اصتشاتيجيخ التعليم و التعلم لكليخ طت األصنبن – جبمعخ المنصوسح
اعزشارٛغٛخ كهٛخ غت األعُبٌ نهزؼهٛى ٔ انزؼهى ْٗ رؾمٛك أًَبغ يخزهفخ يٍ انزؼهى ثًب ٚزُبعت يغ
انًخشعبد انًغزٓذفخ ٔ رًُٛخ انًٓبساد ٔ انمذساد انًطهٕة رٕافشْب فٗ خشٚظ كهٛخ غت األعُبٌ يٍ خالل :
 -1يغبػذح انطالة ػهٗ انزفبػم يغ انًصطهؾبد انطجٛخ ثشكم عٛذ فٗ ثذاٚخ دساعزّ يٍ خالل يمشس
رًٓٛذٖ ٚزى دساعزّ ف ٙثذاٚخ انؼبو األٔل نطالة انفشلخ االػذادٚخ.
 -2إكغبة انطالة انًٓبساد انؼًهٛخ فٗ انًشاؽم لجم اإلكهُٛٛكٛخ يٍ خالل رذسٚت انطالة فٗ انًؼبيم
( انزششٚؼ انٕصفٗ نألعُبٌ – انًٕاد انؾٕٚٛخ انًغزخذيخ فٗ يغبالد غت األعُبٌ -انؼالط انزؾفظٗ
نألعُبٌ انهجُٛخ ٔ انذائًخ -االعزؼبظخ انصُبػٛخ نألعُبٌ – رمٕٚى األعُبٌ )
 -3إكغبة انطالة انًٓبساد االكهُٛٛكٛخ يٍ خالل رذسٚت انطالة فٗ انؼٛبداد ( انؼالط انزؾفظٗ
نألعُبٌ انهجُٛخ ٔ انذائًخ -االعزؼبظخ انصُبػٛخ نألعُبٌ – رمٕٚى األعُبٌ – عشاؽخ انفى –غت انفى )
ػهٗ يٓبساد غت األعُبٌ انؼالعٛخ ٔ أٚعب يٍ خالل انزذسٚت انصٛف ٙنهطالة ف ٙػٛبداد غت
االعُبٌ -عبيؼخ انًُصٕسح ثًب ًٚكٍ نهطبنت ثبنكهٛخ يٍ انزؼبيم يغ انًغزًغ ف ٙيشؽهخ يجكشح يٍ
انذساعخ .
 -4رؾمٛك انزكبيم االفمٗ ٔانشاعٗ ث ٍٛانًمشساد داخم ثشَبيظ ثكبنٕسٕٚط غت ٔ عشاؽخ انفى األعُبٌ
ٔ إصانخ االصدٔاعٛخ فٗ انًٕظٕػبد ٔ اخزصبس انًُبْظ ٔ انزأكذ يٍ أٌ انًؾزٕٖ انؼهًٗ نهًمشساد
انًخزهفخ ٚشزًم ػهٗ انًؼبسف ٔ انًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انزؼهى دٌٔ ٔعٕد يب ٚزى رذسٚغّ ٔ ال
ُٚذسط رؾذ ْزِ انًخشعبد ٔ رنك رجؼب نهًؼبٛٚش انمٛبعٛخ انز ٙرزجُبْب انكهٛخ .
 -5رجُٗ أعبنٛت ٔ إَٔاع يخزهفخ يٍ انزؼهى داخم انكهٛخ ٔ ْٗ :
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أ -اصتشاتيجيخ التعلم التعبوني- :
اعزشارٛغٛخ ٚمٕو انطالة فٓٛب ثبنؼًم يؼب ً ف ٙيغًٕػبد صغٛشح انؼذد ألداء يًٓخ يب أٔ يششٔع يؼٚ ٍٛهجٙ
ؽبعبر ٓى ٔاْزًبيبرٓىٚٔ ،زفك يغ عٕاَت لٕرٓىٚٔ ،زشأػ ػذد أفشاد يغًٕػخ انزؼهى انزؼبَٔ ٙيب ث ٍٛغبنجٍٛ
إنٗ عزخ غالة ٚزفبػهٌٕ فًٛب ثُٓٛى ٔٚزؼبٌَٕٔ ف ٙيغبػذح ثؼعٓى انجؼط نزؾمٛك انزؼهىٚٔ .مٕو ػعٕ ْٛئخ
انزذسٚظ ثبنًزبثؼخ ٔانزبكذ يٍ فٓى انطالةٔ ،رشغٛؼٓى ػهٗ االعزفغبس ٔانزغبؤل ٔانزفكٛش.

