
  

 

 
 

 معايير المعلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

تم تطوير معايير المعلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف التأكد من أن المعلمين على اختالف مستتتتوياتهم الويي ية لديهم 

 .وأفضل الممارسات الدولية 2021المهنية التي تنسجم مع أهداف رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة الك اءات 

وتتضتتمن ه ا الوقي ة المعايير الرسيستتة والعنالتتر التي يتكون منها كل معيار  ول د تم تحديدها بصتتكل م عتتل  تتمن معايير ا داء 

للتوقعات المنتظرة من جميع المعلمين من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز  الخالة بكل عنعر  كما تُ ّدم المعايير عر اً م عالً 

  ا ول.

 

 



  

المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعلمين معايير  
 

 

 

 

 

 

 عناصر المعيار األداءمعايير  مؤشرات األداء

يراعي تطبيق تراث وق افة دولة اإلمارات العربية  

المتحدة في خبرات التعليم والتعليم وا نصطة ذات 

 العلة.

1.1.1.1 

 العربية اإلمارات دولة وق افة تراث ويُعّزز يحترم

 االسالمية ال يم ذلك في بما المتحدة
1.1.1 

يحترم 

قيم  ويعزز

دولة 

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

1.1 

يطبق سياسات وإجراءات المدرسة التي تعزز  

 تراث وق افة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
1.1.1.2 

يراعي تعزيز معرفة واحترام قيم اإلسالم ودورها  

في مجتمع اإلمارات العربية المتحدة في خبرات 

 العلة.التعليم والتعلم وا نصطة ذات 

1.1.1.3 

يواسم التخطيط والتدريس مع الرؤية التربوية  

 والتعليمية في اإلمارة.
1.1.2.1 

 والتربوية التعليمية والتوجهات الرؤية ويطبق يُعّزز

 المتحدة العربية اإلمارات لدولة
1.1.2 

يواسم التخطيط والتدريس مع الرؤية التربوية  

 العربية المتحدة.والتعليمية في دولة اإلمارات 
1.1.2.2 

لتنوع في مجتمع المدرسة بما فيه ليظهر االحترام  

 التنوع الث افي. 
1.1.3.1 

 1.1.3 العالمية والمواطنة الث افي بالتّعدد الوعي يُعّزز
يصجع المتعلمين على احترام كافة أوجه التنوع في  

 المجتمع بما فيها التنوع الث افي.
1.1.3.2 

يتعامل بنزاهة مع االشخاص والمؤسسات في إطار  

 العالقات المهنية.
1.2.1.1 

 1.2.1 النّزاهة يُظهر

 يظهر

 أخالقيات

 شخصية

 وسلوكيات

 عالية مهنية

1.2 

يطبق "قواعد أخالقيات العمل في دولة اإلمارات  

 العربية المتحدة".
1.2.1.2 

 1.2.1.3 .المدرسةيطبق قواعد أخالقيات العمل المتبعة في  

يعغي باهتمام إلى وجهات نظر الزمالء  

 ومراعاتها.
1.2.2.1 

 1.2.2 والعدل االحترام يُظهر
يضمن توفير فرص متكافئة لجميع المتعلمين  

 وأولياء ا مور.
1.2.2.2 

يظهر مستويات عالية من الحضور والموايبة على  

 االلتزام بمواعيد وأوقات العمل.
1.2.3.1 

 1.2.3 اإليجابية العمل  خالقيات نموذجاً  يُرسي

 1.2.3.2 يلتزم بتح يق مستويات جودة عالية في العمل. 

يطبق سياسات وإجراءات المدرسة المتبعة في  

حماية المتعلمين وتوفير التنصئة البدنية والن سية 

 السليمة لهم.

