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بانيةساإل  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

 

 لثالث سنوات  خطة التعزيز والتطوير لبرنامج اللغة اإلسبانية

 0202-0202تبدأ 

 0202-0200 يتنته
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بانيةساإل  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

 

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

.رسالة 1
وأهداف 

 برنامجاا

استمرار  1/1
 رسالةب التوعية

وأهداف 
 البرنامج 

نشر الرسالة  1/1/1
من خالل وسائل 

 متنوعة

عمل ورش لطالب البرنامج لعرض رسالة  1/1/1/1
 بدايه كل عام وأهداف البرنامج

 دراسى

فريق معيار    
رسالة و أهداف 

 البرنامج

قياس رضا -
المستفيدين بصورة 

 دورية
فياس نسبة وعي -

برسالة و تفيدين المس
 أهداف البرنامج.

 

البرنامج على الموقع  نشر رؤية ورسالة وأهداف 1/1/2/1
 اإلليكتروني للقسم.

 
 
 

بدايه كل عام 
و  دراسى

 مستمر

مثل المطويات متنوعة،  ورقية اإلعالن بوسائل 1/1/2/2
 و اللوحات.

اط  طرح رسالة و أهداف البرنامج للطالب كنش 1/1/2/3
 للغة األسبانيةللترجمة با

الرؤية والرسالة في كل مطبوعات وضع  1/1/2/4   
 ومنشورات البرنامج.
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نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

قيادة  .2
وتنظيم 
 البرنامج

تطوير  2/1
متابعة أداء  2/1/1 .إدارة البرنامج

اللجان التنفيذية 
التابعة لمجلس القسم 

 و منسق البرنامج

جان لمناقشة عمل اجتماعات دورية بالل 2/1/1/1
 .موضوعات الخاصة بكل لجنةال
 

 
 
 
 

 شهريا

رؤساء اللجان 
 التنفيذية

متابعة مدي تنفيذ  
اإلجراءات 

  التصحيحية الالزمة 
فى  عن عمل اللجان التقارير الدورية إعداد 2/1/1/2

 مجلس القسم.
 

بعة مدي متا 2/1/2
التقدم في استيفاء 

 معايير االعتماد

قبل منسقي معايير  من تقارير دورية إعداد 2/1/3/1
 بعة العمل.متااالعتماد و 

منسق البرنامج 
بالتعاون مع وحدة 

 الجودة

تقارير تقدم العمل في 
 استيفاء المعايير

 
تقييم  2/2

أداء القيادات 

 
تقييم األداء  2/2/1

استطالع من خالل 

 ى المستفيدينتطبيق استطالع رأ 2/2/1/1
كل عام  مايو

 دراسى
 
 
 
 

 
عميد الكلية متابعة 

يذ  مدي تنف
اإلجراءات   القسمالنتائج في و اعتماد  مناقشة  2/2/1/2

كل عام  يونيو
 دراسى
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بانيةساإل  قسم اللغة  
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

األكاديمية 
 بالبرنامج

المستفيدين من آراء 
 البرنامج

ئج التقييم متضمنة آلية العالم القيادات بنتا 2/2/1/3
  لتصحيحيةإلجراءات ااتخاذ ا

 

  2221يناير 
 
 
 
 
 
 

فريق معيار قيادة و 
 تنظيم البرنامج

 .التصحيحية الالزمة

و  القيادات بنتائج استطالعات الرأي اخطار 2/2/1/4
 صحيحيةمتابعة االجراءات الت

اكتوبر -يوليو
 كل عام دراسى

رفع كفاء  2/3
الجهاز 
 اإلداري 

خطة ال تنفيذ 2/3/2
 لالداريينتدريبية لال

األولويات التدريبية مع مراعاة سب تنفيذ الخطة ح 2/3/2/1
 2222-2212ت التدريبية التي لم تنفذ عام وضع الدورا

 
مايو -نوفمبر 

 كل عام دراسي

                      
ذ التدريب متابعة تنفي

 و قياس األداء

علي االداريين من خالل  قياس مردود التدريب 2/3/2/2
 قياس رضا المستفيدين من خدماتهم.

