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استراتيجية التدريس والتعلم
2019-2014م

تحدد إستراتيجية التدريس والتعلم األهداف اإلستراتيجية في مجال التدريس و التعلم التي يجب أن ت سعى الكلية
إلى تحقيقها  ،وكذلك الوسااا ا المةمة لتحقيذ كلك و تتناالخ الالة التيةيذية لاسااتراتيجية ماتل

األنشاالة واللها

اللللوب القيا بها مع تحديد دقيذ لللسئوليات والجدول الزميي ومؤشرات اللتابعة والتقييم ،ومستويات اإلنجاة.
االطراف المشاركة في اعداد استراتيجية التدريس و التعلم
 األقسا األكاديلية (اللحاسبة – ادارة االعلال – ادارة البيوك واسواق اللال – التسويذ والتجارة
االلكترونية) بالكلية الختيار استراتيجيات التدريس اللم لة
 االطراف اللجتلعية .
 اللمب
وقد شارك كافة األطراف المعنية فى وﺿع هذه اإلستراتيﺟية وما يلةمها من سياسات من خمل اﻵتى:
 ﺟلسات النقاش والﺣوار بين األطراف المعنية بالعملية التعليمية بالكلية.
 استبيانات لﺟمع آراء ومتطلبات مكونات البي ة االقتﺻادية المﺣيطة بالكلية .
 ورش العمل التى ت من خملها ﺻياﻏة استراتيﺟيات التعلي ووﺿع سياساتها.
الهدف العام:
تحقيق التفوق في التدريس من خالل برامج تعليمية ذات كفاءة عالية.
األهداف الفرعية:
 .1تلوير البرامج التعليلية
 .2إتباع سياسة التدريس الةعال أو التةاعلي وإكساب اللمب القدرة على التةكير ـ ﺣا اللشكمت ـ مهارات االتصال
واستادا تكيولوﺟيا اللعلومات والتةكير العللي.
 .3تعزيز وتيلية اللهارات القيادية والشاصية لللمب مخ خمل نشاطات اللياهج وبرامج الدعم اللمبي.
 .4اليات التعاما مع اللمب اللتعثريخ دراسيا
 .5التغلب على مشكمت التدريس والتعلم .
 .6تلوير طرق التقويم ونظم االمتحانات.
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 .7تحديث البيية التحتية لتشلا تحسيخ بيئة العلا والتدريس وتوفير اللواد اللساعدة للتدريس والتعلم بالكلية.
.8تيلية قدرات أعناء هيئة التدريس والعلا على تلوير التدريس والتليز بالكلية مخ خمل برامج تدريبية
وتﻧفذ اﻹستراتيﺟية من خالل السياسات العامة التالية:
 تقوي ﺟودة التعلي والتعل بالكلية.
 تقوي مستويات الخريﺟين وتوافقه مع المعايير لكل تخﺻص.
 تﺣديث طرق التدريس والبرامج العلمية.
 الدع واإلرشاد األكاديمى للطمب.
ويتم ذلك بﺈتباع السياسات الفرعية التالية:
اوال  :تقويم ﺟودة التدريس والتعلم بالكلية.
 .1إﺟراء تقوي شامل للبرامج التعليمية والمقترﺣات الخاﺻة بﺈستﺣداث برامج ﺟديدة أو بﺈﺟراءات
التﺣسين للبرامج القا مة.
 .2استخراج مؤشرات األداء وتقارير المقررات والبرامج وإﺟراء المراﺟعة الدورية التى تهدف إلى
تﺣديث المقررات.
 .3تتﺣقق إدارة الكلية ومس ولى الﺟودة من أن التقارير السنوية قد ت إعدادها ومراﺟعتها من قبل اللﺟان
المختلةة والتﺄكيد على تنةيك التوﺻيات الواردة من تقارير المراﺟعة.
 .4التﺄكد من أن التقارير الشاملة للﺟودة تشمل نقاط القوة والﺿعف واإلهتما من قبل اإلدارة العليا فى
تطبيق السياسات الخاﺻة بالتﺣسين عند التعامل مع نقاط الﺿعف فى القﺿايا العامة التى تؤﺛر فى
األداء.