1.3.1.1 

 يلتزم 1.3.1 ون سياً  بدنياً  للمتعلمين السليمة التنصئة يضمن

 بالخضوع

        للمساءلة

 ويتحمل

 مسؤولية

 المتعلمين

1.3 

يوفر بيئة تعلم تصجع المتعلمين على ت ديم أفضل  

 أداء ممكن.
1.3.1.2 

يتعاون مع أولياء ا مور والزمالء على تح يق  

 أقعى فاسدة ممكنة للمتعلمين. 
1.3.2.1 

 1.3.2 معالحهم ويح ق المتعلمين إنجازات يعزز
يساهم في ابتكار أساليب قادرة على تمكين  

 المتعلمين من تح يق أفضل إنجاز ممكن.
1.3.2.2 

العدالة قاسمة على النّزاهة واالحترام و بسللللوكيات وأخالقيات  ويتَمثّل شتتتخعتتتياً ومهنياً بالقيم التراثية والثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدةيُظهر االلتزام 

 .مع جميع ا طراف المعنية على أسس مهنية تضمن دعم التعلم وتعزيزا  ويْمتَثل للمتطلبات التّصريعية والمؤسسية التعاون والتواصلوااللتزام  ويبني أوالر 

 واألخالقي المهني السلوك: األول المعيار 



  

 عناصر المعيار األداءمعايير  مؤشرات األداء

يساهم في إجراء تطوير هادف على مستوى 

المدرسة من أجل تلبية اهتمامات المتعلمين وتعزيز 

 مواهبهم وقدراتهم وطموحاتهم.

1.3.2.3 

المتعلمين على لعيد يضع توقعات عالية من 

 التزامهم بأداء ا عمال المدرسية والسلوكيات الالس ة.
1.3.3.1 

 1.3.3 للمتعلمين عالية أداء توقعات يضع
يعمم خبرات تعزز روح الريادة واالبداع لدى  

 المتعلمين.
1.3.3.2 

يلتزم بتطبيق ا نظمة واللواسح المعمول بها في 

 1.4.1  ال انونية للمتطلبات يمتثل 1.4.1.1 اإلمارة والدولة.
 يلتزم

 بالتّوقعات

 والتّطلعات

 الوطنية

 والمؤسسية

1.4 

 1.4.2 المؤسسية للمتطلبات يمتثل 1.4.2.1 يلتزم بتطبيق ا نظمة واللواسح المدرسية. 

 1.5.1.1 يرسخ إجراءات وعادات ل ية فاعلة. 
 1.5.1 المتعلمين مع إيجابية مهنية عالقات ويُوطّد يبني

 يُوطّد

 أواصر

 التّواصل

 والتّعاون

1.5 

 1.5.1.2 يوفر بيئة تعلم داعمة وهادفة. 

 1.5.2.1 يتعاون في العمل مع الزمالء. 

 يف العاملين جميع مع إيجابية مهنية عالقات ويُوطّد يبني

  المدرسة
1.5.2 

يوسع عالقات التعاون مع الجهات ذات العلة على  

 والدولة وعالمياً.مستوى اإلمارة 
1.5.2.2 

 1.5.2.3 يتعامل باحترام مع ال يادة المدرسية. 

 1.5.2.4 .بطرق بناءة  فكار واآلراء مع اآلخريناتبادل ي 

 1.5.3.1 يصرك أولياء ا مور في تعلم أبناسهم.
 ا مور أولياء مع إيجابية مهنية عالقات ويُوطّد يبني

 والمجتمع
يويف العالت المجتمعية في تحسين تجارب   1.5.3

 المتعلمين.
1.5.3.2 

 
  



  

 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعلمين معايير
 

 

 

 

 

 

 عناصر المعيار معايير األداء األداءمؤشرات 

يراعي تطبيق معرفته بمراحل التطوير الصخعي في  

 خبرات التعليم والتعلم وا نصطة ذات العلة.
2.1.1.1 

 2.1.1 التعلم تطوير بمراحل المعرفة يُظهر

 المعرفة يُظهر

 والتطوير بالتعلم

 التنوع وإدراك

2.1 

المعرفي يراعي تطبيق معرفته بمراحل التطوير 

واإلدراكي في خبرات التعليم والتعلم وا نصطة ذات 

 العلة.

2.1.1.2 

يراعي تطبيق معرفته ب روقات التعلم بين البنين 

والبنات في خبرات التعليم والتعلم وا نصطة ذات 

 العلة.

2.1.2.1 

 المتعلمين خعاسص بتنوع المعرفة يُظهر

 واحتياجاتهم
2.1.2 

معرفته بت اوت الك اءة اللغوية بين يراعي تطبيق  

المتعلمين في خبرات التعليم والتعلم وا نصطة ذات 

 العلة.

