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 جمال الوثيقة  .1
يعد التصميم التعليمي من أهم األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات التعليمية و التدريبية حيث أن تصميم احملتوى العلمي 

اصة يف أتهيل الطالب و لذلك أولت جمموعة زاد و التدرييب  يعكس الفلسفة التعليمية  للمؤسسة و اختياراهتا اخل
إهتمام خاص بعملية التصميم التعليمي و خصصت له موارد بشرية و مادية يف مجيع براجمها مبا يضمن حتقق معايري 

 اجلودة املطلوبة يف احملتوى العلمي و التدرييب املقدم. 

رات و احلقائب التعليمية يدعم حتقيق النزاهة وجود سياسات وإجراءات واضحة لتصميم و تطوير الوحدات و الدو 
األكادميية عن طريق توحيد معايري التقييم و توفري منهجية حمايدة لتقييم جمهودات وأعمال الطالب تعتمد على حتقيق 

ور الطالب للمخرجات التعليمية املطلوبة ويزيد فيها االعتماد على الطرق الكمية اجملربة و املوحدة لتقييم أداء و تط 
 الطالب. 

يعد التصميم التعليمي هو أحد أهم األدوات اليت تعتمد عليها جمموعة زاد  للتخطيط للحصول على االعتمادات 
الرمسية واملهنية حيث يتم يقوم الفريق التصميم التعليمي مبراجعة كافة متطلبات االعتماد من اجلهات الرمسية واملهنية 

 سواء كان لربامج جديدة أو حتديثات على برامج قائمة.   عند القيام أبعمال التصميم التعليمي

يعمل فريق اجلودة أيضا على بناء قائمة تدقيق حمدثة دائما ابملعايري اليت جيب أن يسري عليها فرق تصميم و تطوير و 
 نشر احملتوى العلمي و حتتوى قائمة التدقيق على العناصر اآلتية:  

متطلبات املعاصرة للتأكد من حداثة احملتوى و مواكبته للمستجدات و ما يستحدث من أفضل املمارسات  ●
 التعليمية و املهنية. 

 املتطلبات القيمية للتأكد من توافقية احملتوى مع املنظومة القيمية و األعراف احمللية السائدة.  ●
 الوطين و املهين و األكادميية اليت تطلبها جهات اإلعتماد إلجازة احملتوى    االعتمادمتطلبات   ●

 النزاهة األكادميية  على مجيع الربامج التعليمية و التدريبية املقدمة من جمموعة زاد .   إجراءاتسياسات و    تنطبق
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 األدوار و املسئوليات   .2
سسية  يشارك فيها مدراء الربامج و  أعضاء هيئة التدريس و تصميم واعتماد الربامج العلمية والتدريبية هي عملية مؤ 

املكتب العلمي و فرق التصميم التعليمي و اجلودة ابإلضافة إيل اإلدارة العليا و املكتب االسرتاتيجي جمموعة زاد . 
 يوضح اجلدول التايل توزيع األدوار واملسئوليات لتصميم واعتماد الربامج العلمية والتدريبية :  

مدير  نشاط /  املهمة ال
 الربانمج  

هيئة  
 تدريس 

املكتب 
 العلمي 

التصميم  
 التعليمي

فريق  
 اجلودة 

فريق  
التصميم  

 الفين 

اإلدارة  
 العليا  

تقدمي مقرتح برانمج 
جديد أو حتديث 

هيكلي على برانمج 
  قائم  

  مشارك مشارك  مسئول مشارك  مسئول
 مشارك  

برانمج تعليمي إعتماد  
جديد أو حتديث 

هيكلي على برانمج 
     قائم  

 مسئول      

التصميم اهليكلي  
 للربانمج  

 إستشاري  مشارك  مشارك  مشارك  مشارك  مسئول

إعتماد التصميم 
 اهليكلي للربانمج 

 مسئول  مشارك   إستشاري  

التصميم اهليكلي  
  لوحدات الربانمج    

   مشارك  مشارك  مسئول مشارك  إستشاري
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مدير  نشاط /  املهمة ال
 الربانمج  