ثاﻧيا  :تقويم مستويات الخريﺟين وتوافقهم مﻊ المعايير لكل برﻧامج دراسى
 .1يت تﺣديد مخرﺟات التعل المستهدفة بعد دراسة أراء أﺻﺣاب األعمال والخبراء األكاديمين كوى
العمقة بهدف أن تتوافق مخرﺟات التعل المستهدفة مع متطلبات البي ة اإلقتﺻادية المﺣيطة.
 .2يت تﺣديد المهارات المطلوبة للطمب والممةمة للعملية التعليمية لتﺿمن إكتسابها للخريﺟين ﺿمن
نتا ج التعل المستهدفة وكلك فى كافة البرامج.
Page 2 of 12

جامعة النهضة
كلية التسويق وإدارة األعمال
وحدة ضمان الجودة
 .3يت تنةيك آليات تﺿمن ربط بيانات الطلبة بعد تخرﺟه بﺄماكن عمله وإﺟراء إستبيانات للخريﺟين
وأراء ﺟهات العمل وكلك لتوفير البيانات واإلﺣﺻاءات للوقوف على تناسب نتا ج مستوى التعل مع
إﺣتياﺟات سوق العمل.

ثالثا  :تﺣديث طرق التدريس والبرامج العلمية
فى إطار تﺣديث طرق التدريس البرامج العلمية تبﻧت الكلية عددا من أساليب التعلم ومﻧها:

التعليم المباﺷر
يعمل على إمداد الطمب بالمةاهي واألساسيات والمعارف العلمية والعللية ﺣيث يكون المﺣاﺿر هو المﺻدر
الر يسي للمعرفة والخبرة التعليمية .ويقو المﺣاﺿر باستخدا طرق التدريس المختلةة بﺣيث يتوافر للطالب
أفﺿل فرص للتعل ويتﺟاوب مع مختلف طرق عرض المعلومة ليكون قادرا على استخدا تلك الطرق وتطويع
تلك المعلومات فى ﺣياتﮫ العملية .ويتةق هذا األسلوب من اساليب التعلي وبغرض توفير األسس العلمية
والمبادئ التطبيقية للطالب لتﺣةيةه واستﺣﺿار مخيلتﮫ ومﺟهوده لمستةادة من هذه االسس والمبادئ والتعمق
فى معرفة مﺟاالت تطبيقها وتطويعها واستخدامها فى مﺟاالت اخرى من خمل البﺣث والتﺟريب .هذا ويمﺛل
هذا األسلوب أﺣد األساليب األساسية واألولية لتﺣﺿير الطالب للتةاعل مع باقى األساليب المتبعة داخل الكلية
وتوفر الكلية متطلبات تقدي هذه األسس والمبادئ للطمب من خمل قاعات الدراسة والمﺟهةة لتوفير البي ة
المم مة للطالب لتﺣقيق اقﺻى استةادة من تلك األساليب مﺟتمعة.

التعليم التفاعلي أو التعليم النشط
تعتمد إستراتيﺟية التعلي التةاعلي على أسلوب التةاعل بين الطالب والمﺣاﺿر والمادة العلمية والتى يكون فيها
ﺟةء كبير من آلية التعل على الطالب ويكون دور المﺣاﺿر توﺟيهيا لتنةيك المهارات المرتبطة بموﺿوع
المﺣاﺿرة ويرتبط هذا االسلوب بتنةيك الطالب لمها مختلةة أﺛناء الةﺻل الدراسى مما يمﺛل درﺟات أعمال
الةﺻل وبالتالى يكون معبرا اكﺛر وبدقة اعلى عن مستوى الطالب طوال الةﺻل الدراسى ويت تطبيق أسلوب
التعلي التةاعلى من خمل تقنيات عدة منها:
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التعلم التعاوﻧي :
يعتبر التعل التعاوني أﺣد البدا ل للتعامل الﺻةي الﺟماعي وهناك الكﺛير من الدراسات التي تشير إلى أن الطلبة
على اختمف قدراته يﺻبﺣون أكﺛر اهتماماً بمهامه التعليمية إكا كانت المﺟموعات متﺟانسة ومتةاعلة مع
بعﺿها البعض ،كما أن اتﺟاهاته نﺣو الكلية والنظا المتبع بها يﺻبﺢ أكﺛر إيﺟابية.
ويمكن القول بﺄن المرتكةات األساسية للتعل التعاوني هي :التةاعل اإليﺟابي المتبادل بين أعﺿاء كل مﺟموعة
والكي يتمﺛل في النقاش بين أعﺿاء كا مﺟموعة.

