تعمل وما هو ت

االطالع على هذه األوراق واألبحاث فهي متاحة للجميع، وشكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة 

  العضوة.

 معالي الرئيس :

 حميد علي العبار الشامسي تفضل سعادتك.الكلمة اآلن لسعادة شكراً معالي الوزير، 

  سعادة/ حميد علي الشامسي:

شكراً معالي الرئيس، مداخلتي عبارة عن اقتراح وإن شاء هللا تتقبله الوزارة، معالي الرئيس نحن على 

وزير التربية والتعليم والوزارة بشكل عام في رعاية  –ثقة بدور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي 

  النفسية للطلبة.الطلبة من جميع النواحي، وكلنا نعلم أهمية الناحية الصحية سواء العضوية أو 

معالي الرئيس، وجود األخصائي النفسي في المدارس ضروري لما له من أثر إيجابي كبير في 

اكتشاف حاالت تقع بين الطلبة لحمايتهم من أصحاب السوء والمخدرات وغيرها من المشاكل 

لقوات المحيطة بهم، وقد قامت الوزارة مشكورة بتعيين مجموعة من المتقاعدين العسكريين من ا

المسلحة وهذه مبادرة إيجابية من الوزارة وذلك للحفاظ على الطلبة، اقتراحي على الوزارة أن تتيح 

فرص عمل لألخصائيين النفسيين من الخريجين الجدد وكذلك االستعانة برجال وزارة الداخلية من 

لديهم القدرة على  المتقاعدين الذين عملوا في إدارات وأقسام المخدرات في وزارة الداخلية فهؤالء

  اكتشاف حاالت التعاطي بين الطلبة، وشكراً معالي الرئيس والشكر موصول معالي الوزير.

 معالي الرئيس :

 ، تفضل معالي الوزير.سعادتك شكراً 

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

حة البناء الشخصي للطالب مهم جداً معالي الرئيس، سعادة العضو، شكراً على هذه المداخلة بصرا

ومحور أساسي وضروري، وفي الوزارة نحن نعمل حالياً على منظومة كاملة لإلرشاد والرعاية 

الطالبية وقد انتهينا منها، واآلن هي تحت تقييم بيوت خبرة، وسنرسل لكم نسخة لتطلعون عليها، 

النفسيين التربويين أو التعليميين،  وبصراحة وجدنا نقص كبير في الكفاءات بالنسبة لألخصائيين

 Psychologistألن كلمة األخصائي التربوي هي كلمة عامة ولكن هناك تخصص اسمه (
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Medication ،أي أخصائي نفسي متخصص بالتعليم ومواضيع التعليم وحتى المراحل العلمية (

جامعتين، وسيتم  و الحمد بالتعاون مع الجامعات تمت الموافقة على طرح هذا البرنامج في

طرحه كمرحلة أولى لثالث سنوات عبارة عن السيكولوجي العامة وآخر سنة هي التخصص 

ألهل الخبرة والمهارة سيكون تعليم أو مهني وتخصصات أخرى، وهذه الطريقة الصحيحة 

اد له، إلدماجهم في العملية التعليمية وهذا المشروع إن شاء هللا في السنة الثانية من التجهيز واإلعد

وأريد أن أؤكد على أهمية الصحة النفسية خصوصاً مع التعليم االلكتروني واالنفتاح العالمي ودولة 

اإلمارات صارت مترابطة مع العالم وال نستطيع عزل المنظومة التعليمية، ونحن نتكلم عن 

كبير المواطن العالمي لكن بأخالق وقيم اإلمارات، وهذا يحتاج إلى بناء الشخصية بمجهود 

  وبخبرات متعددة لذلك دائماً الوزارة تسعى الستقطاب الخبرات والمختصين في هذا الجانب.

بالنسبة لموضوع التعاون مع الشرطة والقوات المسلحة والمتقاعدين وحتى المتقاعدين في جهات 

والمتقاعدين من وزارة العمل أو التوطين أو  أخرى، فقد بدأنا بالمتقاعدين في وزارة الصحة

التعليمية القطاعات االقتصادية مثل الطيران أو البترول حيث نحاول أن نجذبهم معنا في العملية 

حتى يكونوا عبارة عن موجهين أو مرشدين ألبنائنا الطلبة في المنظومة التعليمية وهذا يندرج 

تحت مظلة مشروع "علّم ألجل اإلمارات" وبعضها تطوعي وبعضها نقوم بدفع مبالغ مالية، وهذا 

كيف نعمل مشروع متكامل إن شاء هللا، ونكون سعيدين إذا أردتم أن نرسل لكم كامل المنظومة و

عليها وحتى ربما نستفيد من أفكاركم ومقترحاتكم وكيف نطور في هذه المنظومة قبل اعتمادها إن 

  شاء هللا، وشكراً سعادة الرئيس وشكراً سعادة العضو.

 معالي الرئيس :

 سعادة حميد الشامسي هل لديك تعقيب ثاني؟ تفضل.، معالي الوزير شكراً 

  سعادة/ حميد علي الشامسي:

معالي الرئيس، اقتراحي كان حول األحداث التي تحدث بين الطلبة اآلن وكثرة التعاطي بين  شكراً 

ً نريد وجود من يكتشف هذه الحاالت كما اقترحنا وجود  الطلبة خاصة الحبوب والمخدرات طبعا

خبراء من وزارة الداخلية المتقاعدين فهؤالء خبرة في مجال اكتشاف هذه الحاالت أو منعها 

ً على أبنائنا في المدارس وعلى  باألساس من المدارس، فأنا أتمنى أن يؤخذ بهذا االقتراح حفاظا

  إخواننا في الجامعات، وشكراً معالي الرئيس وشكراً معالي الوزير.

 معالي الرئيس :

شكراً، هذه المقترحات ستأتي في نطاق التوصيات فيما بعد، الكلمة اآلن لسعادة عائشة راشد ليتيم 

 سعادتك.تفضلي 
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 سعادة/ عائشة راشد ليتيم:

شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزير وفريق عمله ونشكره على سعة صدره، 

) وهو مسار ASPتم الطرح في العرض التقديمي في بداية الجلسة وذكر (طرحي معالي الرئيس 

ة نظري ومن تجربة عملية النخبة وأنا أشيد جداً بهذا البرنامج ألنه برنامج ناجح جداً من وجه

موجودة عندي في المنزل من أبنائي، وهذه التجربة أتت باستمرارية من مدارس الغد التي كانت 

من قبل لمدة ست سنوات حيث كانت بصراحة تجربة ناجحة لكنها توقفت، أتمنى إذا أمكن 

ه التجربة ألن باختصار لو يشرح لنا معالي الوزير ما هي اإلشكاليات التي دعت إلى إيقاف هذ

الناس وأولياء األمور أخرجت طلبتها من المدارس الخاصة وألحقتهم بهذه المدارس ولكن بعد 

إلغائها أعادوهم إلى المدارس الخاصة، والفئة الحالية الموجودة من طلبة النخبة أغلبهم من نتائج 

الحالي موجودين  مدارس الغد وأنا بصراحة أراها تجربة جداً ممتازة، فمدارس الغد في الوقت

حالياً في المدرسة الحكومية اإلماراتية لكن بإدارة منفصلة وهي إدارة أجنبية، تعلم معالي الرئيس 

أن هذا المسار يكون فيه المنهج مختلف بعض الشيء حيث أن دراسة الرياضيات والعلوم باللغة 

ف الحادي عشر في منهج الص –مثالً  –أكثر حيث يدرس الصف العاشر اإلنجليزية وهو مكثف 

بعض المواد وهي تجربة ممتازة نتمنى االستمرارية لها، سؤالي معالي الرئيس: ما هي أهم 

التحديات والمعوقات التي واجهت الوزارة في هذه الخطة بحيث أني أرى أن أغلبية أولياء األمور 

ون النتائج مثمرة يؤيدون هذه التجربة بالرغم من أن المنهج صعب قليالً لكن كوجهة نظر ربما تك

لدخولهم في التعليم العالي؟ نتمنى أن نسمع من معالي الوزير ما هي النتيجة المرجوة بعد تخرجهم 

  من الثانوية العامة وما هي االمتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها في المستقبل؟ وشكراً.

 معالي الرئيس :

 تفضل. معالي الوزير ،شكراً 

  الحمادي: (وزير التربية والتعليم)معالي/ حسين بن إبراهيم 

شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضوة، أوالً أريد أن أوضح شيء أساسي أن المنظومة 

التعليمية في دولة اإلمارات هي منظومة من الصف األول للصف الرابع يدرس الطلبة فيها نفس 

حديد إمكانيات الطالب ومهاراتهم المنظومة التعليمية وبعدها يكون اختبار إمسات للصف الرابع لت

ونبدأ توزيعهم على المسارات ثم يخرج منهم مسار النخبة، مسار النخبة عبارة عن مسار الطلبة 

% من طلبة دولة اإلمارات وطبعاً هناك منهاج خاص يوصل للمنهاج األمريكي أو 10المتميزين 

أربع مواد على األقل، وعلى  )، فهذا يتطلب من الطلبة اجتيازIP) أو (A Levelالبريطاني (

األكثر ثمان مواد حسب هذه المعايير، مدارس الغد كانت عبارة عن مدارس عادية نفس المدارس 
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الحكومية ولكنها كانت تدرس الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية، عندما قسنا األثر التعليمي لها 

بير حتى أننا وجدنا ضعف لديهم في أو مهارات الطلبة مقارنة بالطلبة اآلخرين لم نجد فرق ك

بعض المهارات أو بعض المدرسين كانوا غير ملمين بالمواد، لذلك تم إعادة صهر هذه المنظومة 

في منظومة المدرسة اإلماراتية كاملة، في الثانوية العامة يكون التدريس من الصف التاسع باللغة 

أن طالب الصف األول ه في إمارة أبوظبي هناك خيار التوج اإلنجليزية على مستوى الدولة، وكان

يدرسون الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية، أما بالنسبة للنخبة فلهم معايير خاصة حيث ينتهون 

من الثانوية العامة ونعمل مع الجامعات وقد أطلق أول برنامج هذه السنة أن يكون هناك 

أول دفعة من الطلبة في هذا المشروع،  بكالوريوس ماجستير لخمس سنوات يسمى المتكامل وقبول

كذلك الذين يريدون السفر للخارج بما أن لديهم قدرات وإمكانيات فيستطيعون الحصول على 

القبول في أفضل الجامعات العالمية بسبب المعايير التي يحققونها ليس في االختبارات الوطنية فقط 

 ً ، والقبول في أفضل خمسين جامعة في العالم أو وإنما الدولية حيث نقدم لهم اختبارات دولية مجانا

أفضل عشرين جامعة في العالم بناًء على التنافسية وملف الطالب وطريقة شرح وتقديم الطالب 

  وتكون هناك مقابلة حتى، فيتم تأهيل الطلبة وإعدادهم لهذا المجال.

النخبة يكونون جزء كذلك لدينا مشروع رعاية ألف طالب سنوياً في منظومة خاصة وطبعاً طلبة 

أي الصفوة منهم، في بعض المرات يأتي طالب من المسار العام ويكون متميزاً من هذه المنظومة 

ولديه مهارات أخرى فيدخل في هذه المنظومة للرعاية والدعم وتسهيل قدراته، فالنخبة نحن نرى 

ينة ويتم إعدادهم أنهم علماء المستقبل لإلمارات، خبراء المستقبل لإلمارات في تخصصات مع

وتأهيلهم في هذه المجاالت، و الحمد بدأت اإلمارات في أن يكون فيها صناعات ولدينا وزارة 

الصناعة والمهارات المتقدمة والدولة في توجهها أن توطن العديد من الصناعات وأن يكون 

راكز بحثية في كل المواطنين لهم دور كبير في عمليات البحث والتطوير واالبتكار ولدينا اآلن م

 11جامعة من جامعاتنا االتحادية وأقل شيء أربعة أو خمسة مراكز بحثية، جامعة خليفة فيها أظن 

مركزاً بحثياً، وفي جامعة محمد بن زايد مراكز بحثية، وكذلك جامعة نيويورك، فالتوجه أن نبدأ 

يا واإلبداع واالبتكار في المستقبل، باالستثمار بأبنائنا المواطنين ونؤهلهم ليكونوا هم قادة التكنولوج

وهناك مشاريع أخرى نعمل عليها ولكن لحد اآلن لم يتم بلورتها وإن شاء هللا عند االنتهاء منها 

سنعرضها عليكم وسترونها، كيف نأخذ الطالب من الثانوية العامة إلى الجامعة إلى الصناعة 

رعى الطالب وتهتم فيه، حتى بعد رحلة وكيف يكون خبيراً في المنظومة، هي منظومة متكاملة ت

سنة يكون لديه خيار أين يذهب ولكن تحت مظلة ورعاية واهتمام من  15العشر سنوات أو 

  الدولة، وشكراً.
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 معالي الرئيس :

 عائشة ليتيم هل لديك مداخلة ثانية؟ تفضلي.شكراً معاليك، 

 سعادة/ عائشة راشد ليتيم:

شكراً معالي الرئيس وشكراً معالي الوزير على التوضيح، لكن كان هناك سؤال باإلضافة إلى 

الوصف الشامل لهذا المسار فقد كان هناك شكاوى لبعض أولياء األمور من أن نفس اإلدارة 

الموجودة في نفس المدرسة أو إدارتين منفصلتين بحيث هذه إدارة أجنبية وهذه إدارة المدرسة، 

لنشاطات تكون جداً مختلفة بما يؤدي إلى ضيق بعض الطلبة بأنهم ال يحصلون على وبعض ا

بعض األنشطة أسوة بالطلبة في المنهج العادي، هل هذه سببت بعض اإلشكاليات لخطة الوزارة 

لزيادة سقف عدد طالب في هذا الجانب؟ وقد الحظنا أن هذه الفئة قليلة، فهل هناك خطة مستقبلية 

  نتمنى طبعاً أن نرى الفئة بشكل أكبر لتحصل على امتيازات أكبر، وشكراً. مسار النخبة؟

 معالي الرئيس :

 شكراً، تفضل معالي الوزير.

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

نعم معالي الرئيس، المسارات ليست عبارة عن النخبة، بل هي مسار النخبة والمتقدم والعام 

واألكاديميات هم جزء من المدرسة ومدير المدرسة هو المسؤول عن كامل هذه المسارات، ولكن 

هناك منسق يكون على مستوى المدرسة يرتب األمور للمساقات، لكل مساق هناك منسق ينسق 

الطلبة ويتابعهم ويتأكد أنهم حصلوا على الدعم المطلوب، بالتالي األمر ليس إدارة مستقلة أو لهم 

ة فوق سلطة مدير المدرسة، فهناك العمليات المدرسية والمدير األول ومدير النطاق ومدير سلط

، أما بالنسبة للطلبة وعدم استطاعة العمليات المدرسية وهم مسؤولين عن إدارة العملية التعليمية

% أو 7زيادة العدد ألن في أي دولة من دول العالم من الصعب الحصول على الصفوة بنسبة 

% ولكن مع االنتهاء من الثانوية العامة 11% و10%، نحن نبدأ بنسبة 11% أو 10و % أ8

ً ولديهم تأهيل 7% أو6تكون النسبة قد وصلت إلى  % فهؤالء يسمونهم أفضل الطالب أكاديميا

شامل، فلو تالحظين األخت العضوة يدخل في تعليمهم الموسيقى والفنون والفلسفة ويسجلوا في 

في الخطة الدراسة مثل القيادة والريادة وهناك أمور الكترونية تدرس لهم، فهم مواد غير موجودة 

عبارة عن صفوة من الطالب يكون لهم اهتمام ورعاية خاصة، في كل دول العالم لديهم هذا النوع 

من الطالب ويكونوا علماء المستقبل في دولة اإلمارات أو مهندسين أو دكاترة أو محامين أو 

هم أفضل أشخاص بسبب الرعاية من الطفولة المبكرة إلى الجامعة إلى سوق  قطاعات معينة،

  العمل، وشكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضوة.
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 معالي الرئيس :

 الكلمة اآلن لسعادة محمد عيسى الكشف تفضل سعادتك.شكراً معالي الوزير، 

 سعادة/ محمد عيسى الكشف:

الوزير وفريق العمل العامل على مناقشة الموضوع العام شكراً معالي الرئيس وشكراً معالي 

  اليوم، وكذلك اللجنة الموقرة وأعضاء المجلس الوطني على هذا الطرح.

معالي الرئيس و الحمد اليوم دولة اإلمارات تصدر نماذج جميلة في السعادة واإليجابية وجودة 

الوصول إلى جودة الحياة من خالل الموارد الحياة، اليوم دولة اإلمارات نموذج بين دول العالم في 

البشرية، ربما لدي تساؤل وتكلم األعضاء عن اإلعالم والمادة اإلعالمية وكذلك سرعة وصول 

وزارة التربية والتعليم للوسائل المتاحة، ومهم جداً اليوم وصول المعلومة لولي األمر وعدم خلق 

  إرباك في المحيط التعليمي.

هذا األمر ولكني سأتكلم عن بيئة الدراسة واستقبال المدارس والمعلمين وهم ربما ال أسترسل في 

الكادر األساسي والهيئة التدريسية ألن اليوم دولة اإلمارات تفخر بهم وتشجعهم على عطائهم 

السعادة اليوم وجودة الحياة تتكلم عن استقبال المعلمين للنصاب وكذلك التنقالت التي تحصل الدائم، 

كل عام، مما يخلق جو من اإلرباك لدى المعلمين لتعليم أبنائنا وكذلك لتوصيل الرسائل  في بداية

المهمة في أن المعلم يستقبل اليوم رسالة نقله أو يكون قد حصل على نصاب زائد بالتالي كيف 

ية نبني بيئة خصبة للسعادة واإليجابية لنقل المعرفة ووقت إعطاء هذا الخبر للمعلمين والفترة الزمن

الكافية لتقبل األمر، اليوم مراكز سعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم ما شاء هللا تعمل 

جاهدة في هذا الشأن، فأنا سؤالي هنا يقول معالي الرئيس، معالي الوزير: كيف لنا أن نخلق بيئة 

ة؟ وشكراً معالي صحية أكثر في هذا الجانب خصوصاً استقبال المعلمين للنصاب والتنقالت الدوري

  الرئيس.

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادتك، تفضل معالي الوزير.

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

نعيش في نعمة ومتساهلين في  معالي الرئيس، سعادة العضو، نحن في دولة اإلمارات و الحمد

تحديد وقت معين لقبول الطلبة في المدارس، أمور كثيرة، ربما المجلس الوطني يصدر توصية ب

المشكلة أننا في دولة اإلمارات خاصة ولي األمر مع بداية أول يوم دراسي يأتي للمدرسة ويقول 

أريد أن أنقل ابني ليدرس في هذه المدرسة، أي ينقله من الخاص إلى الحكومي، أو خالل أول 

تدريس ابنه في المدارس الحكومية، أسبوع أو ثاني أسبوع، فمن الصعب رفض مواطن يريد 
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واألعداد ليست بقليلة يا إخواني بل تصل في بعض األحيان إلى خمسة آالف أو سبعة آالف طالب، 

وبالتالي نحن أعددنا خطة دراسية مبنية على عدد أقل من العدد الجديد وتم تجهيز المدارس 

وم في التسجيل هو شهر ابريل أو والمعلمين حسب الخطة، ومع أننا نعمم ونوجه ونقول أن آخر ي

شهر مايو ونذكر في اإلعالم ونعيد التذكير، ولكن في آخر لحظة يقول ولي األمر أن لديه ظروف 

مالية أو أنه سمع أن التعليم تغيّر أو أنه يرغب في أن يدرس ابنه في المدرسة الحكومية، هذا كله 

لى المدارس وكامل الكادر التعليمي يسبب اإلرباك، نحن نريد أن نستقطب الطلبة ونوزعهم ع

واإلداري ألن هناك نسب معينة يجب التقيد بها لضمان أمن وسالمة الطلبة في المنشآت التعليمية 

وبالتالي نعيد تخطيط المواصالت بالكامل من جديد، لذلك هذه نعمة كبيرة لدينا في دولة اإلمارات 

ر توصية من المجلس بعدم قبول طلبة بعد ولكنها مستغلة بشكل زائد عن اللزوم، فيمكن إصدا

تاريخ معين وربما تساعد هذه بثبات الميدان واستدامته والتقليل من التنقالت التي تحدث في العام 

  الدراسي، وشكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضو.

 معالي الرئيس :

 الثاني.شكراً معالي الوزير، سعادة األخ محمد عيسى الكشف تفضل بالتعقيب 

  سعادة/ محمد عيسى الكشف:

نعم معالي الرئيس، شكراً على هذه المساحة ونشكر الحقيقة وزارة التربية والتعليم وأريد أن أقول 

وأؤكد على وجود الكادر التدريسي في ظل هذه الجائحة بالعمل الدؤوب أمانة والكل يشهد له 

لى وسمي بخط الدفاع األول، اليوم بعد نهاية هذا الفصل طلب منهم أو يوم األحد أن يرجعوا إ

مقاعد الدراسة، أتوقع أن هذين األسبوعين األخيرين والعودة إلى مقاعد الدراسة خصوصاً الكادر 

التدريسي وأخذ دورات عن بعد كان من الممكن االحتفاظ بهم في المنازل لوقايتهم شر هذه العدوى 

بحكم أن هذا يعمل إرباك في محيط عملهم، حيث حافظوا على فترة التعقيم  –ال سمح هللا  –

الوطني والجلوس في المنازل لفترة طويلة، ونحن مع رجوع الكادر التدريسي ولكن بالوقت 

المناسب إن شاء هللا مع الطالب في الموسم القادم، نشكر دائماً جهود الوزارة في هذا الشأن وأشكر 

  ك اللجنة واإلخوة األعضاء، وشكراً جزيالً.معالي الرئيس وكذل

 معالي الرئيس :

 شكراً سعادة محمد عيسى الكشف، معالي الوزير هل لديك تعقيب؟ تفضل.

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

ة غير نعم معالي الرئيس وسعادة العضو، بالنسبة لعودة المعلمين إلى المدارس أوالً ألن الطلب

موجودين في المدارس ولدينا أسبوع تدريبي وبعض األمور بحاجة للتطبيق العملي، وكذلك العودة 
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ليست بنسبة مائة بالمائة بل وضعنا نسب معينة للعودة والمدرسة ما شاء هللا مساحتها كبيرة 

ً الع مليات وبالتالي يتحقق التباعد بشكل كبير في المدارس، ومن كان لديه ظروف مدرسية طبعا

المدرسية ينسقون مع المدارس ومن كان لديهم ظروف معينة يستطيع االستمرار عن بعد، طبعاً 

نحن في مرحلة التعافي ونجهز أنفسنا للعودة للفصل الدراسي القادم وبالتالي نرى رغبة أولياء 

هللا  األمور حيث لديهم الخيار بأن يحضروا أبناءهم في المدرسة أم يتم ذلك عن بعد، وإن شاء

سوف يتم عمل مسح والمحافظة على البروتوكول العام لدولة اإلمارات ولكن في نفس الوقت إذا 

كان هناك طلبة بعد الفصل األول أي في الفصل الثاني يرغبون بالعودة للمدارس بالتالي نتأكد من 

شكراً معالي جاهزية المدارس وإعداد كل المعدات والتجهيزات الالزمة الستقبال أبنائنا الطلبة، 

  الرئيس وشكراً سعادة العضو.

 معالي الرئيس :

 شكراً معالي الوزير، الكلمة اآلن لسعادة ميرة سلطان السويدي تفضلي.

 سعادة/ ميرة سلطان السويدي:

شكراً معالي الرئيس ونشكر معالي الوزير وفريقه على حرصهم على تطوير منظومة التعليم في 

  الدولة.

أود االستفسار عن الدور الذي تقوم به الوزارة لضمان مستوى وكفاءة الكادر التدريسي بالذات 

تتوافق مع احتياجات الدولة الحالية المواطنين في تدريس المناهج والمواد التي كما تفضلوا 

والمستقبلية وتخريج جيل يتواكب مع احتياجات وخطط الدولة مثل الذكاء االصطناعي والبرمجة 

ريادة األعمال وعلوم الفضاء والطاقة النووية وغيره، كيف أقدر أنا كوني أم أن أطمئن إلى أن و

المعلمين والمنهج الدراسي اليوم يساعد أبنائي على أن يكونوا جاهزين وبأفضل طريقة لمستقبلهم 

  وللنمو واالزدهار في اإلمارات؟ وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس :

 .الوزيرمعالي تفضل  ،شكراً 

  معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

بالنسبة لمنظومة التعليم سأترك التعليق للدكتور حمد، فنحن نأخذ المهارات بشكل عام والمهارات 

الجديدة مثل الذكاء االصطناعي حيث أن هذه مهارة جديدة، وكيف أجرينا بحوث كثيرة مع 

وكيف يمكن أن ننقل هذه المعرفة بمثل هذه النوعية ألبنائنا  خارجيةجامعات وطنية وجهات أخرى 

الطلبة في الرياض والحلقة األولى والثانوية العامة وكيف يكون لدى المعلم األسلوب التعليمي 

وكيف يعلم هذه المادة بطريقة تتواكب مع المعرفة والمهارة المطلوبة عند الطالب، وكذلك المعلم 
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بجودة عالية حتى يمكن الطالب من اكتساب هذه المهارات، لذلك نحن في دولة قادر على إعطائها 

اإلمارات ربما من الدول القليلة في العالم التي طبقت مادة التصميم والتكنولوجيا والتي تبدأ من 

الرياض وتستمر إلى الصف الثامن، وهذه المادة فيها تنوع مهارات مختلفة ومتشابكة والهدف منها 

وتثبيتها عند الطلبة عن طريق مشاريع برمجة أو لوجكس أو المنطق  21هارات القرن هو رفد م

ودائماً نختار لتدريس هذه المادة مهندسين خريجين من جامعات مرموقة وجيدة ويتم عمل تدريب 

وتأهيل لهم، و الحمد هناك العديد من المدرسات المواطنات المهندسات خريجات جامعة 

  امعات األخرى يتقبلن هذا النوع من المواد ويقمن بالتدريس.اإلمارات ومن الج

أما بالنسبة للمنظومة الشاملة فلدينا وصف وظيفي للطالب الوظيفي كما أشار بعض األعضاء في 

الجلسة وكيف نستطيع الوصول لكل هذه المهارات فنحن نعمل على منظومة لكل المهارات وكيف 

ً وكيف نقيسها، ليست كل مهارة سيتم توزيعها على الصفوف الدراسية  سواء كان عمودياً أو أفقيا

يسهل قياسها، فهناك أساليب مختلفة للقياس ويمكن للدكتور حمد اليحيائي يعلق على هذا الموضوع 

  بعد إذن معاليكم.

 معالي الرئيس :

 تفضل سعادة الدكتور حمد اليحيائي.

 ليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم)سعادة/ د. حمد اليحيائي: (وكيل وزارة التربية والتع

شكراً معالي الرئيس، كما أسهب معالي الوزير بالنسبة للخطط أو العناصر الجديدة مثل الثورة 

الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي والطاقة النووية وعلوم الفضاء، جميع هذه الخطوط 

لمعايير التعليم وضمان وجود نوع من االستراتيجية تم إسقاطها وعكسها على اإلطار الوطني 

التتابعية بما يسمى بمصفوفة المدى والتتابع حيث يتتبع أداء الطالب وما هي نوعية المهارات 

والمعارف التي سيكتسبها الخاصة بكل خطة استراتيجية وضعتها الحكومة لضمان أن رأس المال 

  ستراتيجية طويلة وقصيرة المدى.البشري يكون ملتصقاً التصاقاً وثيقاً بمتطلبات الخطط اال

أدوات القياس للمهارات والمعارف المتولدة نحن ضمنا في عملية تطوير هذه المواد أن تكون مبنية 

بشكل يعزز ما يسمى التعليم الذاتي للمواد المستحدثة، بمعنى أنه ليس بالضرورة رغم أن تدريب المعلم 

شروط ومعايير هذه المواد ومجتمع التعليم وما  يكون بشكل مستمر ونضمن أن ترخيص المعلم يلبي

س الوقت المنصات التعليمية التي بنيت من خالل هذه المواد تضمن سهولة شابه ذلك ولكن في نف

  وانسيابية التعليم الذاتي لها وإمكانية تكيف أداء الطالب معها بشكل سلس ومرن، وشكراً.

 معالي الرئيس :

 تعقيب ثاني؟ تفضلي. دكتور حمد، ميرة هل لديك شكراً 
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  سعادة/ ميرة سلطان السويدي:

شكراً معالي الرئيس، السؤال الثاني، نحن كنا في ظل جائحة كورونا وتم إلغاء كذا مادة وغالباً 

الموهوبين في الفن والرياضة، لماذا حدث هذا وكيف نستطيع أحسست أن هناك تميز ضد الطالب 

  في هذه المجاالت؟ وشكراً. تغيير المناهج لتشجيع الطالب الموهوبين

 معالي الرئيس :

 شكراً، معالي الوزير تفضل.

