إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم
تتطلب معلية ضامن اجلودة التحديد ادلقيق السرتاتيجيات التدريس والتعمل والتقومي وربطها بنواجت التعمل حيث أن هذه االإسرتاجيات من أمه العنارص املؤثرة يف جناح
الربانمج وحتقيق جودته .ذلا وجب اإختيار اإسرتاتيجيات تقود اإىل التعمل النشط ،و توجه الطالب اإىل العمل عىل التعمل اذلاىت و العمل امجلاعى التعاوىن .و تتبع لكية
احلاس بات و تكنولوجيا املعلومات جبامعة املس تقبل هنج ًا ممتزي ًا ىف ترس يخ و تطبيق اسرتاتيجيات اتدريس والتعمل والتقومي لضامن جودة و فاعلية الربامج املتاحة لطالهبا.
تتعدد هذه االإسرتاجيات و ختتلف من برانمج الخر او من مادة اىل أخرى نتيجة الإختالف الربامج و املقررات و نواجت تعملمها .و فامي ييل عرض لبرز اسرتاتيجيات
التدريس والتعمل املتبعة يف اللكية.

األسس التي بنيت علية اإلستراتيجية

إستراتيجية التدريس و التعلم للبرامج التعليمية

رؤية الكلية
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التعمل
املبين
عىل الناجت

السعي اإىل حتقيق ماكنة ممتزية يف جمال احلوس بة و املعلوماتية حملي ًا و دولي ًا.

رسالة الكلية

التعمل املبين
عىل حل
املشالكت

تلزتم لكية احلاس بات و تكنولوجيا املعلومات – جامعة املس تقبل بتوفري بيئة مالمئة الإعداد خرجي ممتزي يواكب
التطور التكنولويج و متطلبات سوق العمل  ,و ل إالبداع يف اإنتاج أحباث علمية حتقق متزي ًا للجامعة يف التصنيفات
احمللية و ا إالقلميية و العاملية  ,و ملشاركة فعاةل يف التمنية اجملمتعية املس تدامة مع االإلزتام ابلقمي اجلوهرية و الاخالقيات
املهنية.

التدريبات النظرية

 الربامج املشرتكة مع جامعات أخري. حضاانت الطالب للتطوير والابتاكر. توهجات اجلامعة لللكيات فامي يتعلق بقياس اخملرجات التعلميية. رضا ذوي املصلحة عن مس توي اخلرجيني .2س ياسات ادلراسات العليا والبحث العلمي:

 اإعداد الربامج احلديثة املرتبطة ابحتياجات خاصة لسوق العمل. اإعداد الربامج املشرتكة مع جامعات أخري. اس تخدام تكنولوجيا املعلومات ىف جمال ادلراسات العليا و البحث العلمي. قواعد موضوعية الختيار أعضاء هيئة التدريس. قواعد موضوعية يف الارشاف العلمى. تشجيع البحث والنرش العلمي والبحوث املشرتكة بني اجلامعة واجلامعات الجنبية. اإنشاء ودمع مراكز المتزي البحيث. اإنشاء ودمع املعامل البحثية. البعثات واملنح ادلاخلية واخلارجية طبقا لالحتياجات الفعلية للتخصصات. -انشاء جمالت علمية ممتزية
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التطبيقات العملية
التعمل اذلايت
احلاالت ادلراس ية والعلمية

الندوات التثقيفية
حل املشالكت

قامت اللكية بتبين املعايري القومية الاكدميية املرجعية لقطاع احلاس بات واملعلومات ” “ NARSلتكون املعايري
املرجعية لربانجمها ادلرايس و عىل اساسها مت توصيف الربانمج و مقرراته و تطوير طرق و أساليب التدريس و
التعمل و التقيمي هل.

 -أمناط غري تقليدية وحمدثة يف التعلمي.

التعمل املبين
عىل خدمة
اجملمتع

احملارضات التفاعلية النقاش ية

تبني معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

تبنت اللكية س ياسات جامعة املس تقبل الاسرتاتيجية للتدريس و التعمل التالية:
 .1س ياسات التدريس والتعمل:
 -توجيه الربامج التعلميية بفرص التوظف.

