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المساران العام والمتقدم
في المرحلة الثانوية

المقدمة
تعــد مرحلــة التعليــم الثانــوي واحــدة مــن احللقــات األساســية  يف النظــام التعليمــي   
اإلماراتــي، وتشــكل املرحلــة الثانويــة قمــة الســلم التعليمــي، فالعمليــة التعليميــة مبجملهــا عمليــة 
تراكميــة تبــدأ بالتعليــم األساســي ، ومتــر  بالتعليــم الثانــوي ، وتســتكمل يف اجلامعــة واحليــاة 
ــن ومتوازيــن. األول  ــر النظــام التعليمــي يف اجتاهــن متكامل ــة تطوي ــة ، و قــد متــت عملي العملي
يعنــى بإعــادة تنظيــم التعليــم األساســي مــن )1-9( واالجتــاه الثانــي يعنــى بإعــادة تنظيــم التعليــم 

الثانــوي مــن )12-10(.

ولقــد اتخــذت الــوزارة خطــوات منهجيــة متعــددة يف ســبيل تطويــر التعليــم الثانــوي،   
واالســتفادة مــن التجــارب العامليــة الناجحــة، وخلصــت إلــى الغــاء نظــام التشــعيب احلالــي والقائــم 
ــي عشــر، واســتبداله  ــي والعلمــي للصفــن احلــادي عشــر والثان ــى وجــود قســمن همــا: األدب عل
باملســار العــام واملتقــدم يبــدأ مــن الصــف العاشــر وينتهــي بالصــف الثانــي عشــر،  وذلــك بهــدف 

تطويــر مخرجــات التعليــم العــام للتناســب ومتطلبــات اقتصــاد املعرفــة.

ويف املســارين هنــاك جــذع مشــترك مــن املــواد الدراســية، مــع التركيــز علــى تعزيــز   
ــة  ــدة، ومــواد اختياري ــة، واســتحداث مــواد جدي ــة واملــواد العلمي ــة اللغوي ــة والثنائي ــة الوطني التربي

العــام. للمســار 

الثانويــة اجلديــدة مبتدئــن  ويف هــذا الدليــل سنســلط الضــوء علــى بنيــة املرحلــة   
ــع الطلبــة يف املســارين، ثــم شــروط  ــى آليــات توزي بإضــاءات عامــة حــول املســارين، والوقــوف عل

النظــام. هــذا  مــن  املتوقعــة  املخرجــات  وختامــا  بينهمــا،  االنتقــال 
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إضاءات حول نظام المسارين 
العام والمتقدم

ما هو نظام المسارين؟
بعــد انتهــاء الطالــب مــن الصــف التاســع ودخولــه املرحلــة الثانويــة يجــد أمامــه مســارين   
بــدًءا مــن الصــف العاشــر همــا املســار العــام واملســار املتقــدم، ويحــق لــه اختيــار االلتحــاق بأحدهمــا 
وفــق ضوابــط معينــة، ويكمــن الفــارق األساســي بينهمــا يف عمــق املــواد العلميــة التــي يحصــل عليهــا 
الطلبــة امللتحقــون باملســار املتقــدم، إذ ميكنــون مــن احلصــول علــى محتــوى أعمــق يف املــواد العلميــة 
والرياضيــات والكيميــاء والفيزيــاء واألحيــاء، بينمــا طلبــة املســار العــام يحصلــون علــى مــواد علميــة 

ــة. ــة اجلامعي ــة يف املرحل ــا متكنهــم أيًضــا مــن الدخــول يف تخصصــات علمي أقــل عمًق

ما المرتكزات العامة الستحداث نظام المسارين؟
قرار مجلس الوزراء رقم ) 2327( إللغاء نظام التشعيب بن األدبي والعلمي.	 
خطــة تطويــر التعليــم 2015 – 2021  املعتمــدة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 2014 والتــي 	 

املســارين. اســتحداث  تضمنــت 
القــرار الــوزاري رقــم )28( لســنة 2015 بشــأن اخلطــة الدراســية املطــورة ملــدارس التعليــم العــام 	 

للعــام الدراســي 2016/2015 متضمنــة املســارين يف خطتهــا التطويريــة األولــى والتــي اشــتملت 
علــى الصــف العاشــر، والصــف احلــادي عشــر كمرحلــة انتقاليــة.

وثيقــة قيــم وســلوكيات املواطــن اإلماراتــي الهادفــة إلــى إيجــاد جيــل إماراتــي واع مبســؤولياته 	 
وواجباتــه جتــاه وطنــه وأســرته ومجتمعــه.