العﺻف الذهﻧى
يقو المﺣاﺿر بطرح اﺣد الموﺿوعات المعنية ويقو الطمب بعرض أفكارهم وآرا ه المتعلقة بموﺿوع
النقاش ﺣيث يت تﺟميع هذه األفكار واﻵراء ومناقشتها مع الطمب واالتةاق على مﺣاور ومكونات تﺣليل هذا
الموﺿوع .ويعتمد هذا األسلوب على إطمق ﺣرية التةكير واالبتعاد عن التقيي من أﺟل الوﺻول بالتﺣليل إلى
ﺟكور الموﺿوع وبالتالى يتولد لدى الطالب ﺣس مهارة التﺣليل واستشراف الﺣلول الﺟكرية.

التعليم االلكتروﻧى و استخدام ﻧظام الدعم االلكتروﻧى للمقررات الدراسية () ELS
ويعتبر تﺣميل المقررات فى ﺻورتهاااللكترونية ورفع المﺣاﺿرات المختلةة على نظا ELSمن أبسط ﺻور
هذا األسلوب من أساليب التعلي والتعل  .ويلة تطبيق كلك تنمية مهارات الطالب فى استخدا التقنيات الﺣديﺛة
األمر الكى يﺣقق عدة أهداف من خمل أسلوب واﺣد من أساليب التعلي .كما تعتمد على استخدا تطبيقات
الﺣاسبات اإللكترونية وشبكات االتﺻال والوسا ط المتعددة في نقل المهارات والمعارف .
التدريب على ﺣل المشكالت:
تصليم ﺣاالت إفتراﺿية ) (Case Studyللحاكاة ما يلكخ أن يلر بﮫ الاريج في خمل ملارستﮫ لللهية
إلمكان ﺛقا مهاراتﮫ في اتااك القرار و طرح البدا ا لحا اللشاكا.
مهارات التحاور و االتصالcommunication Skills :
مخ خمل عدة مقررات لتيلية هذه اللهارات  ،بﺄنلاط تقليدية مثا الدروس العللية و اإلمتحانات الشةهية ،
وﻏير تقليدية مثا اللشاريع البحثية اللعدة لللياقشة .
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ﺩﻗﺎﻌﺘﻟﺎﺒ )) larning by contract
يقو كا عنو هيئة تدريس فى قاعة التدريس بلقاء اللمب ويتم تعرف لللمب علية ﺛم يقو بعرض
االتى عليهم :


ﻑﺍﺩﻫﺃ ﺍﺫﻫ ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ



ﺞﺘﺍﻭﻨ ﻡﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻓﺩﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺫﻫ ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ.



ﺕﺎﻴﻭﺘﺤﻤ ﺍﺫﻫ ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ.



ﺕﺎﻴﺠﻴﺘﺭﺘﺴﺍ ﻡﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﺘﻟﺍ ﺎﻬﻌﺒﺘﻴﺴ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻰﻓ ﺱﻴﺭﺩﺘ ﺍﺫﻫ ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ.



ﺭﺩﺎﺼﻤ ﻡﻠﻌﺘﻟﺍ ﺍﺫﻬﻟ ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ.



ﻊﻴﺯﻭﺘﻭ ﺕﺎﺠﺭﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻨﻭﻜﻤ ،ﺏﻴﻟﺎﺴﺃ ﻡﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻰﺘﻟﺍ ﻡﺘﻴﺴ ﺎﻬﻋﺎﺒﺘﺍ ﻰﻓ ﺍﺫﻫ

ﺭﺭﻘﻤﻟﺍ.