 معالي/ حسين بن إبراهيم الحمادي: (وزير التربية والتعليم)

شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضوة على هذا السؤال، أوالً عندما بدأت الجائحة في الفترة 

ن أن ال نخسر مهارات الطالب في المواد األولى كنا نركز على المواد األساسية حتى نضم

األساسية وهي الرياضيات واللغة العربية واللغة اإلنجليزية والتربية اإلسالمية والدراسات 

االجتماعية، وكنا نقيم حصص الرياضة ولكن عن بعد، كان من الصعب القيام بهذا لكن هناك 

ة للفن فقد بدأنا التفكير بطريقة بعض المدرسين لديهم ابتكارات وحركات رياضية، أما بالنسب

أخرى ونصيغ األمر بطريقة أخرى، وربما بعض األعضاء ليس لديهم فكرة عن الموضوع حول 

أكاديمية الفنون اإلبداعية حيث فيها مسار عام ومسار متقدم وتأخذ الطالب من الصف الخامس، 

كنا بحاجة لنستثمر فيهم ونصقل فإذا كان لدينا طلبة متميزين في الفنون أو الموسيقى أو المسرح و

مهاراتهم وبناًء على رغبة الطالب وولي األمر فإنه يلتحق بهذه األكاديمية التي مضى عليها ثالث 

سنوات ومتوزعة على إمارات الدولة، و الحمد تم اكتشاف العديد من المواطنين الموهوبين الذين 

التخصص حيث يبدأوا دراسة كل المواد ولكن لديهم مهارات عليا في هذه المواد ومن ثم يبدأون ب

في الثانوية العامة يبدأ التخصص في نوع من الموسيقى أو نوع معين من الدراما أو نوع معين من 

الفن، وكذلك لدينا مشروع "روائع" وهو عبارة عن مسابقات سنوية لجميع طالب المدارس 

متميزين ومبدعين في هذه المجاالت الحكومية والخاصة ونكتشف من خاللها ما شاء هللا طلبة 

وتصبح لهم رعاية ومتابعة واهتمام، طبعاً هؤالء الطلبة نعمل عليهم في أكاديمية الفنون اإلبداعية 

وكذلك نشتغل مع الجامعات في المستقبل كيف سيكملون مسيرتهم التعليمية، ليس بالضرورة أن 

كن لديه هذه المهارة وربما يطورها في يصبح فنان بل ربما يكون محامي أو دكتور أو مهندس ول

المستقبل أو ربما تكون كصنعة في المستقبل، أو يبدع فيها ويتخصص فيها، كذلك نحن نتعاون مع 

بيوت خبرة عالمية ومراكز متخصصة في مجاالت معينة ونرى الطالب المتميزين في هذه 

إيطاليا وفي ألمانيا وفي الصين أو المهارات، وطبعاً كنا نرسل سنوياً طلبة معينين لبيت خبرة في 

في اليابان أو أمريكا لينمي مهارات الطالب ويتعرض لعمق معرفي أكثر سواء تطبيقي أو في 
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مكان علمي أو أكاديمي والمشروع و الحمد على الطريق الصحيح وإن شاء هللا سنرى فنانين 

و اقتصاد قوي ويجب أن نهتم فيه إماراتيين ومبدعين ومبتكرين، ألن االقتصاد الثقافي والفني ه

  ونقوم بتنميته في دولة اإلمارات، شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضوة على السؤال.

 معالي الرئيس :

شكراً معالي الوزير، أنا أيضاً الحقيقة أغتنم هذه الفرصة وأؤكد على ما قاله صاحب السمو الشيخ 

ولي عهد أبوظبي، عندما تحدث  –ألعلى للقوات للمسلحة نائب القائد ا –محمد بن زايد آل نهيان 

في القمة الحكومية قبل عدة سنوات وقال: "أن رهان دولة اإلمارات في السنوات القادمة هو 

االستثمار في التعليم ألنه القاعدة الصلبة النطالق لما بعد مرحلة النفط"، وقد أعاد هذا في أكثر من 

ً حدد بشكل مكان وحتى في مجلسه الخاص الذ ي يلتقي فيه مع أبنائه، جيل المستقبل، ولكنه أيضا

ً اللفظ اإلنجليزي دقيق أنه يتحدث عن التعليم المميز،   Quality ofعندما قال: "واستخدم أيضا

Education أقف في الحقيقة مع المالحظات التي ذكرها أصحاب السعادة اإلخوة واألخوات ،"

ً أكدتها أنت وزمالئك في الوزارة،  ً تكررت من العديد منهم وأيضا أعضاء المجلس والتي تقريبا

والدراسات تؤكد أن جودة التعليم مرهونة بجودة المعلمين، وأن الطريق الوحيد لتحسين جودة 

هو رفع مستوى وقدرات المعلمين، نعم هناك أهمية للمناهج أو التكنولوجيا ولكن  مخرجات التعليم

يبقى المعلم هو األساس في كل هذا، كيف يمكن أن يكون المعلم وهو جوهر ومحور من أهم 

ً ولكننا ال نترجم  محاور العملية التعليمية إذا نحن سواء كمجتمع وكحكومة نعترف له بهذا شفويا

  . مادياً وال أدبياً وال في ساعات العملهذا االعتراف ال

معالي الوزير واإلخوة زمالءك الوكالء وكافة الزمالء الموجودين، ال يمكن أن نرفع جودة 

مخرجات التعليم قبل أن نرفع جودة المعلمين، قد تكون البداية في رخصة المعلم ولكن البد أن 

ليس حالً، فالبد من التمسك بمشروع رخصة  نستمر، كثرة التغيير واالنتقال من طريقة إلى طريقة

وأنت تعرف أن هذا الموضوع بدأ قبل سنوات وأنا في يومها كنت  –معالي الوزير  –المعلم 

رئيس هيئة المؤهالت ومضى وتمت دراسته بمشاركة فاعلة من قبل الوزارة واعتمد من المجلس 

كن البد من التمييز بين المعلم الذي أنت أكدت عليه أكثر من مرة، ل –الحقيقة  –الوزاري واآلن 

يجتاز ويحصل على الرخصة والمعلم الذي ال يجتاز، البد أن نشكر المعلم الذي اجتاز بفائدة مادية 

وفائدة معنوية، هذه أمور نتمنى أن تكون محل اهتمامك أنت وزمالءك ونحن ال نشكك أبداً في هذا 

بأن يكون محل اهتمام منكم جميعاً، ألن الحقيقة التوجه وعلى ثقة إن شاء هللا ولكن نؤكد عليه 

المعلمين هم عماد التطوير والخطط القادمة للخمسين سنة ستبنى على شبابنا اليوم وشبابنا 

  .سيعتمدون في معارفهم وتعليمهم على المعلمين
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  )1ملحق رقم (
  

  

  التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم تقرير لجنة شؤون 

  سياسة وزارة التربية والتعليم موضوع "في شأن 

  "في شأن اإلشراف على المدارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 1الصفحة 
 

 

            

 الموقــر                 معالي/ صقر غباش        

 

 رئيس المجلس الوطني االتحادي     

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته      

 

وزارة  سياسةحول موضوع " واإلعالم والثقافة والشباب والرياضةالتعليم شؤون عاليكم تقرير لجنة إلى مأرفق 

 "، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقــر. التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارس

                           

 

 وتفضلوا بقبول خالص التحية واالحترام

 

 

 

 رئيس اللجنة                                                                                                           

   عدنان حمد الحمادي  

                                                                                       

  19/10/2020التاريخ :

 

 

 



 

 2الصفحة 
 

 

 فهرس ال

 الصفحة المحتويات

 2 الفهرس

 3 التقريرملخص 

 10 المفصلالتقرير 

 12 المقدمـــــــــــــة

تطووووير ةوووودل التعلووويم يوووي القطووواعيب العوووام والخوووا  بموووا يحقووو  ر يوووة  المحوووور ا:ول:

 2030واستراتيجية التعليم  2021اإلمارات 

13 

 مالحظات اللجنة  -

 والتعليمممثلي وزارة التربية رد  -

 29 معايير الوزارل يي شأن استقطاب الكوادر التدريسية المحور الثاني:

 مالحظات اللجنة  -

 ممثلي وزارة التربية والتعليم رد -

 38 ةدور الوزارل يي المتابعة والرقابة على المدارس بالدول المحور الثالث:

 مالحظات اللجنة  -

 ممثلي وزارة التربية والتعليم رد  -

 47 ج ـــــائـــالنت

 50  التوصيــــات

 52 اتــــــالمريق

  

 

 

 



 

 3الصفحة 
 

 

  التقرير صــــملخ

 

 أحال المجلس الوطني االتحادي في جلسته األولى من  دور االععقناد العنادي األول من  الفصنل التشنريعي السناب  عشنر

إلنى لجننة شنؤون " علنى المندارسسياسة وزارة التربية والتعليم فني شنأن اإلشنراف موضوع "  14/11/2019بتاريخ 

 التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم؛ لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وعدد  ،بمقر األماعة العامة بدبي اجتماعا  ( 11) منها الموضوع،لدراسة  ( اجتماعا  22عدد )وعقدت اللجنة لهذا الغرض 

اطلعا اللجنة في هذه االجتماعات و ( سنناعة.117:10)في هذه االجتماعات واسننتغرقا اللجنة  بُعد،ع   اجتماعا  ( 11)

عليم يي شأن سياسة وزارل التربية والتعلى الدراسات واألوراق البحثية المعدة م  قبل األماعة العامة حول موضوع " 

التحديات التي تواجهها  التعرف على يهدف إلى ،استبياعا  حول المدرسة اإلماراتية كما أعدت ،"اإلشراف على المدارس

 .والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير منظومة المدرسة اإلماراتية ،المدرسة اإلماراتية

 وإلى آراء وردود ممثلي الحكومة  واستمعا ،واردة م  وزارة التربية والتعليمكما اطلعا اللجنة على المعلومات ال

وهيئة المعرفة والتنمية  ،بوظبيأمدراء النطاق لوزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى دائرة التعليم والمعرفة بإمارة 

 .8/1/2020ومجلس الشارقة للتعليم، وجمعية المعلمي  بتاريخ  ،البشرية بإمارة دبي

 مدرسة اإلماراتية" في كل م : ( حلقات عقاشية بعنوان " الواق  والطموح في ال4كما عقدت اللجنة عدد ) 

 16/2/2020المركز الثقافي بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  ▪

 24/2/2020المركز الثقافي بإمارة الفجيرة بتاريخ  ▪

  26/2/2020القصر الثقافي بإمارة الشارقة تاريخ  ▪

  2/3/2020المركز الثقافي بإمارة أبو ظبي بتاريخ  ▪

وبإطنننار  ،التننني تواجنننه واقننن  المنظومنننة التعليمينننة بشنننكلها العننناموذلنننه بهننندف التعنننرف علنننى أهنننم التحنننديات 

 والتحنننديات التننني وينننتلمس المسنننؤوليات ،حننندود اإلشنننراف علنننى المننندارس والمسننناحة يتجننناوزاألفنننق  واسننن 

 بما يحقق مستهدفات األجندة الوطنية. ،التعليم واستراتيجيتها فيتتوافق م  رؤية اإلمارات 
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للرد على  5/4/2020، و 9/3/2020 يبتاريخواجتمعا اللجنة بممثلي الحكومة في وزارة التربية والتعليم  

  . وحول تحديات تطبيق عظام التعلم ع  بعد شأن الموضوع،استفسارات اللجنة في 

التي  الذكية الحكومةواإلعالم مبادرة  والرياضننننننةوالشننننننباب  والثقافةون التعليم ؤوفي هذا الصنننننندد تثم  لجنة شنننننن

شد  صاحب أطلقها شيخ محمد ب  را سمو ال عائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا  آل مكتومال

وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة  ،في سياق توجهات الحكومة بتطوير الخدمات الحكومية وتأتي،  2013عام 

والتي اتسننما بالمروعة والجاهزية وكان لها دورها  .2021اإلمارات والمقيمي  على أرضننها، وفقا  لرؤية اإلمارات 

 كوروعا.الفعال والحيوي ومردودها الحقيقي إبان تعرض العالم لجائحة 

والتعليمية  المعنيي  والمهتمي  بالعملية التربوية االتحادي واجتمعا اللجنة م  سعادة أعضاء المجلس الوطني

 .23/4/2020و  22/4/2020ستئناس برأيهم ومقترحاتهم في شأن تطوير المنظومة التعليمية بتاريخي الل

 واعتها اللجنة إلى عدد م  النتائج األساسية وهي كالتالي: 

واستراتيجية  2021 بما يحق  ر ية اإلماراتالمحور ا:ول: تطوير ةودل التعليم يي القطاعيب العام والخا   ❖

 2030التعليم 

 

 عدة تحديات ارتبطا بهذا المحور مثل: اتضحا للجنة
 

وعدم مالءمة الخطط الزمنية التي أثرت على جودة مخرجات  ،وتراكماته المعرفيةكثافة المنهج الدراسنننننني  .1

 .والمعلموأضعفا دافعية المتعلم  ،التعليم

المختلف ع  غيرها م   ومناخ الدولةالفصننننلية المعتمدة م  بيئة  اإلجازاتوفترة عدم مالءمة أيام التمدرس   .2

 الصيف.إلى فصل  مما أدى إلى امتداد العام الدراسي ؛الدول المتقدمة في جودة التعليم

تراج  عدد الطلبة  مما ترتب عليه ؛الجامعي ومتطلبات القبولعدم مواءمة مخرجات التعليم العام م  شننروط  .3

 (. 2019،2018،2017المقبولي  في الجامعات الحكومية خالل األعوام )
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 ، للطلبنة والفئنات العمرينة ،متطلبنات عظنام التعلم ع  بعند م الحنالي عندم توافق متطلبنات المنهج التعليمي  .4

فتح الروابط االلكتروعية وصننننننعوبة  ،التعليم اإللكتروعية وتعدد منصنننننننات ،المنزلية للطلبة وكثافة الواجبات

 وجود ثغرات أمنية في بعض المنصات التعليمية اإللكتروعية. باإلضافة إلى  ،وضعف الدعم الفني لالمتحاعات

 األساسيةمهاراتها وضعف التركيز على  العربية،( للغة سيةاالدر عدم ثبات عدد الحصص األسبوعية )الخطة .5

اعخفاض "مؤشننننر عسننننبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق االختبارات  أدى إلىفي جمي  مراحلها 

باإلضنننننننافة إلى عدم وجود قاعون يلزم  ،2018عام في  (%48) إلى 2017في عام  (%68)الوطنية" م  

مما أدى  ؛المدارس الخاصننننننة بتدريس مادة االجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للطلبة الناطقي  بها

 إلى ضعف مهارات القراءة والكتابة والتحدث لدى الطلبة.

المؤشرات الالزمة لقياس جودة  ض لو الكافيإعطاء الوقا  دون ،التعليميةالتغير السري  والمستمر للمناهج   .6

 المناهج ومخرجاتها.  وفاعلية تله

مدرسنننننني لبعض  .7 ية للمبنى ال ية التحت مدراسعدم جودة البن ها  أدى ال قدرت عدم  مواجهة الظروف  علىإلى 

 .ممارسة الطلبة لألعشطةوبة باإلضافة إلى صع المناخية مثل األمطار الشديدة ،

وعدم تهيئة البيئة المناسننبة ألصننحاب  ،ضننعف خدمات الرعاية الصننحية خاصننة ألصننحاب األمراض المزمنة .8

 .2019-2018طالبا  وطالبة في السنة الدراسية  (14,169)م عدده بلغالهمم والذي 

 الدولة فيأدى إلى عدم تحقيق طموح ؛ ( TIMSS –PISAاعخفاض عتائج الطلبة في االختبارات الدولية ) .9

 . 2021مستهدفات األجندة الوطنية 

لتحفيننننننز  ،ضننننننعف التنسننننننيق والتعنننننناون بنننننني  وزارة التربيننننننة والتعلننننننيم والجهننننننات التعليميننننننة المعنيننننننة .10

 المستثمري  المواطني  على االستثمار في القطاع التعليمي الخاص.
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 المحور الثاني: معايير الوزارل يي شأن استقطاب الكوادر التدريسية  ❖

 

 تبي  للجنة عدة تحديات في شأن استقطاب الكوادر التدريسية مثل:
 

يازاتغياب الحوافز   .1 ية واالمت مال إلى جاعب األعباء  ،م  الحصننننننص ي المعلممعظم  وزيادة عصننننننناب ،ال

اعخفاض عسننبة التوطي  إلى  أدى ؛بالترقيةفي ظل عدم وجود عظام للتدرج الوظيفي يسننمح للمعلمي   ،اإلدارية

القطاع  في (%45) 2019 عام فيعسننننننبة التوطي  بلغا في الكادر التدريسنننننني الحكومي والخاص، حي  

 في الكادر التدريسننيالتوطي   عسننبة بلغا القطاع الخاصفي و ،(%10كاعا عسننبة الذكور منها )و الحكومي

تحقيق  على عدمسننننلبا  أثر و ،أدى إلى ضننننياع فرص وظيفية في القطاعي  الحكومي والخاص ؛ مما%(0.3)

 .التوطي المستهدفات الوطنية في شأن رف  عسب 

العالي في شننننأن تأهيل كوادر  ومؤسننننسننننات التعليموالتعليم وزارة التربية  والتعاون بي ضننننعف التنسننننيق    .2

التدريسنننني بلغ إجمالي خريجي الكادر  الدولة، حي احتياجات مدارس  متخصننننصننننة تلبيتدريسننننية مواطنة 

بالغ 2019-2018( في عام 472المواط  ) عاملي  ال في  امعلم( 21,153) م  إجمالي عدد المدرسنننننني  ال

 .الحكوميةالمدارس 

طويلة للخريجي  المواطني  في اعتظار بالرغم م  وجود قوائم  ؛استقطاب كوادر تدريسية م  الخارج .3

مختلف في  معلم (2500) المواطنةحي  بلغ عدد الكوادر التدريسية غير  ،المطلوبةمختلف التخصصات 

  . 2020-2019الدراسية في السنة والجنسيات التخصصات 

ا، تكرار موضوعاته، عظرا لالتدريسيةالدورات التدريبية م  احتياجات أعضاء الهيئة  معظم مالءمة عدم .4

  (٪56)مؤشر جودة ومهارات المعلمي  إلى ما عسبته أدى إلى اعخفاض  ،وتكدسها في فترات زمنية محددة

 . 2019على مستوى مدارس الدولة في عام 

وكفاءة اععكس سلبا  على مؤشر تأهيل معلمي  ذوي جودة  ،ضعف كفاءة بعض مقدمي الدورات التدريبية  .5

 الدولة. مستوى مدارسعلى  عالية
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تسبب بتأخر الطلبة في إعهاء  ،االحتياطيعمل الكادر التدريسي  سرعة توفيرعدم وجود آلية واضحة في  .6

 . مقرراتهم الدراسية

بالرغم م  وجود عدد م  الخريجي  حملة شهادات الدبلوم  ،عدم توطي  مهنة مساعد معلم رياض األطفال .7

 والتعليم العام.

 المحور الثالث: دور الوزارل يي المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة  ❖

 :  استنتجا اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآلتيةو

أدى إلى  ،ضننننننعف وتداخل أدوار الرقابة على المدارس الخاصنننننننة بي  الوزارة والجهات التعليمية المحلية .1

 .بشكل متكرروارتفاع الرسوم المدرسية  ،ةاعخفاض جودة التعليم في بعض المدارس الخاص

خذ بيد المعلم لتجويد عملية عم المدارس في الجاعب الفني، واألشننننننراف أكاديمي متخصننننننص لدإعدم وجود  .2

  التعلم والتعليم في جمي  عناصرها.

ننندة  .3 عننندم تطبينننق الئحنننة المخالفنننات السنننلوكية للطنننالب علنننى النننرغم مننن  اعتمننناد النننوزارة لالئحنننة الموح 

% فنننني عننننام 31إذ بلغننننا عسننننبة التنمننننر لنننندى الطلبننننة إلدارة سننننلوط الطلبننننة فنننني المدرسننننة اإلماراتيننننة، 

 %.23، وهي أعلى م  المتوسط الدولي والتي تبلغ عسبته 2018

لنننولي األمنننر فننني  الهنننام ريبنننرز الننندووالنننذي  األمنننور والمدرسنننة، أوليننناءلشنننراكة بننني  ا عننندم تفعينننل دلينننل .4

األمنننور والمدرسنننة فننني تطنننوير  أوليننناءبننني  إلنننى ضنننعف العالقنننة التفاعلينننة  أدىممنننا  ؛العملينننة التعليمينننة

 .المنظومة التعليمية

( وتغييرهنننا دون تحديننند 2020 – 2019إعنننالن عتنننائج خريجننني الثاعوينننة العامنننة خنننالل العنننام الدراسننني ) .5

 آلية واضحة مما أدى إلى اعخفاض عتائج الطلبة وتسبب في إرباط أولياء األمور. 

االحترازينننة والتننندابير الوقائينننة السنننليمة  تاإلجنننراءا تبننناعبالنننزم المننندارس ي موحننند تفعينننل بروتوكنننولعننندم  .6

 للحفاظ على صحة وسالمة المجتم  المدرسي. 
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 وبناء على االستنتاةات السابقة توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية: 

 يكون خيارا جاهزا للتطبيق.حتى عتماد وتطبيق معايير واشتراطات للدراسة ع  بعد وإصدار قاعون الدراسة  .1

مسنننتهدفات الوتحديدا  في مدارس الذكور م  أجل تحقيق  ،رف  عسنننب التوطي  في المدارس الحكومية والخاصنننة .2

  الوطنية.

 للكادر التدريسنني والحوافز المالية والعينية المشننجعة الوظيفية سننلم الترقياتو ةعصنناب الحصننص الدراسنني تعديل .3

 مقارعة بالوظائف األخرى بالدولة. ،في المدارس الحكومية

تأخر الطلبة في إعهاء  لتفادي ؛كاملنه بدوام يالمواط  وتعي االحتياطيتسننري  إجراءات تكليف الكادر التدريسنني  .4

 الخريجي .مساعد معلم رياض األطفال م  خالل استقطاب  مهنةوتوطي   ،لهم الدراسي المقرر المنهج

 ن عظامأفي ش 2010( لسنة 31الوزراء رقم )قرار مجلس  كليات التربية م  خاللتبني الطلبة الراغبي  بدخول  .5

السننننننتقطاب كوادر  ؛رعاية خريجي الثاعوية العامة المواطني  في القطاع الحكومي االتحادي )برعامج مسننننننار(

 .لذكورتدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة خصوصا المعلمي  ا

سنننفارات الدولة في الخارج لجمي   عليها م التتب  المسنننبق على الشنننهادات والتصنننديق  عظاماشنننتراط ضنننرورة  .6

 شهادة حس  سيرة وسلوط للمتقدم م  دولته. رفاقإ لزاميةإو ؛المعلمي  الغير مواطني  المتقدمي  للعمل بالدولة

ناء الدوام الرسننمي وفي مقر تكون أثبناء على احتياجاتهم، و ضننرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسنني .7

 .المعلموقياس ذله العائد على  ،وتقييم مؤهالت المدربي  قبل اعتمادهم ،أو ع  بعد عملهم

متوافقة ومالئمة لبيئة  على أن تكون ،إمكاعيات الطلبةو بما يسننننهم في صننننقل مهارات المناهج الدراسننننية تطوير .8

 المقررة. وأيام التمدرسمجتم  دولة اإلمارات ومتناسبة م  ساعات و

الشهرية المخفضة لإلعترعا خاصة لم  لديهم عدد م  األبناء في مراحل دراسية تفعيل االشتراكات في الباقات  .9

 مختلفة.

 العمل على تأمي  المنصات التعليمية اإللكتروعية م  االختراقات األمنية بالتنسيق م  الجهات المعنية. .10

وإلزام المدارس الخاصنننننننة بتدريس مادة  ،في المدارس الحكومية زيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية .11

 االجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقي  بها.
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مخرجات تعليمية ذات  لتحقيق ؛قبل اعتمادها االسننننننتعاعة بمراكز بحثية مسننننننتقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية .12

 جات سوق العمل.وتلبي احتيا ،تحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي، كفاءة عالية

والقادرة على مواجهة الظروف المناخية  ،التسنننري  في بناء المجمعات المدرسنننية المتكاملة على مسنننتوى الدولة .13

إعداد و ،لهمم حفاظا  على الصحة العامةوم  بينها أصحاب ا ،مك  الطلبة م  ممارسة األعشطةالمختلفة، والتي ت

ه كل مدارس الدولة ، تلتزم ببالتعاون م  وزارة الصنننننحة ووقاية المجتم  والجهات المعنية دليل رعاية صنننننحية

 خاصة أصحاب األمراض المزمنة وأصحاب الهمم. ،خطار الصحية التي تواجه الطلبةللتعامل م  األ

التعليم ومراقبة لرف  جودة  ،والمدارس الخاصننننة الوزارة على مؤسننننسننننات التعليم العام الرقابي فيتفعيل الدور  .14

 ارتفاع الرسوم الدراسية.

 المواطني  امتيازات لالستثمار في القطاع التعليمي الخاص.  ومنح المستثمري تشجي   .15

والحد  ،إعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في الالئحة الموحدة إلدارة سننننننلوط الطلبة والمتعلقة بمعالجة التنمر .16

 طلبة. م  اعتشار الظواهر السلبية بي  ال

تضم  والمدرسة اإلماراتية، وتحديد األدوار والمسؤوليات، التي  ولياء األمورتفعيل دليل الشراكة بي  أضرورة  .17

حديد الحقوق والواجبات واإلجراءات باإلضنننننافة إلى ت ،وجودة المشننننناركة بي  المدرسنننننة وأولياء األمور فعالية

  .وتفعيل العالقة التكاملية بما يضم  الصالح العام ،اجتماعات منتظمة ع  بعد وإمكاعية عقد ،المتبعة

 بي  الوزارة ووسائل اإلعالم ومختلف شرائح المجتم .  والمباشر التواصل الشفاف أهمية تفعيل .18

االحترازية للتعامل السننليم داخل مدارس الدولة في ظل اعتشننار الجائحة  توضنن  برتوكول موحد بشننأن اإلجراءا .19

 والحاالت الطارئة للحفاظ على صحة وسالمة المجتم  المدرسي. 
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 التقرير المفصل

عشننر بتنناريخ  سنناب منن  الفصننل التشننريعي ال ولدور االععقنناد العننادي األ منن  األولننىجلسننته فنني أحننال المجلننس الننوطني االتحننادي 

لدراسنته وتقنديم  اللجننة؛" إلنى  وزارل التربية والتعليم يي شوأن اإلشوراف علوى المودارسسياسة "  موضوع 14/11/2019

 -17/12/2019 -25/11/2019اآلتينة: )فني التنواريخ  وعقندت اللجننة لهنذا الغنرض عندة اجتماعنات للمجلنس.تقرير عنه 

23/12/2019- 8/1/2020- 13/1/2020- 5/2/2020-10/2/2020-9/3/2020-25/3/2020-26/3/2020-

30/3/2020-31/3/2020-5/4/2020-9/4/2020-13/4/2020-16/4/2020-22/4/2020-23/4/2020-

 الموضنننوع وذلنننه بمقنننر األماعنننة العامنننة بننندبي لدراسنننة (11/10/2020 - 4/10/2020 -24/9/2020 – 3/5/2020

 ( ساعة.117:10االجتماعات )واستغرقا اللجنة في هذه  .واالجتماع ع  بعد

 

سياسوة  موضنوع "واطلعا اللجنة في هذه االجتماعنات علنى الدراسنات واألوراق البحثينة المعندة من  قبنل األماعنة العامنة حنول 

 كمنا أعندت اللجننة اسنتبياعا  حنول المدرسنة اإلماراتينة يهندف إلنى، "وزارل التربية والتعليم يي شأن اإلشراف على المودارس

والتوصننل إلننى أهننم المقترحننات لتطننوير منظومننة المدرسننة  ،التحننديات التنني تواجههننا المدرسننة اإلماراتيننة التعننرف علننى

 .اإلماراتية

مندراء و استمعا اللجنة إلنى آراء وردود ممثلني الحكومنةو. وزارة التربية والتعليمعلى المعلومات الواردة م   اللجنة كما اطلعا 

تنمينة البشنرية بإمنارة دبني الهيئنة المعرفنة وو بنوظبيأالتعليم والمعرفة بإمنارة ، باإلضافة إلى دائرة لوزارة التربية والتعليم النطاق

 .8/1/2020المعلمي  بتاريخ  جمعية، وومجلس الشارقة للتعليم

 في كل م : وذله " الواق  والطموح في المدرسة اإلماراتية"  نوانبع ( حلقات عقاشية4كما عقدت اللجنة عدد )

 16/2/2020الثقافي بإمارة رأس الخيمة بتاريخ  المركز ▪

 24/2/2020المركز الثقافي بإمارة الفجيرة بتاريخ  ▪

  26/2/2020القصر الثقافي بإمارة الشارقة تاريخ  ▪

  2/3/2020المركز الثقافي بإمارة أبو ظبي بتاريخ  ▪



 

 11الصفحة 
 

 

 ،والمسننننناحةاألفق  وبإطار واسننننن  بشننننكلها العام بهدف التعرف على أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليميةوذله 

تتوافق م  رؤيننة اإلمننارات  والتحننديننات التي ويتلمس المسننننننؤوليننات ،حنندود اإلشننننننراف على المنندارس يتجنناوز

 التعليم بما يحقق مستهدفات األجندة الوطنية. واستراتيجيتها في

 

للرد على  5/4/2020، و 9/3/2020 بتننناريخيواجتمعنننا اللجننننة بممثلي الحكومنننة في وزارة التربينننة والتعليم  

ستفسارات اللجنة في  ون ؤش لجنةثمنا الصدد وفي هذا  وحول تحديات تطبيق عظام التعلم ع  بعد. شأن الموضوع،ا

السنمو الشنيخ محمد ب  راشند  صناحب أطلقهاالتي  الذكية الحكومةواإلعالم مبادرة  والرياضنةوالشنباب  والثقافةالتعليم 

الحكومة في سننياق توجهات  وتأتي ،2013عائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا عام  آل مكتوم

وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمي  على أرضننننننها، وفقا  لرؤية  ،بتطوير الخدمات الحكومية

وكان لها دورها الفعال والحيوي ومردودها الحقيقي إبان تعرض  ،والتي اتسما بالمروعة والجاهزية .2021اإلمارات 

 .كوروعاالعالم لجائحة 

 

 والتعليمية االتحادي المعنيي  والمهتمي  بالعملية التربوية واجتمعا اللجنة م  سننننننعادة أعضننننننناء المجلس الوطني  

 .23/4/2020و  22/4/2020ستئناس برأيهم ومقترحاتهم في شأن تطوير المنظومة التعليمية بتاريخي الل

 زارة التربية والتعلنيم فني شنأن اإلشنراف علنى المندارسوفي شأن موضوع سياسة  اللجنة تقريرها وبناء على ذله تقدم

  اآلتية: ضم  المحاور 

واسووووووتراتيجية  2021تطوير ةودل التعليم يي القطاعيب العام والخا  بما يحق  ر ية اإلمارات ول: المحور ا: -

 2030التعليم 

 معايير الوزارل يي شأن استقطاب الكوادر التدريسية المحور الثاني: -

 ةدور الوزارل يي المتابعة والرقابة على المدارس بالدول المحور الثالث: -
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 المقدمــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

كمفهننننوم متقنننندم يبننننرز خطننننة تطننننوير التعلننننيم فنننني  المدرسووووة اإلماراتيووووة أطلقننننا وزارة التربيننننة والتعلننننيم 

حديثننة تواكننب  علميننةالدولننة، وذلننه بهنندف تحقيننق أهننداف األجننندة الوطنيننة ومسننتهدفاتها منن  خننالل مننناهج 

بالمعرفنننة  المرحلنننة الحالينننة والمقبلنننة، ومنننوارد تعليمينننة متنوعنننة تمك ننن  مننن  إعنننداد طلبنننة مبننندعي  وشنننغوفي 

لالسنننتثمار فننني  درهنننم ملينننار 5خصصنننا  2018عنننام فننني  ولنننة ن الدأ خاصنننة ،وقيادتنننهومحبننني  لنننوطنهم 

 1.سنوات 6البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة على مدى 

وتهننندف المدرسنننة اإلماراتينننة إلنننى تطبينننق مواصنننفات قياسنننية عالمينننة تواكنننب متطلبنننات العصنننر، مننن  خنننالل 

االسننننتناد إلننننى مننننناهج علميننننة حديثننننة ومسننننارات تعليميننننة تتعنننندى المسننننارات التقليديننننة، كمننننا تتميننننز بوجننننود 

طالبيننننة كننننوادر تعليميننننة متمكنننننة وملهمننننة للطننننالب، وتكنولوجيننننا حديثننننة ومتقدمننننة، باإلضننننافة إلننننى بننننرامج 

 تركز على الريادة واالبتكار. 