هيئة  
 تدريس 

املكتب 
 العلمي 

التصميم  
 التعليمي

فريق  
 اجلودة 

فريق  
التصميم  

 الفين 

اإلدارة  
 العليا  

إعتماد التصميم 
اهليكلي لوحدات 

 الربانمج 

   مشارك     مسئول

تصميم الوحدات 
 التعليمية  

  مشارك  مشارك  مسئول مشارك   مشارك  مشارك 

بناء قائمة تدقيق 
 معايري احملتوى التعليمي 

 إستشاري إستشاري مسئول إستشاري مشارك   إستشاري إستشاري

تطوير احملتوى التعليمي 
 الرقمي  

  مسئول إستشاري مشارك   إستشاري إستشاري إستشاري

إعتماد احملتوى 
 التعليمي الرقمي 

    مسئول إستشاري إستشاري إستشاري مسئول

التحديث الدوري 
للمحتوى العلمى 

 للدورات 

  إستشاري إستشاري إستشاري إستشاري إستشاري مسئول

إعتماد الربامج 
التعليمية من اجلهات 

 الرمسية و املهنية 

  إستشاري مشارك   مشارك   مشارك   إستشاري مسئول 
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 إجراءات العمل   .3

 هيكلي على برانمج قائم  إعتماد تقدمي برانمج جديد أو إجراء تعديل   .3.1

 دورة العمل  .3.1.1
 علىيصف الشكل التايل بصورة فوقية دورة العمل اخلاصة إبعتماد تقدمي برانمج جديد أو إجراء تعديل هيكلي  

 برانمج  قائم 
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 اإلجراائت  .3.1.2
 توصيف املسئولية   اإلجراء 

تقدمي مقرتح برانمج جديد / 
 تعديل هيكلي على برانمج قائم

املكتب العلمي هو املسئول  ●
عن تقدمي مقرتحات الربامج 

التعليمية و التدريبية يف حالة ما إذا 
كان الربانمج املقرتح جديد أو غري 

 اتبع ألحد الربامج القائمة. 
مدير الربانمج هو املسئول عن  ●

تقدمي املقرتح يف حالة ما إذا كان 
هناك مقرتحات تعديالت هيكلية  

برامج قائم أو يف حالة ما إذا   على
كان الربانمج فرعا ألحد الربامج 

 القائمة     

يف حالة الربامج اجلديدة يقوم 
املكتب العلمي تقدمي دراسة مقرتح 

برانمج جديد. جيب أن حيوي 
 رتح العناصر اآلتية على األقل : املق

دراسة السوق و شرائح  ●
 العمالء 

تصور عام عن هيكل  ●
الربانمج التعليمي و  مكوانته و  

الفلسفة التعليمية املقرتحة يف 
 الربانمج 

 واملاديةاملوارد البشرية   ●
 لتقدمي الربانمج اجلديد  الالزمة

التسعري املقرتح يف حالة    ●
 الربامج مدفوعة األجر 

خطة زمنية مبدئية لتنفيذ  ●
 املشروع 

يف حالة الربامج القائمة يقوم مدير 
الربانمج بتقدمي مقرتح تعديل هيكلي  

و يشمل التعديل اهليكلي الصور 
 اآلتية : 

إضافة أو حذف مادة  ●
 دراسية من برانمج. 
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 توصيف املسئولية   اإلجراء 
تعديل حمتوي و هيكل  ●

%  50مادة دراسية مبا يزيد عن  
 من احملتوى.

تعديل عناصر التقييم يف    ●
%  25مادة  دراسية مبا يزيد عن 

. 

يقوم مكتب التخطيط االسرتاتيجي  مكتب التخطيط اإلسرتاتيجي  مراجعة املقرتح 
التابع لإلدارة العليا مبراجعة 

مقرتحات الربامج اجلديدة أو 
مقرتحات  التعديل اهليكلي يف 

الربامج القائمة و التأكد من وجود 
 القدر الكايف من املعلومات للتقييم . 

طلب مزيد من املعلومات من 
  مقدم املقرتح  

حالة ما إذا كان ينقص املقرتح  يف    مكتب التخطيط االسرتاتيجي
املقدم بعض املعلومات الالزمة  يقوم 

مكتب التخطيط االسرتاتيجي 
بطلب مزيد من املعلومات من مقدم 

 الربانمج. 
تقوم اإلدارة العليا بتقييم املقرتح  اإلدارة العليا  تقييم املقرتح 

خالل إجتماعات التخطيط 
اإلسرتاتيجي و التأكد من موافقة 

ح ألهداف جمموعة زاد و املقرت 
 أولوايهتا االسرتاتيجية.   