 

تحسين بيئة  2/3/3
 العمل

علي نتائج جراءات التصحيحية بناء متابعة تنفيذ اال 2/3/2
 الدراسيقياس الرضا للعام 

 
 

 
 مستمر
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 .ريينس الرضا الوظيفي لإلداان قيااستبي تطبيق 2/3/3/1
 

 
 

 
   يونيو-مايو

 كل عام دراسي

 
 

ارتفاع مستوي الرضا 
قشة و اعتماد النتائج بمجلس الكلية و نام 2/3/3/2 الوظيفي عند قياسه 

 اعالنها.
 

 
 
 
 تفعيل 2/4

نظام تلقي 
الشكاوي و 

 المقترحات

 
 
 
متابعة  2/4/1

آلية لتلقي  تطبيق
الشكاوي و 

 المقترحات

ي و المقترحات التوعية بآلية تلقي الشكاو  2/4/1/1
-الهيئة المعاونة-هيئة التدريس-للمستفيدين )الطالب

 االداريين(.
 

كل ديسمبر 
 عام دراسى

لجنة النظم االدارية 
 بالبرنامج

قياس رضا -
دين عن نظام المستفي

امل مع الشكاوى التع
 .ومدى فاعليته

احصائية بعدد - 
الشكاوى المطروحة 
وعدد الشكاوى التي 

توثيق اجراءات عمل اآللية من خالل اعداد  2/4/1/2
 مستمر مل معها.ملف يضم الشكاوي وكيفية التعا
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 قياس رضا المستفيدين عن كفاءة عمل اآللية. 2/4/1/3 

 كل عاميونيو 
 دراسى

م حلها بالفعل ت
ل باالضافة لعم

تصنيف نوعي 
للوقوف على لشكاوي ل

نقاط الضعف في 
 المنظومة

 توفير2/5
و  لبياناتا

المعلومات 
   برنامجعن ال

تحديث  2/5/1
 الموقع االلكتروني

ة تكنولوجيا المعلومات مر مع وحدسيق المستنالت2/5/1/1
لكتروني بيانات البرنامج علي الموقع االبالكلية لتحديث 

 للكلية بصفة مستمرة
 مستمر

فريق معيار الموارد 
المالية و التسهيالت 

 المادية الداعمة

 لمعلوماتمتابعة ا
نامج المنشورة عن البر 

 بالموقع

. الموارد 3
المالية و 

زيادة 3/1
 الموارد المالية

تفعيل دور  3/1/1
مركز اللغات و 

 الترجمة

لغة اإلسبانية بمركز اللغات و يق دورات التسو  3/1/1/1
 الترجمة.

 
 

 مستمر

منسق معيار الموارد 
الت و التسهي

المادية الداعمة 
اون مع مدير بالتع

                     
عدد دورات اللغة 

قدمها اإلسبانية التي ي
 المركز
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التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

التسهيالت 
المادية 
 ةالداعم

مركز اللغات و 
 الترجمة

تحديث  3/2
التسهيالت 

المادية 
 مةالداع

متابعة كفاءة  3/2/2
األجهزة في المعامل 

 والقاعات الدراسية

 
من  زة في المعاملمتابعة الصيانة الدورية لألجه 3/2/2/1

يل آلية التأكد من مدي توافق الموارد و خالل تفع
 التسهيالت مع متطلبات البرنامج 

 رتممس

 
لجنة المعامل و 

 ات بالكليةالمختبر 

                   
تقارير دورية عن 

 مدي كفاءة األجهزة

ات ألمن و السالمة بالقاعمتابعة تطبيق قواعد ا 3/2/2/2
 لدراسية و المعامل.ا

 مستمر
وحدة األزمات و 

 لكوارث بالكليةا

الحصول علي شهادة 
الدفاع المدني من 

 منبتوافر عوامل األ
 السالمة و

تفعيل  3/3
دام استخ

 الطالب
 .للمكتبة

 

تحديث  3/3/1
المراجع و الدورريات 
و استخدام المكتبة 

 .الرقمية

بناء علي لتصحيحية تخاذ االجراءات امتابعة ا 2/3/1/1
 قياس رضا الطالب عن خدمات المكتبة 

 ادارة المكتبة مستمر

نتيجة قياس رضا 
الطالب للعام 

2222-2221 
تب الجديدة التي سيم تشكيل لجنة الختيار الك 3/3/1/1

 لتواصل مع ادارة المكتبة التخاذ الالزم.شراؤها و ا
 

-انوفمبر 
كل ديسمبر  

 عام دراسى

رد لمواعيار افريق م
المالية و 

ية لتسهيالت المادا
 الداعمة

نتائج قياس رضا 
الطالب عن خدمات 

 المكتبة
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 والتعزيز
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التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
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 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 
طالب بكيفية تنظيم ورش عمل لتوعية ال 3/3/1/2