مننن  الجهنننود المبذولنننة فننني تحسننني  العملينننة التعليمينننة فننني دولنننة اإلمنننارات أعنننه علنننى النننرغم وتنننرى اللجننننة 

وتننوطي  الدولننة، التعلننيم فنني تحسنني  جننودة التنني تواجننه التحننديات  العربيننة المتحنندة، إال أعننه تننم رصنند بعننض

سنننيؤدي إلنننى التنننأثير التحنننديات ولعنننل اسنننتمرار هنننذه والرقابنننة علنننى مننندارس الدولنننة  الكنننوادر التدريسنننية،

 .القادمةالخمسي   السلبي على تحقيق مستهدفات التعليم في السنوات

 

 

 

 

                                                        
 ، الموق  اإللكتروعي: اإلماراتية المدرسة منظومة في العمل سير على ويطل  الوزراء مجلس اجتماع يترأس راشد ب  محمدمجلس الوزراء،   1

 progress-model-school-emirati-reviews-cabinet-https://uaecabinet.ae/ar/details/news/uae  

 

 

https://uaecabinet.ae/ar/details/news/uae-cabinet-reviews-emirati-school-model-progress
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واستراتيجية  2021تطوير ةودل التعليم يي القطاعيب العام والخا  بما يحق  ر ية اإلمارات  المحور ا:ول:

 2030التعليم 

 

مفهوم الجودة الشاملة في التعليم والجودة تعتبر أداة فعالة لتطبيق التحسي  المستمر لجمي  أوجه النظام في أية منشأة، 

 بإعجازوالجودة بمعناها الواقعي تعني التزام المؤسننسننة التعليمية  ،قياسننيله معنيان مترابطان: أحدهما واقعي واآلخر 

مدى رضا  للجودة يركز على يالقياس أما المعنى ،التعليم معدالت تكلفةمؤشرات ومعايير حقيقة متعارف عليها مثل: 

 مستوى كفاءة وفعالية الخدمة التعليمية.، والمستفيد م  التعليم

فإن الجودة الشننننناملة أن الجودة في التعليم هي التي تقيس النجاح والتفوق في المجال التعليمي، وبالتالي  تؤكد اللجنةو

ر مواكبةعلى بسنننمات تجعلهم قادري  لبة تسنننعى إلى تكوي  وإعداد الط المعلوماتي، وعمليات التقدم المسنننتمر،  التطو 

المعرفة، وهذا يتطلب طال با  ذوي مواصننفات مميزة لتجعلهم قادري  على اسننتيعاب كل  تلقي وعدم حصننر دورهم في

ة،  ي  تم لليوعيسننننننف والتجربة الفنلندية،  ملتعليت اسساؤمد عتماودة واجن ضما رمعايي ثيقةول ووفقا  ما هو جديد بفعال

 استنتاج أهم معايير جودة التعليم على النحو اآلتي:

ات الدراسية. -1  جودة المناهج والمقرر 

 جودة البنية التحتية في القطاع التعليمي، م  توفر المدارس بمواصفات جيدة. -2

 دارية التعليمية.مدى كفاءة األطر التربوية واإل -3

 االعطباع اإليجابي للمستفيدي  م  الخدمات المدرسية. -4

 التحسي  المستمر. -5

 عتائج التحصيل الدراسي -6

 

يمك  اعتبارها أركاعا  أسننننناسنننننية لتحقيق المسنننننتهدفات المسنننننتقبلية للتعليم في ( 6)اللجنة أن هذه المعايير  وترى

 :خاصة في إطار األهداف التي تسعى إلى تحقيق كل م  ،الدولة

 

 لتعليم:ل 2021ر ية اإلمارات  .1

تهدف األجندة أن كما  المسننننننتوى،وتطوير عظام تعليمي رفي  االرتقاء بالعملية التعليمية وتهدف هذه الرؤية إلى 

قا  للمعايير  يادات ومعلمي  جميعهم مرخصنننننني  وف يةتكون جمي  المدارس متميزة بق والحفاظ على اللغة  ،الدول

 العربية كأساس وطني.
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 اآلتي:  اإلمارات وفقوضعا األجندة الوطنية مؤشرات التعليم المستهدفة لتحقيق جودة التعليم في دولة وقد 

 مؤشرات اإلعفاق على البح  والتطوير .1

 مؤشرات جودة الكادر التعليمي .2

 مؤشر عسبة االلتحاق برياض األطفال .3

 االختبارات الوطنية والدوليةمؤشرات  .4

 مؤشر عسبة البرامج المعترف بها في الجامعات .5

 مؤشرات التخرج م  التعليم العالي .6

 متطلبات إلغاء السنة التأسيسية .7

 

 :2030استراتيجية التعليم  .2

ويحقق  ،إلى تطوير عظام تعليمي عالي الجودة في المسنننننننارات المهنية واألكاديمية وتهدف هذه االسننننننتراتيجية

 :قوم على أربع ركائز رئيسية، وهيتومخرجات بحثية مؤثرة تساهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة 

وتتجلى في دعم مؤسننننننسننننننات التعليم العالي للتنافس عالميا م  خالل تطبيق معايير اعتماد عالية  الجودل، أوال:

 .عاليةسية ذات كفاءة وتأهيل هيئة تدري ،حوافز للمؤسساتوتوفير  ،الجودة

ومعدل استكمال عال  ،وتبرز في العمل على الوصول إلى مؤسسات تعليم عال ذات إعتاجية عالية الكفاءل، ثانيا:

 .للطلبة وبرامج أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة

وذله عبر تطوير بيئة محفزة للبح  العلمي تؤهل وتسنننننتقطب أفضنننننل الباحثي  كما توفر تمويال  االبتكار، ثالثا:

 .تنافسيا يركز على تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة تساهم في رفد عجلة اقتصاد مبني على المعرفة

والخاص،  وتتمثل في إعداد جيل م  الخريجي  مؤهل للتنافس في سننننننوق العمل بقطاعيه العام المواءمة، رابعا:

  .وذله م  خالل بناء شراكات م  القطاع الخاص في جمي  مراحل التعليم العالي
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بادرات اسننننننتراتيجية وم  بادرة 2030التعليم  أهم م طار الجودة  م الخاص إطالق مجلس للقطاع و الوطني،إ

 .هيكلة المسارات الدراسية التنافسي، ومبادرةمبادرة التمويل البحثي و ،االستثمار في المعرفة ومبادرة

عا رؤية اإلمارات  كا هذه األهداف الطموحة،  2030في ، واسننننننتراتيجية التعليم 2021فإذا  له مثل  فإن تمت

ساؤل الرئيسي هو ماهي التحديات التي تواجه التعليم حتى تكون عائقا  أما وهذا ما  ؟تحقيق مثل هذه األهداف مالت

 اآلتية: التحدياتجعل اللجنة تبح  وتنقب حتى توصلا إلى 

 

 كثاية المنهج الدراسي .1

وعننندم مالءمنننة  ،وتراكماتنننه المعرفينننةكثافنننة المننننهج الدراسننني تبننني  للجننننة مننن  عتنننائج الحلقنننات النقاشنننية 

 الخطننننط الزمنيننننة التنننني أثننننرت علننننى جننننودة مخرجننننات التعلننننيم وأضننننعفا دافعيننننة المننننتعلم والمعلننننم.

ة جةةةا    185كثافةةةل نهجةةةدرا نهال نتةةةب م   داتةةةم جةةةد سةةةالال لةةةةا  نه جةةةال    اهال هةةةل   باإلضنننافة إلنننى أن

ججةةةا    ةةةم سوةةةةن هةةةا  ل ند رةةةان نهجاوةةة  جةةةن نهجةةةدرا نه اوةجةةةب فةةةب دراةةةةل كةةة  فهةةة  ال نتةةةب  نهةةة   

 ةؤث  سوى جخ جات  اوة  نهطاهم.

 

مثنننل متكنننررة قينننام النننوزارة باسنننتحداث منننواد تعليمينننة للجننننة مننن  عتنننائج الحلقنننات النقاشنننية هنننو  واتضنننح

وأن هنننذه المنننواد المكنننررة تحتنننل جنننزءا   الصنننحية،منننادة السنننن  ومنننادة التربينننة األخالقينننة ومنننادة العلنننوم 

ممنننا يترتنننب علينننه التنننأثير علنننى تننندريس المنننواد األساسنننية بحصنننص  ؛هامنننا  فننني جننندول الينننوم الدراسننني

 إضافية.

 

 

 

2030استراتيجية التعليم 

نهج ننجل نم  كا  نهكفانة نهج الة
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 يام التمدرس أ .2

خالل العام الدراسنننني  ايوم( 185رصنننندت اللجنة أن عدد أيام التمدرس في المدارس الحكومية تصننننل إلى )

 (7( ساعة أي بمعدل )5.25ي اليوم للحلقة األولى تصل إلى )ف الدراسية، وأن عدد الساعات 2019-2020

( سنناعات أي 6أما عدد السنناعات الدراسننية في اليوم للحلقة الثاعية والثالثة تصننل إلى ) ، 2اليومحصننص في 

 ( حصص في اليوم .8بمعدل )

 

عدد أيام وساعات  م  خالل المتقدمة في جودة التعليم بي  دولة اإلمارات وبعض الدول  مقارعةويوضح الجدول التالي 

 3التمدرس في السنة الدراسية
 

   

 

 

 

 

السابق أن  عدد أيام التمدرس وعدد الساعات الدراسية في دولة اإلمارات متوافقة استنتجا اللجنة م  الجدول 

حاضرا  بعد حصولها  على وخاصة فنلندا التي تعتبر عموذجا   ،عسبيا  م  بعض الدول المتقدمة في جودة التعليم

 (5)يها إلى ف ، حي  تصل عدد الساعات الدراسية20194المركز الخامس في مؤشر جودة التعليم في عام  

  ورغم ذله( ساعات، 6ساعات  وهي متقاربة جدا  م  دولة اإلمارات التي تصل فيها ساعات التمدرس إلى )

وفترة اإلجازات  تتناسب م  أيام التمدرسل ؛المناهج الدراسية وكثافتها ميتقيمراجعة  على أهميةتؤكد اللجنة 

 الدول المتقدمة في جودة التعليم.  م غيرها يتوافق م  بيئة ومناخ الدولة ع   بما الفصلية

 

 

 

                                                        
 ساعات ممارسة الطالب لألعشطة.( ساعات وال تشمل 6متوسط عدد الساعات الدراسية في اإلمارات ) - 2
 school/-in-spend-students-do-time-much-how-month-the-of-http://ncee.org/2018/02/statisticمركز القياس للتعليم الدولي   3
 المرج  السابق - 4

 عدد الساعات الدراسية يي اليوم التمدرس يي السنة الدراسيةعدد أيام  الدولة

 ساعات 8 يوم 220 كوريا الجنوبية

 ساعات 6 يوم 210 اليابان

 ساعات 5.5 يوم 193 سنغايورل

 ساعات 7.5 يوم 190 هونج كونج

 ساعات 5 يوم 190  ينلندا

 ساعات 6 يوم 185 اإلمارات

http://ncee.org/2018/02/statistic-of-the-month-how-much-time-do-students-spend-in-school/
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 العالي: التعليمومتطلبات شروط التعليم العام يي المدارس مع مخرةات مة مواءدم ع  .3

لتعليم العالي هو قدرة النظام التعليمي في المدارس على متطلبات االتعليم العام م   ءمةالمقصننننود بمصننننطلح موا

 القبول.طلبة قادري  على االلتحاق المباشر بمؤسسات التعليم العالي م  خالل اجتيازهم لشروط  تأهيل

 

وقد أثرت مخرجات التعليم العام على الطالب المنتسنننننب لمؤسنننننسنننننات التعليم العالي بالدولة، حي  واجه الطالب 

  ،عتيجة عدم اجتيازه شروط القبول في الجامعات والكليات بالدولة ،االلتحاق بالتعليم الجامعيصعوبة في 

صعوبة اعتساب الطالب لمؤسسات التعليم  همما عتج عن؛ EmSat)) 5وعدم اجتيازه "اختبار اإلمارات القياسي" 

 . العالي بالدولة 

خالل األعوام عننندد الطلبنننة المقبولي  في مؤسننننننسنننننننننات التعليم العنننالي الحكومينننة تراج   تبي  للجننننةوقننند 

اعخفاض عدد الطلبة المقبولي  في مؤسننسننات التعليم العالي وتنبه اللجنة إلى خطورة  .(20176،20187،20198)

االلتحاق بالتعليم الجامعي، والوفاء  بإمكاعهمقدرة التعليم العام على تخريج طالب  كما توضننننننح عدم الحكومية.

على تطوير الموارد البشننننرية المواطنة وم  ثم  قطاع التعليموأن االسننننتمرار في ذله يعني عدم قدرة  ،بمتطلباته

 في استراتيجيات الدولة المستقبلية. اإلسهامعجزها ع  الوفاء ب

 إجمالي عدد الطلبة المقبولي  في مؤسسات التعليم العالي الحكومية خالل األعوامالتالي  الرسم البياعيويوضح 

 (2017-2018-2019) 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        
هذه و .اختبار إلكتروعي معياري لتقييم مدى امتالط الطالب للمهارات والمفاهيم في عهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة: القياسي هو تاختبار اإلمارا - 5

 يهذه االختبارات تعطوم العام و االعتقال الى مرحلة التعليم العالي. االختبارات تقيس معلومات و مهارات طالب الصف الثاعي عشر بعد اعتهائهم م  مرحلة التعلي

 .أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة

 
 ، الموق  اإللكتروعي:الداخلية والمنح الخارجية والبعثات العالي التعليم مؤسسات في المقبولي  الطالب أسماء تعتمد والتعليم التربية وزارة - 6

https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/archive/mohesr/news/Pages/approval2016.aspx 
 الموق  اإللكتروعي:، الخارج إلى 184 وتبتع  األسماء تعتمد العالي التعليم وزارةصحيفة البيان ،  - 7

1.3001758-14-07-uae/education/2017-the-https://www.albayan.ae/across 
 اإللكتروعي:، الموق  والبعثات العالي التعليم في المقبولي  الطلبة اعتماد صحيفة البيان ، - 8

1.3327340-02-08-uae/education/2018-the-https://www.albayan.ae/across 
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إةمالي عدد الطلبة المقبوليب يي مؤسسات التعليم العالي

2019-2018-2017الحكومية خالل ا:عوام 

https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/archive/mohesr/news/Pages/approval2016.aspx
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2017-07-14-1.3001758
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2018-08-02-1.3327340
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 :تطبي  نظام التعلم عب بعد  .4

مننن  المسنننؤولي  القنننائمي  علينننه فننني  توافقنننا ن اللجننننةأ المننن  تعننندد تعريفنننات النننتعلم عننن  بعننند إعلنننى النننرغم 

وذلنننه منننن   ،العلمنننني والمعرفننني خننننارج الصنننف المدرسنننني تحصننننيل الطلبنننة :وزارة التربينننة والتعلننننيم وهنننو

وعنننرض المنننناهج التعليمينننة إلكتروعينننا علنننى  ،خنننالل حسنننابات إلكتروعينننة للطنننالب ضنننم  عظنننام النننتعلم النننذكي

 و ،وإتاحننننة التفاعننننل بنننني  الطلبننننة والمدرسنننني  عنننن  بعنننند ،أجهننننزة الكمبيننننوتر واألجهننننزة اللوحيننننة والذكيننننة

مننن  تنننوفير شنننروحات  ،تحمينننل الكتنننب المدرسنننية والمنننواد التعليمينننة إلكتروعينننا للوصنننول إليهنننا فننني أي وقنننا

  .9 الدروس م  قبل المدرسي  بصيغة تسجيالت صوتية أو مقاط  مصورة في متناول الطلبة
 

وهي  التعلم ع  بعد تطبيق عظاموجود إشكالية في  م  وزارة التربية والتعليم جتماعاالتبي  للجنة م  عتائج وقد  

 كالتالي:

 للطلبة والفئات العمريةعدم تواي  متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعلم عب بعد  .أ

مارس  عد في  ظام التعلم ع  ب ية والتعليم ع نذ تطبيق وزارة الترب نة م بات  2020تبي  للج عدم توافق متطل

 ،بسننبب كثافة الواجبات المدرسننية ،والفئات العمرية التعلم ع  بعدالمنهج التعليمي الحالي م  متطلبات عظام 

باإلضننننافة  ،المنصاتالتي ترتب عليها عليه تشتا الطلبة بي  هذه  وتعدد منصات التعليم اإللكتروعية للطلبة

 .اإللكتروعية التعليمية المنصات بعض في أمنية ثغرات إلى وجود

 

تق  حد الدروس المستفادة م  جائحة كوروعا تزايد أهمية عظام التعلم ع  بعد، وأن الوزارة ن أوتؤكد اللجنة أ

في الحسننبان  خذم  األ ،م المسننتقبلعليها مسننؤولية أسنناسننية في تطوير هذا النوع م  التعليم باعتباره هو تعلي

 التعليم .تطوير هذا النوع م  ابق حاليا  على البرامج المعنية بن دول العالم تتسأ
 

 عدم ةاهزية نظم المعلومات  .ب

مما ترتب على ذله  ؛تبي  للجنة ضعف شبكة اإلعترعا في بعض مناطق الدولة وخاصة في المناطق الجديدة

وجود و، وحضننور الحصننص المدرسننية مباشننرة ع  طريق الشننبكة ،صننعوبة تواصننل الطلبة م  المدرسنني 

عات المقررة خلل في حا ية لالمت لدعم الفني فتح الروابط االلكتروع ياء وضننننننعف ا بة وأول  أدى إلى قلق الطل

                                                        
 ،  الموق  اإللكتروعي: العربي والعالم اإلمارات في البعد ع  التعل م منظومة تعزز «مدرسة» - 9

https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-
%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 

https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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باإلضننافة إلى غياب الدروس التعليمية المسننجلة لجمي  المراحل لتفادي وجود خلل في  أمورهم  بهذا الشننأن.

 يرج  إليه الطالب لمراجعة المادة التعليمية. التكون مصدر ،شبكة اإلعترعا أو اعقطاع الكهرباء

 

 صعوبة تطبي  أولياء ا:مور نظام التعلم عب بعد .ج

لتعليم الذكي مما يصننعب عليهم دعم أبنائهم في عظام التعلم البرامج صننعوبة مواكبة أولياء األمور  تبي  للجنة

تحمل أولياء األمور أعباء مالية بتوفير أجهزة ، باإلضنننننننافة إلى اإلرشنننننننادية ع  بعد في ظل غياب األدلة

 للجنة أنواتضح حواسيب محمولة أو ألواح ذكية تعليمية ألبنائهم واالشتراط في الباقات الشهرية لإلعترعا. 

المخفضة  م  التحديات التي يواجهها أولياء األمور هو عدم تفعيل االشتراكات الشهرية في الباقات الشهرية

بي  األبناء الذي  يحتاجون دعم م  قبل أولياء األمور في شننأن عظام التعلم ع   ة التنسننيقوصننعوب ،لإلعترعا

وتعارض توقيا جدول الحصنننص المدرسنننية م   ،الدراسنننية ة إذا كان األبناء في عفس المراحلخاصننن ،بعد

 عمل أولياء األمور. 

 

 للغة العربية (ةالدراسيعدم ثبات عدد الحصص ا:سبوعية )الخطة  .5

بنننالتركيز علنننى إعنننداد المبنننادرات  وزارة التربينننة والتعلنننيمينننام قتبننني  للجننننة مننن  عتنننائج الحلقنننات النقاشنننية 

التركيننننز علننننى اللغننننة  ضننننعف، وواللغننننة الصننننينيةاإلعجليزيننننة اللغننننة  والبننننرامج للغننننات األجنبيننننة مثننننل

لنننى إ  األمنننر النننذي أدى  ،وعننندم ثبنننات عننندد حصصنننها األسنننبوعية لجميننن  المراحنننل الدراسنننية العربينننة

فنننني االختبننننارات وقنننند اتضننننح ذلننننه للجنننننة  الطلبننننةضننننعف مهننننارات القننننراءة والكتابننننة والتحنننندث لنننندى 

تراجعننا " حينن  مؤشننر عسننبة الطلبننة بمهننارات عاليننة فنني اللغننة العربيننة الوطنيننة للصننف التاسنن  فنني "

، فننني حننني  أن المسنننتهدف للمؤشنننر  2018فننني عنننام  %(48)إلنننى  2017فننني عنننام  (%68)النسنننبة مننن  

. وتننننرى اللجنننننة ضننننرورة التركيننننز علننننى مهننننارات اللغننننة العربيننننة 10 %(90)هنننني عسننننبة  1202حتننننى 

وتحسننننينها لنننندى الطلبننننة لتحقيننننق المسننننتهدف، خاصننننة أن التركيننننز علننننى اللغننننة العربيننننة يمثننننل أحنننند 

 لدولة اإلمارات. والهوية الوطنيةاألساسية للتنشئة  المقومات
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 وق  اإللكتروعي:، الم مؤشر عسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق االختبارات الوطنية، 2021رؤية اإلمارات  - 10

https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_ 

https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/card/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_
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 باللغة العربية المدارس الخاصةبعض يي  الوطنيةادل االةتماعيات والتربية م عدم تدريس .6

خاصننة  المنندارس الخاصننة بالدولننة بعننض تبنني  للجنننة منن  عتننائج الحلقننات النقاشننية وجننود مخالفننات لنندى

منننناهج الهوينننة الوطنينننة  تننندريس وهنننو ،جهنننات تعليمينننة محلينننةإلنننى  ةالمننندارس التننني ال تكنننون خاضنننع

الشننعور  ترسننيخيننؤثر علننى عنندم ممننا  ؛باللغننة اإلعجليزيننة مثننل التربيننة الوطنيننة والدراسننات االجتماعيننة

  بالهوية الوطنية .

 

 التعليمية المستمر للمناهجوالسريع  التغيير .7

أن أحننند األسنننباب الرئيسنننية لعننندم تراكمينننة المعرفنننة والمهنننارات مننن  عتنننائج الحلقنننات النقاشنننية  تبننني  للجننننة

 اللجننننة علنننى ذلنننه مننن  واقننن  ارتفننناع عسنننبة وتننندلل  .مسنننتمريينننر المنننناهج الدراسنننية بشنننكل تغ هنننو العلمينننة

 لطلبنننة 2017 لعنننام والتعلنننيم التربينننة وزارة إحصنننائياتمننن  خنننالل ، بننني  الطلبنننة رسنننوب غينننر مسنننبوقة

ة سننننواء فنننني يننننتفاوتننننا عسننننب النجنننناح لمختلننننف المسننننارات التعليم (أبننننوظبي إمننننارة فنننني) عشننننر الثنننناعي

  التي تتب  المناهج الوزارية. الخاصة سالمدارس الحكومية أو المدار

عسننننب النجنننناح لطلبننننة الصننننف الثنننناعي عشننننر فنننني إمننننارة ابننننوظبي لمختلننننف  ويوضننننح الرسننننم البينننناعي

  المسارات التعليمية للمدارس الحكومية
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يي ةنجاح طلبة الصف الثاني عشر يي إمارل ابوظبي لمختلف المسارات التعليميةنسب

2017المدارس الحكومية والخاصة لعام 

نهجالن   نهخاهل

نهجالن   نهحك جةل
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ويتبي  م  الرسننم البياعي السننابق تدعي عسننب النجاح بشننكل عام وفي المدارس الخاصننة بشننكل ملحوظ، حي  

، أما عسبة رسوب الطلبة في المسار %(9)أن عسبة رسوب الطلبة في المدارس الحكومية في المسار المتقدم 

ة أن استمرار تغيير المناهج اللجن . وترى(%23)العام والذي يضم أغلبية الطلبة في المدارس الحكومية هي 

أدى إلى تدعي عسننبة  دون وضنن  المؤشننرات الالزمة لقياس جودة وفاعلية تله المناهج ومخرجاتها الدراسننية

 عجاح الطلبة وتذمر وإثقال كاهل الكادر التدريسي. 

 ةودل البنية التحتية لبعض المدارس وخدماتها: .8

ت المكتبينننة التننني أعننندتها األماعنننة العامنننة للمجلنننس وجنننود تبننني  للجننننة مننن  عتنننائج الحلقنننات النقاشنننية والدراسنننا

 إشكالية في جودة البنية التحية لبعض المدارس وخدماتها وهي كالتالي:

 

 المدارسبعض يي ا:نشطة  ةلممارسضعف البنية التحتية  .أ

بنيننننة التحتيننننة للمالعننننب الرياضننننية الداخليننننة لل ا  ضننننعفتبنننني  للجنننننة منننن  عتننننائج الحلقننننات النقاشننننية أن هننننناط 

الرياضنننني والكننننادر  جهننننزة الرياضننننيةبنننناألدوات واأل وعنننندم تزوينننندها ،المنننندارسبعننننض والخارجيننننة فنننني 

ممننننا أدى إلننننى اعتشننننار سننننلوكيات خاطئننننة  ؛والنفسنننني المسننننؤول عنننن  تأهيننننل الطلبننننة بنننندعيا  وعفسننننيا  الصننننحي 

 يننند سننناعةبنننة الطل يسنننتخدم المثنننال سنننبيل فعلنننى ر،النننذكو الطلبنننة زينننادة معننندالت التننندخي  بننني للطلبنننة مثنننل 

 حيننن . الطلبنننة بننني  والتفننناخر للتبننناهي بيننننهم اعتشنننرت أخنننرى وأشنننكال فنننال  أو قلنننم أو اإللكتروعننني للتننندخي 

 منن  وكاعننا ،2015 عننام فنني دبنني منندارس منن  طالننب 2000 شننملا بدراسننة دبنني فنني الصننحة هيئننة قامننا

وتننننرى اللجنننننة أن  .11  (%14.6) إلننننى وصننننلا المنننندارس طلبننننة بنننني  التنننندخي  عسننننبة الدراسننننة أن عتننننائج

 ،يننؤثر سننلبا  علننى الصننحة العامننة للطلبننة وتننذويب طاقننات الطلبننة ضننعف البنيننة التحتيننة للمالعننب الرياضننية

 عظرا  ألهمية النشاط البدعي ودوره في بناء الجسم السليم للطالب.

 

 12الهمم أصحابعدم ةاهزية بعض المدارس الحكومية الحتياةات الطلبة مب  .ب

عه  بة م   عدد إجمالي بلغعلى الرغم م  أ لذي   أصننننننحاب الهممالطل              ةـنننننننننننننالمدارس الحكومي في تم دمجهما

إال إعه تبي  للجنة عدم جاهزية بعض المدارس ، 201913-2018وطالبة في السنة الدراسية  طالبا    (14, 169 (

واألسننطح المائلة ودورات  ةالكهربائي دمثل عدم توفير المصنناع أصننحاب الهممالحكومية الحتياجات الطلبة م  

                                                        
 ، الموق  اإللكتروعي: % عسبة التدخي  بي  طلبة المدارس في دبي 14.6صحيفة البيان ،  - 11

1.2385711-31-05-uae/education/2015-the-https://www.albayan.ae/across 
ضننعف سننم (، واإلعاقة  العقلية ومتالزمة داون، واإلعاقة السننمعية )صننم/اإلعاقة وهم أصننحاب الطلبة أصننحاب الهمم الذي  تم دمجهم في المدارس الحكومية هم:  - 12

 الجسدية، واضطراب التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتا االعتباه، وصعوبات التعلم واضطرابات اللغة والكالم ضعف بصر(، واإلعاقة الحركية/ البصرية )كفيف/
 والتعليمالمعلومات الواردة م  وزارة التربية   - 13

 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2015-05-31-1.2385711
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خاص لهم مثل الوسائل ال يالتعليم الدعمعدم توفير و ضعف الرعاية الصحية المياه الخاصة بهم، باإلضافة إلى

 التكنولوجية واألجهزة البصرية والسمعية والجلسات الفردية لصعوبات التعلم والتأخر اللغوي.