رؤية ورسالة وقيم  وزارة التربية والتعليم.	 
سمات اخلريج اإلماراتي التي تضمنها اإلطار الوطني املوحد ملعايير املناهج والتقومي.	 

ما  أهداف نظام المسارين؟
حتقيــق الرؤيــة الوطنيــة 2021 و األجنــدة الوطنيــة مــن خــال إيجــاد نظــام تعليمــي رفيــع 	 

املســتوى.
تطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد املعرفة.	 
حتقيــق العدالــة  التعليميــة جلميــع الطلبــة يف اكســابهم قــدر متكافــئ مــن املعــارف و املهــارات 	 
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والقيــم التــي ميكنهــم مــن االلتحــاق بجميــع التخصصــات العلميــة واإلنســانية يف التعليــم العالــي.
تأهيــل جميــع املتعلمــن ملتطلبــات التعليــم العالــي وســوق العمــل مبــا يتوافــق مــع السياســة 	 

التنميــة املســتدامة، واحتياجــات املســتقبل. الدولــة وأهدافهــا، ومتطلبــات  التعليميــة يف 
للســنة 	  احلاجــة  دون  اجلامعــات  يف  العامــة  الثانويــة  خريجــي  جلميــع  املباشــر  االلتحــاق 

 .2019/2018 الدراســي  العــام  بحلــول  التحضيريــة 
القبــول املباشــر يف التخصصــات القانونيــة والصحيــة والهندســة التطبيقيــة والعلــوم التطبيقيــة 	 

والعلوم اإلدارية والعلوم اإلنســانية لطاب املســار العام، مع إمكانية القبول يف كليات الهندســة 
والطــب والعلــوم الطبيعيــة شــريطة التحاقهــم مبســاقات يف الســنة اجلامعيــة األولى،وباالتفــاق 

مــع مؤسســات التعليــم العالــي، لتأهليهــم للدراســة يف هــذه الكليــات. 
ــوم الطبيعيــة داخــل الدولــة وكذلــك أفضــل 	  القبــول املباشــر يف كليــات الهندســة والطــب والعل

اجلامعــات العامليــة خــارج الدولــة لطــاب املســار املتقــدم.

ما مسوغات إلغاء نظام التشغيب العلمي األدبي 
واستحداث نظام المسارين العام والمتقدم؟

توجه أغلب الطلبة املواطنن ال سيما الذكور للفرع األدبي . 	 
توجه الطلبة إلى القسم األدبي يحد من  فرصهم الوظيفية املستقبلية . 	 
عــزوف الطلبــة املواطنــن عــن القســم العلمــي يضعــف امتاكهــم للمعــارف و املهــارات املطلوبــة 	 

للتعليــم العالــي و ســوق العمــل. ويضــع حتديــات أمــام توطــن املهــن والوظائــف ، وحصــول 
ــاء وطنهــم. املواطنــن علــى فــرص وظيفيــة متكنهــم مــن املســاهمة يف بن

أغلــب خريجــي القســمن العلمــي واألدبــي  يكونــون بحاجــة إلــى برامــج تأسيســية يف مــادة أو 	 
أكثــر عنــد دخولهــم التعليــم العالــي.
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ما أهم مالمح مساري التعليم العام والمتقدم  
لكل من صفوف العاشر والحادي عشرو الثاني 

عشر؟
ــة 	  ــر بيئ ــام واملتقــدم، لتوفي ــواد الدراســية يف الصــف العاشــر ، للمســارين الع تقليــص عــدد امل

ــة. ــة، واملمارســات التطبيقي ــارات الطــاب البحثي ــزز مه مناســبة مبــا يع
 تضمــن مــادة التربيــة الوطنيــة يف مــادة الدراســات االجتماعيــة ليشــمل ذلــك الصفــوف 	 

للهويــة الوطنيــة. جميعهــا يف املســارين وذلــك تعزيــزاً 
عشــر 	  احلــادي  الصفــن  يف  العــام  املســار  لطلبــة  االختياريــة  املــواد  مــن  مجموعــة  طــرح 

والثانــي عشــر ابتــداء مــن الصــف احلــادي عشــر مرتبطــة يف مجملهــا مبســارات مهنيــة، ممــا 
ميكنهــم مــن تكويــن رؤيــة واضحــة لدراســتهم اجلامعيــة املســتقبلية. أمــا طلبــة املســار املتقــدم 
فســيحصلون علــى إعــداد مكثــف يف املــواد التــي تكفــل لهــم االلتحــاق باملســارات الهندســية و 

الطبيــة اجلامعيــة .
استحداث مادة العلوم الصحية للطالبات، ومادة مهارات احلياة للطلبة.	 
توفيــر نظــام تقــومي يتماشــى مــع األنظمــة التعليميــة املشــابهة، ومبــا يشــجع الطلبــة علــى 	 

املتقــدم. باملســار  االلتحــاق 
زيــادة نصــاب مــادة اللغــة اإلجنليزيــة لتمكــن الطلبــة مــن إجــادة مهــارات اللغــة و مبــا يتوافــق 	 

مــع متطلبــات مؤسســات التعليــم العالــي.
تخصيص حصص إثرائية وعاجية ملواد اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات. 	 

