


تعد مبادرة "                                        " من املبادرات الوطنية التي تسعى بشكل عام إلى التواصل 

والتعاون مع جميع فئات مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك للمشاركة في حتقيق رؤية 

التعليم، وتعزيز قيم املسؤولية اجملتمعية والبذل والعطاء من أجل خدمة اجملتمع واالرتقاء مبستوى 

رفاه أفراده.

وتندرج هذه املبادرة ضمن املبادرات العاملية التي تعني بتطوير وتعزيز استراتيجية التعليم على 

مستوى العالم. وتسهم مبادرة علم ألجل االمارات في تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية 

للراغبني بالتطوع أو العمل في قطاع التعليم.

مقدمة



ماذا يعني الشعار؟

علِّم ألجل اإلمارات 

رمز الصمود والتحدي

تلقب بالشجرة الوطنية

رمز االرتباط الوثيق بني اإلماراتي وأرضه

مصدر إلهام الشعراء ورواة األمثال واحلكايات الشعبية

ً يستظلون بظلها ويتجاذبون  ظاللها الوارفة مأوى للعائالت واألسر اإلماراتية قدميا
أطراف احلديث واحلكايات املتنوعة

شجرة الغاف



تعريف المبادرة

حتفيز القطاعني العام واخلاص ، وأصحاب اخلبرة واملتقاعدين من املواطنني واملقيمني 
وخريجي اجلامعات للتطوع والعمل في وزارة التربية والتعليم و جميع املؤسسات 
حتقيق  في  الوزارة  لدعم  بالدولة،  بالتعليم  واملعنية  التعليمية  والهيئات 

إستراتيجيتها وإستراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة



تعزيز ثقافة التطوع لدى جميع أفراد 
اجملتمع وتعمل مشاركتهم في املدرسة 

اإلماراتية
زيادة معدل االنتاجية وحتسني 

مستوى املشاركة والتناغم والرفاة 
الوظيفي

االستفادة من الكوادر البشرية املتوفرة 
للعمل والتطوع

تعزيز االنتماء الوطني لدى األفراد 
وصقل مهاراتهم وخبراتهم 

ومعارفهم

جذب املتميزين من اخلريجني اجلدد 
وأصحاب اخلبرة واملتقاعدين للعمل في 

وزارة التربية والتعليم

تعزيز التنمية املستدامة وحتقيق أهداف 
األجندة الوطنية

أهـــداف المبـــــادرة



المخرجات المتوقعة

جذب املتميزين
 من اخلريجني اجلدد وأصحاب 

التخصصات النادرة وخاصة من 
فئة الذكور

توطني مهنة
 التدريس، لتشكيل 

السياسات املستقبلية.

حتسني جودة
 النظام التعليمي 

ومخرجاته.
استثمار

 رأس املال البشري

زيادة جاذبية 
مهنة التدريس ، واالرتقاء 

بالعملية التعليمية

منح اخلريجني
 الفرصة الكتساب اخلبرات 

العملية .



مميزات االلتحاق بالمبادرة
ً ألفراد اجملتمع اإلماراتي للمشاركة في العمل التطوعي واملساهمة في التنمية املستدامة، متنح املبادرة املميزات  تشجيعا

التالية:-

حصول املشارك على شهادة خبرة 
عملية .

منح املشارك فرصة أولوية العمل في حصول املشارك على شهادة تطوع .
وزارة التربية والتعليم.

حصول املشارك على مكافأة شهرية 
وتنافسية وذلك في مسار العمل 

مبكافأة.



العمل بمكافأةالتطوع

توفر المبادرة فرصًا للراغبين في المشاركة من خالل مسارين:



التطـــــــــــــــــــوع العمل بمكافأة
من أصحاب اخلبرة

خريج جديد
مرخص

خريج جديد

من أصحاب الخبرة خريج جديد مرخص خريج جديد
أن يكون من مواطني الدولة أو من 

دول مجلس التعاون او من املقيمني 
ممن لهم إقامة سارية املفعول 

بالدولة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

شهادة ال مانع من العمل للتطوع 
اثناء ساعات العمل الرسمية.

وجود شهادة في التخصص بنفس 
مجال التطوع أو خبرة سابقة أو 

مهارة  أو رخصة معلم جارية.

حاصل على شهادة البكالوريوس 
وما يعادلها (مصدقة من وزارة 

التربية والتعليم بالدولة).

