طرق التدريس والتعليم.

Teaching and Learning Methods.

اســـم الـكـتـاب
تطور التعليم والقيادة في التعليم العالي تطوير
استراتيجية مؤسساتية فاعلة
فهم التعلم والتدريس
الخبرة في حقل التعليم العالي
حين يكون المرء مدرسا ً في التعليم العالي
تفعيل دور الطالب في التعلم عبر اإلنترنت
أنشطه ومصادر لتعلم إبداعي
مستقبل التعليم العالي
الشعارات والواقع والمخاطر السوق
جامعات في السوق
إضفاء الصفة التجارية على التعليم العالي
إعادة تشكيل الجامعة
عالقات جديدة بين البحث والمعرفة والتدريس
العمادة األكاديمية
مهن فردية وأدوار مؤسساتية
الموائمة بين مكافآت أعضاء هيئة التدريس
و رسالة المؤسسة
الموائمة من أجل التعلم
استراتيجيات لتحقيق فعالية التعليم
التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
التغيير اإلستراتيجي في الكليات والجامعات
التخطيط من أجل البقاء واإلزدهار
التعليم الفعال بالتكنولوجيا
في مراحل التعليم العالي أسس النجاح
التعليم اإللكتروني في القرن الحادي والعشرين
إطار عمل للبحث والتطبيق
إنزال الجامعة على خط اإلنترنت
المعلومات والتقنية والتغيير التنظيمي
التعليم العالي لخدمة الصالح العام
أصوات صدرت عن حركة وطنية
ترتيب أولويات البرامج والخدمات األكاديمية
إعادة توزيع الموارد لتحقيق التوازن
اإلستراتيجي
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دليل المرشد
تيسير عالقات التعلم الفعال
سياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس
الممارسات القياسية واإلجراءات غير العادية
التعلم المرتكز على حل المشكالت
عبر شبكة اإلنترنت
التصميم التعليمي
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تحقيق التميز المؤسسي وإدامته
للسنة الجامعية األولى
كسب الثقة
ويليام ف .ماسي
ضبط الجودة والكلفة في التعليم العالي
ظاهرة الغش في اإلختبارات األكاديمية لدى طلبة
المدارس والجامعات التشخيص وأساليب الوقاية فيصل محمد خير الزراد
والعالج
المناهج الدراسية
صالح عبدالحميد مصطفى
عناصرها وأسسها وتطبيقاتها
المناهج الدراسية الحديثة
فرج المبروك عمر عامر
أسسها وتطبيقاتها
طرائق التدريس العامة
فرج المبروك عمر عامر
طريقة إلى النجاح فى مهنة التدريس
جامعات المستقبل
علي السلمي
في زمن التميز والعالمية
بتسي أو .بير فوت
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