ما مؤشرات التطوير في المناهج الدراسية 
لتتواكب مع نظام المسارين؟

إعادة تصميم املناهج الدراسية بتطوير معايير احملتوى ومعايير األداء .	 
تأليف ومواءمة كتب دراسية جديدة وفقا لوثائق معايير التعلم الوطنية.	 

متى سيبدأ تطبيق نظام المسارين؟
الصف العاشر2016-2015

الصف العاشر واحلادي عشر2017-2016

الصف العاشر واحلادي عشر والثاني عشر 2018-2017

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

ما المواد المشتركة والمختلفة بين المسارين؟

المواد المختلفة بين المسارين من المواد المشتركة بين المسارين
حيث النصاب

يشترك 
كل من 

المسارين 
العام 

والمتقدم  
في جذع 
مشترك 

من المواد 
الدراسية 
اإلنسانية 
والتطبيقية

المسار التربية اإلسامية
المتقدم 
إعداٌد 
مكثٌف 

في المواد 
العلمية

الرياضيات املتقدمة

الفيزياء املتقدمةاللغة العربية

الكيمياء املتقدمةالدراسات االجتماعية

األحياء املتقدم )بدًءا من الصف اللغة اإلجنليزية
احلادي عشر(

علوم الكمبيوتر

المسار 
العام

إعداٌد عام يف املواد العلمية يؤهل 
للدخول يف التخصصات العلمية 

واإلنسانية يف التعليم اجلامعي من 
خال مادتي:  

الرياضيات. 
مادة العلوم العامة  متضمنة 

)الكيمياء والفيزياء واألحياء و علوم 
األرض(

الرياضيات
)مع اختاف النصاب واحملتوى 

العلمي(

العلوم
)مع اختاف النصاب واحملتوى 

العلمي(
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ما المواد المستحدثة في كل من المسارين العام 
والمتقدم، وما عدد الساعات المخصصة؟

ــدو املــواد  ــة، وتب ــي يوضــح مــواد كًا مــن املســار العــام واملتقــدم  يف الصفــوف الثاث اجلــدول التال

ــون األخضــر.  ــدة فيهــا بالل اجلدي

مجموع ساعات الدراسة في المسارين العام والمتقدم

المسار المتقدمالمسار العامالمواد الدراسيةم

216168التربية اإلسامية1

360312اللغة العربية2

216168الدراسات االجتماعية3

408اللغة اإلجنليزية4

504552الرياضيات5

312600العلوم )فيزياء، أحياء، كيمياء، علوم األرض(6

144168علوم الكمبيوتر7

-192مواد اختيارية8

144التربية البدنية والصحية9

144العلوم الصحية/ مهارات احلياة10

9672اإلرشاد املهني/ ريادة األعمال11

ما المواد التى ستدّعم بالحصص اإلثرائية 
والعالجية في المسارين، ومن سينفذها؟

ســتتاح الفرصــة للطلبــة لتعزيــز مهاراتهــم األساســية وتطويرهــا يف مــواد اللغــة العربيــة واللغــة 
اإلجنليزيــة والرياضيــات مــن خــال أنشــطة داعمــة للمهــارات األساســية املتضمنــة يف تلــك املــواد ، 

وينفذهــا معلمــو املــواد املذكــورة.

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

ما الخطة الدراسية للعام الدراسي 2015-2016؟

الصف العاشر
المسار المتقدم المسار العام

المواد الدراسية م
عدد الحصص عدد الحصص

3 3 التربية اإلسامية 1

5 5 اللغة العربية 2

3 3 الدراسات االجتماعية )تربية وطنية/تاريخ/ جغرافيا/
اقتصاد( 3

5 5 اللغة اإلجنليزية 4

7 7 الرياضيات 5

3 2 علوم الكمبيوتر 6

0 5 العلوم 7

3 0 الفيزياء 7A
2 0 الكيمياء 7B

2 2 التربية البدنية والصحية 8

2 2 العلوم الصحية/مهارات احلياة 9

1 2 اإلرشاد املهني/ ريادة األعمال 10

3 3 حصص إثرائية وعاجية -

39 39 المجموع
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املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )المرحلة االنتقالية( 2016-2015
المسار المتقدم المسار العام

