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لمقاربات تصمیم اإلطـــار المفاھیمي •
 والمصطلحات العائدة لھاالمنھج  

عنوان 
 البحث

بناء  ۲۰۱٦أجریت الّدراسة في خریف •
على طلب المركز الّتربوّي للبحوث 

 واإلنماء وبتمویل من یونیسف

إطار 
 البحث



مراجعة األدبّیات الّتربوّیة الّتطبیقّیة •
 والّنظرّیة المتعلّقة بتصمیم المناھج

إقتراح إطار مفاھیمي للّتعریف بمقاربات •
 تصمیم المناھج

الّتوصیة بإعتماد تصمیم للمناھج وھندسة •
بالتالؤم مع األبحاث الّتربوّیة ومراجعة 

 الّنصوص اإلدارّیة والقانونّیة

ھدف 
 البحث
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 .مراجعة وثائق المركز الّتربويّ •
مقابالت استعالمّیة مع رؤساء األقسام •

 األكادیمّیة في المركز
مراجعة األبحاث الّتربوّیة حول مقاربات •

 تصمیم المناھج والمصطلحات المتعلّقة بھا

منھجّیة 
 البحت
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 التربوّي في لبنان، الّنھوض :  خّطٍة عشرّیةمشروع
المركز الّتربوّي، ( ، واإلنماءللبحوث الّتربوّي المركز 
۱۹۹۳.( 

 الّتربوّي ، المركز "في لبنانالّنھوض الّتربوّي "خّطة
 ).۱۹۹٤الّتربوّي، المركز (، واإلنماءللبحوث 

 مراجع وزارة التربیة والمركز التربوي
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 وزارة الّتربیة الوطنّیة (لبنان في للّتعلیم الجدیدة ألھیكلّیة

، واإلنماءللبحوث الّتربوّي ، المركز والّشباب والّرّیاضة
۱۹۹٥.( 

 المركز الّتربوّي، (أھداف المناھج لكاّفة المواد والمراحل
۱۹۹۷.( 

 مراجع وزارة التربیة والمركز التربوي
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 الّتربوّي، المركز (لكاّفة المواد والمراحل المناھج

۱۹۹۷.( 
 ۱۹۹۹الّتربوّي، المركز (أسس الّتقییم ومبادئھ.( 
 دلیل الّتقییم لكاّفة المواد والمراحل. 
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 المركز الّتربوّي، (المقاربة بالكفایات الّصیغة المنّقحة

۲۰۰۳ ،۲۰۱٦( 
 في لبنان للعام  والّتعلیم للتربیة الّتوّجھات االستراتجّیة

 )۲۰۰۰وزارة التربیة والتعلیم العالي، (
National Educational Strategy in Lebanon: 

Vision Document MEHE, 2006) 
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 ۲۰۰۹(معجم الكفایات( 
Quality Education for Growth: National 

Educational Strategy Framework )(MEHE, 
2010 

Action Verbs Physics, Chemistry and Life 
Sciences (MEHE & CERD, 2012) 
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 المركز (تقاریر ورش العمل حول تحدیث المناھج

 )۲۰۱٥الّتربوّي، 
 كلمة رئیسة المركز الّتربوّي في منتدى الّتكنولوجیا

 )۲۰۱٦عویجان، (
 

 مراجع وزارة التربیة والمركز التربوي
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بناء المنھج حول سمات المتعلّم 
ضرورة الّترابط المنطقي العامودي ضمن الماّدة 
ضرورة الترابط المنطقّي األفقي بین المواد 
توحید المصطلحات المتعلّقة بالمناھج 

 دراسة مستندات المركز التربوي ووزارة الّتربیةاستنتاجات للتنفیذ مبنیة على 
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 مبنّیة على (ضرورة الّتالؤم بین المقاربة للمناھج

المحتوى واألھداف المتعلّقة بالمحتوى والمقاربة للّتقییم 
 )مبنّیة على الكفایات(
 تطویر تعریف نظرّي وتعریف إجرائّي للكفایة، إعادة