2.1.2.2 

يراعي تطبيق معرفته بال يم الث افية في خبرات  

 التعليم والتعلم وا نصطة ذات العلة.
2.1.2.3 

يراعي تطبيق معرفته بال روقات المعرفية واإلدراكية  

 التعليم والتعلم وا نصطة ذات العلة.في خبرات 
2.1.2.4 

يراعي تطبيق معرفته ببناء المنهاج التعليمي وتدرجه  

 في خبرات التعليم والتعلم وا نصطة ذات العلة.
2.2.1.1 

 التعليمي المنهاج بنطاق المعرفة يُظهر

 وتسلسله
2.2.1 

 المعرفة يُظهر

 الدراسي بالمنهاج
2.2 

يظهر معرفة مالسمة بمستويات التحعيل الدراسي  

في اإلمارة وعلى الععيد الوطني وبالمستويات 

 الدولية ذات العلة. 

2.2.1.2 

يطور خطط تدريس تظهر معرفة مالسمة بنطاق  

 االختعاص والمسؤولية.
2.2.2.1 

 ت ع التي الجوانب/  بالجانب المعرفة يُظهر

 المسؤولية نطاق  من
2.2.2 

يظهر معرفته بالمادة الدراسية للعف ال ي يتولى 

تدريسه والع وف أو المراحل الدراسية الساب ة أو 

 التالية.

2.2.2.2 

يطور خطط تدريس تظهر معرفة مالسمة بكي ية ت ديم 

 المحتوى التعليمي ب عالية.
2.2.2.3 

يطور خطط للحعص الدراسية تحدد الروابط بين  

 التعليمي.فروع المنهاج 
2.2.3.1 

 مالتعل مهارات تطوير بكي ية المعرفة يُظهر

  التعليمي المنهاج عبر ا ساسية
2.2.3 

يطور خطط للحعص الدراسية تتضمن تطوير  

 مهارات التعلم ا ساسية.
2.2.3.2 

 2.2.4.1 يظهر مهارات لغوية مالسمة في المحادقة والكتابة. 

يرسخ استخداماً نموذجياً للغة على نحو يَُمّكن   2.2.4 ريسالتد في المستخدمة اللغة في الك اءة يُظهر

 المتعلمين من التوالل ب عالية.
2.2.4.2 

يراعي تطبيق معرفته با بحاث والنظريات الرسيسية  

في التربية والتعليم في خبرات التعليم والتعلم 

 وا نصطة ذات العلة.

2.3.1.1 
 يةوالتعليم التربوية با بحاث المعرفة يُظهر

 التعلم ونظريات
2.3.1 

 المعرفة يُظهر

 النظرية باألسس

 للتدريس

2.3 

/  الجانب يف التعليمي المنهاج محتوى ويطبق وي هم  واحتياجاتهم المتعلمين خصللللللا   تنوع لحقيقة الكامل اإلدراك سلللللليا  في تنميته وكيفية التعلم ي هم

 الثقافية موالقي والتعليمية التربوية والمنهجيات التعلم ونظريات التربوية باألبحاث معرفة ولديه والمسللللؤولية  االختصللللا  نطا  ضللللمن تقع التي الجوانب

 .التدريس عملية أقناء المعرفة ه ا ويُطبق  الصلة ذات والسياسات

 المهنية المعرفة: الثاني المعيار 



  

 عناصر المعيار معايير األداء األداءمؤشرات 

يحدد تطبي ات مالسمة لألبحاث التربوية والتعليمية  

 ونظريات التعلم.
2.3.1.2 

يراعي تطبيق معرفته بمنهجيات تربوية وتعليمية  

ت ذامختل ة في خبرات التعليم والتعلم وا نصطة 

 العلة.

