
مدارس األجيــــــال
قائمـة األسئلـة واألجوبـة
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ما هي مدارس األجيـــال؟

قامت مؤسسة اإلمارات للتعليم املدر��� باختيار 
مجموعة من مدارس ا��لقة األو�� ع�� مستوى 

دولة اإلمارات ليتم �شغيلها من خالل مزودي 
خدمات �عليمية  لهم خ��ات عر�قة �� مجال 

املنا�� الدولية.
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لماذا تطّبق مؤسسة اإلمارات
للتعليم المدرسي هذا النموذج؟

تم اعتماد نموذج "مدارس األجيال" من مجلس   •
الوزراء لتطو�ر ا��لقة األو�� من قطاع التعليم 

ا���ومي، وهو أحد النماذج املتعددة ال�� 
س�تم اعتمادها خالل الف��ة القادمة لتوف�� 

خيارات أك�� ألولياء األمور وتوف�� نماذج �عليمية 
�ستطيع من خاللها تلبية متطلبات مختلفة. 

تمثل "مدارس األجيال" نموذج جديد إلدارة   •
وتطو�ر املدارس ا���ومية �� الدولة، و��دف 
لتوف�� مز�د من ا��يارات والفرص والنماذج 

التعليمية ألبنائنا الطلبة، وتأهيل جيل قيادي 
صا�ع للمستقبل.



س�بدأ التطبيق �� بداية العام الدرا��� 
2022-2023 (س�تم�� 2022).

متى سيبدأ تطبيق هذا النموذج؟

الطلبة اإلماراتيون ومن �� حكمهم امللتحق�ن �� 
املدارس ا���ومية ضمن النطاق ا��غرا�� من 

هذه املدارس.
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من يستطيع التقديم لاللتحاق
بهذه المدارس؟



ما هو المنهاج الذي
سُيقّدم للطلبة؟

�عتمد "مدارس األجيال" ا��مع ب�ن املنا�� 
الوطنية املعتمدة �� اللغة العر�ية وال��بية 

اإلسالمية وال��بية األخالقية واالجتماعيات 
بإشراف مباشر من مؤسسة اإلمارات للتعليم 

املدر��� و��ن املنا�� الدولية �� املواد العلمية 
�الر�اضيات والعلوم وغ��ها. 
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ال يوجد أّي رسوم إضافية، حيث تتكفل ا���ومة 
ب�افة املصار�ف ال�شغيلية ورسوم الطلبة.

هل هناك أّي رسوم
مدرسّية إضافية؟

س�بقى �ل من التوقيت والتقو�م املدر��� ع�� 
حالھ كما هو �� املدارس ا���ومية.

هل سيطرأ أَي تغيير على التوقيت
والتقويم المدرسي؟
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ما هي التغيرات األخرى التي ستطرأ
على التعليم غير المنهاج؟

سي�ون جميع املعلمون مؤهلون ذو خ��ة عالية 
وذلك باالعتماد ع�� معاي�� التعليم املعمول ��ا 

�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

ما هي مؤهالت المعلمين الذين سوف
يتم تعيينهم في هذه المدارس؟
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س�تم تزو�د املدارس بمعلم�ن وموظف�ن وإدار��ن 
جدد باإلضافة إ�� بقاء واستمرار�ة معل�� اللغة 

العر�ية وال��بية اإلسالمية والدراسات االجتماعية.



كيف سنضمن الحفاظ على
الثقافة اإلماراتية وتراثها وتقديم

تعاليم اإلسالم بشكل صحيح
في المدارس؟
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سوف تطبق هذه املدارس امل��اج ا��ا�� املتبع �� 
جميـع الـمـــــــدارس ا��كـــومية التا�عة لـمؤسســــــــــة 

اإلمارات للتعليم املدر��� بما �شمل اللغة العر�ية 
وال��بيـــــــــة اإلسالميـــــــــة والدراسات االجتماعيــــــــة، 

باإلضــــافة إ�� إبقـــــــــاء الهيئة التدر�سيــــة اإلماراتية 
العاملة �� الـمدارس ال�� س�تم تطبيق النموذج 

ف��ــــــا لتكر�س الهو�ة اإلماراتية وأصال��ا �� نموذج 
مـدارس األجيال كما ستحتفظ الـمدارس 

بأسما��ا وز��ا املوّحد وتقو�م فعاليا��ا وتوقي��ا 
كما �� السابق.



ماذا لو لم نرغب في تسجيل أبناءنا
في هذا النظام الجديد؟

كأولياء أمور، لديكم �امل ا��ق �� اختيار مدرسة 
مناسبة الطفالكم �� إطار منطقتكم السكنية.
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ماذا بعد إنهاء الطالب
للحلقة األولى؟

سوف يمتد نطاق نموذج املدارس 
ا���ومية-امل��اج الدو�� ل�شمل الصف 

ا��امس والصف السادس �� عام 2024. 
وسوف نتواصل مع أولياء األمور �� حال تم 
اعتماد اضافة صفوف جديدة من ا��لقة 
الثانية ل�شملها النموذج ا��ديد. �ستطيع 

الطالب االنتقال والرجوع إ�� املدارس 
ا���ومية ال�� ت�بع امل��اج الوزاري �� أّي وقت 

حيث أن ل�ل طالب ملف �امل �� املؤسسة.
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هل هناك تأثيـــر لنموذج مـدارس
األجيــــال الذي سيتـــم تطبيقـــه

على المنح واالمتيازات الجامعية
المتوقعة في المستقبل؟

سوف نحتفـــــظ ب�تـــــائج وتقار�ر الطلبة �� ملفا��ـــــم 
وســـــوف يتــــــــــم معـــــــــــــادل��ا حسب نظـــــــــام العالمــــــــــات 
املعمول بھ �� املؤسســـــة، لذا لن ي�ون هنـــــــاك أي 

تأث��ع�� االمتيازات ا��امعية للطالب �� املستقبل.
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ماذا سيكون دور ولي األمر
في النموذج الجديد؟

يرتكــــــــــــــز النموذج ا��ـــــديد ع�� الشراكــــــــــــــة ب�ن   •
املؤسسة واملدرسة وو�� األمر، واإلعتماد ع�� دور 
أولياء األمـــور  األســــا��� �� عمليــــــة نجاح الطـــــالب 

وإثراء مهاراتھ ضمن النموذج ا��ديد، وذلك وفق 
ال��ام وا�� لتحقيق ما هو األفضل لھ. 

س�تم توقيع عقود شراكة مع أولياء األمور ضمن   •
املدارس ا��ديــــــــدة لبناء �عـــــــــاون أك�� ب�ن األسرة 

واملدرسة �� عملية تقييم الـمستوى التعليـــــــ�� 
للطـــــــــالب.
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