المواد الدراسية م
عدد الحصص عدد الحصص

3 3 التربية اإلسامية 1

5 5 اللغة العربية 2

6 8 اللغة اإلجنليزية 3

2 3 الدراسات االجتماعية 4

5 6 الرياضيات 5

4

6
العلوم العامة

الفيزياء 6

3 الكيمياء 7

3 األحياء 8

2 2 تقنية املعلومات 9

2 2 التربية البدنية والصحية 10

4 4 حصص إثرائية وعاجية -

39 39 المجموع

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر - 2016-2015
العلمي األدبي

المواد الدراسية م
عدد الحصص عدد الحصص

3 3 التربية اإلسامية 1

6 8 اللغة العربية 2
6 7 اللغة اإلجنليزية 3

- 2 التاريخ 4

- 2 اجلغرافيا 5

- 2 االقتصاد 6

- 2 علم النفس 7

6 3 الرياضيات 8

4 2 الفيزياء 9

3 - الكيمياء 10

3 1 األحياء 11

1 - اجليولوجيا 12

1 1 تقنية املعلومات 13

2 2 التربية الصحية والبدنية 14

3 3 حصص إثرائية وعاجية 15

1 1 قراءة حرة 16

39 39 المجموع
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ما أسس توزيع الطلبة إلى المسارين العام 
والمتقدم؟

أواًل: يف العــام الدراســي احلالــي 2014-2015 ســوف يــوزع الطلبــة وفًقــا الختياراتهــم 
.* الشــخصية 

ثانًيــا: مــن العــام الدراســي 2015-2016 ومــا بعــده ســيتم توزيع الطلبــة وفًقــا لالختبارات 
املعياريــة اآلتية:

• االختبارات•التحصيلية••املدرسية:	
هــي االختبــارات املعــدة مركزيــاً مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم مــن أجــل قيــاس حصيلــة نــواجت 

التعلــم املباشــرة يف مــادة دراســية محــددة بنهايــة كل فصــل دراســي.
• االختبار•الوطني:	

هــو االختبــار املعــد مركزيــاً مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم لقيــاس حصيلــة الطالــب املعرفيــة 
و املهاريــة  التراكميــة يف مــادة دراســية ويتقــدم لــه الطلبــة مــرة واحــدة  خــال العــام ويســتهدف 

صفوفــا محــددة.

* يتــم االسترشــاد بنتائــج االختبــارات املذكــورة مــن قبــل املدرســة وولــي األمــر لتوجيــه الطــاب نحــو 
املســار املناســب.

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

المساران العام والمتقدم
في المرحلة الثانوية

معايير توزيع الطلبة على المسارين ) العام – المتقدم ( 
للعام الدراسي 2017-2016

سيتم توزيع الطلبة إلى املسارين وفًقا ملعيارين أساسيني هما:

األوزان النســبية لــكل مــن معيــار االختبارات التحصيلية املدرســية و االختبــار الوطني لألعوام 
الدراســية األربعة بدًءا مــن العام املقبل 2016-2015:

الصفالمعايير
العام الدراسي 

2016/20152017/20162018/20172019/2018

نتائج 
التحصيل 
األكاديمي

20%20%20%20%الثامن

40%40%50%60%التاسع

نتائج االختبار 
الوطني

20%20%--السابع

20%20%30%20%التاسع

آلية توزيع النسب احملددة للمسارين العام واخلاص ) %40 متقدم  %60- عام (	 
يتم قبول أعلى %40 من الطلبة وفقا للمعايير السابقة يف املسار املتقدم.

الرغبة الشخصيةالنتائج التحصيلية

ناجت 
ــي  ــة يف مادت ــب املعياري ــي الطال متوســط عامت
التحصيــل  اختبــار  يف  والرياضيــات  العلــوم 

والتاســع  الثامــن  للصفــن  املدرســي 
+

متوســط عامتــي الطالــب املعياريــة يف االختبــار 
الوطنــي ملادتــي الرياضيــات والعلــوم للصفــن 

الســابع والتاســع  

رغبة الطالب 
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املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

شروط االنتقال
بين المسارين

التحويل االختياري
يسمح للطالب بالتحول من املسار املتقدم إلى املسار العام خال ثاثن يوًما 
من بدء العام الدراسي وذلك  يف حالة خطئه يف حتديد رغبته الشخصية مع 

موافقة من ولي األمر.

يلزم الطالب يف املسار املتقدم باالنتقال للمسار العام إذا لم يحقق يف نهاية التحويل اإللزامي
العام معدل %70 فأكثر يف مادتي الرياضيات والفيزياء.