اإلقامة ساريه (لغير املواطنني).

مطابقة الشروط املطلوبة 
للتوظيف في وزارة التربية 

والتعليم .

حاصل على رخصة املعلم .

أن يكون من مواطني الدولة أو من 
دول مجلس التعاون او من املقيمني 

ممن لهم إقامة سارية املفعول 
بالدولة .

لم يسبق انهاء خدمته بوزارة 
التربية والتعليم.

حاصل على شهادة 
البكالوريوس وما يعادلها 

(مصدقة من وزارة التربية 
والتعليم بالدولة).

اإلقامة ساريه (لغير املواطنني).

مطابقة الشروط املطلوبة 
للتوظيف في وزارة التربية 

والتعليم .

شروط 
االلتحاق



مسار التطوع غير مدفوع األجر، إذ يستهدف هذا املسار جميع أفراد اجملتمع الراغبني في املشاركة، وتعد 

نح املسار الفرصة للمشاركني للتطوع في (أكثر من  املشاركة في هذا املسار غير محدودة املدة الزمنية. ميُ

80) فرصه تندرج حتت اجملاالت التالية:

أوًال: التطــــــــــوع

وظائف تعليمية

تقدمي الورش التدريبية

وظائف إدارية

وظائف إشرافيةاستشارات و إرشاديأعمال هندسية

وظائف تقنيةحتكيم وتقييم

وظائف أدبيةوظائف إعالمية

وظائف فنية

التعليم املستمر 

مجاالت التطوع:



التطوع للعمل كمعلم أو إداري بإحدى  املدارس اخليرية بالدولة

التطوع لتدريس اللغة العربية لغير الناطقني بها

تدريس الطلبة ذوي احلاالت اخلاصة

مجاالت التطوع داخل الدولة في مجال التعليم

( أبناء الشهداء, املنشآت العقابية واإلصالحية, أصحاب الهمم, التدريس بنهاية الدوام الرسمي, أيام السبت)



1) تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

مهــارات
القـــراءة

مهــــــارات 
مهـــــاراتالمحــــادثة

اإلستماع

التربية  وزارة  العمل في  امللتحقني في  العرب  بها من غير  الناطقني  لغير  العربية  اللغة  تعليم  إلى  البرنامج  يهدف 
والتعليم، من خالل تنمية مهارات اللغة العربية لديهم. األربعة: محادثة، وقراءة، وكتابة، واستماع.

محاور البرنامج:



2) التطوع لتدريس أبناء الشهداء
برنامج يتم إعداده حسب حاجة الطالب من أبناء الشهداء بهدف متكينهم من مسايرة زمالءهم بنفس املستوى 

التعليمي وعالج مواطن الضعف الدراسي لديهم .

3) التطوع لتدريس نزالء المنشآت العقابية و اإلصالحية
برنامج يتم إعداده حسب حاجة الطالب من نزالء املنشآت العقابية بهدف متكينهم من مسايرة زمالءهم بنفس 

املستوى التعليمي 

4) التطوع لتدريس أصحاب الهمم

التطوع في تنفيذ :
برامج تعليمية ألصحاب الهمم . 

برامج تدريبية ملعلمي أصحاب الهمم .

برامج تدريبية وتأهيلية ألولياء أمور أصحاب الهمم .

برنامج يتم إعداده لتوفير فرص تعليمية ألصحاب الهمم ودمجهم في املؤسسات التعليمية، وإشراكهم في 
عملية التنمية



5) التطوع بمجاالت مختلفة
التطوع هو كل جهد فردي أو جماعي يهدف إلى حتقيق منفعة عامة دون مقابل أو أجر.

خطة تدريب المتطوعين 
بالمبادرة بالتعاون مع الشركاء

التنمية 
البشرية

التطوير 
المهني

هذا ماكان يحبه زايد

لقاء تعريفي بالبرنامج 

تطوير الذات خلدمة اآلخرين 

مهارات االتصال والتواصل

السعادة في العمل التطوعي

الطاقة اإليجابية

التخطيط

وصف العمل ومهامهم 
التطوعية 

األمن والسالمة في بيئة العمل

املهارات اإلدارية 

التدريب التقني 

التخطيط

إدارة املوارد



معلم اإلحتياط: هو املعلم البديل للمعلم األساسي حسب تخصصه العلمي
نظام املكافآت املالية: هو مبلغ مالي يصرف لألشخاص املستعان بهم ملا قدموه من جهود وأعمال 

يستهدف هذا المسار :-

خريجي تخصصــات هنــدسية 
محددة يتـم تأهيـــــــــلـهم 
للــعمــــــــــــل كمعلمني .