التعمل
امجلاعي و
التعاوين

.2

طرق التدريس و التعلم للمقررات

.تطوير الربامج القامئة وإاس تحداث برامج ممتزية وفق مس تجدات ومتطلبات سوق العمل.
تبىن اإسرتاتيجيات تعلميية فعاةل تدمع القدرات الابداعية والتمنية املهنية املس تدامة دلى الطالب واخلرجيني.
ضامن كفاية وكفاءة االإنتاج البحىث لللكية.
توفري اكفة أنواع ادلمع مبا حيقق المتزي والابتاكر يف النشطة البحثية.
 .5تقدمي خدمات ممتزية للمجمتع تسامه بفاعلية يف التمنية املس تدامة
جذب الطراف اجملمتعية املعنية للمشاركة ىف تطوير أنشطة اللكية اخملتلفة.
ضامن كفاية وكفاءة املوارد املادية مبا حيقق القياسات املرجعية.
ضامن جودة أداء املوارد البرشية .
جذب افضل الطالب عىل املس توى احمليل والاقلميي لدلراسة ابللكية.
حتقيق رشاكة ممتزية بني اللكية واملؤسسات احمللية والاجنبية.
ترس يخ القمي اجلوهرية والخالقيات املهنية دلى جممتع اللكية.

سياسات التدريس و التعلم على مستوى الجامعة

التعمل
النشط

التعمل
اذلايت

األهداف االستراتيجية للكلية
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اّلية عدالة التقويم

نظم تقويم الطالب
.1

.2
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التقيمي املس متر عىل مدار العام ادلرايس من خالل التلكيفات اخلتلفة
مثل التلكيفات املزنلية و املشاريع الصغرية يف خالل املقرارت ادلراس ية
لتقيمي اجلانب التطبيقى و الحباث و التقارير ،و أيضا من خالل
االإختبارات املوجزة أثناء فرتات احملارضات.
التقيمي ادلوري من خالل االإمتحاانت الفصلية (ألول و الثاين)
التقيمي الهنايئ من خالل االإمتحاانت النظرية و العملية يف هناية لك
فصل درايس.
مرشوع التخرج ويكون فس الس نة الهنائية عىل فصلني دراس يني.

اّلية مراجعة وتحديث االستراتيجية
يمت مراجعة اسرتاتيجية التدريس والتعمل والتقومي ىف هناية لك فصل دراىس وذكل
من خالل الآىت:
 .1مراجعة الوراق الامتحانية ادلورية والهنائية النظرية مهنا والعملية لقياس
خمرجات التعمل املس هتدفة للمقررات.
 .2نتاجئ الامتحاانت ادلورية والهنائية النظرية مهنا والعملية لقياس خمرجات
التعمل املس هتدفة للمقررات.
 .3حتليل أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وحمتوى املقررات عن
طريق حتليل اإس تبياانت الطالب.
 .4التقيمي اذلاىت بواسطة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ىف توصيف
املقرر وىف أداء الطالب.
 .5تقيمي أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة وحمتوى املقررات عن
طريق وكيل اللكية لش ئون التعلمي ورؤساء الاقسام التعلميية.
 .6تقيمي الربانمج ومقرراته من خالل اإس تبياانت الطالب وتقيمي املمتحنني
اخلارجيني وتقيمي املراجع ادلاخىل و املراجع اخلارىج.
 .7حتليل تقارير املقررات والربانمج واس تنتاج خطط حتسني وحتديث
املقررات والربانمج.
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يمت تشكيل جلان وضع االإمتحاانت النظرية مكونة من عضوى هيئة
تدريس عىل القل للمقرر الواحد لوضع االإمتحان.
يقوم أعضاء هيئة التدريس املس ئولون عن املقرر بوضع االإمتحاانت
النظرية وفق ًا ملعايري الورقة الامتحانية.
يمت تصحيح مجموعة الس ئةل من نفس عضو هيئة التدريس وحيتفظ
بامنذج من اإجاابت الطالب للك اإمتحان ىف ملف املقرر.
يقوم أعضاء هيئة التدريس بوضع االإمتحاانت العملية مبساعدة أعضاء
الهيئة املعاونة.
يقوم أعضاء الهيئة املعاونة حتت إارشاف أعضاء هيئة التدريس
بتصحيح االإمتحاانت العملية.
يقوم أعضاء هيئة التدريس املس ئولون عن املقرر برصد درجات
الطالب عىل نظام قواعد البياانت االإلكرتوىن للجامعة بعد مراجعهتا
مع جلنة الكنرتول.
يمت حتليل نتاجئ التقومي وتعيني املنحىن االإعتبارى للنتاجئ ودراسة
أس باب أى خلل ابملنحىن وعقد جلنة ممتحنيني ىف حال وجود ما
يس تدعى التعديل.
حيق للطالب التقدم بتظمل الإدارة اللكية يف أي مقرر خالل أس بوع
من اإعالن النتيجة مث يمت عرض التظمل عىل أس تاذ املقرر للنظر يف
أوراق االإجابة ورصد ادلرجات و التوصية بتغيري النتيجة يف حاةل
اإس تحقاق الطالب أو عدم تغيريها.
اإذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبهل جملس اللكية لعدم متكنه من اإجراء
االإمتحان الهنايئ فيحتسب التقدير غري مكمتل )(Incompleteىف
هذا املقرر رشط أال يكون قد مت حرمانه من دخول الامتحان الهناىئ
لهذا املقرر .الطالب اذلي حيصل عىل تقدير غري مكمتل هل فرصة أداء
الامتحان الهناىئ لهذا املقرر حبد أقىص أس بوع من بداية الفصل
ادلراىس التاىل.

