
Framework design process

Adef



هنعمل إيه انهاردة؟

عرض البروسس الكلية المقترحة ودمج أي إقتراحات أو احتياجات إضافية. ●
اتفاق على خطوات اليوم. (45 د)

----
العمل على المرحلة األولى: وضع اإلطار التربوي العام ألضف. (3 س)●
التعريف ببروسس التصميم وخطوة التحليل القبلي. (30 د)●
االتفاق على الخطوات القادمة وتقسيم العمل. (15 د)●



بروسس تصميم أطر البرامج

إالطار الروي 
العام ال﮲ٔصف 1

الحلل الل﮵ى 2
لصمم الرامحج

أطر الرامحج 3

﮴صمم المحوى 4
﮴صمم أدوات 

الم 5
الذ والم 
ومرا﮳حعة الصمم 6



بروسس تصميم أطر البرامج

إالطار الروي 
العام ال﮲ٔصف 1

1- طلق م﮲ں ﮲حرة ﮶س﮲حصة 
2- ﮴حلل الساق الحال﮵ى 

3- ﮲را﮳حع الل﮵ى عد﮲ا و﮵ى عله (رؤة وهدف 
( أ﮲صف - الموذج الروي - اهداف الرامحج

4- ق على ﮶سلك إالطار + المحوى

إالطار 
العام

الحلل الل﮵ى 2
لصمم الرامحج

1- ﮴حلل الة المسهدة
2- ﮴حلل الساق ال﮲حاص الر﮲امحج

3- ﮴حلل الماهم (الت)

هم 
م﮶سرك 
للواع

أطر الرامحج 3
1- االٔهداف العامة 

(المعسكرات والرعة 
- ﮶سم﮶سر - دكة)

2- الطرق واالٔسالب

ٕاطار 
الر﮲امحج



هنعمل إيه 
بقى انهاردة؟

االقتراح األول:

نشتغل مع بعض على اإلطار العام ألضف 
(الخطوة األولى) + تقديم الخطوة الثانية

االقتراح الثاني:
تقديم أو "تدريب" على كل الخطوات وكل 

األدوات 



1
اإلطار العام 

ألضف



أ
ننطلق من الخبرة 

الشخصية

السؤال االٔساس﮵ى هو:

م﮲ں واع ﮲حر﮵ى مع أ﮲صف، ما هو 
"﮳حوهر ما دمه أ﮲صف" لم﮲ں مر 

علها؟

أعر ﮵ى لكمات - رسومات - أ﮶ساكل رم﮲رة…
        أحصد لكمات / أاكر م﮲ں م﮶ساراكت اال﮲ٓحر﮲ں

 



ب
تحليل السياق 
الحالي ألضف

حلل الساق الا﮵ى اال﮳حماع﮵ى:
ما هو الساق الا﮵ى اال﮳حماع﮵ى الذي ﮴عمل ه 
أ﮲صف؟ ما الماخ السأد؟ ما ه﮵ى االهمامات؟ ما 
﮵ى ه﮵ى الرص والحدات؟ ما الذي م﮲ر المساحة 

هذا الساق؟

حلل الساق الكولو﮳ح﮵ى:
كمؤسسة رمة االٔساس، ما ه﮵ى أهم ال﮲حصأص 
الكولو﮳حا لهذا العصر وال﮵ى ﮴ؤ﮶ر علا؟ ما هو 

الدم وما هو ال﮳حدد؟ ما هو الماح؟ ما ه﮵ى 
الرص والحدات؟ 

احا﮳حات لمسها عد الات االٔساسة ال﮵ى 
﮲حدمها:

اسا﮲ات؟ مرا﮳حعة مصادر مال: اس احا﮳حات؟ 
مات ساة؟

أ﮲صا: م﮶ساركة، ماذا ﮲لمس م﮲ں احا﮳حات؟
حلل الساق المؤسس﮵ى/المدا﮵ى:

 م﮲ں هم الالعون اال﮲ٓحرون؟ عددهم، ﮲﮴حصصا﮴هم، 
م﮳حاال﮴هم، رهم؟ ماذا دمون؟ 

ما الم﮶سرك معا؟ وما الذي م﮲ر﮲ا؟



ج
نراجع ونبني على 

ما سبق
رؤة ورسالة أ﮲صف
الموذج الروي

أهداف المعسكرات و﮶سم﮶سر



د   نصيغ اإلطار العام ألضف
هدف اسرا﮳ح﮵ى: 

﮳حملة ﮴و﮲صح ما ﮲سعى ٕالى ﮴حه مع لك الات 
المسهدة م﮲ں ا﮲صف. 