خريجــي تخصصات طبيــة 
محـددة للعمـل كــمعلمني
بـعـــد الـتـأهـيــــــــــل.

ثانيًا: مسار العمل بمكافأه مالية

خريجي اجلامعات وأصحاب اخلبرة 
واملتقاعدين للعـــمل كمعــلم 
احـتـيـــــــــــاط (بـــديــل)

العسكريني املتقاعدين للعمل 
كضباط سالمة مبدارس الذكور .



 معلم االحتياط : هو املعلم البديل للمعلم األساسي حسب تخصصه العلمي .

1) معلمي االحتياط

خطة تدريب معلمي االحتياط

تفعيل أدوات مايكروسوفت في 
التدريس

توظيف السبورة الذكية في 
التدريس

التقني

املدرسة اإلماراتية

املعايير الوطنية للمناهج
 والتقومي

التخطيط للتدريس

تقومي التعلم و التعليم

استراتيجيات التدريس والتعلم 
النشط

التربوي



المرحلة الدراسية / المادة الدراسية

رياض األطفال

مواد األنشطة

اللغة العربية / التربية اإلسالمية / المجال األول / 
الدراسات االجتماعية / التربية الوطنية / العلوم الصحية / 

مهارات الحياة.

الرياضيات / اللغة اإلنجليزية / الفيزياء / الكيمياء / االحياء / 
العلوم / المجال الثاني / التربية الخاصة / علوم الكمبيوتر / 
التصميم والتكنولوجيا / إدارة األعمال / التصميم االبداعي 

واالبتكار.

يوم عمل
500درهم

-

-

-

حصة دراسية
-

100 درهم

120 درهم

150 درهم

جدول المكافآت المالية لمعلمي اإلحتياط

ً للمواد الدراسية و (5) أيام عمل باألسبوع لرياض األطفال  يشترط أال يزيد عدد احلصص الدراسية على (30) حصة أسبوعيا



تسعي وزارة التربية والتعليم الستقطاب خريجي اجلامعات املتميزين واألوائل للحقل التعليمي ،وذلك من خالل وضع 
مجموعة من املعززات املادية والوظيفية جلذبهم وتأهيلهم للعمل كمعلمني. 

عملية استقطاب خريجي الجامعات المتميزين:

االعالن وفتح باب 
التسجيل خلريجي 
اجلامعات املتميزين 

فرز الطلبات املقدمة 
واختيار املقبولني

خضوع املتقدمني 
للمقابلة واختبار 
قياس املستوي 

اخلضوع لالختبار 
قياس مستوي 

تدريب ملدة شهر بدون 
راتب 

توقيع العقد املؤقت
(معلم مساعد)

استكمال التدريب 
(ملدة 5 اشهر )

زيارات تقييمية

توقيع
(عقد معلم مؤهل)

2) تأهيل المهندسين والتخصصات الطبية للعمل كمعلمين :



خطة تدريب المهندسين والتخصصات الطبية 
لتأهيلهم للعمل كمعلمين

احملتوى العلمي التخصصي للمواد 
التي سيتم تدريسها

استخدام األدوات التقنية املتوفرة

التخصصي

املدرسة اإلماراتية

املعايير الوطنية للمناهج
 والتقومي

التخطيط للتدريس

تقومي التعلم و التعليم

استراتيجيات التدريس والتعلم 
النشط

التربوي



3) ضباط السالمة
يتولى اختصاصيو األمن والسالمة وضع خطة شاملة جلميع عناصر ومكونات ومتطلبات األمن والسالمة  

املدرسية ومتابعتها، مبا يضمن حتقيق جودة وفعالية وكفاءة خدمات األمن والسالمة املدرسية املقدمة 

خملتلف فئات اجملتمع املدرسي . 

ـ وضع خطة شاملة جلميع عناصر ومكونات ومتطلبات األمن والسالمة والصحة في املدرسة .

ـ تنفيذ الندوات التوعوية واالرشادية في مجاالت األمن والسالمة والصحة . 

ـ االشراف على عمليات االخالء في املدرسة بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة إلجراء عمليات اإلخالء 

واالنقاذ الوهمي .