 كتبة الرقمية.استخدام الم
 

ةادارة مكتبة الكلي  

نهاية العام  قياس رضا الطالب عن خدمات المكتبة 3/3/1/3
 الدراسي

رد الموا فريق معيار 
المالية و 

ية سهيالت المادالت
 الداعمة

. المعايير 4
 األكاديمية

التوعية  4/1
بالمعايير 

األكاديمية و 
مواصفات 

الخريج 
 حاليةال

 اإلعالن عن 4/1/1
 يميةالمعايير األكاد

 للمستفيدين

 
)هيئة عمل بحضور جميع المستفيدين عقد ورش 4/1/1/1

، الخريجين، ممثلين التدريس، الهيئة المعاونة، الطالب
 للتوعية بالمعايير األكاديمية لقطاع األلسن العمل( سوق 

 ومواصفات الخريج

 
 
ام كل عنوفمبر 

 دراسى
 
 

 معيار فريق
 ايير األكاديميةالمع

 

 

 

 

ستفيدين نسبة وعي الم
عايير األكاديمية بالم

 جومواصفات الخري نشر المعايير األكاديمية 4/1/1/2
ن خالل أدلة و مطويات و لوحات و مورقيا و الكترونيا 

النشر علي الموقع االلكتروني للكلية و مواقع التواصل 

 

 مستمر  

وحدة الجودة 
بالتنسيق مع فريق 

عايير معيار الم
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 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 االجتماعي.
 

 و مواصفات الخريج .األكاديمية

. تصميم 5
 البرنامج

 
 االلتزام 5/1
توصيــــف ب

البرنامج 
 والمقــــررات 

 
 
 

متابعة  5/1/1
ف توصي االلتزام

البرنامج والمقررات 
 الدراسية الحالية

التوعية بتوصيف البرامج و المقررات الدراسية  5/1/1/1
ل ادراجها بالمحاضرات االلكترونية و للطالب من خال

 .ها في أول محاضرةعرض

 

بداية كل فصل 
 الدراسي

 

فريق معيار تصميم 
البرنامج بالتعاون 

 مع وحدة الجودة
ن المتابعة مر تقاري

 نة المعاييرقبل لج
االكاديمية و 

 المقررات الدراسية

االلتزام بتوصيف البرنامج و  مدي متابعة 4/3/1/2
قررات و خاصة الم من خالل تقارير متابعة دورية المقررات

 تدرس من خارج البرنامجالتي 
 

 

رممست  

 تطبيق 5/2
نظام واضح 

تقويم  5/2/1
 دوريةنامج بصورة البر 

التصحيحية و فق نتائج متابعة تنفيذ االجراءات  5/2/1/1
 الدراسىلعام  التقويم

 مستمر
ادارة البرنامج بالتعاون 

ت الدراسية في نهاية لطالب للمقررام اتطبيق تقيي 5/2/1/2 مع المعنيين
كل فصل دراسي و اعتماد النتائج و اخطار هيئة التدريس 

 لنهاية كل فص
دراسي بعد 
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آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 لتقويم البرنامج

 

 

 

 

 

 

تطوير  5/3
الالئحة 
الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد الئحة  5/3/1
دراسية جديدة بما 
يتناسب مع متطلبات 

 المعنية.
 

 عالن النتائجأ 
 وذلك النهائية

يعد تطبيق 
 درجات الرافة

 
 
 
 
 

امجفريق تصميم البرن  
 
 
 
 

 

تقييم  تقارير تحليل  نتائج
 المقررات

اعداد واعتماد تقارير المقررات الدراسية لكل  5/2/1/3
 فصل دراسي.

ل نهاية كل فص
 بعد دراسي

 أعالن النتائج
ائيةالنه  

ذ خطط مدي تنفي
تطوير المقررات و 

 البرنامج
 
 
 
 
 

مسودات الالئحة -
ي الجديدة محتوية عل
مقترحات فئات 
لفةالمستفيدين المخت . 