 النظر في صیاغة الكفایات وفي نوعّیتھا
 توضیح منظومة الكفایة بإضافة مؤّشرات إجرائّیة

 )األداءات(للمعارف والمھارات 
 

 دراسة مستندات المركز التربوي ووزارة الّتربیةاستنتاجات للتنفیذ مبنیة على 
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 Strategic Plan Document (LAES, 2006) 
Support to the Lebanese Education Reform: 

Citizenship Education Europe 
Aid/131916/M/ACT/LB (LAES, 2013) 
Exploration of the design process and content of 

grade one Lebanese official Arabic Curriculum 
(Hashwe, 2016) 

 الّدراسات المحلّیة
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Qualitative Evaluation of the Lebanese Science 

Curriculum at the Second Cycle of Basic Education 
(Beydoun, 2002) 
Disparity between Ideals and Reality in Curriculum 

Construction: The Case of the Lebanese English 
Language Curriculum (Shaaban, 2013) 
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 بین الّتجانس الّداخلّي العام لضمان الّتعلیم مناھج تعدیل

 أھدافھابھا والّطریقة الّتي صیغت بنیتھا 
 األھداف العاّمة واألھداف الخاّصة بین الرّبط إحكام

 المراحلوأھداف 
 الّتقییمبین أھداف المناھج ونظام الّربط إحكام 
 في " الخط المباشر المستقیم" إعادة النظر في مقاربة

 المناھجوضع 

 الّدراسات المحلّیةعلى نتائج للّتنفیذ مبنّیة استنتاجات 
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 والمدىتوازن بین المحتوى إقامة 
 بلغة والعلوم المتعلّقة بتعلیم الّرّیاضّیات تناول المشكالت

 أجنبّیة
 في إكتساب المھارات الّتقّدم لقیاس الّتقییم تصمیم

 والفھموالمعرفة 
 بالمناھج الّشركاء المعنّیین رسم شراكة فّعالة بین جمیع

 وتطویرآلّیات الّتعاونتصمیم المناھج دلیل من خالل 
 
 
 
 
 
 

 الّدراسات المحلّیةعلى نتائج للّتنفیذ مبنّیة استنتاجات 
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 الّتربويّ في المركز اللّغة العربّیة رئیس قسم 
 الّتربويّ في المركز اللّغة اإلنكلیزیة قسم رئیسة 
 الّتربويّ الفرنسیة في المركز اللّغة قسم رئیسة 
 المشتركة ورئیس قسم علوم الحیاة في المركز األكادیمّیة األقسام منّسقة

 الّتربويّ 
 الّتربويّ في المركز االجتماع واالقتصاد قسم رئیسة 
 الّتربويّ المركز المدنیة في قسم التربیة رئیسة 
 الّتربويّ قسم الفنون في المركز رئیسة 
 األساسیة في دار المعلمینالموارد الفني عن إحدى مراكز المسؤول 

 والمعلمات

 المقابالت مع الفعالّیات األساسیة
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 الّتصمیم األماميّ 

 الّتصمیم الوسطي

عملّیة  المحتوى
الّتعلیم/الّتعلّم  المخرجات 

عملّیة 
الّتعلیم/الّتعلّم  

 المحتوى

 المخرجات

 
 
 
 
 

 الّتصمیم العكسي

 المخرجات

 المحتوى

عملّیة 
الّتعلیم/الّتعلّم  

۲۰۱۳مقاربات تطویر المناھج رشردز    
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 إطار كفایات / مالمتعلّ مّتفق علیھ لسمات  تصّوروضع

 للمتعلّم
 شبھ (اعتماد مقاربة لتصمیم المناھج قائمة على الكفایات
 )  جماعإ
 مصطلحاتھاتوحید مقاربات المناھج و 

