4ـ التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة :
 1/4استراتيجية التعليم والتعلم :
 1/1/4توافر استراتيجية للتعليم والتعلم :
تعتمدددلعملعم ادددلعملتع امادددلعستلا ادددلعمحدددتامتاطاتتعتدتدددتععم مدددت عمتعدددلل عل دددتع ع اددداع
ملتق ادددلععلاتادددلعملسددداممألعسطمادددلعمة حدددت عملع مادددلعستلا ادددلعم اطدددتعاسدددتاعملمعمدددتااا ع
تملف دددت ا عسمعددداعا دددئعمدددلماعمتلدددلعادددت عوعتعملتدددئعتتماددد عم تمدددلعت دددتااعملتع دددا ع
ايعضتءعمعتاااعمالاتمتلع .ع
ت دددلعكدددتاععادددئعرادددلملعمحدددتامتاطالعملتع دددا عتملدددتع عادددللعمددد ع اضدددتءع الدددلع
ملتددددلاالعتمل الددددلعملمعتت ددددلعتممل دددديعمال حددددت عملع ماددددلعتااضدددد تعتم ت كددددت تع
مدددلعماضدددتءعمط دددلعملا ادددلعوعتتددد عماتمدددتلعمحدددتامتاطالعملتع دددا عتملدددتع علا ادددلع
ملف ت عملطما لعم عمط لعملا العسط حتهعا ع()11عستتااخع2114/6/22ع ع
تتاتازعمإلحتامتاطالععا ئع:ع ع
 .1ملتاتمددددد عسدددددا عمطمتادددددلعملع دددددت ع(مل تعددددددلعستلتعدددددما

ع عمإل حددددددت الع

تمإلطتمتااددل ع عمةحتحددال ع عملمحددت ل ع عملع ددت عمل لحددال ع عملدتح د عم ل دئ ع ع
ملت ساقالع) .ع
 .2ملتأ ادددد علحددددتاعملعمدددد عملمد دددديعتمإل امددددئعسمحددددتت عت ددددتالعمتماددددزعاددددئع
مطت عملعمتا عتملف ت عتمللااتا .ع
 .3مدددددت عملتع دددددا عتملدددددتع عاددددديعملا ادددددلع:سدددددد عادددددالعع–عسدددددد عمطتمدددددتايع
ادددداتلعام اددددلع–علعدددد عماللتماع–عملتع ددددا عماللاتات دددديع–عملددددتع عستلم د ددددلع
–عملمدتضدددددا عملفعتلدددددلع–عتع دددددا عمال دددددام ع–عملدددددتع عملت تاحددددديع–عملتدددددلااستتع
ملطمتااددددلع–عملتقاددددا عملمددددزلت ع–عملعدددداتلع–عددددد عملمكددددا تع–عملزاددددتامتع
ملمالم اددددلع–عمالاتكددددتلعتملسددددد ع–عملمكدددداتاتتع–عملددددتع عملتعددددتت يع–عملددددتع ع
ملددددد متيع–عمللامحدددددلعملعم ادددددلع–عملم ت كدددددلعتملددددددتماع–عملععدددددلعملددددد
ملمدتضامتعتملكاحع.ع

يع–ع

 .4مل لدددددلعمللم اددددلعل ا اددددلعتملممتاحددددلعملفع اددددلعل تع ددددا عتملددددتع عتملتد ادددد ع
ملسالددددئعإلحددددتامتاطالعملا اددددلعتت تسق ددددتععمددددلعالاددددلعتاحددددتللعملا اددددلعتملسدددداممألع
ملتع امادددددددلعتملمقددددددداامتعمللامحدددددددالعترحدددددددت

ع امءعمل ددددددد

عسماد تدددددددئع

ملساتلتااتلعتمللامحتتعملع اتع.
 .5كمتلالعتحتل عتقا عمل

.