الصف العاشر
يسمح لطالب الصف العاشر املصنف ضمن املسار العام بالتحويل للمسار 

املتقدم إذا اجتاز اختباراً مقنًنا يف مادتي الرياضيات والفيزياء يطبق يف شهر 
سبتمبر من كل عام وذلك ابتداًء من العام الدراسي 2017-2016.

الصف الحادي 
عشر

مينع حتويل الطالب من املسار العام إلى املسار املتقدم.	 
يسمح حتويل الطالب من املسار املتقدم إلى املسار العام وفقا للحالتن 	 

االختيارية واإللزامية.

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

المواد الدراسية
وساعاتها

مجموع ساعات التدريس لكل مادة في المسار العام

المواد الدراسيةم

الثاني عشرالحادي عشرالعاشر

المجموع المسار العام

عدد ساعات التدريس على مدار العام 
الدراسي

727272216 التربية اإلسامية1

120120120360اللغة العربية2
727272216الدراسات االجتماعية3
120144144408اللغة اإلجنليزية4
168168168504الرياضيات5

العلوم )فيزياء، كيمياء، أحياء، 6
1209696312جيويوجيا(

484848144علوم الكمبيوتر7

09696192مواد اختيارية8

484848144التربية البدنية والصحية9

484848144العلوم الصحية/ مهارات احلياة 10
48242496اإلرشاد املهني/ ريادة األعمال11
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املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

مجموع ساعات التدريس لكل مادة في المسار المتقدم

المواد الدراسيةم

الثاني عشرالحادي عشرالعاشر

المجموع المسار المتقدم

عدد ساعات التدريس على مدار العام 
الدراسي

724848168 التربية اإلسامية1

1209696312اللغة العربية2

724848168الدراسات االجتماعية3

120144144408اللغة اإلجنليزية4

168192192552الرياضيات5

727272216الفيزياء6

484848144الكيمياء7

0484896األحياء8

724848168علوم الكمبيوتر9

484848144التربية البدنية والصحية10

484848144العلوم الصحية/ مهارات احلياة11

24242496اإلرشاد املهني/ ريادة األعمال12

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

المخرجات الُمتوقعة على
مستوى المناهج الدراسية

فهم الدين اإلسالمي
وتطبيق تعاليمه

طلبة قادرون على...
معرفة اهلل تعالى وعبادته، وتطبيق أسس اإلسام وشعائره، وإدراك 

سيرة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- كنموذج لاقتداء، والتمكن من 
التفكير املنهجي والوعي مبقومات هويتهم مع استبصار الكون وما فيه 

من مسخرات تستوجب احلمد واحلماية والتفاعل اإليجابي مع اإلنسانية 
وفق منهجية التعامل اإلسامي القائم على العدالة والتسامح وذلك من 

خال تدريس مادة التربية اإلسامية التي تهدف إلى تنشئة الطالب 
تنشئة متوازنة وسطية  جتعل منه مسلما متسامحا محبا لدينه ووطنه 

وملتزما  بتعاليم  ربه من خال دراسته الشرعية للمجاالت التالية:  

الوحي اإللهي.	 
العقيدة.	 
قيم اإلسام وآدابه.	 
أحكام اإلسام ومقاصده.	 
السيرة والشخصيات.	 
الهوية والقضايا املعاصرة.	 
إضافة إلى ما تعززه مواد الدراسات اإلنسانية والتطبيقية من دعم 	 

الهوية اإلسامية  واألنشطة املنهجية وغير املنهجية.
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الثنائية اللغوية الوظيفية

طلبة قادرون على...
أن يتعلموا ويعبروا عن احتياجاتهم األساسية وأفكارهم ومشاعرهم 

باللغتن العربية واإلجنليزية  من خال الكتابة والتعبير الشفهي، 
مع التمكن من توظيف فنون اللغة ومهاراتها يف التحليل العلمي وحل 

املشكات والتفكير الناقد املؤدي إلى تعزيز مهارات االتصال والتواصل 
يف املواقف االجتماعية واألكادميية، متمكنن من مهارات القراءة 

والتحدث والكتابة بكفاءة وظيفية يف سلسلة من املجاالت االجتماعية 
والفنية باللغتن العربية واإلجنليزية.

يتم ذلك من خال تدريس مادتي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية وفق
مجاالتها التالية:

القراءة.	 
الكتابة. 	 
االستماع.	 
التحدث.  	 

وذلك من خال اتباع استراتيجيات حديثة تدعم متكن الطالب من 
املهارات السابقة يف اللغتن مع توفير املصادر والتقنيات الداعمة.

إضافة إلى أن املواد الدراسية اإلنسانية والعلمية تدعم مهارات اللغتن 
يف مناهجها.