ة -اصتشاتيجيخ التعليم التفبعلي- :
ٔ فجّ ٚزى رؾمٛك انزفبػم ث ٍٛػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔ انطبنت نزٕصٛم انًؼهٕيخ ٔرنك يٍ خالل رصًٛى
انًؾبظشاد ٔانذسٔط ٔانُشبغبد ٔانٕعبئم ثؾٛش رعًٍ رفبػم انطالة يغ ْزِ انًؼهٕيبد ٔانؾمبئك .

جـ  -اصتشاتيجيخ التعلم ثمضبعذح تكنولوجيب المعلومبد- :
اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد :أ٘ أٌ انٓذف ْٕ اعزخذاو أدٔاد يؼشفٛخٔ ،ثٛئبد ركُٕنٕعٛخ يزطٕسح ٔرطٕٚؼٓب
ثؾٛش رصجؼ يغبالً نهًشبسكخ ث ٍٛانكًجٕٛرش ٔانًزؼهى العزخذاو يٓبساد انزفكٛش انُبلذ ٔانزفكٛش اإلثذاػٙ
ٔاالعزكشبفٔ ٙانزؼهى انزارٚٔ .ٙزٛؼ ْزا انُظبو انزؾكى ف ٙغشٚمخ ػشض انًؼهٕيبد ٔٚزى ػشض انًؼهٕيبد ٚزى
ثطشٚمخ ٔاؽذح ف ٙكم يشح يًب ٚعًٍ أٌ كم يزؼهى ٚزؼشف ػهٗ انًغزٕٖ َفغّ يٍ انًؼهٕيبد ٔثبنغٕدح
رارٓبٔكزنك ٚزى انزؼهى ف ٙثٛئخ آيُخ يمبسَخ ثجٛئخ انفصم انزٚ ٙظٓش فٓٛب انزُبفظٚٔ ،مغ انًزؼهى أؽٛبَب ً رؾذ ظغػ
غشفخ انذساعخ ،نكُّ ثبعزخذاو انكًجٕٛرش ف ٙانزؼهى ٚغزطٛغ انزخهص يٍ ْزِ انًشبػشٚٔ ،ؾذد عشػخ عٛشِ،
ٔغشٚمخ رؼهًّ.

د -اصتشاتيجيخ التعليم الزاتي- :
ٚزى ف ّٛاكزغبة انطبنت نهخجشاد ثطشٚمخ رارٛخ ثذٌٔ يؼبَٔخ يٍ اؽذ ٔٚزى رنك داخم االلغبو يٍ خالل غهت ػًم
يمبل ثؾض ٙف ٙرخصص انمغى انؼهًٔ ٙرنك ف ٙظٕء يٕظٕػبد ؽذٚضخ ٔٚزى رمٛٛى انطبنت ثُبء ػه ٙرنك

هـ  -اصتشاتيجيخ حل المشكالد- :
ػشض يٕلف ٚمٕد يٍ خالل انزفبػم يؼّ إنٗ إَزبط انؾهٕل األصٛهخ ٔانًفٛذح ْٕٔ ٚمٕو ػهٗ يغًٕػخ يٍ
األفكبس أًْٓب يب ٚأر :ٙانزؼشف ػهٗ عٕاَت انًشكهخ انًخزهفخ ٔ.رمٛٛى األفكبس انز ٙرى انزٕصم إنٓٛبٔ ،رؾذٚذ ثذائم
يخزهفخ نهؾم انًالئى نهًشكهخ.
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أصبليت التذسيش المتجعخ ثبالصتشاتيجيخ
ِ ُٚؼذ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ انكٛفٛخ انزٚ ٙغزخذيٓب ف ٙػشض فكشرّ )انًؾزٕٖ( نزؾمٛك األْذاف انًُشٕدحٚٔ ،زى
اخزٛبس األعبنٛت انًُبعجخ غجمب ً نًؾذداد يؼُٛخ )َٕػٛخ انطالة ،انًغزٕٖ انؼهً ،ٙيذٖ رٕافش األعٓضح انًغبػذح،
انًؾزٕٖ انؼهً ،(ٙكًب رزُٕع األعبنٛت يٍ ؽٛش انزٕلٛذ ٔاالعزخذاو.

األصبليت المضتخذمخ داخل قبعبد الذسس
 -أصبليت عشض راد اتجبه واحذ:

أصلوة المحبضشح:رٕصٛم يغًٕػخ يٍ األفكبس ٔانًؼبسف ٔانؾمبئك انؼهًٛخ ٔانُظشٚبد أٔ انًفبْٛى انخبصخ ثبنًمشس انز٘ ٚخذو
انجشَبيظ ٔرمزصش يشبسكخ انطالة ػهٗ االعزًبع ٔاإلصغبء ٔٚزى غشػ أعئهخ ثؼذ َٓبٚخ انًؾبظشحٚ ،صؼت
يشبسكخ انطالة أٔ انزشكٛض ٔاالَزجبِ يغ يشٔس صيٍ انًؾبظشحٚ ، ،خصص ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔلذ كبف
نهًُبلشخ ٔاإلعبثخٚ ٔ ،غؼم عشػخ إنمبء انًؾبظشح يُبعجخ ألخز انًزكشاد ٔرذٔ ٍٚاألفكبسٔ ٚفغش انًصطهؾبد
غٛش انًزذأنخ.