 2/1/4مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم :
تددد عمامطعت دددتعمددد ع سددد علط دددلعمامطعددديعماادددزعضدددمت عملطدددتل عسطتمعدددلعد دددتم ع
ادددددديعزاددددددتا عملمدتاددددددتوعاددددددتميعمةاسعددددددتءعملمتمادددددداع2115/4/8عتمل مددددددالع
ملمتمااع2115/4/9عتات تعمل ط لعا ئعمل دتعملتتليع :ع
.ل.عمعدددددددد فيع حددددددددمتاا عمةحددددددددتت عسا اددددددددلع لحددددددددلعملم ااددددددددلعطتمعددددددددلع
د تم "الاحتً" ع
.ل.عمدملعتدالعمةحتت عسا العملف ت عملت ساقالعطتمعلعد تم ع"اضتمً" ع
.ل.ع سا عاسلعملح عمةحتت عسا العملتاسالعملف العطتمعلعد تم ع"اضتمً" ع
.ل.عامتالعازاعمةحتت عسا العمة تعتلعملم زليعطتمعلعد تم ع"اضتمً" ع
(ماااعتقاااعلط لعملمامطعلع) ع
تطدددددتاععماتمدددددتلع لادددددهعل مامطعدددددلعمللتاادددددلعالحدددددتامتاطالعملتع دددددا عتملدددددتع ع
تملتدقددددداعمددددد عت ساق دددددتعتتددددددلال تعلتاادددددتعاددددديعضدددددتءعتددددددلا عملمقددددداامتع
تملساممألعع ع
 3/1/4أساليب التعليم والتعلم  :ع
تتدتدددت عرحدددتامتاطالعملا ادددلعا دددئع مدددت عادددل عل دددتع عمل اددداعتق ادددل عوعداددد عتتحددد ع
ساعدددلعمللامحدددلعسسددداممألعتمقددداامتعمة حدددت عملع مادددلعملم ت فدددلعستطدددتلع مدددت ع اددداع
تق الادددلعل دددتع عتعتمدددلعاددديع س دددتعا دددئعملدددتع عملددد متيعترسدددامزعملم دددتامتعمإلسلماادددلع
سكددددا عتعددددماميعاددددالععتادددد لععمدددد ع دددد
ملف العملمت ععلع.ع

ع امددددت عطمتااددددلعلت فادددد عملمكدددداتاتتع

داددد عا فدددالعاددد ع تلددد عسفادددا عتعدددمامالعتدتدددت عملدددئعتتطادددهعتت دددتااعا ت دددلعاددد ع
مال ددداا عامدددتعاقدددت عستلتدددلاالعل مقدددااعملتمددددلعاااددداعمددد عمالحدددتت عاعددد عادددلل ع
ملدددددئع11ع ادددددئعسعدددددلعملمقددددداامتعوعت دددددلعات ددددد عملت فاددددد عل تعدددددما عاددددديعسعدددددلع
ملمقدداامتعملددئعمكددتامعع الدداعم د ع تل د عادديعملعم د عملف دديعملتمدددلعممددتعاعددززعملددتع عع
ملتعدددددتت يعتت مادددددلعم دددددتامتعمل ددددد
مل دددد

عمإلسلماادددددلعاددددديعمطمتادددددتتعاكدددددتاععاا دددددتع

عملمتماددددزت عط سددددتعملددددئعط دددد عمددددلعمل دددد

عملمتعلددددات عتملتدددديعتدفددددزعادددديع

ملت ساددداعملمستكددداعتملمتتسعدددلعمددد عماضدددتءع الدددلعملتدددلاالعتمل الدددلعملمعتت دددلعملدددتع ع
ستلم د ل ع
اأحدددتلا عتع دددا عملفددد عتملعمدددتا عتعتمدددلعماتمدددتلمعا ادددتعا دددئعمال مدددت ع اددداعملتق الاددددلع
دادددد عتت ددددت عمةااددددتاعملتعددددمامالعتا فددددالعادددد ع تلدددد عسفادددداعا ت ددددلعادددد عاادددداع
مال ددداا عتتت دددت عمل سدددامتعملتدددئعادعددد عا ا دددتعمل تلددد عا دددلعتتمعددد هعمدددلعادددللع
اسادداعمدد عماضددتءع الددلعملتددلاالعوعت ددلعتدد عمطددامءعلامحددلعمتلاددلعمدد ع دد

عدعدداع

ماضددددتءع الددددلعملتددددلاالععال مددددت عملددددتع عملم ت فددددلعملماتس ددددلعسددددتلمقاامتعملم ت فددددلع
ملتيعالاحت تعا ئعمحتت عمة حت عملع مال ع
ت ددددلع حددددفاعتد ادددد عمحددددت

عملددددا ععادددد عدعدددداعل مقدددداامتعمللامحددددالعملماتس ددددلع

سأ مدددت ع اددداعتق الادددلعاددديعملتع دددا عتملدددتع عسماد تددديعمل قددد عتملسادددتلتااتلعوعتملتددديع
مادددد عمدددد ع

ل ددددتععتدلاددددلع حددددتامتاطاتتعملتع ددددا عتملددددتع عمةالدددداعت ساقددددتعا ددددئع

محتت عملت ععتتعملم ت فلعع ع
امع ددد عملمقددداامتعت دددت عسإحدددت لم ع حدددتلا ع اددداعتق الادددلعل تع دددا عتعتكدددطالعمل ددد

ع

ا دددئعملدددتع عملددد متئعترادددلملعمةسددددت عتعملمع قدددتتعتد قدددتتعم ت كدددلعتت مادددلعم دددتامتع
مإلتعددددت عتمال دددد