ال﮳حملة ﮴صف ما ﮲رد الوصول ٕاله ولس ما وم ه 
م﮲ں أعمال أو أ﮶﮲سطة. 

 مال: "ا﮶سار الاة الرمة الحرة ﮵ى الم﮳حمعات
العرة."

ما هو ﮶سلك إالطار الذي رده؟

هدف روي عام: 
﮳حملة ﮴و﮲صح ما ع﮶سه أو ﮲حره أي 
﮶س﮲حص مر ﮳حرة ﮵ى رامحج أ﮲صف. 

 مال: "مك﮲ں الة وال﮶ساب م﮲ں العر
 ع﮲ں أسهم م﮲ں ﮲حالل اس﮲حدام وسأل

العر الرمة"

.



 لكمات ماحة ﮴عر ع﮲ں م أو ع﮲ں م﮳حموعة
مهارات/م، على أن م ﮴عرها دة. 

مال: الواصل - العر - الكر الدي - 
 ال﮶ساركة - در الوع وول اال﮲حالف -

المسولة - العاون - ٕال﮲ح.

د   نصيغ اإلطار العام ألضف
ما هو ﮶سلك إالطار الذي رده؟

 مهارات عر﮲صة
الرك﮲ر على المهارات ال﮵ى مها ﮲حرة 

ا﮲صف أا ان اكن الر﮲امحج أو المحوى. 
المهارة = حا﮳حة عرف ﮲عملها

لماذا مهارات؟ ولماذا اسمها عر﮲صة؟

 أملة… 





مھارات اإلدارة الیومیة

ذھنیة

أستخدم التفكیر اإلبداعي  في مشروع ما، ممارسة العصف الذھني حول طرق مختلفة لعرض االنجازات. 
عرض نماذج من اإلنجازات متمیزة 

في بعض المواقف، فرض شكل من أشكال العرض غیر مستكشفة من ِقبل الطلبة. 
أمارس التفكیر النقدي  یتأكد الطالب من تطابق األجابة والسؤال األصلي

یستخدم الطالب على األقل مصدرین مختلفین من المعلومات لإلجابة على األسئلة. 

أستغل المعلومات  مقارنة المعلومات من مصادر مختلفة
یحدد العناصر إلنجاز مھمة معینة

حل المشكالت  صیاغة فرضیات للحل - اختیار حل، 
تنفیذه والتعلیق على فاعلیة السبل التي یتم اختیارھا. 

منھجیة
أمارس أسالیب عمل فعالة تحلیل المھمة - مراجعة التخطیط وضبطھ وفقاً للنتیجة

اطلب من الطالب أن یعبر ویناقش أسالیب العمل.

أستغل تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت

شخصیة 
واجتماعیة

أطور ھویتي الشخصیة  الوعي بمكانھ بین اآلخرین - تعیین األدوار والمھام - تشجیع التعبیر.

احافظ على عالقات متناغمة 

أعمل بشكل تعاوني  أن یقرر ما المھارات الالزمة لتعزیز العمل

أثبت حس أخالقي
تواصل أتواصل بشكل مناسب  تباین أدوار المتحدث. 

وتتبع الخطأ في اللغة الشفویة والكتابیة. 







إذن؟ ما هو شكل 
اإلطار؟ وماذا يتضمن؟ 

هدف اسرا﮳ح﮵ى؟ هدف ●
عام؟ 

م؟ مهارات عر﮲صة؟

ماذا ع﮲ں الموذج الروي؟ ●
هل له ماكن ها؟

حا﮳حة ا﮲ة؟●



طلق م﮲ں الحصاد ال﮶س﮲حص﮵ى للمار﮲ں الساة-
-clustering ﮲ر﮴ب - ﮳﮲حمع - ﮲صف
اش - ﮲﮲حار-
﮲صغ (عمل ردي أو ا﮵ٔى)-