 أصلوة العشض التوضيحي:ٚزى ثغشض رمذٚى غشٚمخ أٔ يٓبسح يؼُٛخ رؾذ ظشٔف ؽمٛمٛخ يًبصهخ نهٕالغ ثطشٚمخ ؽٛخ أٔ ثبعزخذاو يؼُٛبد
ثصشٚخ )ششائؼ يصٕسح ،فٛذ ،ٕٚفٛهى ..إنخ(.

 أصبليت المشبسكخ أو التفبعل: أصلوة المنبقشبد:ػشض يؾزٕٖ انًٕظٕع صى يُبلشزّ يغ انطالة يٍ أعم انٕصٕل إنٗ إعزُزبعبد ٔيمزشؽبد رضش٘ انًٕظٕع
يٍ خالل غشػ ثؼط األعئهخ ٔرهم ٙاإلعبثبد ػهٓٛب ٔفًٛب ٚهَٕ ٙػٛخ األعئهخ:

 األصئلخ المفتوحخ:رغزخذو نهزشغٛغ ػهٗ انًشبسكخ ٔانزهمبئٛخ ؽٛش رغًؼ ثبعزخذاو نغخ ثغٛطخ خبصخ ثؾشٚخ.
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 األصئلخ المغلقخ:رزكٛش انطالة ثُمبغ انُمبػ انشئٛغٛخ ،ثٓذف رؾمٛك رغزٚخ ساعؼخ فٕسٚخ ٔرؼظٛى انفبئذح يٍ خالل رجبدل اٜساء.
ٚطجك ْزا انُٕع يٍ األعئهخ يغ األػذاد انمهٛهخ َغجٛب ً يٍ انطالة.

 أصلوة العصف الزهني:أعهٕة نهزفكٛش انغًبػ ٙف ٙأغشاض يزؼذدح يُٓب ؽم انًشكالد ف ٙانًغبالد انًخزهفخٔ ،رٛغٛش انزخٛم
االثزكبس٘ ف ٙيغًٕػبد انًُبلشخٔ ،انزذسٚت ػه ّٛثمصذ صٚبدح كفبءح انمذساد ٔانؼًهٛبد االثزكبسٚخ نذٖ األفشاد

أصلوة االكتشبف:
أ .فٚ ّٛصم انًزؼهى ثُفغّ إنٗ يؼهٕيخ يؼُٛخ ٔ ٚؾذس رنك ثأٌ ٚغٓض ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕالف رؼهًٛٛخ رًضم
ؽبالد خبصخ نهًؼهٕيخ انًغزٓذفّ .
ةٚ .غزُذ األعهٕة إنٗ إػطبء انطالة ثؼط انًفبْٛى ٔانًجبدئ راد انصهخ ٔرشغٛؼٓى ػهٗ اشزمبق يؼهٕيبد
نٛغذ يؼشٔفخ نذٓٚى عبثمب ً .
د .رًُٛخ انمذسح ػهٗ انزفكٛش االثزكبس٘ ٚضٚذ انمذسح انؼمهٛخ نهطالة ٔٚؼٕدْى ػهٗ انجؾش ٔٚضٛش نذٓٚى انفعٕل
انؼهً. ٙ
س .رٕظٛف يجبدئ انًُطك نهٕصٕل إنٗ رؼًًٛبد ًٚكٍ رمًٕٓٚب  ،ؽٛش ًٚكٍ اعزخذاو انزؼبسٚف ٔانًغهًبد يغ
يجبدئ انًُطك ف ٙانٕصٕل إنٗ انُظشٚبد صى ٚجذأ انجؾش ػٍ رطجٛك انُظشٚبد.