مبر سبت-يوليو إعداد و اعتماد التقرير السنوي للبرنامج. 5/2/1/3
 امجالبرنمنسق  كل عام دراسي

 
-ن المختلفة )الطالباستشارة فئات المستفيدي 5/3/1/1

-سوق العمل-الخريجين -س والهيئة المعاونةهيئة التدري
 خبراء الجودة( من خالل عدة وسائل.

 
 ويولي -يناير 

  كل عام دراسي

 
مع  مجلس القسم 

لجنة تطوير و 
ية الئحة الجديدة وفق التشكيل لجنة العداد ال /5/3/1/2 مراجعة البرنامج 

 ومعايير محددة
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 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 وق العملس للبرنامج
الالئحة الجديدة من إعداد النسخة األولية 5/3/1/3

 وعرضها علي المستفيدين البداء الرأي

متابعة  مجلس -
القسم الجراءات 
وضع الالئحة و 
مناقشة النسخة 

  النهائية.
اعتماد الالئحة الدراسية الجديدة من مجلس القسم  5/3/1/4

و الكلية  استعدادا العتمادها من الجهات األعلي )مجلس 
 قطاع(.لجنة ال-الجامعة

 
 طويرت 6/1  . الطالب6

ومة منظ
القبول و 

 التحويل

تمرار اس 6/1/1
عالن عن سياسات اإل

 القبول و التجويل

 
و ءات التحويل من اإلعالن عن اجراستمرار  6/1/1/1
 ي البرنامج بعدة وسائل ورقية و الكترونية.إل
ام كل عاكتوبر  

 دراسي

فريق معيار الطالب 
و ادارة شئون 

 الطالب

طرق ووسائل 
من القبول  اءات التظلماتباجر الطالب  توعية 1/2//6/1 اإلعالن

 خالل عقد ورش العمل و التحويل منأ
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آليات المتابعة 
 وقياس األثر

تفعيل  6/2
لدعم ا نظم

 الطالبي
تفعيل آليات  6/2/1 

لطالب دعم ا
 المتفوقين 

 

تطبيق توعية الطالب بوجود االلية واستمرار  6/2/1/1
فوقين )شهادات تقدير، لوحة اآللية المعتمدة لدعم المت

ين ائز عينية، مشاركة المتفوقجو -لم األوائفل تكريح-شرف
 .في السيمنارات العلمية(

ل نهاية كل فص
 دراسي

فريق معيار الطالب 
ن مع هيئة بالتعاو 

لمعنية و التدريس ا
 ادارة شئون الطالب

 
 
 

فحص أدلة تكريم 
 المتفوقين

فعيل برامج ت 6/2/2
الطالب رعاية 

من  دراسيا عثرينالمت
خالل نظام الريادة 

 طالبية.ال

تطبيق  توعية الطالب بوجود االلية واستمرار 6/2/2/2
-اآللية المعتمدة لدعم المتعثرين )حصر المتعثرين

 متقدمين منهم دراسيا(.تكريم ال-ات التقويةمجموع
 مستمر

 
متابعة نتائج الطالب 
المتعثرين و تطورها 
من خالل مقرري 

 الفرق 
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بانيةساإل  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

آلية للتعامل  6/2/3
مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة.
تطبيق اآللية المعتممدة في خال وجود الفئة  6/2/3/2

 و التوعية بها. المستهدفة
ام كل عفبراير 

 دراسي

منسق معيار 
ع الطالب بالتعاون م
 ادارة شئون الطالب

قياس رضا الفئة 
المستهدفة في حال 

 وجودها.

تشجيع  6/2/4
الطالب علي 
المشاركة في 

 طة الطالبيةاألنش

ة المختلفة بعدة بيالطالاإلعالن عن األنشطة  6/2/4/1
 وسائل الكترونية وورقية.

 الفصل الدراسي 
كل عام  االول

حسب  دراسي
األنشطة  خطة

 الطالبية

 ادارة رعاية الطالب
متابعة نسبة مشاركة 
طالب البرنامج في 

 األنشطة الطالبية

 –جتماعية ا –ة طالبية )ثقافية تنظيم أنشط 6/2/4/2
افية الخاصة لثقت او تنظيم االحتفاال (فنية-رياضية

 بالبرنامج بمشاركة الطالب.
 
األنشطة الطالبية ي تكريم الطالب المشاركين ف 6/2/4/3

 في حفل الكلية.
 