ويوﺿﺢ الﺟدول التالى البرامج العلمية بالكلية :
 -1برنامج ادارة االعلال .
 -2برنامج اللحاسبة .
 -3برنامج التسويذ والتجارة االلكترونية .
 -4برنامج ادارة البيوك واسواق اللال .
 – 2السياسات المتبعة في التعامل مﻊ مشاكل التعليم:
 -1/2مشكالت التعليم:
قامت كلية التسويذ وادارة االعلال بجامعة اليهنة بالتعاما مع اللشكمت التي تواﺟهها الكلية و الللبة باسلوب
عللي تربوي بلا يحقذ اهداف العللية التعليلية و تعاملت مع كا مشكلة على ﺣده مثا:
:1/1/2الكثافة العددية لللمب
أعداد اللمب بالكلية ميذ بدأ الدراسة بها معتدل ﺟدا و يتم تقسيم اللمب الى مجلوعة واﺣدة للدروس اليظرية
والعللية لكا فرقة دراسية.
نجحت الكلية هذا العا بوﺿع ﺟداول اللحاﺿرات و التلبيقات بلا ال يرهذ اللالب و يتيﺢ لﮫ أﺟاةة أسبوعية
لاستذكار و لللارسة اليشاط مع القناء على فترات السهر الللتدة بالكلية.
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 :2/1/2ﺿع اللوارد
ال تعاني كلية التسويذ وادارة االعلال – ﺟامعة اليهنة مخ ﺿع

باللوارد وتسعى ﺣاليا الى ةيادة اللوارد

عخ طريذ:
 السعى نحو انشاء الوﺣدات كات اللابع الااص
 السعي الى الحصول على عدة مشروعات للتلوير
 :3/1/2نقص  /ةيادة اعناء هيئة التدريس
 وﺟود كوادر بشرية مخ األساتذة اللتاصصيخ و الهيئة اللعاونة التي تةي بﺈﺣتياﺟات الكلية بلغت نسبة
أعناء هيئة التدريس إلى اللمب  ( 13:1شاملة االساتذة الليتدبيخ) نسبة الهيئة اللعاونة لللمب .14:1
 :4/1/2الدروس الاصوﺻية
وﺿعت الكلية آلية لتةادي الدروس الاصوﺻية:
 تهيئة مياخ مياسب لللمب لحنور اللحاﺿرات و تجهيز القاعات بشاشات العرض الحديثة و الداتا شو
و الحاسب اﻵلي و اللكيةات و التهوية الجيدة.
 وﺟود نظا الدعم االلكتروني ) (ELSو الذي يسها على اللمب الحصول على كافة اللحاﺿرات و
الةصول العللية و التدريبات و التوﺻي

الكاما لللحاﺿرات و خمفﮫ.

 إتباع أساليب ﺣديثة في التدريس.
 عدد اللمب في كا فرقة اقا مخ الحد االقصى لللجلوعة الواﺣدة و يسلﺢ كلك بتقسيلهم الى مجلوعة
واﺣدة فقط في اللحاﺿرات او التلبيقات .
 تةعيا نظا الدعم اﻵكاديلي لللمب وﺿع آلية لتلقي الشكاوي.
 تةعيا نظا الساعات اللكتبية.
 -3تقويم الطالب:
-1/3أساليب تقويم الطالب:
يتم تقييم إستيةاء اإلمتحان للارﺟات التعلم اللستهدفة و قياس ممءمةاألسئلة لللدة الزميية و توةيع الدرﺟات
مخ خمل:
 اللقيم الاارﺟي لللقرر و الذي يعرض عليﮫ توﺻي

اللقرر و االمتحانات الدورية و اليها ية.
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 الللتحييخ الاارﺟييخ .
 اللمب أنةسهم عخ طريذ إستبيان معد لهذا الغرض.
و نتا ج هذه اإلستبيانات يتم فحصها مخ قبا و الرد عليها في تقرير اللقرر و إتااك اإلﺟراءات التصحيحية و
وﺿع خلط تيةيذية مستقبلية إن لز األمر.
يحرض أساتذة المقررات على وﺿﻊ اﻹمتحاﻧات بأساليب تسمﺢ بتصنيف الطالب و إمكان التمييز بينهم و يتم
ذلك من خالل:
 شلولية وسا ا التقييم ( استراتيجية التدريس و التعلم )
 معايير الورقة اإلمتحانية الواردة في الدليا اإلرشادي لنبط سير أعلال اإلمتحانات الصادر مخ الهيئة
القومية لنلان الجودة واالعتلاد التي تيص على:
 تيويع األسئلة بيخ اللقالية و اللوﺿوعية .
 التﺄكد على ﺿرورة قياس هذه األسئلة لجليع مارﺟات التعلم اللستهدفة مخ اللعرفة و الةهم
واللهارات