د   نصيغ اإلطار العام ألضف
﮳حمع االاكر - صغ



2
التحليل 

القبلي ألطر 
البرامج



ما هو التحليل 
القبلي؟

مقتبس من نموذج ستولوفيتش للتصميم
 Engineering Effective Instruction Model by Harold D.Stolovitch and Erica J.Keeps



أ
التحليل القبلي 

للفئة المستهدفة

ما ه﮵ى الات المسهدة ﮶سلك ما﮶سر؟ 
للك ة:

ما ه﮵ى إال﮶ساكلات ال﮵ى عا﮲ون مها والمرطة المو﮲صوع؟
احا﮳حات عروا عها؟

ما العأد علهم م﮲ں الدرب؟
ما ه﮵ى المهام ال﮵ى ملون ٕالها سهولة؟ 

ما ه﮵ى المهام ال﮵ى سكرو﮲ها؟
ما مسوى معرهم المو﮲صوع؟ 
ما ه﮵ى ال﮲حرات ال﮶سهة لدهم؟

ما ه﮵ى أالاكر الم﮲علوطة؟
ما ه﮵ى الم السأدة ﮵ى المظومة: الم المسا﮲دة والم 

المعرلة؟
مهارات مساعدة أو مهارات صهم؟ ل﮲عة؟ ﮴كولو﮳حا؟

أ﮲صلات مرطة طرة العلم
ال﮲حلات الاة واال﮳حماعة؟ در﮳حة الوع؟

...

 

نسجل أهم األفكار في ملف.

ما يهم هو االنتباه لخصائص للفئة 
المستهدفة ليكون التصميم مناسب.



ب
تحليل سياق 

البرنامج

: ما هو الساق الظم﮵ى للرامحج

الساق ال﮲رم﮵ى: المدة، الموسم 

الساق الماك﮵﮲ى: مدة، رف، م﮲علق، موح…

الساق الظم﮵ى: معسكر؟ ور﮶سة؟ لاء؟ …

المدر﮲ں: العدد؟ ال﮲حصص؟ ال﮲حرة؟

؟ الساق االصادي؟ هل له ر على الر﮲امحج

االٔدوات وٕا﮴احها…

.... أي ﮲حصأص أو محددات لساق ذ الر﮲امحج

زود على تحليل السياق الذي قمنا به 
بشكل عام ألضف: السياق الثقافي 

االجتماعي والسياق المؤسسي (وضعنا 
وسط المؤسسات الشبيهة)

نسجل السياق التنظيمي. 



ج
تحليل المفاهيم

حلل الماهم - طلق م﮲ں الت 
ال﮲حاص المعسكرات: 

﮲﮲حار الماهم االٔساسة ال﮵ى ﮲﮴حص 
ر﮲ام﮳حا. 

﮲﮲صف لو ﮵ى احاج.

الهدف م﮲ں هذا المر﮲ں هو أن كون 
رق الصمم مق على معا﮵﮲ى الماهم 

والمصطلحات االٔساسة. 

نحدد ونعرف المفاهيم المحوارية في 
عملنا مع المشاركين: 

إما أساسية أن توصل للمشاركين -
أو أساسية في طريقة شغلنا -

وفهمنا وتنظيمنا لألمور.



طرق عمل مقترحة للتحليل القبلي:

طرق عمل مرحة:
 3 م﮳حموعات - م﮳حموعة للك ر﮲امحج ●
أو 3 م﮳حموعات: م﮳حموعة للك م﮳حال ﮴حلل●
أو: ﮳حولة على لب ﮶سارت (زي world cafe) ﮲كب و﮳﮲حمع أالاكر للك ر﮲امحج ●

﮶م م﮳حموعة ﮶﮴س﮲عل على الل﮵ى طلع. (س ده اعدهم).

ال﮳حمع: لك م﮳حموعة ﮴عرض الل﮵ى طلعت ه، ﮴در الاش حول ٕاه الل﮵ى ﮴مام ●
ه﮲حله ولو ﮵ى أسلة… وهكون مسولة ﮴د﮲حله و﮴ص﮲عه مظوط الحا. 



3
إطار البرنامج



على ما يحتوى 
إطار البرنامج؟

وق للحلل الل﮵ى لو و﮳حد، ●
واال﮲ٔحص الة المسهدة.