منظومة  6/3
تدريبية فعالة 
لتنمية مهارات 

 .الطالب

التعاون مع  6/3/1
طوير مركز الت
 المهني بالجامعة

 راتالدو ترشيح عدد من طالب البرنامج لحضور 6/3/1/1
 التدريبية المختلفة لمركز التطوير المهني.

 
الفصل الدراسي 

كل عام  األول
 وحسب  دراسي

ة المركز خط
 التدريبية

القسم العلمي 
بالتعاون مع مركز 

 التطوير المهني

شهادات حضور 
 طالب البرنامج

 بية للدورات التدري
ر الطالب للدورات بصورة دورية متابعة حضو  6/3/1/2

 ع المركز.ل متواصمن خالل ال
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نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

ت د من طالب البرنامج لحضور الدوراترشيح عد 6/3/1/4
 ختلفة لمركز التطوير المهني.الم التدريبية

 

التواصل  6/4
المستمر 

والفعال مع 
 الخريجين

إنشاء قاعدة 6/4/1
عن  بيانات محدثة

 خريجي البرنامج

نشاء قواعد بيانات لخريجي البرنامج تشمل ا 6/4/1/1
 لتواصل معهم.ل اوسائ

 
 مستمر

وحدة الخريجين 
بالتعاون مع ادارة 

 شئون الطالب

 
عل متابعة تفا

لخريجين مع أنشطة ا
 الكلية المختلفة علي

للكلية توظيفي الملتقى المشاركة بفاعلية في ال 6/4/1/2
 ب العمل.ودعوة أربا

الفصل الدراسي 
كل عام ي الثان

 دراسي

نسبة مشاركة 
 ج فيخلريجي البرنام

 تقي التوظيفمل
 
 
 

قياس  6/5
رضا الطالب 

استطالع  6/5/1
ب بصورة لطالآراء ا

متابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية وفق نتائج 6/5/1/1
ارتفاع نسبة رضا فريق معيار الطالب  رمستم  الدراسيرضا الطالب للعام استبيان قياس 
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نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

عن خدمات 
 البرنامج

دورية عن الخدمات 
 المقدمة لهم

بالتعاون مع 
ما في ن كلالمعنيي
 يخصه

الطالب في عام 
2222-2221 

طالع رأي الطالب عن ستالاستبانات تطبيق  6/5/1/2
الدعم -الخدمات المقدمة لهم )سياسات القبول و التحويل

الخدمات -لريادة الطالبينظام ا-األنشطة الطالبية-الطالبي
 (...لم.التع، التعليم و الموارد و التسهيالت الداعمة-الطبية

كل يونيو -مايو 
 فريق معيار الطالب عام دراسي

متابعة تنفيذ 
مناقشة نتائج قياس رضا الطالب بمجلس القسم  6/5/1/2 االجراءت التصحيحية

ية و اخطار الجهات المعنية التخاذ االجراءات التصحيح
 الالزمة.

 
. اعضاء 7

هيئة 
 التدريس

 
 
رفع  7/1

كفاءة أعضاء 
هيئة التدريس 

ئة والهي
 اونة لمعا

 
وضع خطة  7/1/1

تدريبية فعالة 
ألعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم 

االحتياجات التدريبية لهيئة التدريس  تحديد 7/1/1/1
 والهيئة المعاونة.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

كل عام  يناير 
 دراسي

 
 
 

معيار أعضاء فريق 
 هيئة التدريس

تقارير متابعة التدريب 
 نتائج التقييم و
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نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

لهيئة التدريس والهيئة ة يبيلتدر ة اطتنفيذ الخ7/1/1/2
 وقياس مردود التدريب.المعاونة.

 
 مستمر  

عقد ورش عمل العضاء هيئة التدريس لرفع  7/1/1/3
نية قدراتهم ومهاراتهم على استخدام التطبيقات االلكترو 

فعال مع المختلفة لرفع محاضراتهم والتواصل االلكتروني ال
 نجيليم الهالطالب وذلك لمواكبة تطورات التع

 

بداية كل عام 
 دراسي

ليات تفعيل آ 7/1/2
 حاسبةالمساءلة و الم

لية تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين وفقا آل 7/1/2/1
 التقييم المعتمدة.