يف حالة ما إذا قررت اإلدارة عدم  اإلدارة العليا  إرجاء املقرتح 
مالئمة املقرتح ألولوايت اإلدارة 
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 توصيف املسئولية   اإلجراء 
العليا أو إمكانياهتا احلالية يتم إرجاء 
تنفيذ املقرتح مع تسجيل املقرتح و 

قرار جملس اإلدارة يف حماضر 
 تخطيط االسرتاتيجي.     اجتماعات ال

يف حالة ما إذا كان املقرتح لربانمج  اإلدارة العليا   تعيني مدير الربانمج   
جديد تقوم اإلدارة العليا بتعيني 

مدير للربانمج يتوىل مسئولية إدارة  
الربانمج و حتقيقه ألهداف اإلدارة  

 العليا. 
انمج ابلبدء يف تنفيذ يقوم مدير الرب  مدير الربانمج    تنفيذ الربانمج 

الربانمج وختصيص املوارد البشرية 
 واملادية لتنفيذ الربانمج؟ 
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 و تطوير برانمج تعليمي  تصميم .3.2

 دورة العمل  .3.2.1
 الشكل التايل بصورة فوقية دورة العمل اخلاصة بعملية تصميم و تطوير برانمج تعليمي يصف  
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 اإلجراائت  .3.2.2
 

 توصيف املسئولية   اإلجراء 
يقوم مدير الربانمج مبشاركة املكتب العلمي  مدير الربانمج  التصميم اهليكلي للربانمج 

و التصميم التعليمي و مكتب اجلودة.بناء 
التصميم اهليكلي للربانمج متضمنا العناصر 

 التالية كحد أدىن: 
 تعريف عام.  ●
 الفئات املستهدفة.  ●
 متطلبات القبول.  ●
 األهداف التعليمية.  ●
 املخرجات التعليمية.  ●
 طرق و أساليب التدريس  ●
 طرق و أساليب التقييم.  ●
 املواد التعليمية املقدمة  ●
الوحدات /  الدورات املتضمنة يف  ●

 الربانمج. 
عدد الساعات املعتمدة لكل دورة )يف  ●

 حالة الربامج األكادميية(. 

تقوم اإلدارة مبراجعة التصميم اهليكلي   اإلدارة العليا  مراجعة التصميم اهليكلي 
للتصور الذي مت   توافقهللتأكد من  

 أساسه.   على الربانمج    اعتماد
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 توصيف املسئولية   اإلجراء 
يف حالة وجود أي مالحظات لإلدارة   اإلدارة العليا  طلب تعديل على التصميم 

العليا على التصميم املقدم، تقوم اإلدارة 
إبرسال التصميم اهليكلي للربانمج ملدير 
الربانمج للتعديل عليه مبشاركة املكتب 
العلمي و التصميم التعليمي و مكتب 

 اجلودة.

تصميم ال  ابعتماد تقوم اإلدارة العليا   اإلدارة العليا  إعتماد التصميم اهليكلي 
اهليكلي بعد مراجعة التصميم املقدم و 

التأكد من حتقيقه لألهداف العامة 
 للربانمج وفقا لتصور اإلدارة العليا. 

إصدار نسخة معتمدة من 
 التصميم اهليكلي  

يقوم مدير الربانمج إبصدار نسخة  مدير الربانمج 
معتمدة من التصميم اهليكلي تكون هي 

صميم  املرجع الرئيسي لعمليات الت
 التفصيلي و تطوير الربانمج . 

التصميم اهليكلي لوحدات 
 الربانمج 

يقوم فريق التصميم التعليمي ابلتصميم  فريق التصميم التعليمي 
اهليكلي لوحدات الربانمج متضمنا 

 كحد أدىن :   التاليةالعناصر  
 عدد الساعات اإلمجالية   ●
 واحملاضراتعدد ساعات التدريس   ●
 عدد ساعات األنشطة و التدريبات  ●
 املخرجات التعليمية  ●
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 توصيف املسئولية   اإلجراء 
ربط املخرجات التعليمية بتصنيف  ●

األهداف التعليمية وفقا ألحد مناذج 
تصنيف األهداف التعليمية مثل 

 تصنيف بلوم. 
 طرق التقييم لكل خمرج تعليمي     ●
 خطة التعليم األسبوعية      ●

يقوم مدير الربانمج إبعتماد تصميم  مدير الربانمج  إعتماد تصميم وحدات الربانمج
 وحدات الربانمج مبشاركة فريق اجلودة.  