بة م   وترى اللجنة أن ياجات الطل مدارس الحت حاب الهممعدم جاهزية بعض ال قاعون  أصنننننن فة لل يمثل مخال

الذي يلزم المؤسننسننات التعليمية بتوفير فرص  ،وتعديالته حقوق المعاقي  بشننأن 2006لسنننة  29االتحادي رقم 

 م  اآلخري . أصحاب الهممتعليم متكافئة للطلبة م  

 

-2018الطلبة م  أصحاب الهمم في المدارس الحكومية خالل األعوام عسبة التالي  الرسم البياعيويوضح 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدارس بعض ضعف الرعاية الصحية يي .ح

ألمراض المزمنة كالسكر ا ألصحاب المدارس وخاصةبعض في للطلبة الصحية ضعف الرعاية تبي  كذله للجنة 

 أن ضنننحإلحصنننائيات منظمة الصنننحة العالمية ات االمدرسننني. وطبقوالربو، إلى جاعب ضنننعف الكادر التمريضننني 

أما في دولة اإلمارات فنسننننبة اإلصننننابة  طفل، 1000 كل م  1 هي األطفال بسننننكري لإلصننننابة العالمية النسننننبة

اإلحصننننائيات الصننننادرة م  االتحاد الدولي  فرد. وبحسننننب 1000م  كل  0.4( هي 19 -0بالسننننكري م  عمر )

الدولة في عام  مسنتوى على افرد 1744سننة( هو  19-0للسنكري بأن عدد الحاالت المصنابة بالسنكري م  عمر)

  في المدارس. لرعاية الصحيةإيالء اهتمام أكبر لاللجنة ضرورة  لهذا ترى. و201914

 

 

 

 

                                                        
 االتحاد الدولي للسكري، إحصائيات السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، الموق  اإللكتروعي: - 14

https://diabetesatlas.org/data/en/country/208/ae.html     

https://diabetesatlas.org/data/en/country/208/ae.html
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 الطبيعيةعدم ةاهزية بعض المدارس لمواةهة الكوارث  .د

للتعامل م  الكوارث  الية غير جاهزة أو مهيأةحي  تبي  للجنة أن هناط عددا  م  المدارس في اإلمارات الشننننننم

الطبيعية خاصنننة أن موق  بعض هذه المدارس  قد يكون خطرا  على الطلبة والهيئة التدريسنننية، بسنننبب قربها م  

ألودية ، مما يؤدي إلى تعطل الدراسننة في هذه المدارس في مواسننم األمطار،  فعلى وا االشننعابالمناطق الجبلية و

التي يدرس فيها أكثر م   ، و 2018مدارس في المنطقة الشننننننرقية في أكتوبر عام ( 7)سننننننبيل المثال تعطلا 

تعطلا بعض المدارس في إمارة رأس الخيمة بسننننننبب قربها م   2019. وفي عوفمبر 15 طالب وطالبة 3700

 .16واستمرار تساقط األمطار األودية موق  جريان

 

 انخفاض نتائج الطلبة يي االختبارات الدولية .9

لقياس وتقييم المناهج التعليمية وأثرها على مخرجات التعليم  عدم التواصننننننل م  الجهات المعنية بي  للجنةت

والذي أثر على تنافسننية الدولة  ،مسننتوى أداء الطالب في االختبارات الدوليةبالدولة، مما ترتب عليه تراج  

حان مثل في تحقيق جودة التعليم لدولة يقيسمؤشننننننر  وهو؛ TIMSS امت يب ا مدى توفر المعرفة  في ترت

 .17 في الرياضيات والعلوم لطالب الصف الراب  والثام  العمليةوالمهارات 

ةلجال    ة ضةةةةةةةل نهجال   نه اهب  فب سا   هال هل نإلجا نت  TIMSS  مج حان د ائا نمخ  ا نت نهال ه

 18   2021 جقا د را  جت رالفات نهال هل هاا   2015

 

مستهدف األجندة الوطنية  نتائج الصف الثامن نتائج الصف الرابع TIMSSامتحان 

2021 

 19المركز  35المركز  رياضيات

 دولة 15مب أيضل 

 22المركز  35المركز  العلـــــوم

 

حي  كاعا  ،TIMSSدولة لم تحقق الهدف المنشننننننود في االمتحان الدولي الأن يبي  الجدول السننننننابق، كما 

بي  الدول  م  35 على المركزوالعلوم هو حصننول الدولة  عتائج الصننف الراب  في اختبار مادة الرياضننيات

دولة  15هو أن تكون دولة اإلمارات م  أفضننننل  2021األجندة الوطنية  ن مسننننتهدف  أفي حي المشنننناركة،

  .TIMSSمشاركة في امتحان 

                                                        
 ، الموق  اإللكتروعي: األمطار مياه بسبب بالفجيرة مدارس 7 في الدراسة عطلوم، صحيفة اإلمارات الي - 15

1.1149114-30-10-section/education/2018-https://www.emaratalyoum.com/local 
 ، الموق  اإللكتروعي: الخيمة رأس مدارس بعض في الدراسة تعط لت اليوم ، صحيفة اإلمارا - 16

1.1272013-10-11-section/other/2019-https://www.emaratalyoum.com/local 
 اإللكتروعي : ، الموق  2021رؤية اإلمارات  - 17

-https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9

circle-rate-2021/list/first-8%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8 
 المرج  السابق - 18

https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2018-10-30-1.1149114
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-10-1.1272013
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/first-rate-circle
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/first-rate-circle
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 2021لم تحقق مسننتهدف األجندة الوطنية  TIMSSأن عتائج الصننف الثام  في اختبار يوضننح الجدول كما 

في  22والمركز في مادة الرياضيات  19 ، حي  حصلا الدولة على المركزدولة 15 أفضلبالحصول على 

 مادة العلوم.
 

 

 

 

ضعف التنسي  والتعاون بيب وزارل التربية والتعليم والجهات المعنية التعليمية لتحفيز المستثمريب  .10

 المواطنيب على االستثمار يي القطاع التعليمي الخا 

 

حي   الخاص،تبي  للجنة ضننننننعف دور الوزارة في الرقابة على المسننننننتثمري  األجاعب في القطاع التعليمي 

المسننننتثمري  األجاعب على القطاع التعليمي الخاص بالدولة، فعلى سننننبيل المثال في  اسننننتحواذاتضننننح للجنة 

وطبقا  للمعلومات الواردة م  دائرة  مدرسننة،( 187) 2019إمارة دبي بلغا عدد المدارس الخاصننة في عام 

يمتله  مسننتثمرا ، حي ( 972بإمارة دبي ) لمسننتثمري  للقطاع التعليمي الخاصالتنمية االقتصننادية بأن عدد ا

 ( مدرسة.584المستثمري  األجاعب )في حي  يمتله  مدرسة،( 388عدد )  المستثمري  اإلماراتيي

 

 عسبة المستثمري  المواطني  مقابل األجاعب في القطاع التعليمي الخاص بإمارة دبي التالي البياعي الرسم يوضح

 

 

 

 

 

 

 

 

سبة المستثمري  األجاعب في القطاع التعليمي الخاصة بإمارة دبي أكثر  سابق بأن ع ويوضح الرسم البياعي ال

%( في حي  تمثل عسنننننبة 60حي  تبلغ عسنننننبة المسنننننتثمري  األجاعب ) المواطني ،م  عسنننننبة المسنننننتثمري  

المسننننننتثمري  األجاعب على قطاع  اسننننننتحواذ%( ، مما يترتب على هذا األمر 40المسننننننتثمري  المواطني  )

 . والتأثير على جودة التعليم التعليم الخاص في إمارة دبي

 

 

ينالمستثمرين المواطن
40%

بالمستثمرين األجان
60%

2019ام نسبة المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص بإمارة دبي في ع



 

 25الصفحة 
 

 التالي جنسية المستثمري  األجاعب في القطاع التعليمي الخاص بإمارة دبي الجدول الرسم ويوضح

 الجنسية عدد المستثمري 

 الهند 292

 بريطاعيا 149

 استراليا 21

 المنطقة الحرة دبي 21

 باكستان 20

 لبنان 20

 االردن 17

 سنغافورة 15

 مصر 15

 السعودية 14

 المجموع 584

 

 

 المستثمري وتحفيز المواطني   ،القطاع التعليمي الخاص جودة التعليم في ضرورة مراقبة على وتؤكد اللجنة

 .هذا القطاععلى االستثمار في 

 

 ضعف الرقابة على المدارس الخاصة .11

الزدواجيننة األدوار عظننرا   ،علننى المنندارس الخاصننة بنندورها قيننيمصننعوبة قيننام لجننان الت للجنننة تبنني مننا ك

واخننننتالف المننننناهج، وتعنننندد اللغننننات زيننننادة عنننندد تلننننه المنننندارس و والجهننننات المعنيننننةبنننني  الننننوزارة 

 .المستخدمة
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   لخاصةايخص المدارس الحكومية و  ما حصائيات وزارة التربية فيإ ويوضح الجدول التالي

  19  2020-2019لسنة  ( ة/ الخاص ةالمدارس )الحكومي عدد

 619 ةالمدارس الحكومي

 643 ةالمدارس الخاص

 1,262 المجموع

 201920-2018في إمارة دبي واإلمارات الشمالية لسنة  (ةالحكوميالمدارس  عدد الطالب ) 

 134,130 مواطني الالطالب 

 20,151 غير مواطني الالطالب 

 154,281 المجموع

 )تطبق المنهاج الوزاري( 201921-2018في إمارة دبي واإلمارات الشمالية لسنة  ( ةالخاصالمدارس عدد الطالب )

 10,190 المواطني الطالب 

 115,024 غير مواطني الالطالب 

 125,214 المجموع
 

 

، حي  تبلغ المدارس الحكوميةعدد المدارس الخاصننة ع  أن هناط زيادة عسننبية في ويتضننح م  الجدول السننابق 

تبي  م  الجدول أيضننا ي%(. و49%(، أما المدارس الحكومية فنسننبتها )51عسننبة المدارس الخاصننة في الدولة )

المدارس الخاصنننننة التي تطبق  الشنننننمالية( ع دبي واإلمارات  )إمارةلحكومية ارتفاع عدد الطلبة في المدارس ا

في حي  أن عسننننبة الطلبة  %(،87) المواطني  في المدارس الحكومية الطلبة حي  تبلغ عسننننبة ،الوزاريالمنهاج 

المواطني   للطلبة اهناط اعتسنننناببما أن  وترى اللجنة .%(8) الخاصننننة التي تطبق المنهاج الوزاريفي المدارس 

 يتطلباألمر فإن هذا  سننننننواء كان في المنهج الوزاري أو المناهج األجنبية األخرى، في المدارس الخاصنننننننة

 .ومناهجها لمدارس الخاصةاعلى الرقابة  مضاعفة

 

 

 

 

 

 

                                                        
 الموق  الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، الموق  اإللكتروعي: - 19

https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/Home.aspx  
 معلومات واردة م  وزارة التربية والتعليم - 20
 المرج  السابق - 21

https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/Home.aspx
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 -: والتعليمممثلي وزارل التربية رد 

  مراجعة الم  خالل التغذية  سنننننننوياالتعليمية أكد ممثلو الوزارة بأن الوزارة تقوم بقياس مسننننننتمر للمناهج  -

 .راجعةالالمعلمي  وتقييم هذه التغذية 

 إلى تغييرهي التي تؤدي  االختبارات الوطنية والدولية المناهج بأنفي شأن تغيير  كما أوضح ممثلو الوزارة -

 .المناهج لتحسي  مخرجات التعليم بالدولة

ن التغيير وأ ويا  الموجودة فيه سنننننوأشننننار ممثلو الوزارة بأن المنهج التعليمي ال يتغير بل يتم تحدي  البياعات  -

  .لزم االمر إذاسنوات  (3)يكون كل 

حي  يلزم النظام كل مدرسة خاصة " لمنهل"صدد إعداد عظام يدعى ب وضح ممثلو الوزارة بأن الوزارةأكما  -

 هذهبمراجعة في الدولة بإرفاق منهجها إلكتروعيا لجمي  المراحل، وم  ثم تقوم إدارة المناهج في الوزارة 

 .لوجود مخالفات ثقافية أو دينية المناهج، تجنبا  

وجود تعاون بي  الوزارة ومجالس التعليم الخاصننة في شننأن الرقابة على مناهج  علىكما أكد ممثلو الوزارة  -

 .التعليم في المدارس الخاصة

 بأن الدولة أعشنننأت مجم  زايد التعليمي الذي وفرت فيه أصنننحاب الهممفي شنننأن الطلبة  الوزارةأكد ممثلو و -

والسنننمعية في مختبرات خاصنننة وكتب مطبوعة  واألجهزة البصنننرية واألسنننطح المائلةالمصننناعد الكهربائية 

 .بطريقة بريل

، وقاما بتدريب الكادر تعلم ع  بعدلل Microsoft Teamعظام  بأعها اسنتخدماأوضنح ممثلو الوزارة ما ك -

 التدريسي واإلداري على استخدام البرعامج بشكل مكثف مدة أسبوع.

خيرية ألولى والثاعية ع  طريق تبرعات األجهزة التقنية للمرحلة ا بتوفيرقيامهم  إلىالوزارة  وأشنننننار ممثلو -

 . أجل تطبيق عظام التعلم ع  بعد م  والخاصةالحكومية ع  طريق منح بعض الجهات  وأ

تقان إلم م  كل مادة علمية بمنصننننة ذكية إلكتروعية ربطا عواتج التعلبأن الوزارة الوزارة  أشننننار ممثلوكما  -

 الرئيسية م  كل مادة علمية.الطالب للمهارات 

 

 :آلتيمات الواردل مب الوزارل على االمعلوكما أكدت  -

 

كذله بما يوجه به متخذي القرار  للوزارة، االسنننننتراتيجيةتطوير المناهج التعليمية وفقا للخطة تقوم الوزارة ب -

بعي  االعتبار عند تطوير  المعايير العالمية والتجارب الرائدةبالوزارة  وتأخذ ،وواضعي السياسات التعليمية 

 .أو تغيير مناهجها الدراسية



 

 28الصفحة 
 

عرض المناهج الدراسننننننية على مجموعة  تعتمد الوزارة على عدة أدوات رقابية لتقييم المناهج التعليمية مثل -

م  الخبراء م  أسننناتذة الجامعات والمختصننني  بتطوير التعليم، وأيضنننا  االسنننتعاعة ببيوت الخبرة المختصنننة 

اسنننتباعات اسنننتطالع رأي الطلبة والمعلمي  ومدراء  رسنننالإلالسنننتفادة م  التجارب العالمية، باإلضنننافة إلى 

الحالية والمسننننننتحدثة، وكذله اتباع منهجية الزيارات الميداعية المعدة المدارس وأولياء األمور في المناهج 

ثم اسنننننتالم التغذية الراجعة للوقوف على مواط   ،واسنننننتطالع رأي الميدان التربوي ،مسنننننبقا لتقييم المناهج

 .الضعف والقصور في المناهج ورصد المالحظات وم  ثم تطوير المناهج وتعديلها

وردم الفجوة بي   ،والمستقبلية م  التخصصاترصد حاجات سوق العمل الحالية  تقوم الوزارة بالعمل على  -

 والتي العملإدارة الخريجي  ومهارات سوق م  خالل  ،احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم كما وعوعا

 تتولى تنفيذ اآلتي:

التعليم كما احتياجات سننننوق العمل ومخرجات  في وضنننن  اسننننتراتيجية وطنية لردم الفجوة بي إلسننننهام ا ▪

 ومتابعة تنفيذها م  الجهات ذات العالقة. ،وعوعا

رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية م  التخصصات والمهارات النوعية المطلوبة للقطاعي   ▪

 الحكومي والخاص.

الحالية  برامجها وتخصننصنناتها م  احتياجات سننوق العمل مواءمةالتنسننيق م  مؤسننسننات التعليم العالي ل ▪

 والمستقبلية.

 بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل. االلتحاقوض  برامج ومبادرات لتشجي  الطلبة على  ▪

لدولة في القطاعي  الحكومي  ▪ ية لخلق فرص عمل للخريجي  م  مواطني ا التنسننننننيق م  الجهات المعن

 والخاص.
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 التدريسية معايير الوزارل يي استقطاب الكوادر المحور الثاني : 

كفاءات الكوادر التدريسننننننية،  في الدولة يتوقف باألسننننننناس على رف  رف  كفاءة النظام التعليمي أنتؤكد اللجنة على 

بلغ إجمالي عدد المعلمي  قد و  .وأسننننننناليبهم التعليمية والتقويمية واالهتمام بالتنمية المهنية للمعلمي  وتحسنننننني  أدائهم

 71,879والتعليم طبقا  إلحصائيات وزارة التربية  2019المرخصي  في الدولة في المدارس الحكومية والخاصة لعام 

 معلم ومعلمة.

 2019عدد المعلمي  في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في عام ويوضح الجدول التالي 

 والخاصةيي المدارس الحكومية عدد المعلميب 

 21,153 ةحكومييي المدارس الالمعلميب 

 50,726 يي المدارس الخاصةالمعلميب 

 71,879 المجموع

  

 الحكومية، حي  في المدارسالجدول السنننننابق بأن عدد المعلمي  في المدارس الخاصنننننة أكثر ع  عدد المعلمي    بييو

وهذه النسننبة تتوازى تقريبا  م  عدد %(. 29%( في حي  تبلغ عسننبة المعلمي  في المدارس الحكومية )71تبلغ عسننبتهم )

 م  عدد الطلبة اإلجمالي. (%74)الطلبة في المدارس الخاصة والذي  يشكلون عحو 
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مثنل الشنهادات  ،التدريسنية فني مندارس الدولنةوقد وضعا وزارة التربية والتعليم شروطا  لتعيي  المعلنم فني الهيئنات 

 الطبية. وشهادة اللياقةسلوط السيرة والشهادة حس  و العلمية المطلوبة

عظام  إطالقإلى أفضل معايير التعليم تم  وسعيا  للوصولاعطالقا م  رؤية االمارات للتميز وتطوير قطاع المعرفة و

لترخيص جمي  العنناملي  في قطنناع التعليم وفق معننايير عنناليننة  والننذي يهنندف، 2017في عننام  تراخيص المعلمي 

  .2020لمزاولة مهنة التعليم بنهاية عام ستصبح هذه الرخصة شرطا  وتخصصيا  ومهنيا ، 

ستعتمد على اختباري  أح ،يتم الحصول على الرخصة م  خالل عملية اجتياز االختباراتو دهما تخصصي والتي 

بار والتعليم.  طرقواآلخر يركز على  ياز االخت له في حال عدم اجت تأهي هدف إلى  تدريبي ي يلتحق المعلم ببرعامج 

 .لى المخرجات المستهدفةإوتطوير مؤهالته بحسب االحتياجات التي يتطل  إليها للوصول 

 :التحديات اآلتية لىإاعتها فإن اللجنة هذا المحور  فيالنقاشية وفق الدراسات والحلقات و

 :الذكوريئة خاصة  الكادر التدريسي يي القطاع الحكومي توطيب  .1

، وخاصنننة فننني مننندارس النننذكور، األمنننر الهيئنننة التدريسنننيةالكنننوادر المواطننننة فننني  اعخفننناض عسنننبةتبننني  للجننننة 

الننننذي ترتننننب عليننننه تراجنننن  عسننننب التننننوطي  فنننني الكننننادر التدريسنننني بالدولننننة والتوجننننه عحننننو تأعينننن  الكننننادر 

بننننأن عسننننبة تبننني  ومننن  المعلومننننات النننواردة منننن  وزارة التربينننة والتعلننننيم  التدريسننني فنننني مننندارس الننننذكور.

  %(.10( وكاعا عسبة الذكور منها )45)%بلغا  2019التوطي  للكادر التدريسي في عام 

 

  يعود إلى : بمهنة التعليم االلتحاقأن األسباب الرئيسية لعزوف المواطني  ع   للجنة اتضحو

 

وغياب القواعي  واللوائح التي تحمي رضننا المعلم ع  وظيفته، غياب الحوافز المالية للكادر التدريسنني وعدم  .أ

  .هحقوق

المعلم مقارعة بالجهات  غياب الترقيات الوظيفية للكوادر التدريسنننننية بسنننننبب عدم وجود سنننننلم وظيفي لترقية .ب

 الحكومية األخرى.

 مدرسية.في فعاليات مشاركات  وأإدارية  وأأعباء تدريسية سواء  كثرة األعباء الوظيفية للمعلم .ج

حصة  24عصاب الحصص الدراسية للمعلم الواحد إلى  ارتفاع عصاب الحصص الدراسية للمعلم، إذ يصل .د

، مما يؤثر على قدرة المعلم وتجاوبه النفسي ( ساعة7.5وعدد ساعات العمل للمعلم تصل إلى )في األسبوع 

 .التدريسم  متطلبات مهنة 
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 توطيب الكادر التدريسي يي القطاع الخا :  .2

غياب مبادرات وزارة التربية والتعليم في شننأن رف  عسننب التوطي  في المدارس الخاصننة سننواء كان تبي  للجنة 

للكادر أن عسنننننبة التوطي   وم  المعلومات الواردة م  وزارة التربية والتعليم في الكادر التدريسننننني أو اإلداري.

للكادر عسنننننبة التوطي   %(45)مقابل ، 2019لعام  %(0.3)بلغا  الخاص بالدولة قطاع التعليم في التدريسننننني 

 .  22 الحكوميفي التعليم  التدريسي

 

 إشكالية عدم توطي  الكادر التدريسي يترتب عليها عدة عتائج: نأوترى اللجنة 

 الوطنية للطلبة.تعميق مفاهيم الوالء والهوية في  السلبيالتأثير  ▪

بعد إلى ما التواصننل  هذااسننتمرار إمكاعية  أوالثقافات صننعوبة التواصننل بي  المعلمي  والطلبة الختالف  ▪

 الدراسي. اليوم

والذي يمثل األسنننناس  ،مواطنة، وعدم االسننننتفادة منها في هذا المجال الحيويالبشننننرية الموارد التعطيل  ▪

 االستراتيجي لرؤى الدولة المستقبلية.

 

وتنبه اللجنة إلى أهمية التعاون م  المستثمري  في القطاع الخاص، والسعي إلى إعشاء شراكات استراتيجية معهم 

  الكوادر التدريسية المواطنة. استقطاب تشج  على
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 :مواطنة كوادر تدريسية تأهيل مؤسسات التعليم العالي يي شأنالتنسي  مع ضعف  .3

مؤسنننسنننات م   بي  وزارة التربية والتعليم ضنننعف التنسنننيق والتعاونتبي  للجنة م  عتائج الحلقات النقاشنننية 

  خصصة تلبي احتياجات مدارس الدولة، م كوادر تدريسية مواطنة مت أهيلفي شأن ت التعليم العالي

 لزيادةأو خارجها  الدولةفي  التربية سننننواء كليات ومكافأة مالية شننننهرية لمنتسننننبي منح دراسننننية تقديم خالل

ضننعف التنسننيق في هذا الشننأن سننيؤثر سننلبا  على مسننتهدفات  نأوتؤكد اللجنة  سننتقطاب الكوادر التدريسننية.ا

خاصة أن هناط عقصا  واضحا  في عدد الكوادر التدريسية المتخصصة  الخطط االستراتيجية بتطوير التعليم.

 في المواد العلمية.

 

 23بالدولةمؤسسات التعاليم العالي  جمي  في تخصص تربية إجمالي الطلبة الخرجي يوضح الجدول التالي 

 ةمالياإل غير مواطنيب مواطنيب  سنة 

2017 - 2018 449 1173 1622 

2018 - 2019 472 1150 1622 
 

 استقطاب كوادر تدريسية مب الخارج على الرغم مب وةود خريجيب مواطنيب: .4

في السنة الدراسية  أخرىمختلف التخصصات م  جنسيات في معلم  2500تبي  للجنة أن الوزارة قاما بتعيي  

 ،. وأن هناط الكثير م  الكوادر األجنبية وفق ما توصنننلا إليه اللجنة في عتائج الحلقات النقاشنننية2019-202024

عظام خاصنننة في غياب  ،العلمية المتخصنننصنننةل على الشنننهادات لم يك  لديهم الخبرة الكافية للتدريس والحصنننو

سننفارات الدولة في الخارج لجمي  المعلمي  الغير مواطني   عليها م والتصننديق  ،التتب  المسننبق على الشننهادات

 المتقدمي  للعمل بالدولة. 

 

 لكادر التدريسي:مع احتياةات ا الدورات التدريبيةمعظم مالءمة عدم  .5

الدورات التدريبية المقدمة الحتياجات أعضنننننناء الهيئة  مالءمةعدم تبي  للجنة م  عتائج الحلقات النقاشننننننية 

إلى عدم اسننننتمرارية البرامج التدريبية على مدار السنننننة  تكرار موضننننوعاتها، باإلضننننافةل عظرا  التدريسننننية 

ترتب على  مما، وإقامتها في أماك  بعيدة ع  مكان إقامة المنتسننننبي  لها وتكدسننننها على فترات زمنية محددة

ذله ضنننننعف مخرجات الدورات التدريبية وقلة اسنننننتفادة الكادر التدريسننننني م  تطبيق الدورات في الميدان 
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 ، الموق  اإللكتروعي: الدراسية التخصصات مختلف في معلم 2500 تستقطب «التربية»صحيفة البيان،  - 24

1.3556004-09-05-uae/education/2019-the-https://www.albayan.ae/across 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2019-05-09-1.3556004
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 وتنبه اللجنة إلى أن الدورات التدريبية تعتبر م  التحديات التي تواجه تطوير المنظومة المدرسية المدرسي.

 بالدولة.

 يوضح الرسم البياعي التالي التحديات التي تواجه المنظومة المدرسية وترتيبها وفقا  لألهمية

 

 
 

 

 

وترتيبها وفق عتائج  المنظومة المدرسنية أولى التحديات التي تواجه تطويرأن  م  الشنكل البياعي السنابق ويتضنح

 . أيام التمدرس ثمكفاءة الهيئة التدريسية ثم المناهج الدراسية  عدمهو االستبيان الذي أعدته اللجنة 

 

 :كفاءل بعض مقدمي الدورات التدريبية للكادر التدريسيضعف  .6

بعض الكوادر التدريسنننننية م  عدم كفاءة بعض المدربي   هو تذمرتبي  للجنة م  خالل عتائج الحلقات النقاشنننننية 

تدريبية فادة الكادر  مما ترتب على ذله؛ مقدمي الدورات ال ية وقلة اسننننننت تدريب ضننننننعف مخرجات الدورات ال

 التدريسي م  تطبيق الدورات في الميدان المدرسي.

  يمك العه حي  إ . عليهاعات الفرص الالزمة للتغلب إمك التحدي وبح  اهذ موترى اللجنة ضننننرورة التوقف أما

 م  مدارس الدولة %(56) عسننبةتتجاوز  ال "عاليةعسننبة المدارس بمعلمي  ذوي جودة  مؤشننر" يكونن القبول بأ

 .25 2019 في عام
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-https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9
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  :عمل الكادر التدريسي االحتياطي تويير ةتأخر عملي  .7

وزارة التربية والتعليم بالكادر التدريسي االحتياطي المواط   النقاشية استعاعةتبي  للجنة م  خالل عتائج الحلقات 

دون العمل على    أجاعبمدرسنننننني يتم تعيي  في المقابلو .لفترة طويلة دون اتخاذ القرار في تعيينه بدوام كامل

مما يترتب على ذله تأخر الطلبة في إعهاء  ؛تشننننننجيعه على االسننننننتمرار في التدريسو ،المعلم االحتياطي تعيي 

 منهجهم الدراسي المقرر.

 

 مساعد معلم: توطيب مهنةعدم  .8

معلم في قسننننم  يمسنننناعداسننننتقطاب  ن الوزارة تعمل علىأكما تبي  للجنة م  خالل عتائج الحلقات النقاشننننية 

حملة شننهادات الدبلوم م   عدد م  الخريجي على الرغم م  توفر  ،الجنسننيات اآلسننيوية رياض األطفال م 

 .والتعليم العام، مما يؤثر على ثقافة ولغة األطفال

 

 :مب أصحاب الهممانخفاض الكادر التدريسي تخصص تربية خاصة للطلبة  .9

عدد الكوادر التدريسننية المتخصننصننة في التربية الخاصننة  للجنة م  عتائج االجتماع م  الحكومة تراج تبي  

المدارس، إلى في  م  أصننننحاب الهمممما ترتب عليه صننننعوبة تغطية احتياجات الطلبة  ؛وصننننعوبات التعلم

ضننننننعف مؤهالت الكادر التدريسنننننني المختص بالتربية الخاصننننننة على الرغم م  دخولهم في برامج جاعب 

  .تدريبية متخصصة

وتتساءل اللجنة ع  دور الوزارة في تقييم الكادر التدريسي المختص بالتربية الخاصة، حي  الحظا اللجنة 

تطوير    أويبأبنائهم لتحسنننارتفاع عدد شنننكاوى أولياء األمور بشنننأن عدم وضنننوح الخطط الفردية الخاصنننة 

 مستوياتهم.
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 -:ممثلي وزارل التربية والتعليمرد 

أصنننحاب الهمم  م مرافقة دائمة  إلىكما أشنننار ممثلو الوزارة بأن الوزارة تعي  مرافق للحاالت التي تحتاج  -

وحضوره جمي  الحصص  ،علم ظلولياء األمور بتعيي  ممقعد ، التوحد(. وتسمح الوزارة أل)فاقد البصر، ال

 م  الطالب بعد مراجعة الوزارة شهادته التعليمية.

ممثلو الوزارة بأن الوزارة تسنننننتقطب الكادر التدريسننننني المختص بالتربية الخاصنننننة ع  طريق  وأضننننناف -

لهم عقود خاصنننننننة لتفادي عقص كوادر  وتوفر ،للموارد البشننننننرية الحكومية الجامعات أو الهيئة االتحادية

 التدريس م  التربية الخاصة في الوزارة.

مسننننارات تعليمية تواكب احتياجات وميول  بشننننأن المدرسننننة اإلماراتية بأن الوزارة توفر وزارةالأكد ممثلو  -

طلبة المدرسنننة اإلماراتية ومتطلبات سنننوق العمل، حي  تتيح المدرسنننة اإلماراتية مجموعة م  المسنننارات 

تحاق بما يتوافق مما يوفر فرصنننننناُ متعددة للطالب لالل ؛األكاديمية والتقنية/المهنية في مرحلة التعليم الثاعوي

 م  قدراته وميوله في مؤسسات التعليم العالي.

عتائج تطبيق عظام الفصننول الثالثة خفف على الطالب الكتب الدراسننية وتوقيا  إلى كما أشننار ممثلو الوزارة -

الفرعية د الرئيسننننية في الفصننننل األول والفصننننل الثال  أما المواد نعقد االمتحاعات للمواحي  ت ،االمتحاعات

 مرتفعة.عجاح الطلبة كاعا  عسب وأن، في الفصل الثاعيامتحاعاتها  فتنعقد

بشننننأن عدم تعيي  الذكور في الكادر التدريسنننني إلى أن الذكور ليس لديهم رغبة لدخول  وزارةأشننننار ممثلو  -

على الرغم م  ارتفاع رواتب الكادر التدريسنننننني المواط  في الدولة مقارعة بالجهات  ،السننننننله التعليمي

 االتحادية.