2.3.2.1 

يحدد المنهجيات التربوية والتعليمية المالسمة  هداف  2.3.2 يميةوالتعل التربوية بالمنهجيات المعرفة يُظهر

 التعلم واحتياجات المتعلمين.
2.3.2.2 

يراعي تطبيق معرفته بت نيات التعلم في خبرات  

 التعليم والتعلم وا نصطة ذات العلة.
2.3.2.3 

 2.3.3.1 يلتزم باتباع السياسات التربوية والتعليمية ذات العلة.
 يميةوالتعل التربوية بالسياسات المعرفة يُظهر

 الّعلة ذات
2.3.3 

 

  



  

 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعلمين معايير
 

 

 

 

 

 

 عناصر المعيار معايير األداء مؤشرات األداء

ينظم الغرفة الع ية ومواردها لضمان توفير بيئة 

 ل ية آمنة ومريحة وتدعم ا من الن سي للمتعلمين.
3.1.1.1 

 الجودة وعالية آمنة تعلم بيئة إيجاد على يعمل

 للمتعلمين والتح يز الّدعم وتوفر
3.1.1 

 بيئات يُعزز

 إيجابية تعلم
3.1 

يخطط لحععه الدراسية وي دمها على نحو يضمن  

مصاركة المتعلمين وتصجيعهم على تولي مسؤولية 

تعلمهم  وتطوير مهاراتهم اإلبداعية واعتمادهم على 

 أن سهم وت ديم أفضل إنجازاتهم.

3.1.1.2 

يرسخ إجراءات وعادات ل ية تعزز ك اءة وفعالية 

 عملية التعليم والتعلم.
3.1.2.1 

 لتح يق يسعى ال ي الهادف العمل روح يُرّسخ

 المتعلمين من العالية التوقعات
يرسخ توقعات عالية من المتعلمين  وي دم مستويات   3.1.2

 دعم وتحدي مالسمة لهم.

 

3.1.2.2 

والتجهيزات والمعادر ب عالية على نحو ينظم ا قاث  

يتيح تعزيز التعلم وتطوير قدرات المتعلمين على 

 التعلم باالعتماد على أن سهم.

3.1.3.1 
 بيئة إلنصاء المتاحة المعادر استخدام يُحسن

 التعلم على تساعد
3.1.3 

يستخدم مساحات العرض المتاحة في الغرفة الع ية  

 أعمال المتعلمين.لعرض معلومات ونماذج من 
3.1.3.2 

يرسخ توقعات إيجابية وا حة للمتعلمين حول  

 السلوكيات المتوقعة منهم.
3.1.4.1 

 3.1.4 للسلوك اإليجابية اإلدارة ق افة يُعزز
يطبق منهجيات إيجابية على نحو متسق تراعي  

العوامل االجتماعية والن سية أقناء معالجة السلوكيات 

 غير الالس ة.

3.1.4.2 

يدعم تطوير االنضباط ال اتي والتطور الصخعي  

 لدى المتعلمين.
3.1.4.3 

يكون معرفة مالسمة بالمتعلمين ويراعي احتياجاتهم  

 الصخعية والدراسية المحددة.
3.2.1.1 

 أهداف وفق ويُن  ها الدراسية للحعص يُخطط

 احتياجات تلبية تالسم لل ياس  وقابلة وا حة

 المتنوعة المتعلمين

3.2.1 
 يُمارس

 التدريس

 يضع الذي

 في المتعلم

 محور

 التعلم عملية

3.2 

يخطط للحعص الدراسية وت ديمها بأهداف وا حة  

ومالسمة لتلبية احتياجات مجموعات المتعلمين 

 المختل ة.

3.2.1.2 

يستخدم كادر الدعم ب عالية في تعزيز ت ديم حعص  

 احتياجات المتعلمين.دراسية تلبي مختلف 
3.2.1.3 

يتابع الت دم الدراسي ويواسم التدريس لضمان تمكين 

 مجموعات المتعلمين المختل ة من تح يق ت دم دراسي.
3.2.2.1 

 التّطور مسار لتحسين استراتيجيات يُطبق

 للمتعلمين الّدراسي والتّ دم الصخعي
3.2.2 

للمتعلمين ا على ي دم مستويات مالسمة من التحدي  

 إنجازاً.
3.2.2.2 

يستخدم مجموعة متنوعة من االستراتيجيات  

 وا ساليب لتلبية احتياجات جميع المتعلمين.
3.2.2.3 

 خصا   لىع بناءً  ذلك ويُطبق التعليمية  العملية محور في المتعلم يضع فّعال لتدريس ويخطط للمتعلمين  ومحفّزة وداعمة آمنة تعلم بيئات إيجاد على يعمل