يقوم الفريق الفين وتطوير الوحدات التعليمية  الفريق الفين  تطوير احملتوى الرقمي التعليمي 
وفقا للتصميم التعليمي مع التوافقية مع  

قائمة تدقيق معايري املعاصرة و املعايري القيمية 
 و متطلبات االعتماد .   

يقوم فريق اجلودة مبراجعة احملتوى املقدم وفقا  فريق اجلودة  إعتماد احملتوى 
لقائمة التدقيق و التأكد من توافقية احملتوى  

مع معايري املعاصرة و املعايري القيمية و 
 متطلبات االعتماد .   

يقوم مدير الربانمج ابلعمل على أتهيل هيئة  مدير الربانمج  إدارة نشر و تعميم احملتوى 
الربانمج و متابعة فاعلية التدريس على  

 استخدام احملتوى يف العملية التعليمية.
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 حتديث برانمج تعليمي   .3.3

 دورة العمل  .3.3.1
 يصف الشكل التايل بصورة فوقية دورة العمل اخلاصة بعملية حتديث برانمج تعليمي  
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 اإلجراائت  .3.3.2
 توصيف املسئولية   اإلجراء 

ميكن اقرتاح حتديثات على برانمج  مجيع فرق العمل     تقدمي مقرتح التحديث 
تعليمي عن طريق أي عضو يف 
جمموعة زاد  و ميكن أن يكون 
اإلقرتاح منبثق عن مشاهدات 

خارجية خارج جمموعة زاد أو وفقا 
 ملشاهدات داخلية مبجموعة زاد .

الربانمج مبراجعة املقرتح و يقوم مدير   مدير الربانمج  مراجعة املقرتح 
 دراسته و تصنيفه و تعيني أولوية له. 

يقوم مدير الربانمج إبرسال كافة  مدير الربانمج  طلب معلومات 
االستفسارات و االستيضاحات 

اخلاصة مبقرتح التحديث إيل 
 صاحب املقرتح حبيث يتمكن من 

إدراج املقرتح يف قائمة مقرتحات 
 األحاديث 

يقوم مدير الربانمج إبدراج املقرتح يف  مدير الربانمج 
قائمة املقرتحات مع إمكانية دمج 

أو إدراجه املقرتح مع مقرتح أخر  
 كفرع من مبادرة خمططة . 

يقوم مدير الربانمج ببناء خطة  مدير الربانمج  بناء خطة حتديث الربانمج 
الفرتات الزمنية  التحديث . ختتلف  

خلطط التحديث وفقا لطبيعة 
الربانمج . الربامج ذات الطابع 

األكادميي أو اليت ترتبط الدراسة هبا 
أبوقات اثبتة حتدث فيها الربامج كل 
عام دراسي أما برامج التعليم املرن و 



 1.0تصميم و تطوير الربامج  العلمية و التدريبية  اإلصدار  

  16منننن16 صفحةن

 توصيف املسئولية   اإلجراء 
برامج تعليم األطفال ترتاوح دورة 

 شهور .    6إيل   3التحديث هبا من 
يقوم فريق التصميم التعليمي بتصميم  التصميم التعليمي  ت املطلوبة تصميم التحديثا

التحديثات املطلوبة مع إستشارة 
مدير الربانمج و هيئة التدريس و  

 املكتب العلمي و فريق اجلودة .   

يقوم الفريق الفين بتطوير التحديثات   الفريق الفين  تطوير التحديثات 
اة وفقا للتصميم التعليمي و مع مراع

التوافقية مع مع  قائمة تدقيق معايري 
املعاصرة و املعايري القيمية و 

 متطلبات االعتماد .   
يقوم فريق اجلودة مبراجعة احملتوى  فريق اجلودة  إعتماد التحديثات 

املقدم وفقا لقائمة التدقيق و التأكد 
من توافقية احملتوى مع معايري 
املعاصرة و املعايري القيمية و 

 تطلبات االعتماد .   م
يقوم مدير الربانمج بتطبيق    إدارة نشر و تعميم التحديثات  

التحديثات و تعميمها على هيئة  
 التدريس و فرق العمل ابلربانمج.  

 

 