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

الهوية الوطنية

طلبة قادرون على...
أن يعبروا عن انتمائهم إلى العائلة واملجتمع معتزين باجلذور اإلسامية 
والعربية لوطنهم اإلمارات العربية املتحدة ، مظهرين  الوفاء واملواطنة 
واملسؤولية جتاه وطنهم  وقضاياه ومبدين معرفة معمقة بدينه وتاريخه 
ولغته ومصيره املشترك ،محافظن على هويته ومكتسباته ومتطوعن 

للمشاركة يف بنائه وحماية سيادته مع احلافظة على رفاهية شعبه 
ومجتمعة وبيئته.

يتم ذلك من خال تدريس مادة الدراسات االجتماعية مبجاالتها التالية:

التربية الوطنية.	 
التاريخ.	 
اجلغرافيا.	 
االقتصاد.	 

إضافة إلى ما تعززه جميع املواد الدراسية من ترسيخ قيم الهوية 
واالنتماء والتركيز على دور اآلباء املؤسسن يف بناء صرح االحتاد.
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االبتكار و التفكير الناقد
وحل المشاكل

طلبة قادرون على...
أن يعبروا عن أفكارهم وآرائهم بانضباط وتوازن ، متمكنن من استخدام 

مهارات  التفكير الناقد و حّل املشكات و مهارات التواصل بفاعلية 
وباستخدام لغة واضحة ومهارات يف  العرض واملناقشة ، والوصول إلى 

مصادر املعرفة وحتليلها ونقدها وتطبيقها يف مواقف حاالت حياتية 
واقعية بصورة مبتكرة.

وذلك من خال جميع املواد الدراسية  التي مت التركيز فيها على مايلي: 

تضمن مهارات القرن احلادي والعشرين	 
التركيز على العمل اجلماعي تعزيزا للتفكير اجلماعي . 	 
التركيز على مهارات التفكير باستخدام األدوات املثيرة للتفكير .	 
االهتمام بالتعليم القائم على املشاريع.	 
ربط املناهج الدراسية  باملختبرات الروبوتية.	 
دمج معايير STEAM يف كل من مناهج العلوم والرياضيات وتقنية 	 

املعلومات والفنون .

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

اإللمام بالتكنولوجيا

طلبة قادرون على...
توظيف التطبيقات التكنولوجية الداعمة للتعلم ، ومتمكنن من استخدام 

أشكال متنوعة من التكنولوجيا يف حياتهم اليومية ، مع القدرة على 
توظيفها الفاعل يف مجاالت االتصال والتواصل  واالندماج يف العالم.

من خال تدريس مادة تقنية املعلومات التي تهدف إلى تطوير املعارف 
واملهارات التقنية للطلبة وتوجيهم نحو االبتكار واالبداع واالنتاجية 

مبسئولية وثقة عبر دراستهم ملجاالت املادة التالية التالية :  

املعارف العلمية والعملية لألنظمة والبرامج واألجهزة.	 
التفكير واإلبداع باستخدام التكنولوجيا.	 
برمجة الكمبيوتر.	 
األمن االلكتروني للفرد واملجتمع.	 

إضافة إلى ما توظفه املادة من تطبيقات تكنولوجية تتوافق مع مهارات 
القرن 21 ودعمهم ليصبحوا منتجن ومبتكرين.
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 ريادة األعمال

طلبة قادرون على...
أن يتمتعوا بقيم واضحة من املسؤولية والنزاهة والشفافية والعمل اجلاد 
، و يظهروا سلوكاً مسؤوالً حيال اختيار مسارهم املهني املائم واملتوافق 

مع قدراتهم الشخصية واحتياجاتهم الوطنية ، وقادرين على دراسة 
السوق لتنفيذ مشاريعهم املستقبلية.

من خال تدريس املواد التالية:

ريادة األعمال.	 
اإلرشاد املهني.	 

والتي تهدف إلى إكساب الطالب مهارات ريادية  من خال عمليات تعلم 
اجتماعية واقتصادية. 

إضافة إلى ما توظفه مادة الرياضيات من إكساب الطلبة ملهارات رياضية 
ابتكارية تقود إلى  حل املشكات بطريقة مبتكرة قائمة على املنطق 

واملعرفة العلمية احلسابية، تسهم يف تطوير كفاياتهم يف  فهم االقتصاد 
املعريف ومهارات القرن21.

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

المهارات الصحية 

طلبة قادرون على...
أن يطبقوا مبادىء الرعاية الصحية ألنفسهم مبمارسة منط عيش متوازن 
رياضي وغذائي يعزز من  كفاياتهم العقلية والبدنية ، مع إكسابه  مهارات 

تقدمي اإلسعافات األولية لآلخرين يف حاالت الطوارئ.