 :2/3آليات توثيق ﻧتائج االمتحاﻧات:
دأبت الكلية على توﺛيذ نتا ج اللمب بﺄكثر مخ وسيلة:
 أوراق اللمب.
 سجمت اليتا ج.
 وقد أﺿافت الكلية مستوى مخ التوﺛيذ ينلخ ﺣةظ اليتا ج و إستراﺟاعها ألعوا طويلة و بسهولة
متياهية.
 استادا نظم قواعد البيانات االلكترونية و ميكية اليتا ج الكترونيا مخ خمل شبكة داخلية NUB
Portal

: 3/3آليات اعالن الطالب بنتائج االمتحاﻧات:
يتم إعمن نتا ج اإلمتحانات الةصلية على موقع الجامعة اإللكتروني .NUB Portal

 :4/3تحليل ﻧتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة ( الفرق الدراسية  /المقررات):
 اعتادت الكلية على تحليا نتا ج تقويم اللمب و إﺻدار إﺣصا ية نجاح لكا مقرر على ﺣده.
 كلا اعتادت على اخراج إﺣصا ية لللمب الاريجيخ.
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جامعة النهضة
كلية التسويق وإدارة األعمال
وحدة ضمان الجودة
أﺻبﺢ مخ السها إخراج اإلﺣصا يات بعد إدخال نظا قواعد البيانات اإللكترونية و ميكية نتا ج االمتحانات
وتشلا االﺣصا يات ما يلي:
 إﺣصا ية درﺟات اليظري.
 اﺣصا ية التقديرات لكا مقرر على ﺣده.
 اﺣصا ية مجلعة لكا مستوى على ﺣده.
 اﺣصا ية الاريجييخ لللجلوع التراكلي.
يتم عقد لجان ملتحييخ كا فصا دراسي بكا اللقررات باللستويات اللاتلةة و تقييم و مراﺟعة مقررات كا
طالب على ﺣدة للوقوف على اسبات تةاوت الدرﺟات مخ مقرر الى اخر ليةس اللالب.
باالﺿافة الى ما تم ككره:
 وﺿع معايير للورقة اإلمتحانية.
 بتعديا ال حة تقييم العديد مخ اللقررات لتحسيخ طرق قياس مارﺟات التعليم لها و لنلان شلولية وسا ا
التقييم.
 5/3االستفادة من ﻧتائج تقويم الطالب في تطوير البرامج التعليمية
تقو ادارة الكلية بعد إعداد االﺣصا يات الااﺻة باللقررات بﺈرسالها العناء هيئة التدريس و كلك:
 للتابعة أداء اللمب باللقررات الدراسية.
 إعداد تقرير اللقرر ( باالستعانة باراء و تقييم اللمب لممتحان و كذلك تقارير الللتحخ الاارﺟي و اللقيم
الاارﺟي).
 إعداد تقرير البرنامج ( باالستعانة بآراء و تقييم اللمب و كذلك تقرير اللقيم الاارﺟي).
 مياقشة التقرير في مجلس الكلية و إتااك االﺟراءات التصحيحية ووﺿع خلة للتحسيخ ان لز األمر.
:6/3النظام المتبﻊ للتعامل مﻊ تظلمات الطالب من ﻧتائج اﻹمتحاﻧات:
 تظلمات الطالب من ﻧتائج االمتحاﻧات العلمية:
 يتم إعمن نتا ج االمتحانات العللية و الةصلية على موقع الكلية.