أهداف روة: هدف روي عام ●
وأهداف رعة، (االهداف الرعة 

ه﮵ى م﮳حموعة اهداف ﮲صرورة واكة 
لحق الهدف العام)، أو عدة 

أهداف ماكملة. 
إالطار الظم﮵ى●
المه﮳حات والطرق واالٔسالب●
ار﮶سادات الماعة والم (أدوات، ●

ظم…)

إطار البرنامج هو مستند يعتبر المرجعية 
األساسية ألي مصمم محتوى في 

البرنامج. كلما كان اوضح، كلما:
يسهل عمل المصممين-
يوحد روح العمل-
يسهل دمج مصممين جدد-



مثال
إطار المعسكرات

الحلل الل﮵ى: الرؤة الروة + الت●
هدف روي عام +اهداف روة ●
إالطار الظم﮵ى (؟)●
المه﮳حات والطرق واالٔسالب●

مه﮳حة المعسكرات
ار﮶سادات الماعة والم ●

رؤية وقيم المعسكرات



مثال
ألوان وأوتار

أطار الفنون أو المكتبة



ما هو الهدف 
التربوي؟

الهدف الروي:
عر ع﮲ں ر﮲عة ال﮲عر المظرة ﮵ى درات �

المعلم﮲ں.
صف ﮳حة ﮵ى صورة  سلوك أو ﮴صرف مك﮲ں �

مالحظه ومك﮲ں اسه.
﮳حة سعى ٕالها المعلمون وسطع �

المعلمون رصدها.

كف صغ هدًا روًا: 
م﮲ں صف الهدف الروي ﮳حة الة للمالحظة �

﮲حالل ﮴صرف أو سلوك ال للاس:
على "مع ﮲هاة هذه ال﮳حلسة صح الم﮶سارك ادرًا 

أن: ؟ (الم﮶سارك هو الاعل وال﮲رم﮲ں الم﮲صارع)"

ا﮳﮴حاها الهدف المصاغ هذا ال﮶سلك عط﮵ى المصمم �
وا﮲صحا ﮵ى ا﮲حار اال﮶﮲سطة.

يحدد الهدف التربوي نتائج التعلم المرغوبة 
من خالل توضيح المهارات والمعارف التي 

من المتوقع أن يكتسبها المتعلمون 
ويكونوا قادرين على استخدامها في نهاية 

تجربة التعلم.



أفكار عن تفصيل 
وتكسير الهدف 

التربوي

﮵ى المسوى الذي (ال﮳حلسات)، �
﮶سر الهدف الروي أ﮲صا ٕالى 

مسوى حق ال﮳حة ومؤ﮶سر 
ال﮳حاح

مال: عد م﮲ں 1 ٕالى 10 دون أ﮲حطاء
ركب الصور لطور لم م﮲ں 3 دأق 

أواع كسر االٔهداف:
﮶سمول: م﮳حموع االٔهداف الص﮲عرة حق ●

الهدف االساس﮵ى. (أهداف المعسكرات)
درج  ﮵ى المسوات (مصوة ﮶سم﮶سر)●
هدف ص﮲عر أم مؤ﮶سر؟ هرق ﮵ى ٕاه؟●



مراجعة أهداف 
البرامج

طرة العمل المرحة: 
ٕاما اال﮲طالق م﮲ں االهداف المو﮳حودة، أو الدء م﮲ں ●

الصر ﮶م مرا﮳حعة ما حج ﮵ى ﮲صوء االٔهداف 
الدمة.

، الو﮶أق - 3 م﮳حموعات عمل على ال3 رامحج
الالة:

أهداف ﮶سم﮶سر 17 و﮶سم﮶سر 18 ●
أهداف المعسكرات ●
دكة (﮶﮴س﮲عل ا﮲طالا م﮲ں إالطار العام ●

ال﮲ٔصف). 

﮳حمع: وصلا ٕاله؟ أسلة؟ مواات، حا﮳حات -
محا﮳حة ما﮶سة ٕال﮲ح…. 

المراجعة قد يكون معناها:
إضافة هدف-
اختيار من ضمن األهداف (نوقع هدف)-
تغيير في المؤشرات أو االهداف -

الصغنونة
تغيير جذري...؟ :) -



Good luck :)