 المقابالتعلى نتائج للّتنفیذ مبنّیة استنتاجات 
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 ّغاتنات اللّ وافق حول مكوّ تأمین الت 
 ّة جرائیّ وافق حول مجاالت العلوم واالفعال اإلتأمین الت

 اتجة عنھاالنّ 
 ّین بمراجعة المناھج وكتابتھا على تدریب جمیع المعنی

 تصمیم المناھج ومقارباتھا

 المقابالتعلى نتائج للّتنفیذ مبنّیة استنتاجات 
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English French Arabic 
Skills Compétences  المحاور
Listening Compréhension et expression 

orales المحادثة والقراءة والمحفوظات 

Oral Communication Lecture et compréhension des 
documents écrits التعبیر الشفھي والكتابي والقواعد 

Written communication Communication écrite النسخ واالمالء والخط 
Reading Connaissance de la langue  
Cultural Awareness   
Thinking and Study Skills   

 



 
 

 المقابالتعلى نتائج للّتنفیذ مبنّیة استنتاجات 
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Biology 

Using 
knowledge 

Applying 
scientific 
method 
Mastering 

experimental 
techniques 

Communicating 
scientifically 

Chemistry 

Applying 
knowledge 

Reading & 
interpreting 

scientific diagrams 

Conducting 
experiment 

Explaining physical 
science phenomena 

in every day life 

Communicating 

Physics 

Applying knowledge 

Exploitation of a diagram 

Realization of an experimental 
protocol 



 
 
 المناھجتطویر ة عملیّ في  فقيّ واأل العموديّ التآزر ضمان 
 في ما  بنانيّ یاق اللّ السّ تكییف مجاالت الكفایات ضمن

 غاتباللّ یتعلّق 
 ة الوضعیّ في اختیار  والعملّیة ةیققالدّ المعاییراعتماد

 المشكلة

 المقابالتعلى نتائج للّتنفیذ مبنّیة استنتاجات 
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The Process of Education (Bruner, 1966) 
An Introduction to Curriculum Research 
and Development (Stenhouse, 1975) 
A layers-of-necessity instructional 
development model (Tessmer & Wedman, 
1990) 

 األبحاث والّدراسات الّتربوّیة 
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Competency-based curricula – the big 
picture (Docking, 1994) 
Une pédagogie de l’intégration (Rogiers, X., 
2001) 
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How to design a training course:  a guide to 
participatory curriculum development 
(Taylor, 2003) 
Understanding by design (2nd edition) 
(Wiggins & McTighe, 2006) 
TESOL Quarterly (Wiggins & McTighe, 
2006) 
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Schooling by Design (Wiggins & McTighe, 
2007) 
From the transmission of knowledge to a 
competence-based approach (Rey, 2008) 
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Understanding by Design (2nd edition) 
(Walters, & Newman, 2008) 
The language curriculum: a social 
contextual perspective (Graves, 2008) 
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Trying to understand curriculum in the new 
millennium (Niculescu, 2009) 
Leading curriculum development (Wiles, 
2009) 
Trying to understand curriculum in the new 
millennium (Niculescu, 2009) 
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Leading curriculum development (Wiles, 
2009) 
Curriculum 21(Jacobs, 2010) 
Une pédagogie de l’intégration. 
Compétences et intégration des acquis 
dans l’enseignement. (Rogiers & Deketele, 
2012) 
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Curriculum approaches in language 
teaching (Richards, 2013) 
Curricula and curricular analysis (Jonnaert, 
& Therriault, 2013) 
Using UbD to develop competency based 
curriculum (Waltman, n.d.) 
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Models of Curriculum (Mishra,n.d) 
Competency-based Education Helping All 
Kentucky Students Succeed (Kentucky 
Department of Education, 2013) 
Analysis of 100 years of curriculum designs 
(Gibson, L., 2013) 
Curriculum approaches in language teaching 
(Richards, 2013) 
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Curriculum approaches in language teaching 