آلية تأمين سرية اإلمتحانات و النتائج
• االإمتحاانت العملية
 .1يقوم أعضاء الهيئة املعاونة حتت إارشاف أعضاء هيئة التدريس
بوضع االإمتحاانت العملية.
 .2يمت طباعة االإمتحاانت ووضعها ىف مظاريف مغلقة وال يمت فتحها
اإال يف بداية االإمتحاانت العملية الفعلية.
 .3يمت تصحيح االإمتحاانت العملية عىل هجاز احلاسب بعد هناية
االإمتحان أو ابس تالم نسخ ( )Soft Copyمن اإجاابت الطالب
لتصحيحها.
 .4يقوم أعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة مبراجعة درجات
االإمتحاانت العملية.
 .5بعد املراجعة ،يقوم أعضاء هيئة التدريس برصدها يف نظام قواعد
البياانت اخلاصة ابللكية مبعرفهتم الشخصية و ذكل ابس تخدام لكمة
مرور رسية مس تلمة من اللكية.
• االإمتحاانت النظرية
 .1يقوم أعضاء هيئة التدريس بوضع المتحاانت النظرية و طباعهتا و
تغليفها مث تسلميها اإىل رئيس جلنة الكنرتول.
 .2ال يمت فتح مظاريف االإمتحاانت النظرية اإال يف بداية جلنة
االإمتحاانت الفعلية.
 .3يمت اإس تالم أوراق االإجابة بواسطة هيئة التدريس من جلنة
الكنرتول بعد التوقيع خشصي ًا ابالإس تالم.
 .4بعد قيام أعضاء هيئة التدريس ابلتصحيح و املراجعة ،يمت رصد
ادلرجات عىل نظام قواعد البياانت اخلاصة ابللكية مبعرفهتم
الشخصية و ذكل ابإس تخدام لكمة مرور رسية مس تلمة من اللكية.
 .5يمت مراجعة ادلرجات اللكية املرصودة للمواد واليت تشمل التقيمي
املس متر والتقيمي ادلوري و التقيمي الهنايئ (االإمتحاانت النظرية و
العملية) بواسطة عضو هيئة التدريس و جلنة الكنرتول.
 .6يمت اإعامتد النتاجئ بواسطة وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب مث
بواسطة الس يد الس تاذ معيد اللكية.