عا ددددئعكددددسالعملمع تمددددتتعمللتلاددددلعتعرحددددت لم عملدتحدددد عم لددددئع

رضدددتالعملدددئعمل دددااعملتق الادددلعادددئعملتدددلاالعمددد ع ددد

عملمدتضدددامتعتملدعددد

ع

ملعم الع .ع
تاددديعر دددتاعتفعاددد عمحدددتامتاطالعملدددتع عملددد متيعتت مادددلعلتاعملتا تلتطادددتعملدلالدددلعاددديع
راطتلع مت عملمقاامتعمل االعملئعملعتا عماللاتات العوعل طلع :ع

-1ععتددد عتدتاددد عمقدددااعتدددتااخعملفددد عملعدددت عل فا دددلعمالالملادددلعسسددداممألععع(عملعمدددتا ع–ع
ملف ت ع–عمللااتاعع)ع ع
-2عمقااعتتااخعملت ع

ع(ملفا لعمللتلللعتعتااعكعسلعملتعتااعطلماعع)ع

-3عمقااعتا تلتطاتعمل تمتتع(ملفا لعمللتلللعتعتااعكعسلعملتعتااعطلماعع)ع
-4عامدددتعتددد عتدتاددد عمقدددااعتمددددلعام ددديعاددديعتطاسدددلعةددددلعمةحدددتت عسقحددد عملعمدددتا ع
لتدتا عمقااعام يع"عمتل عملم تاعمل لحيع"عرلئعمقااعرلاتات ي
-5عمقددددااعتعددددمامتتعملددددلااتاعملت فا اددددلع(ملفا ددددلعمللتللددددلعلااددددتاعكددددعسلعملعمددددتا ع
مللم ال)
 امدددتعتددد عم كدددتءععتددددل عا مادددلعل تع دددا عتملدددتع عتملتتلاددداعمط دددز عسدددتةلتمتعتملعدددللعمل زمددددلعال تددددت عمقدددداامتعام اددددلعادددديععددددتا عملاتات اددددلعودادددد عاقددددت عمةحددددتت ع
ستحدددطا عمقدددااوعملعم ددديعاددديع

دددتمتعت فا ادددهعم طادددلعاتعدددالعمددد ع

ل دددتعمل تلددد ع

ا دددئعمدتدددت عملمقدددااعملعم ددديعسكدددا عماحددداعتاددديع متعملت دددتعاعدددلعتدددلاا عام ددديع
ا دددئعملت فاددد عاعدددززعمددد عمحدددتامتاطالعملتددددت عمددد ع دددت عملتع دددا عملتق ادددل عملدددئعملدددتع ع
ملدددد متئعتماللاتات ددددئعتطددددتاععمالاددددلملعالعددددلماعملمقدددداامتعملعم اددددلعادددديععددددتا ع
ملاتات ال
ععععععتعاماددددد عل تددددددل عتقدددددلا عمل دددددلمتتعمل زمدددددلعال تدددددت عملمقددددداامتع(ملعم ادددددل)عع
ل ا اددددتتعملف اددددلعملممتل ددددلعوعتتتلادددداعملتددددام عملف ددددئعتمللقددددتائعل ا اددددلععادددديععددددتا ع
ملاتات الع ع
وتتوووووافر لال ليووووة معووووادر للووووتعلم لمووووا يووووتاللم موووو أ مووووا وأسوووواليب الووووتعلم
عملا اددددلعا ددددئعااددددلعافددددتء عملس اددددلعملتدتاددددلعل ساددددلع

المسووووت دمة دادددد

تدددددا

ملتع امالعس تعم ع

عتتاااعملتحتل عمللماملعل تع ل طلع :ع

 ع تاددددددتتعمدتضددددددامتعمت تاددددددلعتت تحدددددد عمددددددلعماددددددلملعتتزاددددددلعمل ددددددتملطلمت عمللاحالعع

ع

 -ستلا اددددلعمحدددددتلات تتعتمامحدددد ع( تا ا دددددتت)عمت تاددددلعتاددددداعملت عدددد

عادددددت ع

محددددت لمم تعمدددد ع سدددد عاتاددددلع سددددلعملا اددددلعتادددداعملمددددتملعمللامحددددالعملمقدددداا ع
تتت تح عمحتدلعمإلحتلات تتعتملمامح عملعاللعمل
 -تدددد عمددددد

عايعا ع ح ع ع

عتتطلاددددلعطماددددلعملقتاددددتتعمللامحددددالعتمالحددددتتلات تتعتتط از ددددتع

ستالط ز عتملمعلمتعمل زملعلاالعافتء عملعم العملتع امالع ع
 تدددد عتط اددددزعملددددتااعملتع اماددددلعملمحددددتدلللع(عمال عددددلعتملعددددامللع–عمل دددددتعمل زايع–عمعم عملتاما ع–عتدل عملمت تت ع)عتطتاععتك ا ت.