 يتاح لللمب التظلم مخ اليتا ج.
 ويعاد فحص أوراق اللمب اللتظلليخ بواسلة لجية فحص التظللات .
 إعمن اللمب بيتا ج التظللات .
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جامعة النهضة
كلية التسويق وإدارة األعمال
وحدة ضمان الجودة
 تظلمات الطالب من ﻧتائج منتصف الفصل الدراسي و اﻹمتحاﻧات النهائية:
 عخ طريذ آلية محددة و معلية.
 تظهر نتا ج التظللات في خمل خلسة عشر يوما مخ إﻏمق باب التظللات.
 تصحﺢ اليتا ج إن وﺟدت أخلاء بعد فحصها مخ الكيتروالت اللركزية للةرق الدراسية.
 إعمن نتا ج التظللات في لوﺣة معدة لذلك خاﺻة بلكتب عليد الكلية.
 آلية التظلم من ﻧتائج االمتحاﻧات النهائية معلنة على:
 في لوﺣات اللمب.
 موﺛقة في الدليا اإلرشادي لنبط سير أعلال اإلمتحانات.
 دليا اللمب.
شئون الدراسة و االمتحانات بالكلية و شروط اليجاح و اليقا و تقديرات اليجاح و الرسوب و نظا درﺟات
التيسير و رفع التقدير لللالب ﺟليعها موﺛقة داخا دليا اللالب كوسيلة العم اللمب بها مخ بداية العا
الدراسي األول لهم بالكلية.
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جامعة النهضة
كلية التسويق وإدارة األعمال
وحدة ضمان الجودة
 -4اﻹمكاﻧات المتاﺣة للتدريس و التعلم:
 -1/4المكتبة:
 اللكتبة اللركزية بالجامعة متاﺣة لللبة الكلية بلا تحتويﮫ مخ مئات الكتب اللتاصصة في مجال العلو
التجارية
 االشتراك فى قواعد البيانات مثا بيك اللعرفة اللصرى ،واللكتبة اللركزية ،
 خدمات اللكتبة مخ إطمع و بحث و تصوير (طبقا لحقوق الللكية الةكرية) متاﺣة لجليع اللتردديخ
عليها مخ الةئات اللاتلةة.
 نظا االستعارة داخلي و خارﺟي للللبة و اعناء هيئة التدريس.
 2/4قاعات الدراسة و المعامل:
تعلا الكلية اﺛياء وﺿع ﺟداولها الدراسية على:
 مراعاة تقليا الكثافة العددية لللمب أﺛياء اليو الدراسي
 تتكون الةرقة مخ مجلوعة واﺣدة ﺣيث الكثافة في ﺣدود اللقبول.
 تستغا اللساﺣة الةعلية للكلية عخ طريذ التوسع الرأسي ﺣتى تتياسب مع أعداد اللمب اللقيديخ بها.
 للكلية عدد  6قاعة تدريس عدد  2معلا للحاسب االلى .
 و بدراسة اللساﺣة اللتوسلة اللاصصة لللالب في القاعات طبقا للجدوال الدراسية و نسب الحنور تبيخ
ان:
ان اللساﺣة اللاصصة لكا طالب تزيد عخ  2 2في القاعات.
وﺟليع قاعات الكلية مم لة مخ ﺣيث:
 االﺿاءة اللبيعية أو الكهربا ية.
 التهوية ﺟيدة ﺣيث يوﺟد نوافذ عديدة و مراوح سق