ـ التحقق من شروط األمان لدخول وخروج احلافالت املدرسية والسيارات اخلاصة إلى املدرسة.

ـ االشراف على سالمة الطلبة أثناء اخلروج والدخول إلى املدرسة . 

المهام



خطة تدريب ضباط 
السالمة

الئحة السلوك الطالبي

دور ضباط السالمة في املدرسة

دور ضباط السالمة في تعزيز 
االنتماء لدى الطلبة

البرامج 
المهنية

لقاء تعريفي بالبرنامج

العمل اجلماعي

اإليجابية في اجملتمع املدرسي

التربية األخالقية

البرامج
التطويرية



النظام اإللكتروني
مت اعداد موقع الكتروني للمبادرة يتيح للراغبني بااللتحاق باملبادرة التسجيل مع حتميل كافة األوراق 

ً حتديث بياناتهم باستمرار ، كما يتيح للمعنيني بوزارة التربية والتعليم إدارة البيانات  الرسمية وأيضا

وإرسال مواعيد املقابالت واالطالع على املتقدمني وامللتحقني لالستفادة منهم وثم تقييمهم وحتويل 

املتميزين للتوظيف بحسب الشواغر املتاحة .

اطالق املوقع في 2 ديسمبر 
2016

اطالق املوقع احملدث في 7 فبراير 
2018

سيتم اطالق تطبيق للهاتف 
الذكي في مارس 2018



دور 
الشركاء في

 البرنامج

ترشيح مجموعة من 
املوظفني للعمل في 

املبادرة (دوام كلي/ جزئي) 
كمتطوعني .

توفير فرص العمل 
للخريجني بعد انتهاء 
مدة التطوع أو العمل 

مبكافأة

الدعم املادي للمبادرة

حتمل تكلفة التطوع بالوظائف 
التعليمية خارج الدولة



نشر ثقافة المبادرة
تخصيص فقره صباحية في 
الطابور الصباحي في جميع 

مدارس الدولة 

إطالق سفراء علِّم ألجل اإلمارات.

الشراكة مع املنصة الوطنية للتطوع 
”متطوعني اإلمارات“ وذلك بالتعاون مع 

وزارة تنمية اجملتمع.

التعريف باملبادرة في بعض املؤمترات و 
امللتقيات و املعارض الدولية (معرض 
( BETT2017 معرض ,GESS2017

إجراء عدد من املقابالت في 
القنوات التلفزيونية والصحف 

احمللية.

إنشاء صفحات خاصة 
باملبادرة في مواقع التواصل 

اإلجتماعي .

توزيع منشورات خاصة باملبادرة في اجلامعات 
احلكومية واخلاص وامللتقيات التعليمية (منتدى 
اخلليج العربي للمعلمني 2017, مؤمتر التربية 

اإلعالمية2017).



اللقاءات التعريفية

مدراء املدارس لكل 
مدارس الدولة

املعلمني في مجتمعات 
التعلم

املعلمني األوائل للمواد 
التي تدرس باللغة 

اإلجنليزية

موظفني الصف األمامي 
مبراكز سعادة املتعاملني

رؤساء الوحدات األكادميية 
مجالس أولياء األموروالنواب األكادمييني

طلبة اجلامعات واملدارس 
من خالل معارض االرشاد

اجلمهور من خالل املشاركة 
بعدة ملتقيات وفعاليات

امللتحقني للعمل 
كمعلم احتياط

الدوائر احمللية بكل 
اإلمارات

امللتحقني 
للتطوع باملبادرة



هم املتطوعون املتميزون من وزارة التربية والتعليم واجلهات األخرى ،والذين لهم دور
إيجابي في دعم هذه املبادرة في اجملتمع ،وتشجيع األفراد واملؤسسات على املشاركة والدعم .

سفراء المبادرة



هل ستضع بصمتك معنا على خارطة الدولة ؟



هل تريد أن ترسم مالمح المستقبل بإسهاماتك؟



هل ترغب في تلوين حياة اآلخرين بعطائك؟



www.t4uae.moe.gov.ae
موقع المبادرة للتسجيل فيه:

www.volunteers.ae
منصة ”متطوعين اإلمارات“ 

إذا كان الجواب نعم فسجل اآلن في الموقع



دمتم عطاًء مستمرًا ألجل اإلمارات

http://t4uae.moe.gov.ae

@Teach4uae
Teach4uae@moe.gov.ae

للتواصل معنا:
06 7010700
06 7010701