من خال تدريس املواد التالية:

التربية الرياضية والصحية.	 
منهج العلوم الصحية.	 

واللتان  تهدفان إلى تعديل سلوك املتعلمن واجتاهاتهم فيما يتعلق 
بصحتهم العامة . وإكسابهم املعارف واملهارات التي تقودهم إلى السلوك 

الصحي السليم.
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العمل الجماعي والتواصل والقيادة

طلبة قادرون على...
أن يعملوا يف فرق عمل موظفن مهارات التواصل والعمل اجلماعي، 

وقادرين على العمل بفاعلية ضمن املجموعات مبرونة، وميتلكوا مهارات 
القيادة ورح املبادرة وإدارة املواقف احلياتية اليومية، والتجريب املستمر 

لتنمية مهارات التعليم الذاتي، واجتاهاٍت ومهاراٍت عملية إيجابية تنعكُس 
إيجاًبا على التاحم بن فئاِت املجتمع املختلفة، وقادرين على اتخاذ 

القرارات والتعبير عنها بفاعلية.

من خال تدريس منهج   املهارات  احلياتية الهادف إلى اكتساب املتعلمن 
املهارات واخلبرات التي تلبي احتياجاتهم الّنفسّية واالجتماعّية مع تعزيز 

الهوية الوطنية والتراث الشعبي، وتؤهلهم للمشاركة بفاعلية يف مجتمع 
اقتصاد املعرفة، من خال  محاور املادة  التالية:

املهارات الشخصية واالبتكار.	 
اإلسعافات األولية.	 
التراث الشعبي.	 

إضافة إلى  ما تعززه املواد الدراسية اإلنسانية والعلمية من مهارات 
العمل اجلماعي والقيادة.

القبول المباشر بالجامعات 

طلبة قادرون على...
االلتحاق املباشر باجلامعات دون احلاجة للسنة التحضيرية بحلول 

العام الدراسي 2018-2019، والقبول املباشر لطاب املسار العام يف 
التخصصات القانونية والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقية 

والعلوم اإلدارية، والعلوم اإلنسانية، مع إمكانية القبول يف كليات الهندسة 
والطب والعلوم الطبيعية شريطة التحاقهم مبساقات يف السنة اجلامعية 

األولى، لتأهيلهم للدراسة يف هذه الكليات، والقبول املباشر لطاب املسار 
املتقدم يف كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية داخل الدولة، وكذلك 

أفضل اجلامعات العاملية خارج الدولة.

وذلك من خال :
زيــادة حصــص مواد اللغــة اإلجنليزية والعلوم والرياضيات لتعميق 	 

تدريســها يف املرحلة الثانوية.
تخصيص حصص إثرائية وعاجية من أجل رفع مســتوى املتعلمن 	 

يف مــواد اللغــة العربية واإلجنليزية والرياضيات.
 	AP-( تضمن املناهج الدراســية معايير االختبارات الدولية

.)CEPA-SAT

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية
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مخرجات الثانوية العامة المتوقعة في 
االختبــارات وفقــا للمحــكات الوطنيــة 

العالميــة لنواتــج التعليــم الثانــوي

أواًل: المسار المتقدم نسبة %20 )من المسار المتقدم( 
السنة 
2017/20162018/20172019/20182020/20192021/20202022/2021الدراسية