و ﺣا ط و أﺟهزة تكيي .

 باالﺿافة إلى كلك تم طلب تزويد ﺟليع القاعات باالرشادات الااﺻة بها و كذلك ميافذ الاروج التي تساعد
على االخمء السريع و اﻵمخ في ﺣاالت اللوارئ.
 تم تغيير نظا فتﺢ االبواب في اللدرﺟات لتتوافذ مع متللبات الهيئة.
 ﺟليع اللدرﺟات مزودة بوسا ا االيناح اللاتلةة و الوسا ا السلعية و البصرية تتلثا في توافر:
 ﺟهاة عرض ).(Data Show
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جامعة النهضة
كلية التسويق وإدارة األعمال
وحدة ضمان الجودة
 أﺟهزة كلبيوتر و شاشات للعرض.
 ويساعد وﺟود أﺟهزة الحاسب اللحلول ألعناء هيئة التدريس في الدخول على شبكة اإلنترنت
مخ خمل شبكة االنترنت المسلكية ).(WiFi
 ملا يجعا تجهيزات هذ اللدرﺟات مم لة للعللية التعليلية و يساعد على تلبيذ اللرق الحديثة
في تكيولوﺟيا التدريس.
مدى كفاية الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية
الوسا ا التعليلية مخ معاما و قاعات و تدريس تكةي و تتياسب مع الكثافة اللمبية اللوﺟودة داخا كلية
التسويذ وادارة االعلال
معلا الحاسب اﻵلي الذى تتاح مخ خملﮫ خدمات عدة لللمب مخ خمل تتلثا فى توافر البرامج
اإللكترونية اللاتلةة
 :3/4الكتاب الدراسى
 توافرالكتاب الدراسى مع بداية الةصا الدراسى .
 ﺟودة الكتاب الدراسى.
 4/4االمتحاﻧات
 إعمن نتا ج االمتحانات على مدار الةصا الدراسى لاستةادة ميها.
 وتوافر نلاكج اإلمتحانات كتدريب .
تيوع وتعدد أساليب االختبارات
 -5رﺿا الطالب:
تقو الكلية بتحليا نتا ج اإلستبيانات للوقوف على اليقاط التى تحتاج للزيد مخ التحسيخ ﺛم لتيةيذ وتحقيذ هذه
اليقاط بعد عرﺿها ومياقشتها بلجلس الكلية ومخ اهم تلك اليقاط :
 استبانﮫ تقويم مقرر دراسى
 استبانة تقييم مدى ﺟودة الادمات واألنشلة اللمبية
 استبانة قياس رﺿا الللبة عخ اللرافذ والتجهيزات
 استلارة استبيان عخ فاعلية األنشلة اللمبية
 استلمع آراء اللمب ﺣول خدمتي التسجيا واإلرشاد األكاديلي
وبلياقشة تقارير هذه اإلسبيانات وعرﺿها على مجلس الكلية فقد اتاذت اإلدارة العليا بعض القرارات
والتى تتةذ مع خلتها فى التلوير تتلثا فى:
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جامعة النهضة
كلية التسويق وإدارة األعمال
وحدة ضمان الجودة
 توعية اللالب فى بداية كا عا باليظا اللتبع للدعم األكاديلى وبقواعد الشكاوى وأماكخ ﺻياديذ
الشكاوى وآلية تقديم الشكاوى ﺣيث أن وﺟود شكاوى بم إسم ال تتيﺢ إخلار الشاكى بيتيجة فحص
شكواه.
 تحديث اللوقع اإللكترونى بشكا دورى وميتظم.
 إشراك اللزيد مخ أعناء هيئة التدريس فى اإلشراف على أنشلة لجان اإلتحاد واألسر.
ﻧقاط القوة:
 توافر استراتيجية للتدريس والتعليم والتقييم معتلدة ومعلية.
 االستةادة مخ نتا ج االستقصاء للةئات اللعيية اللاتلةة ونتا ج االمتحانات في تلوير استراتيجية التدريس
والتعليم والتقييم بالكلية.
 تلبيذ الكلية أنلاط ﻏير تقليدية للتعلم مخ خمل اللقررات الدراسية اللاتلةة تتمء مع مارﺟات التعلم
اللستهدفة.
 توفير مصادر للتعلم ووسا ا داعلة لها تتمء مع انلاط التعلم اللستادمة.
 توافر دليا اللالب اللوقع االلكترونى للكلية .
 وﺟود كوادر بشرية مخ هيئة التدريس اللتاصصيخ والهيئة اللعاونة التى تةى باﺣتياﺟات الكلية.
 وﺿع آلية لتةادى والتصدى للدروس الاصوﺻية واتااك إﺟراءات ﺣاةمة مع القا ليخ بها.
 تم وﺿع معايير الورقة االمتحانية وتةعيلها.
 توافر دليا إرشادى لنبط سير أعلال االمتحانات.
 استادا الكلية ليظا الللتحييخ الاارﺟييخ فى تقييم الورقة االمتحانية و ورقة االﺟابة .
 توافر إﺣصا يات بيسب اليجاح لللقررات الدراسية والةرق الدراسية اللاتلةة وكذلك لللجلوع
التراكلى ومياقشة اليتا ج في اللجالس اللاتصة.
 وﺟود نظا متبع للتعاما مع تظللات اللمب مخ نتا ج االمتحانات.
 اإلستغمل األمثا لقاعات الدرس واللعاما لتةى بلتللبات التدريس والتعلم.
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