دوس عضو هيئخ التذسيش:
ٚغت ػهٗ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ إداسح انؾٕاس ٔانًُبلشخ انؾشح ٔاؽزشاو أفكبس انطالة ثبإلظبفخ إنٗ إصبسح
انًشكالد أيبو انطالة ػٍ غشٚك:
أ .أعئهخ إصبسح انزفكٛش.
ة .أعئهخ انجؾش ٔانزمص.ٙ
د .أعئهخ انزصٕس ٔانزخٛم.
ؽزٗ ٚغزة اَزجبْٓى َؾٕ انًشكهخ صى انزشغٛغ ػهٗ ركٕ ٍٚيمزشؽبد انؾم ٔيُبلشزٓب.
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دوس الطبلت:
ٚغت ػهٗ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ أٌ ٚزشٖٔ ف ٙإصذاس األؽكبؤ ،ػهٗ انطبنت أٌ ٚكٌٕ نذ ّٚصمخ ػبنٛخ فَ ٙفغّ
ٔأٌ ٚؾزشو أفكبس صيالئّ ٔأٌ ٚجُ ٙػهٗ أفكبس اٜخشٕٚٔ ٍٚعّ رفكٛشِ ف ٙارغبْبد يزُٕػخ ٔال ٚمزصش ػهٗ ًَػ
ٔاؽذ.

األصبليت المضتخذمخ خبسج قبعبد الذسس
 .1التكليفبد أو الواججبد:
رطهت انزكهٛفبد ػهٗ ْٛئخ كزبثخ أٔ لشاءح أٔ رًش ٍٚػًه ٙأٔ ؽم يشكهخ.
 .2الشحالد أو الزيبساد الميذانيخ:
لٛبو انطالة ثغٕالد يٛذاَٛخ ثغشض سؤٚخ انزطجٛمبد انؼًهٛخ نألفكبس ٔانًفبْٛى ٔانًًبسعبد انز ٙرى رُبٔنٓب فٙ
لبػبد انذسط ٔانز ٙال ًٚكٍ رؾممٓب ثأعبنٛت أخشٖٚٔ .غت أٌ ركٌٕ رهك انضٚبساد يخططخ عٛذاً ٔثؼذ انزُفٛز
ٚهضو انًُبلشخ ٔانًزبثؼخ ٔانزمٛٛى نمٛبط انًشدٔد.
 -3المششوعبد أو األثحبث:
نٓب َفظ لٕاػذ انزكهٛفبد ٔانٕاعجبد ؽزٗ رزٕفش نهطبنت فشصخ نجزل يغٕٓد أكجش ف ٙفزشح صيُٛخ أغٕلُْٔ .ب
ٚزؼهى انطبنت ثبنؼًم ٔ ًُٙٚاإلؽغبط ثبنًغئٕنٛخ يغ اكزغبة يٓبساد انزخطٛػ ٔانًجبدسح ٔٚشلٗ ثؼًهٛخ انزؼهى
انزارٔ ،ٙرًكُّ يٍ انذساعخ انزفصٛهٛخ نهًٕظٕػبد ٔانًشكالد.
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أصش االصتشاتيجيخ
 انزشكٛض ػهٗ يٓبساد انزفكٛش اإلثذاػٙ
 إرجبع اعزشارٛغٛبد رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش انؼهٛب -
 ػذو انزغشع ف ٙانؾكى ػهٗ إعبثبد انطالة.
 يُبلشخ عًٛغ انؾهٕل عٕاء كبَذ صؾٛؾخ أٔ خبغئخ .
 رأٛٚذ انؾهٕل غٛش انًُطٛخ.
 اعزخذاو غشق رذسٚظ
 اعزخذاو اعزشارٛغٛبد ٔأعبنٛت انزذسٚظ ٔانٕعبئم انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ نزًُٛخ يٓبساد انزفكٛش.
 اؽزشاو أساء انطالة ؽٕل ؽهٕل انًشبكم انًؼشٔظخ.

مصبدس التعلم
انطبنت انمبدس ػهٗ اكزغبة انًؼشفخ انزٚ ٙؾزبعٓب ثُفغّ ٚغت اٌ َضٔدِ ثبنًٓبساد انًؼهٕيبرٛخ انز ٙرً ّكُّ يٍ
انزؼبيم يغ يصبدس انًؼشفخ انًخزهفخٔ ،نكَ ٙغزطٛغ رضٔٚذِ ثٓزِ انًٓبساد الثذ يٍ إربؽخ انًغبل أيبيّ نهزؼشف
ػهٗ انًصبدس انًخزهفخ نهًؼهٕيبد غٛش انًمشساد انذساعٛخ ٔرٕظٛفٓب ف ٙرؼهُّ ِى ِ ،نعشٔسح دػى انًُبْظ
انذساعٛخ ٚغزٕعت رٕفٛش:
 انكفبءاد انؼهًٛخ انمبدسح ػهٗ سثػ األْذاف.
 انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انز ٙرغٓم انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.
 انجٛئبد انزؼهًٛٛخ انز ٙرٕفش أفعم انظشٔف الرًبو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.
 اعزخذاو األعبنٛت انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ نزؾمٛك األْذاف انًشعٕح.
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