الميدان  دخولهمبدء  أسنننابي  قبل (8)أكد ممثلو الوزارة بأن الوزارة تقوم بتدريب وتأهيل المعلمي  الجدد مدة  -

 التدريسي ثم توزيعهم على مدارس الدولة م  أجل التدريب.

 

أوضننننننح ممثلو الوزارة بأن الوزارة توفر الدورات الضننننننرورية المتنوعة م  خالل معهد تدريب المعلمي   -

 سواء دورات في االستراتيجيات أو دورات تخصصية. ،حسب احتياجات الكادر التدريسي

 

   فة  نهكاال  نه ال ةتةةةةب نهجخ ص  اه   ةل نهخاهةةةةل تةةةة نن جن  لن نه زن ة   كف نه زن ة ججثو    ضةةةةلل -

 نها  ةل  نهججوكل نأل الدةل نهراشجةل . ل  نهال  نهك نال  نهج نطدل ل  نهخوةجةل  نهججوكل نها  ةل نهتا الةل  

يام التمدرس المطبقممثلو  وضننننننحأ - يام  ةفي الدولة مرتبط ةالوزارة بأن أ ية، وتحديد أ بالمؤشننننننرات الدول

 سنوات. (3)كل  ومعتمدالوزراء ار سيادي م  مجلس التمدرس يرج  إلى قر
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الدورات م  خالل اسننتبيان إلكتروعي يضننم  تقييم المادة العلمية وجاهزية  تقييمعلى الوزارة كد ممثلو كما أ -

 المكان ومهارة المدرب.

إشنكالية في حالة التدوير في المدارس على الرغم م  مراعاة  يواجه كما أكد ممثلو الوزارة بأن الكادر التدريسني -

 قييمه( سنننوات طبقا  لت5-4الوزارة التوزي  الجغرافي للكادر التدريسنني. وتقوم الوزارة بإعادة تدوير المعلم كل )

  .التقاعدأو  أو سد شاغر في حالة االستقالة

 

 اآلتي:ت الواردل مب الوزارل على كما أكدت المعلوما -

، حي  الدامج التعليم حول دورات تهتم الوزارة بتدريب الكادر التدريسنننني المختص بالتربية الخاصننننة م  خالل -

 - :كالتالي 2019-2018-2017 لألعوام الدورات إجماليبلغ 

 (ورشه 61) 2017 عام .1

 (ورشه 60) 2018 عام .2

 (ورشه 151) 2019 عام .3

  جاوجب نهج نال جاوجب  ال ةمويتم  ،نهتةةةدل فب ج نت 3 ج خهةةةص نهخاهةةةل  ال ةم نه   ةل جاوجبيتم تدريب  -

 . نهتدل فب ج نت 3ك هك  نهالنجا نه اوة  ججا  فب نألطفا   ةاض

جتةةةاسال جاو  فب نهجالن     سجور  لتةةةاتةةةا ة نهجشةةةا كل فب سجوةل  اوة  نهطو ل لهةةةحام  260 ف ت نه زن ة  -

ج فق هوطو ل لهةةةةةةةحام نهرج    ةاجو ن سوى نهحفام سوى لجن  تةةةةةةة جل  400لكث  جن   جا     فة نهرج   

 نهطو ل . 

منظومة جديدة للتدرج الوظيفي  وأيضا يوجدتدرج وظيفي وفق الهيكل المعتمد الحالي  وجودالوزارة على أكدت  -

الموارد البشننننرية الحكومية  ةهيئالي بتقييم األداء وفق قاعون ربط م باإلضننننافة إلى وجود األكاديمي قيد اإلجراء.

 االتحادية.

 خطط وبرامج الوزارة في المحافظة على الكادر التدريسي المتميز كالتالي: -

 .للمعلمي سياسة الترخيص المهني  .1

تأهيل قيادات الصننننننف الثاعي واألول على الترتيب وفق احتياجات ومتطلبات المدرسننننننة اإلماراتية للكوادر  .2

ترشننننننيحهم لوظيفة )معلم أول، رئيس وحدة الشننننننؤون األكاديمية، مسنننننناعد مدير عطاق المتميزة م  خالل 

 . للشؤون األكاديمية، عائب أكاديمي(

أشار ممثلو الوزارة بأن الوزارة تغلبا على اإلشكاليات التي تواجه الكادر التدريسي مثل عصاب التدريس،  -

اليوم.  ساعة فعلية في 3.6ساعة في األسبوع أي  24المواط  حي  يقدر عصاب التدريس للكادر التدريسي 

 مهام إدارية أو مشاركات مدرسية دون موافقه مسبقة.  بأي كلفهوال ت
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 .وخارجهـاااللتحـاق ببرامـج الدراسـات العليـا داخـل الدولة  فرصـة المعلمي تمنح الـوزارة    .3

 .الممارساتإيفادهم للخارج لالطالع على أفضل  .4

 .وكفاءاتهمذي يتواكب م  قدراتهم توفير التدريب ال  .5

 .العالمي.   إشراكهم في اللجان والجوائز على المستوى المحلي أو 6

 .التعليمي.   التدرج الوظيفي على الكادر 7

 .المهني.   اعتمادهم كمدربي  معتمدي  في مجتمعات التعلم 8
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 يي المتابعة والرقابة على المدارس بالدولةالمحور الثالث : دور الوزارل     

قاما الوزارة وقد   ركزت األجندة الوطنية على قطاع التعليم باعتباره الركيزة األسننناسنننية في تطور وتقدم الدول.

ضم  عطاق عمل موحد ومفاهيم مشتركة تحا  ،باستحداث قطاع جديد معني بمتابعة فاعلية المؤسسات التعليمية

وتدرط اللجنة أهمية هذا القطاع ، 2016( لسنننة 28ة الصننادر بقرار م  مجلس الوزراء رقم )مسننمى قطاع الرقاب

 .جودة الخدمات التعليمية المقدمة ألبنائنا الطلبة وضمان ،التعليم في تحسي  مخرجات

في شننننأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية  2016( لسنننننة 28( م  قرار مجلس الوزراء رقم )72المادة ) وحددت

بقطاع الرقابة على مؤسنننسنننات التعليم العام والخاص، حي  عصنننا المادة  المنوطة اختصننناصنننات اإلدارةوالتعليم 

 المذكورة أعاله على أن:

الرقابة التعليمية على مؤسنننننسنننننات التعليم العام ضنننننمان امتثال رياض األطفال والمدارس الحكومية  قطاع يتولى

والخاصننة والمعاهد التعليمية بالسننياسننات والنظم واللوائح وقواعد العمل المحددة م  قبل الوزارة، ولها في سننبيل 

 ذله ممارسة االختصاصات اآلتية:

األطفال والمدارس الحكومية والخاصننننننة والمعاهد متضننننننمنا   تطوير عظام للرقابة التعليمية في رياض .1

 وفقا  إلطار وطني موحد. ،المنهجية وآلية العمل واألدوات

تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الرقابة على رياض األطفال والمدارس الحكومية والخاصنننننننة والمعاهد  .2

 والسياسات التعليمية والتربوية.التعليمية ومتابعة تنفيذها بما يضم  التزامها باللوائح والنظم 

 ،رصد المخالفات في رياض األطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية وتصنيفها واقتراح آلية معالجتها .3

 وفقا  للتشريعات المعمول بها بهذا الشأن.

تأهيل وتدريب .4 ياجاتهم م   بة وتحديد احت عة وتقويم أداء أعضننننننناء فرق الرقا تاب لتطوير مهاراتهم  ؛م

 تهم وتحويلها للوحدة التنظيمية المعنية لوض  البرامج التدريبية الالزمة لها.وكفاءا

ورف  تقارير دورية ع  عتائج  ،تحليل عتائج الرقابة على رياض األطفال والمدارس والمعاهد التعليمية .5

 الرقابة والمتابعة.

 

 

 

 

 



 

 39الصفحة 
 

 

 

 :بيب الوزارل وباقي الجهات التعليمية المحلية على المدارس الخاصة الرقابة وتداخل أدوارضعف  .1

م  خالل االطالع على الهيكننل التنظيمي لوزارة التربيننة والتعليم أن قطنناع الرقننابننة على المنندارس  للجنننة تبي 

علما  بأعه قد  ،التعليم العام مؤسنننسنننات في دارة الرقابة التعليميةإمدمج في إدارة واحدة وهي  والخاصنننةالحكومية 

كادر عدد ال ، بلغ فيهااطالب( 810,537م )يعلتيتلقى فيها الو( مدرسنة 643في الدولة ) بلغ عدد المدارس الخاصنة

 يمعلت( مدرسنننننننة يتلقى فيها ال619بلغ عدد المدارس الحكومية في الدولة ) بينما، امعلم( 50,726تدريسنننننني )

 26 .امعلم( 21,153عدده ) بلغ كادر تدريسيم  خالل ( 288,794)

 2020-2019الدولة خالل العام الدراسي  حصائيات مدارسالتالي إاعي يوضح الرسم البي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( والخاصنننة الحكومية) الدولة مدارس علىتتولى مهمة الرقابة الوزارة يتضنننح م  الرسنننم البياعي السنننابق بأن و

في مؤسننننسننننات  التعليمية الرقابة إدارة خالل م  اتدريسنننني ا( كادر71,879و ) مدرسننننة( 1262) عددها والبالغ

عام التعليم ئة المعرفة الفي حي  أن هناط بعض الجهات  ال ية مثل )دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي و هي محل

 بمراقبة المدراس الخاصة في اإلمارة التابعة لها. للتعليم( تقوموالتنمية البشرية في دبي و مجلس الشارقة 

 

 سرهذه المدالخاصننننننة عظرا  ألن عدد على المدارس ا التعليمية الرقابة دارةإل الوزارة تفعيلوترى اللجنة أهمية 

بلغ فيها  ين عدد الكادر التدريسنننننما أك الطلبة،م   %(74%( م  مدارس الدولة ويدرس بها عحو )51شنننننكل )ي

                                                        
 الموق  الرسمي لوزارة التربية والتعليم )البياعات المفتوحة( - 26

 https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/Home.aspx  
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سات م   %( م  إجمالي المعلمي ، حي  تبي  للجنة71) شية عدة حقائق خالل الدرا المكتبية وعتائج الحلقات النقا

 عتيجة عدم تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة مثل:

 

أدى إلى ارتفاع أسنعار الرسنوم المدرسنية على أولياء  ضنعف الدور الرقابي للوزارة على المدارس الخاصنة .أ

زيادة الرسوم الدراسية  إلى بيالتقرير الصادر م  دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظ األمور، حي  أشار

وأن تله  ،وكذله ارتفاع الرسنننننوم الدراسنننننية في إمارة دبي ،27م2018( مدرسنننننة خاصنننننة في عام 75)إلى 

( 6.8)زيادة العائدات السنننوية م  الرسننوم الدراسننية للمدارس الخاصننة في إمارة دبي م   الزيادات أدت إلى

 28. 2018في عام ( مليار درهم 7.5إلى ) مليار درهم

 

ض "مقبول" و"ضننعيف" و اعخفاض تقييم أداء العديد م  المدارس الخاصننة  والتي حصننلا على تقييم منخف .ب

في  أظهرت عتائج تقييم المدارس الصننننادرة ع  دائرة التعليم والمعرفة"ضننننعيف جدا "، فعلى سننننبيل المثال 

على  رسنننةمد 711مدارس م  أصنننل  (4)، حصنننول 29 2019-2018إمارة أبوظبي خالل العام الدراسننني 

تقدير مدرسنننننة على  81جيد، وتقدير مدرسنننننة على  51، ومدرسنننننة على تقدير جيد جدا   20تقدير متميز، و

على تقدير ضنننعيف جدا  في المعيار  تاحصنننل مدرسنننتي ضنننعيف، باإلضنننافة إلى  مدرسنننة تقدير 13مقبول، و

 .عفسه

 2019-2018أبوظبي  خالل العام الدراسنني وضننح الرسننم البياعي التالي تقييم أداء المدارس الخاصننة في إمارة ي

 الصادر م  دائرة التعليم والمعرفة )أبوظبي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
م 2018-7-1دراسة إحصائية أجرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تم عشر الدراسة في صحيفة اإلمارات اليوم بتاريخ  - 27

1.1113703-01-07-section/education/2018-https://www.emaratalyoum.com/local . 
 لجميع المدرسية الرسوم زيادل عدم المجلس، رئيس دبي عهد ولي مكتوم آل راشد ب  محمد ب  حمدان الشيخ سمو برئاسة دبي إلمارة التنفيذي المجلس قرر - 28

 المعرفة هيئة المجلس رئيس سمو األمور. ووجه أولياء على الواقعة المالية األعباء تخفيف إلى منه سعيا   2019-2018 الدراسي للعام دبي يي الخاصة المدارس

 .األمور )صحيفة البيان( وأولياء الخاصة المدارس إبالغ خالل م  فورية بصورة التنفيذ حيز القرار بوض  البشرية والتنمية
 ، الموق  اإللكتروعي: أبوظبي في مدرسة كل ألداء الرسمي التقييم إلى تعرف..  باألسماء صحيفة اإلمارات اليوم ، - 29

1.1239727-05-08-section/education/2019-https://www.emaratalyoum.com/local 
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المستقبلية  ةاألهداف االستراتيجييمكنها تحقيق  يأبو ظب( مدرسة خاصة في إمارة 24أن )يبي  هذا الرسم و

( 51) بينما تحتاج ، %(14) ( مدرسننننة خاصننننة بنسننننبة بلغا171ي )م  إجمال لمسننننتهدفات التعليم بالدولة

( مدرسنة خاصنة ال تحقق 96) أمامدرسنة خاصنة إلى التحسني  والتطوير لتحقيق مسنتهدفات التعليم بالدولة، 

 تقييمها تراوحا بي  مقبول وضنننعيف جدا . تقديرات إنحي   اإلمارات،مسنننتهدفات التعليم المسنننتقبلية لدولة 

 الخاصة لتحسي  مخرجات التعليم. رسالرقابة والمتابعة على المدا ةوترى اللجنة ضرور

 

 ،تنمية البشننرية في دبيالالتابعة لهيئة المعرفة وعتائج الرقابة المدرسننية أن الجدول التالي يشننير إلى  في حي  

 : 201930 -2018للعام الدراسي مدرسة(  176) أجريا على  والتي

 

 

 2019-2018 الدراسي العام خالل  دبي إمارة  في الخاصة المدارس أداء تقييم التالي البياعي الرسم يوضح

 هيئة المعرفة والتنمية البشرية م  الصادر

 

سابق بأن  ةاألهداف االستراتيجي يمكنها تحقيق ( مدرسة خاصة في إمارة دبي45) ويوضح الرسم البياعي ال

( مدرسنننننة خاصنننننة تحتاج إلى التحسننننني  والتطوير لتحقيق 74المسنننننتقبلية لمسنننننتهدفات التعليم بالدولة، و )

 عليم المستقبلية لدولة اإلمارات.( مدرسة خاصة ال تحقق مستهدفات الت57مستهدفات التعليم بالدولة، و )

                                                        
 https://www.khda.gov.ae/ar/news/article?newsId=105300، الموق  اإللكتروعي:  2019  –هيئة المعرفة دبي  30 
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 عدد الطلبة عدد المدارس الفئة م

 25,481 17 متميز 1

 57,541 28 جدا   جيد 2

 110,488 74 جيد 3

 76,972 52 مقبول 4

 8,312 5 ضعيف 5
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رس افي مساءلة المد اإلشرافي الكاملأن تمارس دورها يجب على وزارة التربية والتعليم  هاللجنة بأعوترى 

تحقق وعلى الوزارة أن ت الخاصنننة،إشنننراف مجالس التعليم وخاصنننة المدارس التي ال تكون تحا  ع  أدائها

 . الطلبةم  مدى عجاح عملية التعليم والتعلم في تحسي  المخرجات التعليمية لدى جمي  

 

 متخصص يي المدارس  شراف أكاديميوةود إعدم  .2

شراف أكاديمي متخصص لدعم المدارس في الجاعب إعدم وجود م  خالل عتائج الحلقات النقاشية هو تبي  للجنة 

إعهاء وظيفة عناصننننننرها، حي  قاما الوزارة بخذ بيد المعلم لتجويد عملية التعلم والتعليم في جمي  واألالفني، 

ويعود السبب إلى تركيز  للمعلم والذي يسهم في متابعة اإلجراء الفني للمعلمي  ويحس  م  ادائهم، تربويموجه 

 الوزارة على أداء المعلم اإلداري بدال  م  الفني.

  

 الالئحة الموّحدل إلدارل سلوك الطلبة يي المدرسة اإلماراتية:تطبي  عدم  .3

دة إلدارة سننلوط ضننعف الدور الرقابي لوزارة تبي  للجنة  التربية والتعليم على المدراس في تطبيق الالئحة الموح 

مما ترتب عليه اعتشننار  ؛والتي تطبق على الصننفوف م  الراب  إلى الثاعي عشننر ،الطلبة في المدرسننة اإلماراتية

 واالقتصاد التعاون منظمة م  الصادر( PISA) الطلبة لتقييم الدولي للبرعامج طبقا  ف، لبةالمخالفات السلوكية للط

 عام الشننننهر في (%31) بلغا  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الطلبة 31تنمر عسننننبة نإف( OECD) والتنمية

 . 32 (%23 ) عسبته بلغا حي  الدولي المتوسط م  أعلى وهو ،2018

 

الصادر م  منظمة التعاون  2018عسبة التنمر بي  الطلبة في دولة اإلمارات في عام  التالي البياعي الرسم يوضح

 واالقتصاد والتنمية

 

                                                        
 والعنف الضرب مثل ةجسدي وسلوكيات والتهديد، الالئقة غير والتعليقات واالستفزاز السخرية شملت مثل سلوكيات لفظية  التنمر هو: سلوكيات غير صحية - 31

 .حوله الشائعات وعشر للشخص الدائم اإلحراج خالل م  وسلوكيات عاطفية البدعي، اإليذاء طرق م  وغيرها
 ، الموق  اإللكتروعي:(PISA، البرعامج الدولي لتقييم الطلبة ) (OECDمنظمة التعاون واالقتصاد والتنمية ) - 32

 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ARE.pdf  
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مرتفعة مقارعة بالمتوسنط الدولي  وهي% ( 31) ويوضنح الرسنم البياعي السنابق بأن عسنبة التنمر بي  الطلبة 

دة إلدارة سننلوط  تطبيق%(. وترى اللجنة ضننرورة معالجة مشننكلة التنمر م  خالل 23وهي ) الالئحة الموح 

  .اإلماراتيةالطلبة في المدرسة 

 

 :اإلماراتية والمدرسةلشراكة بيب أولياء ا:مور ا عدم تفعيل دليل .4

ياء األمور دورا  فعاال  في منظومة العملية التعليمية م  خالل المشننننننناركة في كافة الفعاليات  تلعب مجالس أول

 ا  بها، إال أن عدد واألعشنننننطة التي تنظمها المدارس، إضنننننافة إلى الوقوف على احتياجات بعض المدارس لإليفاء

م  أعضاء مجالس أولياء األمور أكدوا أن الجدوى م  المجالس باتا ضعيفة ألسباب عد ة منها عدم قناعة  ا  كبير

، وأشنناروا إلى أن المجالس تحتاج إلى تقوية دورها بشننكل أبنائهم الطلبةر بأهمية المجالس في خدمة أولياء األمو

 .33على اتخاذ قرارات مهمة وتتاب  تنفيذ قراراتها وتوصياتها لها القدرة  وتكون ،ملموس

شية وتركزت شكوى أولياء أمور الطلبة فيما يتعلق بضعف فعالية  مجالس أولياء األمور وفق عتائج الحلقات النقا

 :كاآلتي

 .عدم إشراط الوزارة أولياء األمور في أي قرارات تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية .أ

 أجندة اجتماعات مجالس أولياء أمور الطلبة.عدم وضوح  .ب

 .عدم تنفيذ الوزارة قرارات وتوصيات اجتماعات مجالس أولياء األمور .ج

 .هذه المجالسأهمية تفعيل دور على ضعف دور المدرسة في تشجي  أولياء األمور  .د

 

لشننننراكة بي  أولياء األمور والمدرسننننة، إلبراز الدور المهم لولي األمر ادليل ل الوزارة تفعيلأهمية  وترى اللجنة

، بجاعب تشكيل مجلس قيادات أولياء األمور، وتعريف أولياء األمور بأدوارهم ومسؤولياتهم التعليمية.في العملية 

 .التعليمية مسيرة العمليةلتفعيل دورهم في ووض  خطة متكاملة 
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 الحكومية المدارس لطلبة عشر الثاني معدالت نتائج طلبة الصف احتسابغياب آلية واضحة يي  .5

 (:2020-2019)م الدراسي اعخالل الالوزارل  لمنهاج المطبقة الخاصة والمدارس

 (2020 – 2019الثاعوية العامة خالل العام الدراسنننننني ) خريجينتائج ل وزارة التربية والتعليم تغييرتبي  للجنة 

ارباط أولياء في المجموع العام مما تسنننبب الحقا واضنننحة في احتسننناب دون تحديد آلية  بعد أن تم االعالن عنها

   ل العديد م  الطلبة على معدالت منخفضة.واألمور والطلبة وحص

 

برتوكوووول موحووود يوووي ةميوووع مووودارس الدولوووة حوووول اتبووواع اإلةوووراءات االحترازيوووة لجائحوووة  تفعيووولعووودم  .6

 (2021-2020العام الدراسي )كورونا خالل 

االحترازية والتدابير الوقائية السننننننليمة  تبروتوكول موحد يلزم المدارس باتباع اإلجراءا تفعيلعدم تبي  للجنة 

على صنننحة وسنننالمة المجتم  المدرسننني ، مما ترتب عليه رصننند عدد م  المخالفات في بعض مدارس  للحفاظ

بعض المخالفات بشأن اإلجراءات االحترازية لوزارة التربية والتعليم الدولة ، حي  رصدت فرق الرقابة التابعة 

األسننننننبوع وذله في  مدرسننننننة في الدولة 200كثر م  المطبقة في مدارس الدولة  م  خالل زياراتها الرقابية  أل

  عدم االلتزام بالتباعد الجسنننندي بيم  أبرز المخالفات هي كاعا ، و (2021-2020)األول م  العام الدراسنننني 

األشننخاص في المدرسننة، والتهاون في معايير دخول الطلبة إلى المدرسننة وخروجهم منها، كقياس درجة حرارة 

 34 .الطالب، وكذله مخالفة عظام توزي  الطلبة في الحافالت المدرسية

           

لعدم اسووتيفائهم الرسوووم  يي المدارس الحكومية ايقاف اسووتقبال الطلبة غير المواطنيب مب حملة المراسوويم .8

 (:2021-2020سي )اخالل العام الدر الدراسية

 طلبة حملة لزمي (2021-2020في بداية العام الدراسننني )ا  قرار والتعليم أصننندرتتبي  للجنة بأن وزارة التربية 

بعد أن كاعوا معفيي   سنننويا   درهم( 6000)  والتي تبلغرسننوم الدراسننية ال بدف  المراسننيم و جوازات جزر القمر

( طالب م  ذوي 1000، م  بينهم )ة( طالب وطالب4,500واتضح للجنة بأن عدد هؤالء الطلبة يصل إلى ) .منها

مما أدى إلى قيام بعض الجمعيات والمؤسننسننات  والتي يصننعب عليها اسننتيفاء الرسننوم الدراسننية. األسننر المتعففة

 هذه الفئة م  الطلبة اعفاء ضننننننرورةوترى اللجنة  الطلبة.الخيرية بدف  جزء م  هذه الرسننننننوم لبعض هؤالء 

معفيي  منها ويعاملون بمثل زمالئهم المنتسننبي  للمدارس الحكومية م  الرسننوم الدراسننية خاصننة بعد أن كاعوا و

 .  م  المواطني

                                                        
 ، الموق  اإللكتروعي: بمدارس االحترازية اإلجراءات تطبيق في مخالفات ترصد «التربية» صحيفة اإلمارات اليوم ، - 34
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 -:ممثلي وزارل التربية والتعليمرد 

وضنننننعا خطة رقابية لمراقبة أداء المدارس الحكومية والخاصنننننة م  خالل  ن الوزارةالوزارة بأأكد ممثلو  -

وتكون هذه الزيارات الميداعية ألسننننننباب معينة مثل متابعة جاهزية  ،زيارات ميداعية حسننننننب جدول زمني

تقييم  أو زياراتأو زيارات ذات هدف  ،أو متابعة التدريب التخصنننننصننننني،المدرسنننننة أو متابعة االمتحاعات 

 أو زيارات متابعة االلتزام بتدريس المواد العربية.،أو زيارات العيادات المدرسية ،ضابط السالمة 

عهم يعملون على الحد م  المخالفات السنننلوكية غير في شنننأن مراقبة سنننلوكيات الطلبة أ الوزارة ممثلو أشنننار -

 .  ضابط سلوط ومرشد أكاديمييصحيحة م  خالل تعيال

 مادة للطلبة ويخصنص ،العام التعليم مؤسنسنات في الطلبة سنلوط إدارة الوزارة إلى وجود الئحةأشنار ممثلو  -

 هما: عنصري  أساس على السلوط درجة منح يتمو ،درجة 100 السلوط

 م  (%80 ) له ويخصنص مخالفات ارتكاب بدون الطلبة جمي  م  المتوق  السنلوط وهو إيجابي سنلوط ▪

 . السلوط درجة إجمالي

 التي المتميزة الممارسات يعكس حي  الدرجة إجمالي م  (%20)السلوط  لهذا يخصص: متميز سلوط ▪

 .الطالب يظهرها

كد ممثلو الوزارة بأن مجالس أولياء األمور مفعلة وتشنننننارط في اجتماعات المدارس والوزارة، باإلضنننننافة أ -

يام الوزارة  ياء مؤتمر بعقد إلى ق النهوض  فيدورهم بهدف تعزيز  ،وظبيفي جامعة خليفة بأب األمورألول

بمشنننننننناركننة عخبننة م  الخبراء والتربويي  وأولينناء األمور وقيننادات التربيننة و ،بمسننننننيرة التعليم بننالنندولننة

 لمناقشة قضايا تعليمية وتربوية مهمة. ،والمتخصصي 

على  بعدتعلم ع  عظام ال فيللطلبة الدراسية أشار ممثلو الوزارة بأن الوزارة قاما بتحديد أوقات الحصص  -

والفترة المسننننننائية لرياض األطفال  ،فترتي  وهي الفترة الصننننننباحية للحلقة الثاعية والحلقة الثالثة )الثاعوي(

 .والحلقة األولى

  

 اآلتي:ت الواردل مب الوزارل على كما أكدت المعلوما -

عموا  متسارعا  في موارده البشرية، وعمل القطاع على حي  شهد  ،2016عام  الرقابة فيقطاع ت الوزارة أعشأ -

تسكي  الكفاءات المتميزة م  الميدان التربوي واستقطاب الخريجي  المواطني  م  أعرق الجامعات ذات 

حي  بلغ عدد التصنيف المتميز وفق معايير اختيار رفيعة تضم  اختيار الكفاءات المتميزة دون سواها، 

 .امراقب 241ة االختصاصيي  في الرقاب
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 ،دليل إجرائي للرقابة على مؤسسات التعليم العام وعشره عبر الموق  اإللكتروعي للوزارة الوزارة بإعدادقاما  -

كما أعه ال يتم إعالم المؤسسة  الرقابي،والذي يتضم  مجموعة م  الضوابط واإلجراءات واآلليات المنظمة للعمل 

وتتعدد أعواع الزيارات الرقابية على المدارس الحكومية  ،التعليمية المستهدفة بموعد تنفيذ الزيارة الرقابية

 والخاصة بحسب طبيعة األهداف والغايات المنوطة بها، بما يشمل التالي: 

خاصننننننة سنننننننوي ا وتشننننننمل كافة المجاالت زيارة الرقابة العامة: وتنفذ على جمي  المدارس الحكومية وال ▪

 والبنود الرقابية.

زيارة جاهزية المدارس: وتنفذ في بداية الفصننول الدراسننية للتأكد م  جاهزية المدارس السننتقبال الطلبة  ▪

 والعاملي .

 زيارة متابعة االمتحاعات: وتنفذ للتأكد م  امتثال المدارس لسياسة تنظيم االمتحاعات. ▪

للتحقق م  شكوى أو بناء على التوجيهات الصادرة ع  قيادات الوزارة لمتابعة  زيارة ذات هدف: وتنفذ ▪

 موضوع محدد.

 

 الالئحة إعداد في المشاركةم  خالل  ،تفعيل الئحة إدارة سلوط الطلبة في مؤسسات التعليم العامقاما الوزارة ب  -

 الغير السننلوكيات حصننرو الراجعة التغذية ضننوء في وتعديلها الالئحة تطبيق أثر دراسننةو ،الدورية والمراجعات

  .الدورية الطالبي السلوط حصر استمارات وفق شيوعا   األكثر إيجابية

 

في لتفعيل دورهم إعداد الئحة مجالس أولياء األمور خالل تفعيل مجالس أولياء األمور م  ة في ساهما الوزار -

عقد و، المدرسنننة(المجلس  –النطاق  – )الوزارةتشنننكيل مجالس أولياء األمور على مسنننتوى والعملية التعليمية 

توفير و  ،مؤتمر سننننننوي لمجالس أولياء األمور )المؤتمر الثال ( وعقد ،دوريةالجلسنننننات التشننننناورية بصنننننفة 

 . (الذكيالتعلم  الوزارة، )موق منصات تفاعلية خاصة بأولياء األمور 
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 جــــــــالنتائ

يقد توصوووووولت إلى عليها باسووووووتعراض اللجنة لمالحظاتها التي وردت يي المحاور السووووووابقة، وردود الحكومة 

 النتائج اآلتية:

مما أدى إلى ارتفاع عسننننبة  ؛كثافة المناهج الدراسننننية وعدم تناسننننبها م  عدد أيام وسنننناعات التمدرس بالدولة .1

 الرسوب بي  الطلبة.

المختلف ع  غيرها م   ومناخ الدولةالفصننننننلية المعتمدة م  بيئة  اإلجازاتوفترة عدم مالءمة أيام التمدرس  .2

 إلى فصل الصيف. مما أدى إلى امتداد العام الدراسي ؛الدول المتقدمة في جودة التعليم

تأهيل عوعية جيدة م  الخريجي   .3 بالتعليم  تمكنهم م عدم قدرة النظام التعليمي في المدارس على  االلتحاق 

 الجامعي.