(Richards, 2013) 
Mapping the big picture (Jacobs, 2005) 
The Curriculum Mapping Planner (Jacobs, & 

Johnson, 2005) 
Crafting enduring understandings and essential 

questions (David, 2007) 
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 على الكفایات المتالئمة مع سمات ة مبنیّ مقاربة اعتماد

 للمتعلّمینوإطار الكفایات المتعلّم 
 الثالث من ضمنھا سرد باللّغات تصمیم مناھج أدلّة وضع

 الّصلة بالمقاربة المّتبعةذات تفسیرّي للّتعابیر 
 الّشركاء تنظیم تدریب على تصمیم المناھج لجمیع

 المعنیین

تحدید معاییر الجودة لتصمیم المناھج: للّتنفیذخالصة استنتاجات   
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 لضمان للّتآزر العمودّي واألفقي بروتوكول وضع

 مصّممي المناھجبین الّشراكة الفّعالة 
 وتقییم )األصیل(الواقعي ألدلّة الّتقییم تقییم إطار وضع ،

 ومؤّشرات الّتقییم، المھّمات األدائّیة ومعاییر الّتقییم

تحدید معاییر الجودة لتصمیم المناھج: للّتنفیذخالصة استنتاجات   
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 الّتعلّمّیة لضمان تواؤم األنشطة وضع إطار لخّطة الّتعلّم

 الّتقییم وإطار الكفایاتمع 
 تغذّیة ومتینة وحلقات عضوّیة تأمین قنوات تواصل

 المناھجراجعة بین مراحل تطویر 

تحدید معاییر الجودة لتصمیم المناھج: للّتنفیذخالصة استنتاجات   
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 تصمیم یراعي معاییر الجودة المقترح 

۱المرحلة   

۲المرحلة   

۳المرحلة   

 الفھم من طریق الّتخطیط لمقاربة مبنّیة على الكفایات
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 المناھجھندسة 
 أستاذ محاضر في الجامعة األمیركّیة وخبیر تربويّ :  رؤوف غصیني. د

 



 

 ھندسة المناھج
 أستاذ محاضر في الجامعة األمیركّیة وخبیر تربويّ :  رؤوف غصیني. د

 



 

 ھندسة المناھج
 أستاذ محاضر في الجامعة األمیركّیة وخبیر تربويّ :  رؤوف غصیني. د

 



 

 ھندسة المناھج
 أستاذ محاضر في الجامعة األمیركّیة وخبیر تربويّ :  رؤوف غصیني. د

 



 إطار منھج وفق الفھم عن طریق التخطیط: اإلطار الكبیر واإلطار الصغیر
 األھداف التعلیمیة

 
 
 

 معاییر المحتوى

البرامج
فنون  تاریخ علوم فنون 

 اللغة
التربیة  ریاضیات 

البدنیة/ال
 صحة

التربیة 
التكنولوج

 یة

لغات 
 العالم

 

 

المقررات
10 المقّرر 7 المقّرر 4 المقّرر 1 المقّرر  

11 المقّرر 8 المقّرر 5 المقّرر 2 المقّرر
12 المقّرر 9 المقّرر 6 المقّرر 3 المقّرر 

 
 
 

 

 الوحدات

1 وحدة 
 

6 وحدة 5 وحدة 4 وحدة 3 وحدة 2 وحدة 

 
 أفھام المقّرر/ الموضوعأفھام المقّرر  أھداف، معرفة، أفھام، مھارات، أسئلة، مھّمات، أدلّة أخرى

 
 

 

مھارات ومقاییس على 
 مستوى البرنامج

أفھام، أسئلة، عادات عقل، مھارات، مقاییس لمستوى األداء عبر 
   

 

أسئلة أساسیة  أفھام عاّمة باقیة
 عاّمة

األسئلة األساسیة للمقّرر / 
 الموضوع الدراسي

 أفھام المقّرر/ الموضوع
 

مھارات ومقاییس على 
 مستوى المقّرر
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