اللغة 
العربية

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

امتحان SAT 500 الرياضيات
Reasoning

 SAT 550 امتحان
Reasoning

 SAT 600 امتحان
Reasoning

 SAT 600 امتحان
Subject 2

 SAT 650 امتحان
Reasoning

 SAT 650 امتحان
Subject 2

AP
)3 أو 4 أو 5(

Calculus امتحان

 SAT 700 امتحان
Reasoning

 SAT 680 امتحان
Subject 2

AP
)3 أو 4 أو 5(

Calculus امتحان

 SAT 700 امتحان
Reasoning

 SAT 700 امتحان
Subject 2

AP
)3 أو 4 أو 5(

Calculus امتحان

امتحان SAT 600 --الفيزياء
Subject

 SAT 650 امتحان
Subject

AP
)3 أو 4 أو 5(

Physics امتحان

 SAT 680 امتحان
Subject

AP
)3 أو 4 أو 5(

Physics امتحان

 SAT 700 امتحان
Subject

AP
)3 أو 4 أو 5(

Physics امتحان

امتحان SAT 600 --الكيمياء
Subject

 SAT 650 امتحان
Subject

AP
)3 أو 4 أو 5(

امتحان 
Chemistry

 SAT 680 امتحان
Subject

AP
)3 أو 4 أو 5(

امتحان 
Chemistry

 SAT 700 امتحان
Subject

AP
)3 أو 4 أو 5(

امتحان 
Chemistry

امتحان SAT 600 --األحياء
Subject

 SAT 650 امتحان
Subject

 SAT 680 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

اللغة 
CEPA 175CEPA 175CEPA 180CEPA 185CEPA 190CEPA 195اإلنجليزية

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

ثانًيا: المسار المتقدم نسبة 40%
)من طلبة التعليم الثانوي(

السنة 
2017/20162018/20172019/20182020/20192021/20202022/2021الدراسية

اللغة 
العربية

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

امتحان SAT 500 الرياضيات
Reasoning

 SAT 550 امتحان
Reasoning

 SAT 600 امتحان
Reasoning

 SAT 600 امتحان
Subject 2

 SAT 600 امتحان
Reasoning

 SAT 650 امتحان
Subject 2

 SAT 650 امتحان
Reasoning

 SAT 650 امتحان
Subject 2

 SAT 650 امتحان
Reasoning

 SAT 650 امتحان
Subject 2

امتحان SAT 600 --الفيزياء
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

امتحان SAT 600 --الكيمياء
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

امتحان SAT 600 --األحياء
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

 SAT 700 امتحان
Subject

اللغة 
CEPA 170CEPA 175CEPA 175CEPA 180CEPA 185CEPA 190اإلنجليزية
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ثالًثا: المسار العام نسبة %60 )من طلبة التعليم الثانوي(
السنة 
2017/20162018/20172019/20182020/20192021/20202022/2021الدراسية

اللغة 
العربية

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

بناء على معايير 
االمتحان الوطني 

لقياس كفاءة املهارة 
قيد التطوير.

--الرياضيات

 SAT 500 امتحان
Reasoning

 SAT 600 امتحان
Subject 1

 SAT 550 امتحان
Reasoning

 SAT 600 امتحان
Subject 1

 SAT 600 امتحان
Reasoning

 SAT 650 امتحان
Subject 1

 SAT 650 امتحان
Reasoning

 SAT 650 امتحان
Subject 1

اللغة 
CEPA 170CEPA 170CEPA 175CEPA 175CEPA 180CEPA 180اإلنجليزية

المسار المهني والدراسي بعد االنتهاء من 
الصف الثاني عشر )المسار العام(

المسار المهني والدراسي بعد االنتهاء من 
الصف الثاني عشر )المسار المتقدم(

االلتحاق املباشر للتعليم اجلامعي دون احلاجة للسنة 
التحضيرية.

االلتحاق املباشر للتعليم اجلامعي دون احلاجة للسنة 
التحضيرية.

القبول املباشر يف التخصصات القانونية 	 
والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقية 

والعلوم اإلدارية والعلوم اإلنسانية.
مع إمكانية القبول يف كليات الهندسة والطب 	 

والعلوم الطبيعية شريطة•التحاقهم•مبساقات•يف•
السنة•اجلامعية•األولى.

القبول املباشر يف كليات الهندسة والطب والعلوم 
الطبيعية داخل الدولة وكذلك أفضل اجلامعات 

العاملية خارج الدولة لطاب املسار املتقدم.

املساران العام واملتقدم يف املرحلة الثانوية

األوزان النسبية للمواد الدراسية في المسارين

المسار المتقدمالمسار العام

اإلنسانيات )التربية اإلسامية، اللغة العربية، الدراسات االجتماعية، والتربية 
الوطنية(

اللغة اإلجنليزية

الرياضيات والعلوم وعلوم الكمبيوتر واملواد االختيارية

األنشطة الفنية واملوسيقية والرياضية واإلرشاد املهني واملهارات احلياتية 
والعلوم الصحية
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استمارة استطالع رغبة الطالب
في مسارات الدراسة الثانوية

رقم•الطالب: اسم•الطالب:

املنطقة•التعليمية: املدرسة:

الصف•احلالي:

بعد•االطالع•على•الدليل•اإلرشادي•للطالب•حول•االختيار•بني•املسارين•العام•واملتقدم•يف•التعليم•الثانوي،•
فإنني••أرغب•يف•الدراسة••العام•الدراسي•القادم•)2015 / 2016•م(:

الصف•احلادي•عشر•)املرحلة•االنتقالية( الصف•العاشر

املسار:
العـــــام )      ( 

املتقدم )      (

املسار:
العـــــام )      ( 

املتقدم )      (

توقيع•ولي•األمر: توقيع•الطالب:

االسم:

التوقيع:

االسم:

التوقيع:

اعتماد•املدرسة:

الصورة من موقع جامعة خليفة


