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سجل اليوم تحميل الرسالة

 انظر  TIEC يف العمل

اشرتك بالتسجيل اليوم للتعرف عيل عينه من الربنامج 
باسم TIEC GO GLOBAL  من خالل مركز 

التعليم

 استشارة

الطالب

 املنهج
 هل عندك استعداد لإلرتقاء بجامعتك 

إىل املستوى األعىل؟

 هل قد تؤثر التغريات الجديدة يف 
املجال التعليمي مؤخرا؟

 هل الخريجني من الجامعه لديك 
عليهم طلب يف مجال العمل؟

 هل تفقد  طالبك لجامعات او برامج 
أخرى؟

 هل تحتاج أن تكون أكرث فاعلية يف 
تسويق الربامج  الجامعيه لديك؟

 هل لديك شكوك خاصه مبنهج التعليم 
وجه لوجه وتحوله إىل برنامج  عرب 

االنرتنت؟

 هل تسعى وراء االعتامد األكادميي 
أو تجديد االعتامد األكادميي لديك 

وتحتاج إىل املساعدة يف تحقيق ذلك؟

 هل لديك عدد صغري من الطلبة الذي 
مل يتمكن من النجاح يف االمتحانات 

الخاصة باملجال الصناعي؟

 خدماتنا
 دراسات جدوى

 نحن نساعدك لتقييم احتياجاتك يف السوق ونقدم لك معرفة دقيقة عن املنافسني والتحديات املتوقعة او املرتقبة يف السوق

  تخطيط وتصميم وتطوير الربامج
 محتويات الكورس والتخطيط له متاشيا مع االهداف املطلوبه  نحن نساعدك لتطوير برامج يحتاج إليها الطالب للوصول إىل املعايري 

املطلوبة اليوم ويف املستقبل

    التقييم واملراجعة
 نحن لدينا املقدرة عىل تقديم أعىل مستوى يف التقييم املنهجي ونعتمد عىل عقول متفوقة يف املجال التعليمي العلمي ألنه يساعدك عىل 
الوصول إىل إحتياجاتك.  نحن لدينا اكرث من 50,000 مدرس جامعي ينتمون إىل 30 جامعة يف تكساس والعامل.  أي أن كان املنهج أو الوقت 

املطلوب إلنجازه نحن عىل استعداد دامئا لاللتزام مبا هو مطلوب.

 النهج
 أي مؤسسة تعليمية  نعمل معها عىل االهداف الخاصة بها ونصمم لها 

خدمات محددة أو مجموعة من الخدمات واملناهج املناسبة لها. 

 تدريب ومتكني مراجعة خارجية الخطي  الذاتية

 لتعلم كيفية التحليل للمنهج عىل حسب توقيت 
العمل بحرية نقدم لك نظام الوحدات .

 يف حالة االحتياًج لتقييم خارجي نحن نقدم لك 
مجموعات متخصصة من الخرباء  يف املناهج  
 لتقديم مقرتحات توصلك إىل املعايري العاملية 

املطلوبة.

 نحن نقدم نظام مبني عىل تقييم وتحسني 
االدرسات املقدمة ومبا أننا لدينا املدربني 

املتخصصني فنحن نعمل معكم لخلق نظام عمل 
قوي  لتمكني أساتذة اتكم التحكم والرياده وذلك 

يف اطارالتقييم الدائم  للمواد املقدمة.

مقياس
   ما هو اتساع املرشوع؟

   مدى  الفاعليات
حسب  اختياراتك نحن عىل استعداد للعمل مع األساتذة ورؤساء األقسام حتى 

إىل الوصول إىل رؤساء الجامعات والطريق الذي تحدده سيكون هو الهدف 
للوصول اىل إحتياجاتك الخاصة باإلدارة  و األساتذة والطالب.

األساتذهاملسؤولني

   ملاذا تختار رشكتنا؟

 منظور  عاملي األسعار واضحة ورصيحه
 نحن نعمل منذ 30 عاما للمحافظة عىل العالقة بني التعليم الجامعي يف  واليه 

تكساس ويف جميع أنحاء العامل ولذلًك  باسعار تناسب  رؤيتنا ورسالتنا.

 كل الخدمات الخاصة باملناهج لها أسعارها وهي املبنية عىل الخدمات التي 
تطلبوها.    أنتم تحتفظون  بحق املنهج الخاص بكم ولن يكون لنا أي نصيب يف 

نسبة من الرسوًم الدراسة الخاصة بكم.

 الخدمات التي نقدمها هي خدمات افادت جامعات كثرية عىل مدار العامل. نحن 
نفهم جيدا أهمية إضافة السياق  الثقايف داخل املناهج الدراسية.

 فريق العمل الخاص بنا عىل علم  بكل التحديات التي تخص سياسات التعليم 
املحيل وكيف هذا ممكن أن يؤثر عىل املعايري والتقييم العام مع العلم الكامل 
 لالحتياجات املطلوبة لتقديم كورسات للتواصل عن بعد و  مهام كان التحدي 

نحن عىل علم بالتكيف    مع كافة االحتياجات.

 املراجعون موءهلون ومعتمدون 
 نحن مسؤولون عن جميع املتخصصني الذين نتعاون معهم للوصول إىل أعىل املعايري يف املجال التعليمي

 مجال  الخربات

-  التعليم املعتمد عىل الخربة السابقة

-  تعليم الفهم

-  التعليم اإللكرتوين

- التفكري من خالل التصميم

-    ألتعليم   املتكافئء 

-     التعليم بكفاءة عالية

 هل تريد معرفة املزيد؟

 ابدء املحادثة     

اضغط ادناه لتحديد ميعاد مع فريقنا االستشاري 
ملعرفه كيف سنستطيع مساعدتكم 

 شارك مع قيادتك

 حمل منوذج الخطاب القناع  مرؤوسيكم باالنضامم 

 إذن  اختارنا. TIEC   للوصول إىل هذا املستوى الجديد

 ضع يف االعتبار اآليت:

 استشارة

 استشارة

https://www.tiec.org/curriculum-services
https://calendly.com/d/z742-yqnr/curriculum-services
https://calendly.com/d/z742-yqnr/curriculum-services
https://www.tiec.org/s/Sample-Justification-Letter-TIEC-Curriculum-Services.docx
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