وعننندم جاهزيتهنننا  ،توافنننق متطلبنننات المنننناهج التعليمينننة الحالينننة مننن  متطلبنننات عظنننام النننتعلم عننن  بعننند عننندم .4

 للطلبة وضعف الدعم الفني ووجود ثغرات أمنية في منصات التعليم اإللكتروعية.

باإلضافة إلى ضعف  ،مستهدفات األجندة الوطنية سلبا على ضعف مهارات الطلبة في اللغة العربية مما أثر .5

 مهاراتهم في القراءة والكتابة والتحدث.

بالهوية  القيم والشعور ترسيخ لى تدعيإ يؤدي ،العربيةباللغة  عدم تدريس مادة االجتماعيات والتربية الوطنية .6

 الوطنية.

 عدم تراكمية المعرفة والمهارات العلمية للطلبة بسبب التغير المستمر في المناهج الدراسية. .7

مدرسنننننني لبعض  .8 ية للمبنى ال ية التحت مدراسعدم جودة البن ها على مواجهة الظروف  أدى ال قدرت عدم  إلى 

 ممارسة الطلبة لألعشطة.المناخية مثل األمطار الشديدة ، باإلضافة إلى صعوبة 

بسننبب ضننعف كادر  ،صننحاب األمراض المزمنة وأصننحاب الهممألخاصننة ضننعف خدمات الرعاية الصننحية  .9

 التمريض المدرسي.

 ،مما أدى إلى ارتفاع شكاوى أولياء أمور ؛عدم جاهزية بعض المدارس الحتياجات الطلبة م  أصحاب الهمم .10

 بشأن حقوق المعاقي  وتعديالته. 2006( لسنة 29باإلضافة إلى مخالفة ذله للقاعون االتحادي رقم )

 مما أثر على تنافسية الدولة في مؤشرات جودة التعليم.اء الطلبة في االختبارات الدولية؛ تراج  مستوى أد .11

جودة مما يؤثر سننلبا  على  ؛سننيطرة المسننتثمري  األجاعب على قطاع التعليم الخاص في بعض إمارات الدولة .12

 المنظومة التعليمية بالدولة. وعلى سير ،التعليم بالقطاع الخاص
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وخاصنننننة في مدارس الذكور بسنننننبب غياب الحوافز  الحكومي في الكادر التدريسنننننيتراج  عسنننننب التوطي   .13

 .شأن رف  عسب التوطي  الوطنية فيمستهدفات العدم تحقيق مما أدى إلى  المالية،واالمتيازات 

أدى إلى كثرة تعيي  معلمي  أجاعب  ؛غياب المبادرات والقرارات لرف  عسنننب التوطي  في المدارس الخاصنننة .14

 أو خبرات تدريسية كافية. تخصصية،ليس لديهم شهادات علمية 

سبب  ،في مختلف المجاالت م  كليات التربيةاعخفاض عدد الخريجي   .15 سيق والتعاون بي  وزارة ب ضعف التن

كوادر تدريسية مواطنة متخصصة تلبي احتياجات  تأهيلفي شأن  مؤسسات التعليم العاليالتربية والتعليم م  

 مدارس الدولة.

في الميدان مما أثر على كفاءة الكادر التدريسي  ؛لكادر التدريسيالحتياجات ا لدورات التدريبيةا مالءمةعدم  .16

 .المدرسي

وكفاءة اععكس سننننلبا  على مؤشننننر تأهيل معلمي  ذوي جودة  ،ضننننعف كفاءة بعض مقدمي الدورات التدريبية .17

 الدولة. مستوى مدارسعلى  عالية

عقص الكادر التدريسننني االحتياطي األمر الذي ترتب عليه تأخر الطلبة في إعهاء المنهج المقرر بسنننبب غياب  .18

 .ألي ظروف طارئةمعلم المادة الرئيسية 

على الرغم م  توفر الكادر التدريسنني المسنناعد م   ،عدم توطي  مهنة مسنناعد معلم في قسننم رياض األطفال  .19

  في هذا الشأن. المواطنات حملة شهادات الدبلوم والتعليم العام

الكوادر التدريسنننية  بسنننبب اعخفاض عدد ،المدارسفي  أصنننحاب الهمم م صنننعوبة تغطية احتياجات الطلبة  .20

 .المتخصصة في التربية الخاصة وصعوبات التعلم

الرسنننوم مما ترتب عليه ارتفاع  ؛الخاصضنننعف الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على القطاع التعليمي  .21

المدراس الخاصنننة وحصنننولها على تقييم "مقبول"  الكثير م  واعخفاض تقييم أداء ،متكرر بشنننكلالمدرسنننية 

 و"ضعيف".

خذ بيد المعلم لتجويد عملية عم المدارس في الجاعب الفني، واألشننننننراف أكاديمي متخصننننننص لدإعدم وجود  .22

  عناصرها.التعلم والتعليم في جمي  

ننندة لعننندم تطبينننق الئحنننة المخالفنننات السنننلوكية للطنننالب علنننى النننرغم مننن  اعتمننناد النننوزارة ل .23 الئحنننة الموح 

فنننني عننننام  (%31)إذ بلغننننا عسننننبة التنمننننر لننندى الطلبننننة إلدارة سنننلوط الطلبننننة فنننني المدرسننننة اإلماراتينننة، 

 .( %23)، وهي أعلى م  المتوسط الدولي والتي تبلغ عسبته 2018

الشننراكة  عدم تفعيل دليلبسننبب  ،التعليمية منظومةفي تطوير الاألمور وإشننراكهم  ولياءأوضننوح أدوار عدم  .24

 . مدرسةبي  أولياء األمور وال
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( بسبب 2021-2020ظهور مخالفات في اتباع اإلجراءات االحترازية لجائحة كوروعا خالل العام الدراسي ) .25

 عدم تفعيل برتوكول موحد في جمي  مدارس الدولة .

بسبب ( 2021-2020خالل العام )المراسيم بالتعليم  حملة المواطني صعوبة التحاق عدد م  الطلبة غير  .26

 والذي يلزمهم بدف  الرسوم المدرسية بعد أن كاعوا معفيي  منها. المفاجئقرار وزارة التربية و التعليم 
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 توصيــــــــــــاتال

على تقييمها لردود الحكومة الجهات  ونتائج توصوووووولت إليها وبناء تحديات اللجنة مب ارسووووووتهتد يي ضوووووووء ما

  :المختصة يإن اللجنة توصي باآلتي

          

 يكون خيارا جاهزا للتطبيق.حتى عتماد وتطبيق معايير واشتراطات للدراسة ع  بعد وإصدار قاعون الدراسة  .1

مسنننتهدفات الوتحديدا  في مدارس الذكور م  أجل تحقيق  ،والخاصنننةرف  عسنننب التوطي  في المدارس الحكومية  .2

  الوطنية.

 للكادر التدريسنني والحوافز المالية والعينية المشننجعة الوظيفية سننلم الترقياتو ةعصنناب الحصننص الدراسنني تعديل .3

 مقارعة بالوظائف األخرى بالدولة.في المدارس الحكومية، 

تأخر الطلبة في إعهاء  لتفاديالمواط  وتعيينه بدوام كامل؛  االحتياطيتسننري  إجراءات تكليف الكادر التدريسنني  .4

 الخريجي .مساعد معلم رياض األطفال م  خالل استقطاب  مهنةلهم، وتوطي   الدراسي المقرر المنهج

 ن عظامأفي ش 2010( لسنة 31الوزراء رقم )قرار مجلس  كليات التربية م  خاللتبني الطلبة الراغبي  بدخول  .5

السننننننتقطاب كوادر  ؛رعاية خريجي الثاعوية العامة المواطني  في القطاع الحكومي االتحادي )برعامج مسننننننار(

 تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة خصوصا المعلمي  الرجال.

سنننفارات الدولة في الخارج لجمي   عليها م التتب  المسنننبق على الشنننهادات والتصنننديق عظام اشنننتراط ضنننرورة  .6

 شهادة حس  سيرة وسلوط للمتقدم م  دولته. رفاقإلزامية إو ؛الغير مواطني  المتقدمي  للعمل بالدولة المعلمي 

 ،أو ع  بعد ناء الدوام الرسنننننمي وفي مقر عملهمضنننننرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسننننني لتكون أث .7

 .المعلموقياس ذله العائد على  ،وتقييم مؤهالت المدربي  قبل اعتمادهم

متوافقة ومالئمة لبيئة  على أن تكونوإمكاعيات الطلبة،  بما يسننننهم في صننننقل مهارات المناهج الدراسننننية تطوير .8

 المقررة. وأيام التمدرسمجتم  دولة اإلمارات ومتناسبة م  ساعات و

دراسية فضة لإلعترعا خاصة لم  لديهم عدد م  األبناء في مراحل خشتراكات في الباقات الشهرية المتفعيل اال .9

 مختلفة.

 العمل على تأمي  المنصات التعليمية اإللكتروعية م  االختراقات األمنية بالتنسيق م  الجهات المعنية. .10

وإلزام المدارس الخاصنننننننة بتدريس مادة  في المدارس الحكومية، زيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية .11

 اطقي  بها.االجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للن

مخرجات تعليمية ذات  لتحقيق قبل اعتمادها؛ االسننننننتعاعة بمراكز بحثية مسننننننتقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية .12

 وتلبي احتياجات سوق العمل. ،تحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي، كفاءة عالية
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والقادرة على مواجهة الظروف المناخية  ،التسنننري  في بناء المجمعات المدرسنننية المتكاملة على مسنننتوى الدولة .13

إعداد ، ووم  بينها أصحاب الهمم حفاظا  على الصحة العامة ،مك  الطلبة م  ممارسة األعشطةالمختلفة، والتي ت

، تلتزم به كل مدارس الدولة بالتعاون م  وزارة الصنننننحة ووقاية المجتم  والجهات المعنية دليل رعاية صنننننحية

 خاصة أصحاب األمراض المزمنة وأصحاب الهمم. ،حية التي تواجه الطلبةخطار الصللتعامل م  األ

لرف  جودة التعليم ومراقبة  ،والمدارس الخاصننننة الوزارة على مؤسننننسننننات التعليم العام الرقابي فيتفعيل الدور  .14

 ارتفاع الرسوم الدراسية.

 المواطني  امتيازات لالستثمار في القطاع التعليمي الخاص.  ومنح المستثمري تشجي   .15

إعنننادة النظنننر فننني تطبينننق البننننود النننواردة فننني الالئحنننة الموحننندة إلدارة سنننلوط الطلبنننة والمتعلقنننة بمعالجنننة  .16

 والحد م  اعتشار الظواهر السلبية بي  الطلبة.  ،التنمر

تضم  التي ماراتية، وتحديد األدوار والمسؤوليات، والمدرسة اإل ولياء األمورتفعيل دليل الشراكة بي  أضرورة  .17

حديد الحقوق والواجبات واإلجراءات باإلضنننننافة إلى ت ،وجودة المشننننناركة بي  المدرسنننننة وأولياء األمور فعالية

 . وتفعيل العالقة التكاملية بما يضم  الصالح العام ،اجتماعات منتظمة ع  بعد وإمكاعية عقد ،المتبعة

 بي  الوزارة ووسائل اإلعالم ومختلف شرائح المجتم .  والمباشر التواصل الشفاف أهمية تفعيل .18

االحترازية للتعامل السننليم داخل مدارس الدولة في ظل اعتشننار الجائحة  توضنن  برتوكول موحد بشننأن اإلجراءا .19

 والحاالت الطارئة للحفاظ على صحة وسالمة المجتم  المدرسي. 

 

 

 

 

                                                                                       

 اللجنة مقرر                                                                                                      

النقبي سعيد شذى                                               
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 المريقــــات

 :الجهات الخارةيةكشف حضور ( 1مري  ) 

 

 وزارة التربية والتعليم )مدراء النطاق( وممثل

جال تةل سجوةات قطاع خ ة  - نهخجة   جحجال /نهتةال  

  اوةجب ججو  جالة -نهال  ةشب دج ن/  نألت ا ة

  اوةجب ججو  جالة  - شةال حهل /نألت ا ة

  اوةجب ججو  جالة  -نه  ةاب  حجل/  نألت ا ة

  اوةجب ججو  جالة  - نهغداة ج زة/  نألت ا ة

هيئة المعرفة والتنمية البشرية وممثل  

  نه خطةط نمت  ن ةجةّل هقطاع نه دفة   نهجالة  -نهجالة ةن ججو  سض  - الن ال  نفب/  نهالك   

  نه جةز نمت  ن ةجةل جالة  - س النه زنق حهل/  نهتةالة

نهقاد دةل نهشؤ ن نخ هاهب - سوب آ  ج ة /  نمت ا ة  

نه ش ةل  نه دجةل نهجا فل  رةئل  دفة   جالة -نهج   لجفاط /نهتةالة  

دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وممثل  

  اإلدا ل نمت  ن ةجةل نهشؤ ن هقطاع نه دفة   نهجالة -نهال ت   جدا  /نهتةالة

  اإلدا ل نه  نخةص هقطاع نه دفة   نهجالة   -نهااج  طا ق /نهالك   

نهقاد دةل نهشؤ ن إالن ة جالة   - غ  ةل ل   إ  نهة  /نهتةال  

مجلس الشارقة للتعليم وممثل  

هو اوة  نهشا قل هججو  نهاا  نألجةن -نهج   لحجال جحجال/  تااالة        

جمعية المعلمين بالشارقة وممثل  

نهجاوجةن ججاةل إالن ة ججو   ئة  - حتن ج تى ش ةفل /نألت ا ة  
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  ر أعضاء المجلس الوطني االتحاديكشف حضو( 2مري  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التربية والتعليم وممثل  

 1 قطاع - المدرسية العمليات لقطاع المساعد الوكيل- غريب فوزية/  سعادة

 2 قطاع -المدرسية  العمليات لقطاع التنفيذي المدير -الشامسي لبنى/  سعادة

 األفراد شؤون إدارة مدير-العبري خميس د. خالد /سعادة

 الرقابة إدارة مدير-المال خالد /األستاذ

 التقييم ادارة مدير- العلي آمال/  االستاذة

 أعضاء المجلس الوطني االتحادي المعنين والمهتمين بالعملية التربوية

 الرحومي احمد حمد /سعادة

 المنصوري ءحوا .د /سعادة

 المنصوري  الرحمعبد  عاعمة /سعادة

 المهيري احمد جميلة /سعادة

 المهيري عبيد مروان /سعادة

 ثنيه ب  مريم /سعادة

 البيرق رضا عائشة /سعادة

 الشرهان عاعمة / سعادة

 السويدي عبد هللا سمية / سعادة

 الكشف عيسى محمد / سعادة

 الشحي عبد هللا أحمد / سعادة
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  والمراةع:( قائمة المصادر 3مري  )

  معلومات واردة م  وزارة التربية والتعليم .1

 معلومات واردة م  دائرة التنمية االقتصادية إمارة دبي )المدارس الخاصة في إمارة دبي( .2

 -مصادر ومراةع إلكترونية:  ▪

 اإلماراتية  المدرسة منظومة في العمل سير على ويطل  الوزراء مجلس اجتماع يترأس راشد ب  محمدمجلس الوزراء،  .1

progress-model-school-emirati-reviews-cabinet-https://uaecabinet.ae/ar/details/news/uae 

 

  2021 ؤةل نإلجا نت  .2

-https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9 

circle-rate-2021/list/first-%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9 

 نهج قد نه تجب ه زن ة نه   ةل  نه اوة     .3
https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/Home.aspx 

 

 

 األمطار  مياه بسبب بالفجيرة مدارس 7 في الدراسة صحيفة اإلمارات اليوم، عطل .4

1.1149114-30-10-section/education/2018-https://www.emaratalyoum.com/local 

 
 

 الخيمة  رأس مدارس بعض في الدراسة صحيفة اإلمارات اليوم ، تعط ل .5

1.1272013-10-11-section/other/2019-https://www.emaratalyoum.com/local 
 

 

 % عسبة التدخي  بي  طلبة المدارس في دبي 14.6صحيفة البيان ،  .6

1.2385711-31-05-uae/education/2015-the-https://www.albayan.ae/across 
 
 

 االتحاد الدولي للسكري، إحصائيات السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، الموق  اإللكتروعي: .7

https://diabetesatlas.org/data/en/country/208/ae.html 

 
 

 التصنيف العالمي للتعليم  .8
-https://mhtwyat.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81

-4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%8

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/ 

 

 
 

 
 
 
 

https://uaecabinet.ae/ar/details/news/uae-cabinet-reviews-emirati-school-model-progress
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/first-rate-circle
https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2021/list/first-rate-circle
https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/Home.aspx
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2018-10-30-1.1149114
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-10-1.1272013
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2015-05-31-1.2385711
https://diabetesatlas.org/data/en/country/208/ae.html
https://mhtwyat.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://mhtwyat.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://mhtwyat.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
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-7-1دراسة إحصائية أجرتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تم عشر الدراسة في صحيفة اإلمارات اليوم بتاريخ  .9

 section/education/2018-https://www.emaratalyoum.com/local-07-01-1.1113703م 2018

 
  

 أبوظبي  في مدرسة كل ألداء الرسمي التقييم إلى تعرف..  صحيفة اإلمارات اليوم ، باألسماء .10

1.1239727-05-08-section/education/2019-https://www.emaratalyoum.com/local 

 

 

 ة، 2019  –هةئل نهجا فل ال ب  .11
https://www.khda.gov.ae/ar/news/article?newsId=105300 

 

 

(، PISA، البرعامج الدولي لتقييم الطلبة ) (OECDمنظمة التعاون واالقتصاد والتنمية ) .12
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ARE.pdf 

 

 

 ججوتا  ق ة ا   18 جالال ش ا را  ـ« نه   ةل»ججاه  ل هةان نألج  .. لال ن  ه جل..  هحةفل نه ةان،  .13

1.3371418-01-10-uae/education/2018-the-https://www.albayan.ae/across 

 :داخليةوزارة التربية والتعليم تعتمد أسماء الطالب المقبولي  في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية والمنح ال .14

https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/archive/mohesr/news/Pages/approval2016.aspx 
 

 :خارجال إلى 184 وتبتع  األسماء تعتمد العالي التعليم صحيفة البيان ، وزارة .15

1.3001758-14-07-uae/education/2017-the-https://www.albayan.ae/across 

 

 والبعثات، الموق  اإللكتروعي: العالي التعليم في المقبولي  الطلبة صحيفة البيان ، اعتماد .16

1.3327340-02-08-uae/education/2018-the-https://www.albayan.ae/across 

 مركز القياس للتعليم  .17
school/-in-spend-students-do-time-much-how-month-the-of-http://ncee.org/2018/02/statistic 

 

 العربي: والعالم اإلمارات في البعد ع  التعل م منظومة تعزز «مدرسة» .18

-https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909
-2%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB

-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9
-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9% 

 

 

 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2018-07-01-1.1113703
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2019-08-05-1.1239727
https://www.khda.gov.ae/ar/news/article?newsId=105300
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ARE.pdf
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2018-10-01-1.3371418
https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/archive/mohesr/news/Pages/approval2016.aspx
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2017-07-14-1.3001758
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2018-08-02-1.3327340
http://ncee.org/2018/02/statistic-of-the-month-how-much-time-do-students-spend-in-school/
https://arabic.arabianbusiness.com/education/388909-%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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منظومة التعلیـم في دولة
اإلمـارات العربـیـــــة الـمتحـــــــدة 

)غیر إلزامي(سنوات 6-4األعمار من | ریاض األطفال 
)غیر إلزامي(4-0األعمار | رعایة/ حضانة

الطفولة المبكرة

1-4الصفوف 
)سنوات4(9-6األعمار 

الحلقة األولى

)8-5الصفوف(برنامج النخبة 
في المئة من الطالب في نتائج االختبارات الوطنیة10أعلى 

)سنوات4(14-10األعمار

8-5الصفوف 
)سنوات4(14-10األعمار 

دبلوم عالي/  دبلوم 
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العلوم التطبیقیة/ درجة البكالوریوس 

)سنوات3-4(

دبلوم الدراسات العلیا
)سنتین1-2(

درجة البكالوریوس

)سنوات3-4(

العلوم التطبیقیة/ درجة الماجستیر 

)سنتین2(

العلوم التطبیقیة/ هدرجة الدكتورا

)سنوات3-5(

درجة الماجستیر

)سنتین2(

)سنوات3-5(

هدرجة الدكتورا

مشتركةشھادة
والماجستیرالبكالوریوس

)سنوات4-5(
دبلوم الدراسات العلیا

)سنة واحدة(

درجة الماجستیر

درجة البكالوریوس

االلتحاق الجامعي المتقدم
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كم�ا تح�دد مؤسس�ات . یة المس�تقبلیةلتنمی�ة البش�رط اتقوم الوزارة بالتنسیق مع مؤسسات التعلیم العالي الوطنیة في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة بما یتسق مع احتیاجات سوق العمل وخط
حس�ب المس�ار ال�ذي تخرج�وا من�ھ كما تضع مؤسسات التعلیم العالي شروط قبول الطلبة ف�ي الب�رامج المختلف�ة ب. التعلیم العالي أعداد الطلبة الذین یمكن قبولھم طبقًا إلمكانیاتھا ورسالتھا وأھدافھا

.ومستویات أدائھم في المرحلة الثانویة ونتائجھم في اختبار اإلمارات القیاسي
امعي مما یت�یح تقل�یص م�دة درسي والتخصص الجالمیتیح التكامل والتنسیق بین منظومتي التعلیم العام والعالي اعتماد واحتساب مساقات دراسیة مدرسیة ضمن الدراسة الجامعیة بحسب المسار 

.الدراسة الجامعیة

سن البدایة النظري

18

22

24

3

6

12

لي
دو

ف ال
صنی

الت

ات
مار

 اإل
ولة

 لد
نیة

وط
 ال

الت
ؤھ

الم
ر 

طا
إ

ى 
تو

مس
ال

1-4

میةیالمسارات األكاد

في المئة من الطالب في 10أعلى 
االختبارات الوطنیة نتائج

التعلیـــــــم المستـــــــمرالحلقة الثالثة المرحلة الثانویة
العام المسارالمسار التطبیقيمحو األمیة

األكادیمي
المؤھالت المھنیةالتعلیم المنزلي

مركز التعلیم والتطویر الِمْھني

االلتحاق بالعمليبرنامج  تجسیر

المسارات التقنیة والمھنیة

التطبیقيالعامالمتقدم میات المتخصصةیكاداأل العامالتقني  التقني المتقدم

15

18

برامج ثانویات التكنولوجیا 
التطبیقي 

النخبة



ة في ھي منظومة التعلیم المدرسي الوطنی" المدرسة اإلماراتیة"

ال ملٍب دولة اإلمارات العربیة المتحدة لتحقیق تعلیم نوعي فع

.لتطلعات ورؤیة الدولة المستقبلیة

3

المدرسة اإلماراتیة

علمالسُّلَّم التعلیمي ومسارات الت

التعلم الذكيالتقییم

الجودة والرقابةالمناھج

األنشطة الالصفیةالتدریس



4

الثانویةالمرحلة تطویر : المدرسة اإلماراتیة

أساسيمبدأ 

وتمري،األساسبالتعلیمتبدأتراكمیةالتعلیمیةالعملیة
.لعملیةاوالحیاةالجامعةفيوتستكملالثانوي،بالتعلیم

احلالتكاملیة والتشابك والتداخل بین جمیع المر

المنھجیة

التعلیميالنظاممكوناتواقعتشخیص•
العالميالممارساتأفضلمناالستفادة•
نیةالوطالجامعاتمناإلستراتیجیینالشركاءمعالعمل•

.الخاصةوالمدارسالتعلیمیةوالھیئات



5

:  لتعلیم العالياالفجوة بین المعارف والمھارات لخریجي المرحلة الثانویة ومتطلبات الوطنیة، ولسد التنمویة تلبیة لالحتیاجات 

الثانویةالمرحلة تطویر : المدرسة اإلماراتیة

بوج���ود مس���ارین أح���دھما علم���ي القاض���ي إلغ���اء التش���عیب 
ت یزید خی�ارامما مسارات متعددة واآلخر أدبي واستحداث 

. الطلبة  المنسجمة مع میولھم وقدراتھم

یب المن��اھج والتقی��یم وت��درتط��ویر ج��ذري وش��امل یتض��من 
ش��طة المعلم��ین والتعل��یم ال��ذكي والمص��ادر التعلیمی��ة واألن

.الالصفیة

ارا بحی���ث یتض���من اختب���اختب���ار قیاس���ي وطن���ي اس���تحداث 
ی���یم للقب���ول الج���امعي ف���ي الم���واد األساس���یة مم���ا یت���یح التق

.والمتابعة لمخرجات التعلیم العام

یان�ات بحی�ث یش�مل ب» مرك�ز بیان�ات التعل�یم«إنشاء 
ع���ة التعل���یم الع���الي والع���ام مم���ا یت���یح ف���رص المتاب

.والتحلیل واالستشراف

.لبةومھني فعالة للطمنظومة إرشاد أكادیمي توفیر 

.العاليبین قطاعي التعلیم العام والتكاملیةتعزیز 



المالمح األساسیة/ المرحلة الثانویة: المدرسة اإلماراتیة

6

وضع آلیات الحوكمة 
وآلیات العمل واإلجراءات 

دثةالمستحلتنفیذ المنظومة 

تطویرمنظومة التعلیم 
المستمر المتكامل 

إتاحة مجموعة من 
األكادیمیة المسارات 
المھنیة/والتقنیة

تطویر وتطبیق اختبار 
)إمسات(اإلمارات القیاسي 



إنجاز اإلطار العام الوطني 
والمواءمة مع متطلباتللمناھج 

الجامعات

بعض المناھج، إعادة تألیف 
جدیدة، مناھج لمواد واستحداث 

وموائمة بعض المواد مع مناھج 
دولیة 

أساسیة یدرسھا مواد اعتماد 
الطلبة، ودراسة جمیع 

ع الریاضیات والعلوم في جمی
مراعاة تفاوت المسارات مع 

ب والمحتوى حسالمعرفي العمق 
المسارات

المالمح األساسیة/ المرحلة الثانویة: المدرسة اإلماراتیة

7

إنشاء مركز متخصص 
م لتدریب المعلمین وتطویرھ

یةالتطویروفق الرؤیة والخطة 
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:یةالمسارات األكادیم/ المرحلة الثانویة/ الحلقة الثالثة 

مسار النخبة

م���ن مرحل���ة التعل���یم ھ���و مس���ار ممت���دّ •
قاع����دة ت����وفیر األساس����ي ویق����وم عل����ى 

المتمی�����زین للطلب�����ة متقدم�����ةعلمی�����ة 
أكادیمی���������ا، وخاّص��������ة ف��������ي م��������ادتي 

.الریاضیات والعلوم

نخب�ة یتنافس الطلب�ة بع�د إكم�ال مس�ار ال•
یة للحصول على أفضل المقاع�د الدراس�

المت������وفرة ف������ي الجامع������ات العالمی������ة 
.والمحلیة

مسار المتقدمال

لمیة وقاعدة ع،یقوم على قاعدة ثقافیة عامة•
، والكیمی������اء، ف������ي الریاض������یاتعمق������ةتم

ة یؤھ���ل الطلب���ِمّم���ا والفیزی���اء، واألحی���اء،
علمی�ة بالتخصص�ات الھندس�یة واللاللتحاق 
.الجامعیة بثقةوالطبیة 

المسار العام

ع م��،عام��ةوعلمی��ة یق��وم عل��ى قاع��دة ثقافی��ة •
ة عل����ى الجان����ب التطبیق����ي لم����ادالتركی����ز 

الم������واد العلمی������ة دراس������ة والریاض������یات 
الخ��ریج من��ھ لدراس��ة ھ��ل مم��ا یؤاألساس��یة؛ 

.العلوم التطبیقیة
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المھنیة/التقنیةالمسارات / المرحلة الثانویة/ الحلقة الثالثة 

المواد األساسیة كما في •
ھم مما یتیح لم المتقداألكادیمي المسار 

جال االلتحاق بالدراسة الجامعیة في أي م
.یتوافق مع مخرجات ھذا المسار

واالبتكارالھندسة •
االصطناعيوالذكاء الحوسبة •
دعلم االقتصاوالمالیة اإلدارة •
الصحیةالعلوم •

المسار التقني المتقدم

المواد األساسیة كما في •
یتیح لھم مما العام المسار األكادیمي 

ل االلتحاق بالدراسة الجامعیة في أي مجا
.یتوافق مع مخرجات ھذا المسار

وجیاوالتكنولالتطبیقیة الھندسة •
شبكات الحاسوب•
التجارة والمحاسبة•
اإلبداعياإلعالمي اإلنتاج •
الصحة المساندةعلوم •

العامالمسار التقني 
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المھنیة/التقنیةالمسارات / المرحلة الثانویة/ الحلقة الثالثة 

یمي یختار الطلبة دراسة المواد األساسیة إما وفقا للمسار األكاد•
المتقدمأو المسار األكادیمي العام

األكادیمیات المتخصصة

م• نموذًجاالمسارھذایُقّدِ
الھدف؛مزدوجةللمناھج
األكادیمي،التعلملضمان
ركزیالذيالتطبیقيوالتعلیم

.العملمھاراتاكتسابعلى

المسار التطبیقي

الثقافة اإلسالمیة•
الدراسات االجتماعیة•
العلوم الریاضیة•
الفنون اإلبداعیة•
دواالقتصااألعمال إدارة •
العلوم الزراعیة•

العلوم الصحیة•
الغذائیةوالسالمة العلوم •
الطائراتصیانة •
الصیانة المیكانیكیة•
الكھربائیةالصیانة •
واألزماتالطوارئ إدارة •
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  المجلس على مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن البنود التالية:وافق  -

  االعتذارات .:  األولالبند 

  26/11/2020األولى ) المعقودة بتاريخ  –البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة (االفتتاحية 

  : المراسيم بقوانين التي صدرت:  الثالثالبند 

وم .1 نة) 1( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي رقم  2020 لس بتعديل بعض أحكام المرس

 . المصرف المركزي والمنشآت الماليةبشأن  2018) لسنة 14(

وم .2 نة) 3( رقم اتحادي بقانون مرس ) 17بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 . في شأن الجنسية وجوازات السفر 1972لسنة 