 الت دم وت يّم التدريس عملية تدعم متنوعةتقييم  أستتاليب ويُطبق مبتكرة  بأستتاليب التّقنية ويُويف مالسمة بصللورة المعتتادر ويستتتخدم  المتعلم كل واحتياجات

 .المتعلم يحرزا ال ي التعلم عن دقي ة راجعة تغ ية ت ديم أجل من الدراسي

 المهنية الممارسات: الثالث المعيار 



  

 عناصر المعيار معايير األداء مؤشرات األداء

يتعاون مع أولياء ا مور والزمالء لت ديم دعم شامل 

 للمتعلمين ذوي االحتياجات التعليمية الخالة.
3.2.2.4 

المتعلمين أقناء توزيعهم في يظهر فهمه لت اعل  

مجموعات على نحو يضمن تمكينهم من تح يق أفضل 

 تعلم ممكن.

3.2.3.1 
 مليةع لتحسين الع ية والموارد التجهيزات يُدير

 والتعلم التعليم
3.2.3 

يدير وقت التدريس ووتيرة الت دم لتحسين جودة تعلم  

 المتعلمين.
3.2.3.2 

كة التدريس لتحسين مصاريستخدم ت نيات التعلم في 

 المتعلمين وإنجازاتهم.
 ت نيات ويويف المتاحة المعادر استخدام يُحسن 3.2.4.1

 التعلم
3.2.4 

 3.2.4.2 يعزز استخدام المتعلمين المسؤول واآلمن للت نية. 

 3.3.1.1 يستخدم ت ييم تعلم المتعلمين السابق في دعم التخطيط. 

 ازإنج ل ياس المتنوعة الت ييم أساليب يستخدم

 الوطنية االختبارات ذلك في بما المتعلمين 

 الّعلة ذات والدولية

3.3.1 

 يُوظف

 من التقييم

 خدمة أجل

 التعلم عملية

3.3 

يستخدم الت ييمات البناسية في مواسمة التدريس لتلبية  

 احتياجات المتعلمين.
3.3.1.2 

بما -التكوينيةيستخدم مجموعة متنوعة من الت ييمات 

ل ل ياس تحعي-في ذلك اختبارات الم ارنة ذات العلة

 المتعلمين وت دمهم الدراسي.

3.3.1.3 

ي دم فرص للمتعلمين للت كر في تعلمهم وإجراء ت ييم 

 ذاتي  داسهم.
3.3.1.4 

يستخدم ا دوات واالستراتيجيات المالسمة لت ييم  

 المتعلمين ذوي جودة التحعيل والت دم الدراسي لدى

 االحتياجات التعليمية الخالة.

3.3.1.5 

يستخدم نتاسج تحليل بيانات الت ييمات في دعم  

 التخطيط للحعص الدراسية.
3.3.2.1 

 لتخطيطا توجيه في ويستخدمها الت ييم بيانات يُحلّل

 والمنهاج التدريس أساليب جودة ومراجعة

 الدراسي

3.3.2 

الت ييم في مواسمة التدريس لتلبية يستخدم معلومات  

 احتياجات جميع المتعلمين.
3.3.2.2 

يستخدم معلومات الت ييم لت ديم تغ ية راجعة تصخيعية 

ش هية وكتابية على نحو مستمر لمساعدة المتعلمين 

 على تح يق الت دم.

3.3.2.3 

يستخدم معلومات الت ييم في مراجعة المنهاج التعليمي  

 وتعديله.
3.3.2.4 

يستخدم أساليب وطرق معتمدة في إطالع أولياء 

ا مور على مستوى التحعيل والت دم الدراسي 

  بناسهم والخطوات التالية في تعلمهم.