وم .3 نة) 4( رقم اتحادي بقانون مرس نة ) 15بإلغاء القانون االتحادي رقم ( 2020 لس في  1972لس

 . شأن مقاطعة إسرائيل

وم .4 نة) 5( رقم اتحادي بقانون مرس ) 28بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 . في شأن األحوال الشخصية 2005سنة ل

 ) لسنة8القانون االتحادي رقم (بتعديل بعض أحكام  2020 لسنة) 6( رقم اتحادي بقانون مرسوم .5

 . في شأن تنظيم عالقات العمل 1980

وم .6 نة) 7( رقم اتحادي بقانون مرس اء المكتب اإلعالمي لحكوم 2020 لس أن إنش ة دولة في ش

 . اإلمارات العربية المتحدة

 ) لسنة6بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 8( رقم اتحادي بقانون مرسوم .7

 . بشأن المعلومات االئتمانية 2010

وم .8 نة) 11( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي رقم  2020 لس بتعديل بعض أحكام المرس

 . إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب بشأن 2016) لسنة 13(

وم .9 نة) 12( رقم اتحادي بقانون مرس أن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة  2020 لس في ش

 . 2020ة الملحقة عن السنة المالية لالتحاد وميزانيات الجهات المستقل

وم .10 نة) 13( رقم اتحادي بقانون مرس ) 4بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 . بشأن تنظيم مهنة كاتب العدل 2013لسنة 

وم .11 نة) 14( رقم اتحادي بقانون مرس ت التجارية بتعديل بعض أحكام قانون المعامال 2020 لس

 . 1993) لسنة 18نون االتحادي رقم (الصادر بالقا



   

 

وم  .12 نة) 15( رقم اتحادي بقانون مرس ادر  2020 لس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الص

 . 1987) لسنة 3انون االتحادي رقم (بالق

وم .13 نة) 16( رقم اتحادي بقانون مرس أن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020 لس بش

 . ت بعض الوزارات وصالحيات الوزراءفي شأن اختصاصا 1972) لسنة 1(

 . ل وإلغاء بعض القوانين االتحاديةبتعدي 2020 لسنة) 17( رقم اتحادي بقانون مرسوم .14

 . في شأن التعليم الخاص 2020 لسنة) 18( رقم اتحادي بقانون مرسوم .15

 . بشأن العهدة 2020 لسنة) 19( رقم اتحادي بقانون مرسوم .16

 . بشأن المواصفات والمقاييس 2020 لسنة) 20( رقم اتحادي بقانون مرسوم .17

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي  2020 لسنة) 21( رقم اتحادي بقانون مرسوم .18

 . إلفالسبشأن ا 2016) لسنة 9رقم (

وم .19 نة) 22( رقم اتحادي بقانون مرس الحيات بين 2020 لس ات والص اص أن توزيع االختص  بش

 . لمالية والسلع المرخصة في الدولةهيئة األوراق المالية والسلع وأسواق األوراق ا

وم .20 نة) 23( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي رقم  2020 لس بتعديل بعض أحكام المرس

 . في شأن تنظيم قطاع االتصاالت 2003) لسنة 3(
وم .21 نة) 24( رقم اتحادي بقانون مرس ) 6أحكام القانون االتحادي رقم (بتعديل بعض  2020 لس

 . نشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالهفي شأن إ 2007لسنة 

وم . 22 نة) 25( رقم اتحادي بقانون مرس في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي  2020 لس

 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية.  2018) لسنة 14رقم (

وم .23 نة) 26( رقم اتحادي بقانون مرس ) 2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 . في شأن الشركات التجارية 2015نة لس

وم .24 نة) 27( رقم اتحادي بقانون مرس بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في المعامالت  2020 لس

 . 1992) لسنة 10نون االتحادي رقم (المدنية والتجارية الصادر بالقا

وم .25 نة) 28( رقم اتحادي بقانون مرس بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجزائية  2020 لس

 . لمحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائموقانون اختصاص ا

وم .26 نة) 29( رقم اتحادي بقانون مرس ) 28بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 . في شأن األحوال الشخصية 2005سنة ل

وم .27 نة) 30( رقم تحاديا بقانون مرس ) 5بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس



   

 

 . بإصدار قانون المعامالت المدنية 1985لسنة 

 . أن شركة االتحاد للماء والكهرباءبش 2020 لسنة) 31( رقم اتحادي بقانون مرسوم .28

 في شأن إنشاء المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.  2020 لسنة) 34( رقم اتحادي بقانون مرسوم . 29

وم .30 نة) 35( رقم اتحادي بقانون مرس ) 2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 .لمؤسسات األهلية ذات النفع العامفي شأن الجمعيات وا 2008لسنة 

  : الرسائل الصادرة للحكومة : الرابعالبند 

 ." تنظيم العمل التطوعي " موضوع مناقشة على الموافقة طلبرسالة صادرة بشأن  .1

ن تنمية المجتمع في شأوزارة  " سياسة موضوع مناقشة على الموافقة رسالة صادرة بشأن طلب .2

 .تطوير نظام الضمان االجتماعي "

  

 : األسئلة : الخامسالبند 

ؤال موجه إلى معالي /  . 1 باب –نورة بنت محمد الكعبي س عادة  وزيرة الثقافة والش من س

 . "اإلطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة حول " ناصر محمد اليماحي العضو / 

ؤال موجه إلى معالي /  . 2 باب –نورة بنت محمد الكعبي س عادة  وزيرة الثقافة والش من س

و /  حي العض ابحول " أحمد عبدهللا الش قات إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمس

 . "التراثية 

ؤال موجه إلى معالي /   . 3 ين بن إبراهيم الحمادي س عادة  وزير التربية والتعليم –حس من س

و يخة عبيد الطنيجي /  ةالعض اإلجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة حول " د. ش

 . "لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي 

ؤال موجه إلى معالي /  . 4 ين بن إبراهيم الحمادي س عادة  وزير التربية والتعليم –حس من س

و ن اليماحي /  ةالعض ابرين حس الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة للطالب حول " ص

 . "مسات ، آيلتس) اجتياز اختبارات (إالذين تعذر عليهم 

  :  الموضوعات العامة:  السادسالبند 

 . "مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارس  -

  لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة واإلعالم)مرفق تقرير (

  ما يستجد من أعمال ::  السابعالبند 



   

 

  :الخالصة -

ة - منت الجلس ئلة4( عدد تض ة  ) أس ؤال األولحيث بدأ المجلس بمناقش اإلطار  "حول  الذي كان الس

ة بالدولة  بابمعالي /  كدتأ وقد ،"التنظيمي للمتاحف الخاص  في معرض إجابتها وزيرة الثقافة والش

الجهات المحلية في إنشاء المتاحف الخاصة وتنظيمها يكون ضمن اختصاصات وصالحيات  على أن عنه

  .عمل المتاحف الخاصة ارات والتي أصدرت العديد من القوانين المحلية التي نظمتاإلم

و طالبفي حين  - عادة العض ة والذي ينظم في تعقيبه  س ريعي للمتاحف الخاص ع إطار تنظيمي تش بوض

  ويحافظ على المقتنيات األثرية الخاصة لدى المواطنين.

  

إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات  " الذي كان حول السؤال الثاني ثم ناقش المجلس بعدها -

الوزارة بتأسيس  قيامعلى عنه  افي معرض إجابته وزيرة الثقافة والشبابمعالي /  تأكد حيث "التراثية 

م ، والذيمارات للتراثمجلس اإل ويته الجهات المحلية المعنية بالتراث بهدف توحيد الجهود  في يض عض

توى  ابقات التراثية على مس ع خطة موحدة للفعاليات المنظمة للورش والمهرجانات الثقافية والمس ووض

  من أجل تفادي االزدواجية في تنظيم الفعاليات الثقافية. الدولة

عادة طالبحين  في - و في تعقيبه س ابقات التراثية التي  إعادةب العض الورش والمهرجانات الثقافية والمس

تم إيقافها خالل اآلونة األخيرة   كونها تعتبر مكنزاً ثقافياً يساهم في الحفاظ على الموروث والثقافة المحلية 

  .الشعبية

  

ة  بعدها ثم انتقل المجلس - ؤال لمناقش الكفاءات اإلجراءات التحفيزية لجذب  "الذي كان حول  الثالثالس

ات التعليم العالي س وزير التربية  /عاليمأكد  حيث " المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤس

تقلة ولها معاييرعلى  عنه في معرض إجابته والتعليم في اختيار الكفاءات من الكادر  هاأن الجامعات مس

 الستكمال الدراسات العليا.الطلبة بتعاث يها، وتتعاون الوزارة معها في االتعليمي لد



   

 

ولجذب  اواطنة في الجامعات للمحافظة عليهبدعم الكوادر الم في تعقيبها ةسعادة العضو طالبتفي حين  -

ل الكفاءات  بمن خالل رفع الرواتب أفض ات األخرى في الدولة، وتقديم منح  لتتناس س مع المؤس

  وخصومات وبدل تعليم ألبناء أعضاء هيئة التدريس.

  

ة  - ئلة بمناقش ة بند األس ؤال واختتم المجلس مناقش الخطط البديلة وفرص  ا" الذي كان حول  الرابعالس

ات ، آيلتس)إين تعذر عليهم اجتياز اختبارات (التعليم المتاحة للطالب الذ وزير  /معاليأكد  حيث " مس

ات" وهو مجاني لجميع إالوزارة اعتمدت اختبار "أن  على عنهفي معرض إجابته  التربية والتعليم ـ مس

، وهي مهارات  المواطنين والمقيمين، وهناك مهارات أخرى في مختلف المواد مطلوبة للنجاح في التعليم

ً مسات" يغطي العديد من المواد حتى يكون مقياسأمتكاملة واختبار " ً مناسب ا   للجامعات في اختيار الطلبة. ا

وبسبب %) 90(طلبة نسبتهم في المسار المتقدم هناك  أنعلى  اتعقيبه في ةالعضو سعادة أكدت حين في -

تهمإفي حملة البكالوريوس ممن يرغبون  وكذلكهذه االختبارات لم يتم قبولهم،  ا  كمال دراس العليا أيض

 من أثقلت كاهل أولياء األمور في تحمل أعباء مادية، وهذه السياسة تزيدالتي  اختبارات القبوليعانون من 

  .مبه من حرمان في بناء مستقبله ونيشعر بسبب ما الطلبةبطالة وتزرع اليأس في نفوس نسبة ال

  

س  - تم المجل ة واخت ذه الجلس ال ه دول أعم ود ج ة بن ةمناقش وع بمناقش ة وزارة "  موض سياس

دارس  ى الم راف عل أن اإلش ي ش يم ف ة والتعل اء  "التربي عادة األعض حاب الس ه أص دى في د أب وق

ار  ن األفك ر م اات واآلراء والمالحظالكثي ن : أهمه ار ع ة االستفس ه المنظوم ي تواج ديات الت التح

الم  ي دول الع يم ف ايير التعل ع مع ب م ا يتناس ية بم اهج الدراس وير المن أن تط ي ش ة ف التعليمي

ة ادر و ،المتقدم ي الك وظيفي ف درج ال ام الت وافز ونظ ازات والح ي االمتي النظر ف ة ب المطالب

  مهنة التدريس.ب لتحفيزهم على االلتحاقريسي للمواطنين التد

إعداد على مواجهة التحديات في  الدولة قدرة على أكدت فقد وفي معرض رد الحكومة على هذه المالحظة -

خطط االستراتيجية للحكومة سواء على المناهج دراسية بأفضل المعايير العالمية لضمان تلبية احتياجات 

يجرى حالياً إعداد هيكل خاص للكادر التدريسي والذي من أنه  على كما أكدت ،القصيرالمدى الطويل أو 



   

 

 سيحفز المواطنين األمر الذي وترقيتهم أكاديمياً سواء ترقيه وظيفية أو مالية للمعلمين خالله سيتيح التدرج

  .مهنة التدريسب على االلتحاق

يات  وافق المجلس وفي نهاية النقاش - وع على إعادة توص ة وزارة التربية والتعليم في  "موض ياس س

راف على المدارس أن اإلش ؤون  لجنةإلى  " ش ة واإلعالمش باب والرياض إلعادة  التعليم والثقافة والش

  ثم إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة. صياغتها وفق المناقشة التي تمت في الجلسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  الجلسة:وقائع  -

 بعمن الفصل التشريعي السا ثانيفي دور انعقاده العادي ال الثانيةعقد المجلس الوطني االتحادي جلسته  - 

ر يوم  عة  الثالثاءعش اعة التاس تالس باحاً بتاريخ  ثالثينو وس نة  ربيع األول 23دقيقة ص هـ 1442س

مبر 08الموافق  قر غباشة معالي/ ، برئاسم2020 ديس ور  االتحاديالمجلس الوطني  رئيس- ص وبحض

ين بن إبراهيم الحمادي  معالي/ فة  –، ونورة بنت محمد الكعبي  وزير التربية والتعليم –حس قا وزيرة الث

  .والشباب

  

ؤال األ - ة الس ة بمناقش ة بنود جدول أعمال هذه الجلس الذي كان حول "  ولوقد بدأ المجلس مناقش

 معالي/إلى ناصر محمد اليماحي " المقدم من سعادة العضو/ اإلطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة 

 اآلتي: هعن افي معرض إجابته تأوضح تيالو ،وزيرة الثقافة والشباب –نورة بنت محمد الكعبي 

األثرية  تبشأن اآلثار يحظر التصرف بالمقتنيا 2017) لسنة 11القانون االتحادي رقم (اإلشارة إلى أن  -

خص آخر البد ة وكذلك أثناء نقل ملكيتها إلى ش لطة المختص ية دون الرجوع إلى الس خص الرجوع  من الش

  إلى السلطة المختصة لتدوين نقل الملكية.

ت وصالحيات الجهات المحلية إنشاء المتاحف الخاصة وتنظيمها يكون ضمن اختصاصا إلى أنالتنويه  -

  متاحف الخاصة. ال نظمت عملمن القوانين المحلية التي  مارات والتي أصدرت العديدفي اإل

ة موحدة للجمهور تعنى بالتراث تعاون مع جمعية التراث العمراني في بال الوزارةقامت  - إطالق منص

   العمراني في الدولة.

ع الخطط  - وية الدولة في المجلس الدولي للمتاحف ووض ع عض ة وض يجرى العمل حالياً على دراس

   ة وتطبيقها في الدولة. صلتعزيز حضورها واالستفادة من المعايير الخاصة بتنظيم المتاحف الخاالتحسينية 

مت  - ادقت عليها وهناك العديد من االتفاقيات التي انض اء المتاحف  مبتنظي الدولة والتي تعنىص وإنش

ة  حماية الممتلكات الثقافية في حالة  والطبيعي، واتفاقيةحماية التراث العالمي الثقافي  ومنها اتفاقيةالخاص

  .وتعزيز تنوع التعبير الثقافي واتفاقية حمايةالنزاع المسلح 

م - ة المحلية والتي تعنى بالتراث وتنظيمه  في هناك مجلس للتراث يض ويته جميع الجهات المختص عض

  المواطنين.والذي سيضع إطار تنظيمي قانوني بشأن المقتنيات الخاصة لدى 



   

 

 ةعلى رد معالي الوزير أهم األفكار والمالحظات التي أكد عليها سعادة العضو في تعقيبهفي حين كانت  -
  هي:

ريعي  - ارة إلى عدم وجود إطار تنظيمي تش ة والذي ينظم ويحافظ على المقتنيات اإلش للمتاحف الخاص

  .األثرية الخاصة لدى المواطنين

حاب المقتنيات األثرية ا - نوية ألص حفظها وترميمها للحفاظ  لتوعيتهم بطريقةلمطالبة بتنظيم لقاءات س

  تالف وكذلك تنظيم متاحف خاصة لعرضها.عليها من اإل

ة والترويج للمقتني- اء المتاحف الخاص ة لدى المطالبة بوجود جهة حكومية معنية بإنش ات النادرة الخاص

  المواطنين.

عادة ىاكتفوقد  - و س ر محمد اليماحي /  العض بعد التعقيب عليه  ةبالرد المقدم من معالي الوزيرناص
  مرتين.

  

ا يتعلق - ا م ؤال  أم ة الس اقش انيالبمن ان حول "  ث ذي ك ة ال افي ات الثق ان اف الورش والمهرج إيق

ابقات التراثية  و/  "والمس عادة العض حيالمقدم من س نورة بنت محمد /  معاليإلى  أحمد عبدهللا الش

 عنه اآلتي: افي معرض إجابته تأوضح فقد ، وزيرة الثقافة والشباب –الكعبي 

وجود ازدواجية بين عمل الوزارة والجهات المعنية في تنظيم الورش والمهرجانات الثقافية إلى  تنويهال -

  .والمسابقات التراثية

يق مع الجهات  - ومن أهمها  الدولة والعمل على تحفيزه وتنميتهالعمل الثقافي في المحلية لدعم هناك تنس

ُ 4.5دعم جمعيات الفنون الثقافية بمبلغ وقدره (     .) مليون درهم سنويا

يس مجلس اإل - مقامت الوزارة بتأس ويته الجهات المحلية المعنية بالتراث  في مارات للتراث يض عض

ع خطة موحدة للفعاليات المنظمة للورش وا ابقات بهدف توحيد الجهود ووض لمهرجانات الثقافية والمس

  التراثية على مستوى الدولة.

ية والتيقامت الوزارة بتوظيف التقنيات الحديثة وإطالق العديد من الورش الثقافية والتراثية  -  االفتراض

  ).19) ألف شاب من مختلف الفعاليات خالل فترة جائحة كوفيد (43ساهمت باستقطاب أكثر من (



   

 

ارة إلى  - ) فنان من دول 300كثر من (ألم 2004البردة التي أطلقتها الوزارة منذ عام  تكريم جائزةاإلش

  .العالم

و في تعقيبه - عادة العض على رد معالي  افي حين كانت أهم األفكار والمالحظات التي أكد عليها س
  هي: ةالوزير

ابقات التراثية المطالبة  - التي تم إيقافها خالل اآلونة األخيرة   بإعادة الورش والمهرجانات الثقافية والمس

  كونها تعتبر مكنزاً ثقافياً يساهم في الحفاظ على الموروث والثقافة المحلية الشعبية.

عادة ىوقد اكتف - و س حي/  العض ة مر بعد التعقيب عليه ةبالرد المقدم من معالي الوزير أحمد عبدهللا الش

  .واحدة

  

اقش - ا  المجلس ثم ن ده ؤالبع ث الس ال ان حول الث ذي ك اءات  " ال ذب الكف ة لج اإلجراءات التحفيزي

و عادة العض ات التعليم العالي " المقدم من س س د.  /ةالمواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤس

يخة عبيد الطنيجي ين بن إبراهيم الحمادي إلى  ش ح في  حيثوزير التربية والتعليم  –معالي / حس أوض

   :اآلتيمعرض إجابته عنه 

ارة إلى أن - تقلة ولها معايير اإلش تتعاون من الكادر التعليمي لديها، وفي اختيار الكفاءات  هاالجامعات مس

  هم الستكمال دراساتهم العليا.ابتعاثتأهيل الطلبة وفي  الجامعات معالوزارة 

وف  التأكيد على أن الوزارة - كل منظومة و ن الوزارةفي حين أنقل هذه المقترحات تس التعليم تدعم بش

تير والدكتوراه وص  ة في جامعة اإلماراتوهناك تجربة متميز ،كبير تأهيل المواطنين في الماجس بخص

 .هذا الموضوع

و تالتي أكد األفكار والمالحظات في حين كانت أهم - عادة العض على رد معالي  افي تعقيبه ةعليها س
  الوزير هي: 

ارة إلى أن  - ات التعليم اإلش س تقمؤس راف وزارة التربية والتعليمإحت لة ولكنها تقع تالعالي جهات مس ، ش
 .تحت مظلة الوزارة درجنتو



   

 

الطموح، والرواتب للكوادر المواطنة ال تتناسب  ترضينسبة التوطين في الجامعات ال التنويه إلى أن  -

 ممان يجمع بين عالوتين، أال يمكن لعضو هيئة التدريس  كماغير محفزة، ومع أوضاعهم وشهاداتهم، 

  .التدريس في الجامعات لمهنةالمواطنة الكوادر  ةأدى الى هجر

ل الكفاءات االقتراح ب - رفع  من خاللدعم الكوادر المواطنة في الجامعات للمحافظة عليهم ولجذب أفض

بالرواتب  ومات  لتتناس ات األخرى في الدولة، وتقديم منح وخص س اء بناء ألوبدل تعليم مع المؤس أعض

  .هيئة التدريس

بة ال - ية مرفوعة من بدعم ومطال ي 2018المجلس في عام تبني توص إعادة النظر في ب والتي توص

  الرواتب والحوافز للعاملين في مؤسسات التعليم العالي.

و توقد اكتف - عادة العض يخة عبيد الطنيجي  /ة س بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه د. ش
  .مرتين

  

ة  - ئلة بمناقش ة بند األس ؤالواختتم المجلس مناقش الخطط البديلة وفرص  " الذي كان حول الرابع الس

ات ، آيلتس)إين تعذر عليهم اجتياز اختبارات (التعليم المتاحة للطالب الذ عادة " المقدم من  مس س

 حيث التربية والتعليموزير  –معالي / حسين بن إبراهيم الحمادي إلى  العضوة / صابرين حسن اليماحي

   :أوضح في معرض إجابته عنه اآلتي

ارة إلى أن - وهو مجاني لجميع المواطنين بديالً "لآليلتس"  "اتـمسإ" اختبار اعتمدتالوزارة  اإلش

كاملة  والمقيمين، وهناك مهارات أخرى في مختلف المواد مطلوبة للنجاح في التعليم ، وهي مهارات مت

ً كون مقياسيسات" يغطي العديد من المواد حتى مأواختبار " ً مناسب ا   .للجامعات في اختيار الطلبة ا

نه - تأكيد على أ ما المراجعة مع الجامعا ىتطوير المناهج وتجر تم قد ال ت في معايير القبول لتحقيق دائ

  لغاء السنة التأسيسية ورفع كفاءة ومهارات الطلبة.إتم قد و ،جاز وهناك تحسن كبيرإننسب 

لب حرم من طالب أنهى الثانوية العامة وال يوجد طا لكلمقعد في الجامعات أنه يتم توفير  التنويه إلى -

  حسب قدرات الطلبة وإمكانياتهم.سير متاحة، يرامج صيفية وبرامج تهناك بودخول التعليم العالي، 

ارة إلى أن  - تطورت بهدف رفع كفاءة الطلبة في مختلف اللغات واللغة اإلنجليزية  قد منظومة التعليماإلش

تخدم في تعلم مختلف العلوم،  روط القبول في الجامعات كما تس تقلةأن ش ع إلى قوانين مس ب و ،تخض حس



   

 

ص والبرامج المطلوبة،  ندماج باالهذا يعتمد على جدية الطلبة أن هناك منظومة لجميع المواد ووالتخص

  .عاتفي الجام

و تالتي أكد األفكار والمالحظات في حين كانت أهم - عادة العض على رد معالي  افي تعقيبه ةعليها س
  الوزير هي:

ل الصعاب إلكمال المواطنين دراستهم تذلوالدولة تحث جميع المواطنين على العلم والتعليم التأكيد على أن  -

هي الفاصل  السياسات، وبعض االختبارات، لتكونمام بعض أيتبدد  ن طموح الطلبةأواقع الالعليا، ولكن 

 .لتحديد مستقبل الطلبة

، لم يتم قبولهموبسبب هذه االختبارات  %)90(تهم في المسار المتقدم طلبة نسباإلشارة إلى أن هناك  -

  .يعانون من هذه االختباراتكمال دراستهم العليا أيضا إفي حملة البكالوريوس ممن يرغبون  وكذلك

 من اسة تزيدسيالثقلت كاهل أولياء األمور في تحمل أعباء مادية، وهذه القبول أ اختباراتالتنويه إلى أن  -

  .ممستقبلهفي بناء به من حرمان  ونيشعر بسبب ماس في نفوس الطلبة أنسبة البطالة وتزرع الي

ن اليماحي  توقد اكتف - ابرين حس وة / ص عادة العض بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه س
  .مرتين

  

وقد "  سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على المدارسموضوع " كما ناقش المجلس  -

  :كانت أبرز االستفسارات والمالحظات التي طرحها أصحاب السعادة األعضاء فيه هي

  " المدرسة اإلماراتية". اهج التعليمية عند إطالق مبادرةالمن  لمخرجاتاالستفسار عن تقييم الوزارة  -

  االستفهام عن النتائج التي تم التوصل لها عند إطالق مبادرة "المدرسة اإلماراتية". -

  " المدرسة اإلماراتية".في تنفيذ مبادرة  ها الوزارةالتساؤل عن التحديات التي واجهت -

  معلم وكفاءة الطالب تحت هذا الضغط من نصاب الحصص.عن قياس كفاءة ال االستفسار -

تفهام عن اآللية المتبعة في قياس وتقييم  - اب القيم اإلاالس توى الطلبة في اكتس المية واألخالقية مس         س

 EmSat) الهوية الوطنية التي تضمن لنا خريج المدرسة اإلماراتية، مقارنة باختبار اإلمارات القياسي (و



   

 

توى الطلبة بالمرحلة الث الذي يقيس ين انوية في مادة اللغة العربية واإلمس يات لتحس نجليزية والرياض

  مخرجات التعليم.

الجتماعية والتربية الوطنية التساؤل عن أسباب تقليص عدد حصص مادة التربية اإلسالمية والدراسات ا -

  .ية األخالقية ومنهج السنعتربال مادة تجاهلمع 

يتم توزيع  ومتىاالستفسار عن دقة المادة التدريبية من الناحية العلمية قبل تقديمها إلى الهيئة التدريسية،  -

  وتحليل االستبانات اإللكترونية، وما النتائج المترتبة عليها.

تمرة ف -  ل عليها المدرب المعتمد في تقديم الدورات التدريبية المس اؤل عن االمتيازات التي يحص ي التس

  ليتمكن من تقديم أفضل ما لديه لزمالئه. المدارس

اعات التمدرس خالل األعوام القادمة، ومقارنتها مع الدول  - باب عدم تخفيض عدد س تفهام عن أس االس

  المتقدمة في مجال التعليم.

ى مع أيام التمدرس وحتى الظروف  - ين الذي كان يتماش لين الدراس اؤل عن عدم عودة نظام الفص التس

ً االج   .تماعية للطالب واألسرة معا

االستفسار عن التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في شأن تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع  -

  معايير التعليم في دول العالم المتقدمة.

ي - ب مع توجهات ورؤى القيادة الرش ية بما يتناس تمرارية تطوير المناهج الدراس دة المطالبة بتفعيل واس

ا من  ة وغيره دم ة والمتق ة من خالل التركيز على العلوم التطبيقي دول ة  المواد، معلل د على أهمي أكي الت

نع األ رورة تعزيزها الى جانب مواد الس ة في المدارس وض فية والتعليم الهجين والرياض طة الالص نش

 .والعلوم الصحية والتربية األخالقية

باب وجود نقص في األج - تفهام عن أس يب وألواح ذكية بين الطلبة على االس هزة اإللكترونية من حواس

) درهم 400,945.00الرغم من صرف مبالغ لشراء حواسيب آلية وعدم االستفادة منها والتي تبلغ قيمتها (

  م.2019طبقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 

اؤل عن  - باب عدم وجود وحدةالتس عوبة التحاق الطلبة  أس دعم فني كافية في المدارس مما أدى إلى ص

  بالحصص التعليمية عن بعد أو صعوبة فتح روابط االمتحانات المقررة عليهم.

ؤال مع مواءمة المنهج التعليمي  - ئلة بدل توقيت محدد لكل س المطالبة بتحديد مدة زمنية عامة لكافة األس



   

 

  مع متطلبات نظام التعلم عن بعد.

   .في المدارس الحكومية الذكور فئةمن  التساؤل عن المعوقات التي تحول دون رفع الكادر التدريسي -

د - ادر الت درج الوظيفي في الك ام الت ازات والحوافز ونظ النظر في االمتي ة ب الب ي للمواطنين المط ريس

   مهنة التدريس.ب لتحفيزهم على االلتحاق

ار عن جهود الوزارة في تقديم - تفس هيالت وامتيازات للمواطنين لتحفيزهم االس تثمار في اال على تس س

  وإنشاء مدارس خاصة لكافة المراحل التعليمية. قطاع التعليم الخاص

  بعض األعباء اإلدارية. شارة إلى زيادة نصاب عدد حصص الكادر التدريسي وتحملهاإل -

يل ال - تأه عادة  عدم مواءمة مخرجات التعليم في إ يه إلى  بةالتنو بار اإل طل لذين لم يجتازوا اخت مارات ا

  القياسي (إمسات).

ارة إلى عدم توفر مقاعد كافية للطلبة الراغبين في تقديم  - ات) اختبار اإلاإلش ي (إمس في مارات القياس

  تقديمه.مناطقهم التعليمية وذهابهم إلى مناطق أخرى ل

اؤل عن خطط الوزار - أن تأهيل الطلبة لاللتحاق بالتس ات ة بش س روط مؤس التعليم العالي واجتيازهم ش

  القبول.

جيل - ع برنامج تس ات) ويؤدون لطالب الذي لم يجتازوا اختبار اإلل االقتراح بوض ي (إمس مارات القياس

  الخدمة الوطنية. الوطنية دون انتظارهم حتى ينتهوا من الخدمة

التساؤل عن آلية التواصل مع المؤسسات اإلعالمية ومختلف شرائح المجتمع لحل ومعالجة اإلشكاليات  -

  الخاصة. وأالمتعلقة بمراحل التعليم في المدارس سواء الحكومية 

  عداد القيادات في المدارس الحكومية التابعة لها.سياسة الوزارة بشأن اختبار وإاالستفسار عن  -

أسباب تغيير نسب وأوزان النجاح وتقييم الفصول الثالثة خالل اآلونة األخيرة عند تطبيق  االستفهام عن -

  نظام التعلم عن بعد.

كادر التعليمي في الوزارة وتمييزه عن الموظفين اإلداريين في  - ية التقييم لل عادة النظر في آل بإ بة  المطال

  الجهات االتحادية.

ناة إعالمية تعنى - اء ق بإنش لدولة وتبرز جهود الوزارة في تطو االقتراح  ير القطاع بقطاع التعليم في ا



   

 

  رشادي وتوعوي للمجتمع.التعليمي وتقدم محتوى إ

  المدارس الحكومية.ب ب الهمم من فئة الصم الملتحقيناإلشارة ألصحا ي لغةالمطالبة بتوفير مترجم -

ار عن  - تفس حاب الهمم من خريجي االس الثانوية العامة لالنتقال إلى المرحلة جهود الوزارة في تهيئة أص

  الجامعية وتسهيل قبولهم في مؤسسات التعليم العالي.

ن ( - باب تحديد وزارة التربية والتعليم س اؤل عن أس حاب الهمم في المدراس  أعوام لدمج) 8التس أص

  الحكومية.

  ريس أصحاب الهمم.المعلم الظل لمساندة المعلم األساسي في تداالستفهام عن أسباب عدم تطبيق  -

تيرادها من  - ارة إلى وجود مناهج تعليمية مترجمة يتم اس للطالب في المدارس  الخارج وتدرساإلش

  الحكومية.

ار عن الجهود المبذولة من قبل ال - تفس أن تخريج كوادر وطنية قادرة على مواكبة الخطط االس وزارة بش

  .االصطناعيواالستراتيجيات الوطنية وتطلعات الدولة بشأن العلوم والتكنولوجيا والسيما الذكاء 

  لتساؤل عن دور الوزارة في مراجعة أسعار الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وتنظيمها.ا -

طة االتنويه إلى قيام بعض أولياء  - اريع واألنش راء المش بعض ل لطالبية من المكتبات التجاريةاألمور بش

  .التعليميالمواد الدراسية المقررة وفقاً للمنهاج 

الميةإعادة  المطالبة بإعادة النظر في - من منهاج التربية اإلس ة التالوة والتي كانت ض اهمت في  حص وس

  حفظ الطالب آليات من القرآن الكريم.

االنتهاء من جائحة كورونا وذلك أثناء الظروف الجوية أو  " بعدبعد عن التعلم"االقتراح بتطبيق نظام  -

  .ألبناء البعثات الدبلوماسية المتواجدين في الخارج

شة موضو -  عات التربية والتعليم خاللالمطالبة بتبني وتنفيذ توصيات المجلس الوطني المتكررة من مناق

  األخيرة. الثالث فصول التشريعيةال

اللتحاق بالتخصصات تشجيع وتوجيه الطلبة المواطنين على ا التساؤل عن مبادرات وخطط الوزارة في -

  المطلوبة في الميدان التربوي، وتوفير الحوافز والمزايا لهم لالنخراط في سلك التدريس. 



   

 

% 50ئل باإلضافة إلى تخفيض االستفسار عن تأخر قطاع العمليات المدرسية في تسكين المعلمين األوا -

  م.2015من النصاب الدراسي لهم بالرغم من صدور قرار وزاري بذلك في 

ريع ت - نيفهم والذي من المتوقع أن يكون له تأثير مردود على كسالمطالبة بتس ين المعلمين األوائل وتص

  مخرجات التعليم والتطوير المهني وتعزيز التخصص لديهم.  

شمول بعض المعلمين في الترقيات التي تمت بناًء على مكرمة رئيس الدولة في عام االستفسار عن عدم  -

2012.  

ع الحلول  - كيل لجنة للنظر في ترقيات المعلمين الذين تأخرت ترقياتهم والعمل على وض االقتراح بتش

  لعالج تأخر تلك الترقيات.

بب عدم قيام الوزارة بطباعة - اؤل عن س ، في حين اد التي لها تقاييم معتمدةوتوزيع كتب بعض المو التس

  .  معتمد تقييم عة كتب مواد ليس لهاتم طبا

اء مدارس جديدة تلبي  - أن إنش يق الوزارة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في ش تفهام عن مدى تنس االس

  احتياجات المجمعات السكنية الجديدة ذات الكثافة السكانية في مختلف إمارات الدولة. 

عوبة المناهج التعليمية على الطلبة وكذلك على المعلمين وحتى على أولياء التس - بب كثافة وص اؤل عن س

  األمور مما أثر على النتائج التحصيلية للطلبة وإحباطهم.

ب مع  - لم وظيفي يتناس يص س ل الهيكل والكادر التعليمي عن الكادر اإلداري وتخص المطالبة بأن يتم فص

  موحات.مهنة التعليم ويرضي الط

االقتراح بإتاحة فرص عمل لخريجي تخصص علم النفس وكذلك المتقاعدين من وزارة الداخلية العاملين  -

  في أقسام مكافحة المخدرات الكتشاف المتعاطين من الطلبة والتعامل معهم لتأهيلهم وتوجيههم وتقويمهم.

باب والتحديات التي جعلت الوزارة تقوم بإلغاء - ار عن األس تفس تجربة نظام مدارس الغد والتي كان  االس

  لها تأثير إيجابي على مستوى تحصيل الطلبة.

تفهام عن خطة الوزارة في خلق بيئة تعليمية إيجابية  - ً االس ا وص أن نقل المعلمين في بداية العام ب وخص ش

  التعليمية.الدراسي دون إتاحة فرصة للتكيف وتقبل األمر من قبل المعلمين مما ينعكس على العملية 



   

 

تعجا - بب اس اؤل عن س دار قرار منها يتعلق بالتس ي لمقارهم ل الوزارة بإص رجوع الكادر التدريس

  . 19المدرسية في ظل استمرار جائحة كوفيد

ار عن دور الوزارة في جاهزية المنظومة التعليمية لتهيئة وتأهيل أبنائنا الطلبة وتخريج جيل  - تفس االس

طناعي وريادة األعمال  قادر على مواكبة احتياجات تقبلية مثل الذكاء االص وخطط الدولة الحالية والمس

 وعلوم الفضاء والطاقة النووية للمساهمة في نمو وازدها اقتصاد اإلمارات. 

تفهام عن خطط الوزارة في توفير مناهج - ية االس جع الطلبة الموهوبين والمبدعين في  دراس تدعم وتش

  لفن. المجاالت األخرى كالرياضة وا

  

ين بن إبراهيم الحمادي /  معالي رد جاء وقد - ارات هذه على وزير التربية والتعليم –حس تفس  االس

  : كاآلتي والمالحظات

ية  - ف ذهني مع الجامعات الوطن ية باجتماعات وعص ة اإلمارات قامت الوزارة عند إطالق المدرس

ة ومع  وق  المنظومة التعليميةي المدارس لتحديد الفجوة بين معلمين فالوالخاص والمهارات المطلوبة في س

  .لديها ، باإلضافة إلى التشاور مع الدول األخرى التي قامت بتطوير المنظومة التعليميةالعمل

في ، ومسات) لتحديد مدى تطور مهارات الطالب وقدراتهمإيتم حالياً استخدام اختبارات ( التنويه إلى أنه -

  .مدراس والجامعات لمعرفة مدى تطور مهارات الطلبةمع ال اتاجتماع بعقد دراسية تقوم الوزارة كل سنة

اس والتقييم وترفع - ة القي ائج من خالل منظوم دد النت ة تح امل ة المتك ة التعليمي ا  المنظوم ارير حوله التق

  نتائج الطالب ويتم العمل حالياً على مؤشر الجودة لكل طالب إماراتي.   باإلضافة إلى قياس

تم تي وتوق ) حصة حد24وهو ( حد األعلى، فالهناك سياسة معينة حول نصاب المعلمين ة إلى أناإلشار -

  حصة. )18) و(15) و(12فغالباً نصاب المعلمين يكون ( معالجته،

د تم إطالق (رخص - ة فق قدرات معني ارات و ك مه ية يجب أن يمتل ة اإلنجليز د على أن معلم اللغ أكي  الت

  .دراته وطبق هذا المشروع منذ عامن لتحديد مستوى المعلم وقمرحلتيالمعلمين) التي تتكون من 

اليب التقييم و - ف الواالقياس مختلفة من مادة إلى أخرى حيث يتم أس تويات الطالب في الص حد دمج مس

  .جميع مستويات الطالب بورقة اختبارية واحدة يتم وضعها وتصميمها لتناسب



   

 

سلوك واضحة  - تقييم مستوى الطلبة في القيم داخل البيئة المدرسية من خاللها لاإلشارة إلى وجود الئحة 

  .لهم سلوك اإليجابي والحميداليتم رصد 

نه - نة في جائحة (كوفيدتم اتباع اي التنويه إلى أ ص متزام19لتعليم الهجين لهذه الس ة ن) فهناك حص

  .يم الذاتي)تعلالة (ن(مباشرة) وحصص غير متزام

تطبيق  عن إلى منهج السنع فهو عبارة األخالقية مازال يدرس، أما بالنسبة منهج التربية التأكيد على أن  -

ً المهارات على أرض الواقع وليس كتاب   ).  19يدرس فقد تم إيقافه بسبب جائحة (كوفيد ا

ارة إلى  - معينة، حيث يتم تعيينه فترة  أن المدرب المعتمد يتم اختياره من خالل معايير ومؤهالتاإلش

على  المؤسسات التخصصية لالستناد من تجريبية، كما أن الوزارة تتعاون مع الجامعات الوطنية ومع عدد

  .الوزارةمن ين نالمدربين، وال يتم االعتماد فقد على المدربين المعي

عوبةالتنويه إلى  - اعات التمدرس وتقليص المنهاج بمكان أنه من الص ي، تقليل س ة فالتعليم منظوم الدراس

  ة حسب احتياجاتها وخططها.ية فالدولة تكيف المنظومة التعليمنيعالمية، ولم تعد خاصة بدولة مع

موح بها فبعد ذلك تبدأ مهارات الطالب باالنحدار مما  - ية المس هناك عدد معين من اإلجازات الدراس

  بداية السنة الدراسية. في يتطلب إعادة تأهيله

ا - ية وإقامةال رة إلى أناإلش المقارنة المعيارية  دولة قادرة على مواجهة التحديات في بناء مناهج دراس

مان تلبية احتياجات  ة في مناهج التعلم والتعليم لض ل المعايير الخاص تراتيجية اللبناء أفض خطط االس

  للحكومة سواء على المدى الطويل أو القصير.

ب مع توجها التأكيد على األخذ بعين االعتبار - ية بما يتناس تمرارية تطوير المناهج الدراس ت تفعيل واس

  خالل األعوام الخمسين القادمة. ورؤى القيادة الرشيدة للدولة

ارة - من مرحلة واقع  واالنتقالع نظام (التعلم عن بعد) ) تم اتبا19في ظل جائحة (كوفيد إلى أنه اإلش

ة إلى التعليم ال راء عدد ، وقد كان التحديات عن بعد يقابله وجود بعضمدرس هناك دعم من الحكومة لش

  .في ظل هذه الظروف ةيكبير من الحواسيب لدعم المنظومة التعليم

ات التعليم - اك مركز العملي ات فهن دة منظوم ذكي تتكون من ع ة التعليم ال ارة ة في يمنظوم أبوظبي وإم

ألنها  رجوع إلى الشركات الخاصةلافيتم الحاسوب  أجهزة يخلل أو عطل فعجمان، أما في حال حصول 



   

 

يبمؤهلة بالبنية التحتية وجاهزة  يانة أجهزة الحواس بة إلى ص  الوزارةف للعمل في هذه الظروف، وبالنس

  مع المورد نفسه. تتعامل

ارة إلى أنه - ؤال قد تم تحديد توقيت اإلش ئلة التالية دون توقف الطالب عند  لكل س إلتاحة اإلجابة عن األس

  .الذي يصعب عليه أن يجيب عنهسؤال ال

ي هي الطفولة المبكرة - والحلقة األولى التي  أغلب الوظائف التي يتقدم لها المواطنين في الكادر التدريس

   فئة اإلناث. قبل من يتم تدريسها

ات  التأكيد على وجود - ص ات علمية وتخريج مواطنين في التخص ص تعاون مع الجامعات لتوفير تخص

ها العلمية وتأهيل ب التوطين في مدارس الحكومية ورفع نس ثة في ال ثال ية وال ثان قة ال تدريس في الحل هم لل

  فئة الذكور. بين وخاصة

االستعانة بكوادر تدريسية من الخارج في التخصصات العلمية لسد الشواغر في  تتم ه قدالتنويه إلى أن -

  لمواطنين.التخصصات العلمية التي تعاني من نقص الكادر التدريسي من فئة ا

يق مع الجهات المحلية  - عتها وزارة التربية والتعليم بالتنس فات وض ارة إلى وجود معايير ومواص اإلش

ب مع المواطنين والمقيمين في كل إمارة لتقديم الخدمات التعليمية  اء المدارس الخاصة بما يتناس بشأن إنش

  آلية تصديق الشهادات العلمية في تلك المدارس.و

سسات مؤأن اجتياز الطالب اختبار اإلمارات القياسي (إمسات) سيساهم في تأهيله لاللتحاق ب علىالتأكيد  -

  .وبرامج تدرس باللغة اإلنجليزية تخصصاتتطرح  التعليم العالي الحكومي التي

تيعاب (  - ات) من يؤدون اختبار اإلمن الطلبة الذين %)50التنويه إلى أنه تم اس ي (إمس مارات القياس

  .لالختبارفي تأخير تقديمهم  تساهم ) والتي19وذلك بسبب جائحة كوفيد (االستيعابية للقاعات  الطاقة

ة إ- لدعم الطلبة وتدريبهم وتأهيلهم الجتياز اختبار لكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم هناك منص

  دمة الوطنية.مارات القياسي (إمسات) ويمكن االستفادة منها أثناء إجازتهم وتأديتهم الخاإل

ر كافة األخبار  - ات اإللكترونية اإلعالمية والتي يتم من خاللها نش أطلقت الوزارة العديد من المنص

ياء األمور لتبادل اآلراء  ل مع أول المتعلقة بالوزارة والتعريف بالمنظومة التعليمية في الدولة والتواص

  والمالحظات والمقترحات.

افة إلى - عها إلعداد القيادات من مدراء المدارس والنواب باإلض هناك العديد من المعايير التي تم وض



   

 

  ساهم في رفع كفاءات العاملين في القيادات التربوية.ست رخصة القيادات التربوية والتيإطالق 

ي مقامت الوزارة بتنظيم العديد من الدورات التدريب - ج كلية ن خالل برامية للكادر اإلداري والتدريس

على الطرق  واطالعهملعديد منهم في الخارج لتدريبهم ، باإلضافة إلى ابتعاث ااإلمارات للتطوير التربوي

  الحديثة في التعليم.

أن طريقة احتساب نسب وأوزان تقييم الفصول الثالث لم تتغير في المواد العلمية وإنما لم يتم  التنويه إلى -

ات ا ص اب بعض التخص ةلتي تدرس عملياً مثل احتس بب جائحة كوفيد ( وذلك مادة الرياض ) والتي 19بس

  .بسببها تم تطبيق نظام التعلم عن بعد

فة  - كا ب ل التنويه إلى أن تقييم األداء الوظيفي هي منظومة اتحادية موحدة ويتم تحديد المعايير والنس

  التدريسي. وأالموظفين سواء الكادر اإلداري 

يتيح التدرجيجرى حالياً - ي والذي من خالله س وترقيتهم  للمعلمين إعداد هيكل خاص للكادر التدريس

  أكاديمياً سواء ترقيه وظيفية أو مالية.

حاب الهمم وإعفائهم من بعض  - هيل قبول أص ات التعليم العالي لتس س يق مع مؤس التأكيد على وجود تنس

  مارات القياسي (إمسات).فيما يتعلق باجتيازهم اختبار اإل شروط القبول وخاصة

التنويه إلى إلزام مؤسسات التعليم العالي بإنشاء مكتب تنسيق ألصحاب الهمم يسهل عليهم كافة إجراءات  -

  ضاعهم أثناء الدراسة.المطروحة في الجامعة ومتابعة أو االلتحاق بالبرامج العلمية

حاب الهمم في  - ن محدد لقبول دمج أص تقبالهم بدءاً المدارس الحكوميالتأكيد على عدم وجود س ة ويتم اس

  .من مرحلة رياض األطفال

أصحاب الهمم القادرين على هناك مدارس حكومية تم تخصيصها وتجهيز كافة مرافقها الستقبال ودمج  -

  .التعلم

  .علم الظل المساند للمعلم األساسي لبعض فئات أصحاب الهممم) 300مت الوزارة بتعيين وتدريب (قا -

ية قطاع خاص إلعداد المناهج التعليمي هناك - عداد المناهج التعليم لذي يتم من خالله إ ة في الوزارة وا

يوت الخبرة العالمية إلعداد مناهج الرياضيات طنية باإلضافة إلى التعاقد مع بمع الجامعات الو باالشتراك

  والعلوم.



   

 

لوجيا العلوم والتكنو في مجاالتتخصصات جديدة تواكب خطط الدولة هناك توجه من الوزارة إلى طرح -

  في شتى المجاالت المعرفية. رجات التعليم مع سوق العمل وتؤهل الطالبمخ وتالئم

مارات والتعليم والجهات المحلية في اإل كون عن طريق وزارة التربيةطريقة حوكمة المدارس الخاصة ت -

سية دون الرجوع إلى التي تنظم وتشرف على المدارس الخاصة وال يسمح لها برفع أي من  الرسوم الدرا

  الجهة المعنية.

طة الطالبية المقرر- اريع واألنش  حيث يجب أن تكون وفقاً للمنهاج التعليمي ةهناك توجه بأن تكون المش

  أي طالب يقوم بإعداد تلك المشاريع من المكتبات التجارية درجة (صفر). إعدادها، ومنحبسيطة ويسهل 

المية تم إعداده ليكون منهاجالتأكيد على أن منهاج ا - ً لتربية اإلس ً متكامالً  ا ويحتوي على حفظ بعض   وقيما

  آيات القرآن الكريم.

شؤون اإلسالمية واألوقاف لتسجيل الطالب في مراكز تحفيظ القرآن في  - هناك تعاون مع الهيئة العامة لل

  أوقات مناسبة لهم.

ارة إلى - ة عن بعد اإلش موجودة ومطبقة من قبل الوزارة لبعض الفئات من الطلبة  أن منظومة الدراس

المستقبل في ي سواء للعالج أو لغير ذلك، وسيتم العمل على تطويرها للعمل بها ف الدولة المتواجدين خارج

  أوقات التقلبات المناخية وألصحاب الهمم وكذلك لعقد الدورات التدريبية. 

ل - اراتهم، كما تم  التنويه إلى أن الوزارة تقوم بالتواص تفس مع اإلعالم وأولياء األمور والرد على اس

  إطالق مركز اإلعالم التربوي لنشر التوعية والتواصل مع المجتمع. 

ت العلمية للتوظيف، كما أنه يتم التأكيد على أنه ال توجد قوائم انتظار من المواطنين أصحاب التخصصا -

يق مع الجامعات وذلك بفتإ روع بالتنس اعداد مش ص جيع الطلبة على ح تخص دخولها ت المواد العلمية لتش

ة المعلم وإتاحة  ول على رخص لم لترقية المعلمين مع الحص افة إلى إعداد س وتأهليهم كمعلمين، باإلض

  برامج الماجستير والدكتوراه مجاناً للمعلمين. 

ارة إلى أنه تم القيام باختبارات تقييمية لفئة المعلم األول وإعداد د - ورات تكثيفية لهم لتطوير قدراتهم اإلش

تكمالهم  ة المعلم واجتياز المعايير المطلوبة وفتح المجال الس ولهم على رخص تراط حص المعرفية واش

  الدراسات العليا. 



   

 

ت لجميع  المكرمة الثانية في ترقية المعلمين هيالتأكيد على أن  - محددة الميزانية ولبعض الفئات وليس

  بالنظر في ترقيات المعلمين بشكل سنوي.  المعلمين وتقوم الوزارة

من خطة  - التنويه إلى أن الهدف من التنويع في طباعة بعض الكتب وجعل األخرى إلكترونية يأتي ض

ياً مع التوجه العالمي في الجامعات لكونها تعد  الوزارة في التحول التدريجي للكتب اإللكترونية وذلك تماش

  وابط المرئية الداعمة للفعالية التعليمية.أفضل في التفاعل مع المواد والر

تركة  - نوات من خالل لجنة مش يق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية منذ ثالث س التأكيد على أنه تم التنس

  إلعداد خطة وتصور بالمساحات المتوفرة والمخصصة إلنشاء المدارس لمختلف المراحل الدراسية.

ارة إلى أن  - لوكية وذات والتعليم متوازنة وتحتوي على  يةالتربمناهج وزارة اإلش مهارات معرفية وس

  عمق معرفي وتتوافق مع مناهج العديد من الدول المتقدمة تعليمياً.

اد تالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم بما ي - وافق مع التطورات العالمية واقتص

   .المعرفة والذكاء الصناعي

جل اإلمارات على استقطاب المتقاعدين من الكفاءات من خالل مبادرة من أ ن الوزارة تعملأإلى  التنويه -

  في مختلف التخصصات كموجهين ومرشدين للطلبة. ء من المتطوعين أو بمقابل ماديالمواطنة سوا

لت إلى بعض النتائج ومنها عدم وجود - ارة إلى أن الوزارة قامت بتقييم تجربة مدارس الغد وتوص  اإلش

يل  توى تحص توى بعض المعلمين والذي انعكس على مس عف في مس أثر فارق لهذه التجربة ووجود ض

  الطلبة. 

ة - ة إلى مدرس واء من المدرس  أخرى التنويه إلى أن رغبة بعض الطلبة وأولياء األمور في نقل أبنائهم س

هم في إحداث ربكة وتنقالت للمعلمين بما س  أو من تعليم عام إلى خاص والعكس يس ب مع أس يتناس

  ومعايير وسالمة الطلبة.

يكون في فترة إجازة الطلبة وفي الفترة المحددة  - ارة إلى أن قرار عودة الكادر التعليمي للمدارس س اإلش

 لعقد الدورات التدريبية للمعلمين وذلك بنسبة معينة مع الحفاظ على البرتوكوالت االحترازية المحددة. 

التأكيد على أن خطط الوزارة االستراتيجية تم عكسها على اإلطار الوطني لمعايير التعلم ومتابعة وقياس  -

  أداء الطلبة والمهارات والمعارف التي يكتسبونها بما يتوافق مع متطلبات تلك الخطط.   



   

 

ف الخامس - قل  ي، وهالتنويه إلى وجود أكاديمية الفن والفنون اإلبداعية للطلبة من الص تعمل على ص

ة  ص افة إلى التعاون مع بيوت الخبرة المتخص وتأهيل ورعاية الطلبة الموهوبين وتعزيز مهاراتهم باإلض

  في هذا الشأن والمتواجدة في بعض دول العالم.

يات  وافق المجلسوفي نهاية النقاش  - وع على إعادة توص ة وزارة التربية والتعليم في " موض ياس س

راف على  أن اإلش ة واإلعالم لجنةإلى  " المدارسش باب والرياض ؤون التعليم والثقافة والش إلعادة  ش

  ثم إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة. صياغتها وفق المناقشة التي تمت في الجلسة

  

ة بنود ج ة وبعد أن انتهى المجلس من مناقش اعة  رفعها وافق علىدول أعمال هذه الجلس في تمام الس

  ) عصراً.4:56(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   

 

  الجلسة:نتائج  -
  

سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف على " موضوع إعادة توصيات  على وافق المجلس -

ؤون  لجنةإلى  " المدارس ة واإلعالمش باب والرياض ة  التعليم والثقافة والش ياغتها وفق المناقش إلعادة ص

  ثم إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة. التي تمت في الجلسة

  

 :اإلجرائيالبيان  -

  :كل من للمشاركة في مهمة رسمية اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة -  

 أحمد حمد بوشهاب.سعادة /  .1

 سعادة / محمد أحمد اليماحي. .2

  عنها:كما اعتذر  -  

 هند حميد العليلي.سعادة /  .1

  

دق المجلس على  - ة ص بطة الجلس دون  م26/11/2020المعقودة بتاريخ ) األولى –االفتتاحية (مض

  إبداء السادة أي مالحظات عليها.

  : يوهالمجلس علما بالمراسيم بقوانين التي أصدرتها الدولة أحيط  -

وم .1 نة) 1( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي رقم  2020 لس بتعديل بعض أحكام المرس

 . المصرف المركزي والمنشآت الماليةبشأن  2018) لسنة 14(

) لسنة 17بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 3( رقم اتحادي بقانون مرسوم .2

 . في شأن الجنسية وجوازات السفر 1972

وم .3 نة) 4( رقم اتحادي بقانون مرس نة ) 15بإلغاء القانون االتحادي رقم ( 2020 لس في  1972لس

 . شأن مقاطعة إسرائيل

سنة ) ل28بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 5( رقم اتحادي بقانون مرسوم .4



   

 

 في شأن األحوال الشخصية. 2005

وم .5 نة) 6( رقم اتحادي بقانون مرس نة8رقم (بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي  2020 لس  ) لس

 . في شأن تنظيم عالقات العمل 1980

وم .6 نة) 7( رقم اتحادي بقانون مرس اء المكتب اإلعالمي لحكوم 2020 لس أن إنش ة دولة في ش

 . اإلمارات العربية المتحدة

وم .7 نة) 8( رقم اتحادي بقانون مرس نة6بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس  ) لس

 . االئتمانية بشأن المعلومات 2010

وم .8 نة) 11( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي رقم  2020 لس بتعديل بعض أحكام المرس

 . إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب بشأن 2016) لسنة 13(

وم .9 نة) 12( رقم اتحادي بقانون مرس أن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة  2020 لس في ش

 . 2020ة الملحقة عن السنة المالية الجهات المستقللالتحاد وميزانيات 

) لسنة 4بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 13( رقم اتحادي بقانون مرسوم .10

 . بشأن تنظيم مهنة كاتب العدل 2013

وم .11 نة) 14( رقم اتحادي بقانون مرس بتعديل بعض أحكام قانون المعامالت التجارية  2020 لس

 . 1993) لسنة 18نون االتحادي رقم (بالقاالصادر 

وم  .12 نة) 15( رقم اتحادي بقانون مرس ادر  2020 لس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الص

 . 1987) لسنة 3انون االتحادي رقم (بالق

) 1بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 16( رقم اتحادي بقانون مرسوم .13

 . ت بعض الوزارات وصالحيات الوزراءشأن اختصاصافي  1972لسنة 

 . ل وإلغاء بعض القوانين االتحاديةبتعدي 2020 لسنة) 17( رقم اتحادي بقانون مرسوم .14

 . في شأن التعليم الخاص 2020 لسنة) 18( رقم اتحادي بقانون مرسوم .15

 . بشأن العهدة 2020 لسنة) 19( رقم اتحادي بقانون مرسوم .16

 . بشأن المواصفات والمقاييس 2020 لسنة) 20( رقم اتحادي بقانون مرسوم .17



   

 

وم .18 نة) 21( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي 2020 لس أن تعديل بعض أحكام المرس  بش

 . بشأن اإلفالس 2016) لسنة 9رقم (

بشأن توزيع االختصاصات والصالحيات بين هيئة  2020 لسنة) 22( رقم اتحادي بقانون مرسوم .19

  مالية والسلع المرخصة في الدولة.المالية والسلع وأسواق األوراق ال األوراق

وم .20 نة) 23( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي رقم  2020 لس بتعديل بعض أحكام المرس

 . في شأن تنظيم قطاع االتصاالت 2003) لسنة 3(

) لسنة 6االتحادي رقم (بتعديل بعض أحكام القانون  2020 لسنة) 24( رقم اتحادي بقانون مرسوم .21

 . نشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالهفي شأن إ 2007

وم . 22 نة) 25( رقم اتحادي بقانون مرس وم بقانون اتحادي  2020 لس أن تعديل بعض أحكام المرس في ش

 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية.  2018) لسنة 14رقم (

نة ) لس2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 26( رقم اتحادي بقانون مرسوم .23

 . في شأن الشركات التجارية 2015

وم .24 نة) 27( رقم اتحادي بقانون مرس بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في المعامالت  2020 لس

 . 1992) لسنة 10نون االتحادي رقم (المدنية والتجارية الصادر بالقا

وم .25 نة) 28( رقم اتحادي بقانون مرس بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجزائية  2020 لس

 . لمحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائموقانون اختصاص ا

وم .26 نة) 29( رقم اتحادي بقانون مرس ) 28بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لس

 . في شأن األحوال الشخصية 2005سنة ل

) لسنة 5بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 30( رقم اتحادي بقانون مرسوم .27

 . بإصدار قانون المعامالت المدنية 1985

 . أن شركة االتحاد للماء والكهرباءبش 2020 لسنة) 31( رقم اتحادي بقانون مرسوم .28

 في شأن إنشاء المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء.  2020 لسنة) 34( رقم اتحادي بقانون مرسوم . 29

) لسنة 2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020 لسنة) 35( رقم اتحادي بقانون مرسوم .30



   

 

 .لمؤسسات األهلية ذات النفع العامفي شأن الجمعيات وا 2008

  

-  ً   وهي:الصادرة للحكومة بالرسائل اآلتية  أحيط المجلس علما

 ." تنظيم العمل التطوعي " موضوع مناقشة على الموافقة طلبرسالة صادرة بشأن  .1

ن تنمية المجتمع في شأوزارة  " سياسة موضوع مناقشة على الموافقة رسالة صادرة بشأن طلب .2

 .تطوير نظام الضمان االجتماعي "

 

 :الثانيةالبيان اإلحصائي للجلسة  -

مالحظة: الزمن الكلي للبند يشمل تالوة األمين العام للبند ومداخالت الرئيس باإلضافة إلى وقت حديثي 
  .األعضاء والحكومة

  

نسبة حديث 
 الحكومة

نسبة حديث 
 األعضاء

الزمن الكلي 
 للبند

وقت حديث 
 الحكومة

وقت حديث 
 األعضاء

 البند

41% 48.6% 
) دقيقة 51( 

 ) ثانية44و(
) دقيقة 21(

 ) ثانية14و(
) دقيقة 25(

 ) ثوان8و(
 األسئلة

49.3%  42.8%  
) ساعات 5(

) دقيقة 13و(
  ) ثانية27و(

ساعتان 
) دقيقة 34و(
  ) ثانية40و(

) 14ساعتان و(
) 8دقيقة و(
  ثوان

موضوع " سياسة 
وزارة التربية والتعليم 
في شأن اإلشراف على 

  المدارس "
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