3.3.3.1 

 3.3.3 الت ييم نتاسج على ا مور أولياء يُْطلِع

يزود أولياء ا مور بالمعلومات الالزمة دون تأخير  

 أمر طارئ بصأن أبناسهم.حول أي 
3.3.3.2 

 

  



  

 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعلمين معايير
 

 

 

 

 

 

 عناصر المعيار معايير األداء مؤشرات األداء

يت كر الناقد بالممارسات ال اتية  ويجري ت ييماً ذاتياً  
 استناداً إلى المعايير المهنية المالسمة. 

 مرتبطةال بالجوانب يتعلق فيما ذاته ويُ يّم يت ّكر 4.1.1.1

 روالمعايي المدرسة في المعتمدة المهنية بالمعايير

 الّعلة ذات والدولية الوطنية

4.1.1 

 يمارس

 التفكر
4.1 

يصارك في ن اشات مع الزمالء لبناء فهم متسق  
 للمعايير المهنية.

4.1.1.2 

يستخدم مجموعة متنوعة من استراتيجيات الت كر 
 ال اتي.الناقد والت ييم 

4.1.2.1 
 تحسين على والتعلم التعليم ممارسات أقر في يت ّكر

 المتعلم إنجاز
4.1.2 

يحرص على تل ي التغ ية الراجعة من المتعلمين  
 وأولياء ا مور والزمالء.

4.1.2.2 

يدرك ن اط ال وة المهنية التي يتسم بها  ويحدد  
 الجوانب التي تحتاج إلى التطوير.

4.1.3.1 
 حةالمتا وال رص ال اتية  المهنية ال وة ن اط يُحدد

 المهنية والممارسات المهني للتّطوير
4.1.3 

يت كر بأسلوب بناء وإيجابي في التغ ية الراجعة التي  
 ي دمها اآلخرون. 

4.1.3.2 

 4.1.4.1 مح زة. يحدد أهداف مهنية  
 ا ولويات تواسم المهني للتطوير ذاتية خطة يُعد

 والوطنية المدرسية
يخطط الستراتيجيات مالسمة لتح يق ا هداف المهنية  4.1.4

 المحددة.
4.1.4.2 

يصارك في مجتمعات التعلم المهني التعاوني داخل  
 المدرسة وخارجها.

4.2.1.1 

 مع تتالءم التي المهني التّطوير أنصطة في يُصارك

 ال اتي المهني التّطوير خطة
4.2.1 

 في يُشارك

 التّطوير

 المهني

4.2 

يتصارك المعرفة والممارسات المهنية لتعزيز التطور  
 المهني ال اتي ولدى الزمالء.

4.2.1.2 

يصارك في إجراء بحوث عملية لتحسين عملية التعليم  

 والتعلم.
4.2.1.3 

يطور على نحو مستمر المهارات الت نية الالزمة من  
بأحدث المستجدات العلمية أجل المحافظة على معرفته 

 والتطبي ية.
4.2.2.1 

 عنعراً  تُعد الّرقمية التّ نيات بأن معرفةً  يُظهر

 والتّعلم التّعليم عملية في أساسياً 
4.2.2 

يطبق مخرجات أنصطة التطوير المهني بمو وعية  
 وعلى نحو لحيح من اجل تحسين التدريس.

4.3.1.1 
 ممارسات على المهني التّطوير أنصطة أقر يُ يّم

 التّدريس
4.3.1 

 األثر ُيحدد
 إنجاز على

 المتعلم
4.3 

ي يم أقر مخرجات أنصطة التطوير المهني على  
 ممارسات التدريس.

4.3.1.2 

يطبق مخرجات أنصطة التطوير المهني بمو وعية  
وعلى نحو لحيح من اجل تحسين مخرجات 

 المتعلمين التعليمية.
4.3.2.1 

 4.3.2 تعلمالم إنجاز على المهني التّطوير أنصطة أقر يُ يّم
ي يم أقر مخرجات أنصطة التطوير المهني على  

 .تحسين إنجازات المتعلمين
4.3.2.2 

 

 لتطويرا في صتتاركيوُ  ويخطط  التطوير إلى تحتاج التي الجوانب ويحدد ا داء مسللتوى في التفكر ممارسللة خالل من الذاتي المهني التطوير مستتؤولية يتحمل

 .والتّعلم التّدريس عملية على أثرها ويُقيّم المهني 

 المهني التطوير: الرابع المعيار 