عام كل نهاية 
 رئيس القسم و الدراسي

فريق معيار أعضاء 
 هيئة التدريس

ياس الرضا نتائج ق
 الوظيفي

س ياراءات التصحيحية وفق قيذ االجمتابعة تنف7/1/2/2
 الدراسيالرضا للعام 

 مستمر  
  قياس رضا أعضاء هيئة التدريس 7/1/2/3
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

وعرض النتائج علي مجلس القسم التخاذ االجراءات   
نهاية العام  التصحيحية الالزمة.

 الدراسي

وجود ٍ   7/2
منظومة 

تطورة للبحث م
 العلمي 

تشجيع النشر  7/2/1
اإلقليمي لدولي و ا

 ث حاوالمحلى لألب
  

ولية والمحلية سبة نشر األبحاث الدمتابعة ن7/2/1/1
 بالبرنامج وكذلك حضور المؤتمرات .

 

نهايه كل عام 
 دراسى

فريق معيار أعضاء 
هيئة التدريس 

التعاون مع رئيس ب
 القسم

زيادة نسبة نشر 
لنشر الدولي ا س عندهيئة التدري أعضاء تكريم 7/2/1/3 امجاألبحاث بالبرن

 لألبحاث 
 

 ستمرم

. التعليم 8
 التعلم و

وجود  8/1
سياسات 

اضحة و 
للتعليم و 

 التعلم

تشجيع التعلم 8/2/1
الذاتي و أساليب 

 التعلم الحديثة.
لهيئة التدريس و الهيئة عمل إقامة ورشة  8/2/1/1

 علم الذاتي.التالمعاونة للتدريب علي 
بداية العام 

  الدراسي
التدريب تنفيذ  متابعة

طبيق لتو مردوده في ا
 مع الطالب.

تحديث  8/2
ساليب التعليم ا
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 و التعلم

 مستمر للمقررات االلكترونية %12تحويل نسبة  8/2/1/2

مجلس القسم 
كز بالتعاون مع مر 

التعلم االلكتروني 
 بالجامعة

متابعة اجراءات 
ويل المقررات إلي تح

 مقررات الكترونية.

وتحفيز تعلم الذاتي المتابعة تطبيق أساليب  8/2/1/3
فريق معيار التعليم  مستمر     المشاركة. لطالب عليا

 و التعلم

متابعة ملفات -
المقررات و ما تحتويه 
من أدلة علي تطبيق 

تعلم أساليب ال
 الحديثة.

ننسبة رضا الطالب -
عن أساليب التعليم و 
التعلم في المقررات 

 ة.الدراسي
لتعلم تعليم و االطالب عن أساليب ال ضاقياس ر  8/2/1/4

 المستخدمة.
 
 

نهاية العام 
 الدراسي

فريق معيار التعليم 
 و التعلم

نسبة قياس رضا 
 الطالب
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 والتعزيز

أهداف 
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توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

تعظيم  8/3
دور التدريب 
العملي في 

ب اكسا
الطالب 

مخرجات 
التعلم 

 المستهدفة

زيادة  8/3/1
دة من \االستفاد

 يالتدريب العمل
ية و ي في المقررات الدراسملمتابعة التدريب الع 8/3/1/1

 مستمر ع األساليب المستخدمة.تنوي
أعضاء هيئة 
التدريس المعنيين و 

 مجلس القسم

ارتفاع مهارات 
 الطالب العملية

تغعيل دور  8/3/2
 الميداني التدريب

مؤسسات لتدريب طالب الفرقة عقد اتفاقيات مع  8/3/2/1
 مستمر ابعة.الثالثة و الر 

لتعليم ا فريق معيار
عاون و التعلم بالت

 حدة الجودةمع و 

اعتماد المقترح 
 المستهدف

. تقويم 9
مخرجات 

 التعلم
تطوير  2/1

آليات تقويم 
مخرجات 

التعلم 
المستهدفة 

 لبرنامجل

 نظام تفعيل 2/1/1
لتقويم  واضح

 مخرجات التعلم

ات يم مخرجلتقو  المعتمد تطبيق النظاممتابعة  2/1/1/1
 برنامج الالتعلم المستهدفة ب

 مستمر

 
 
 
 
 
 

فريق معيار تقويم 
التعلم و مخرجات 

هيئة التدريس 
بالتعاون مع وحدة 
الخريجين فيما 

 يخصها. 

 
 
 
 
 

اعالن النظام و 
 تطبيقه
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

تشجيع هيئة  2/2
ي إعداد التدريس عل

ختبارات التصحيح ا
 االلكتروني

لي ع تدريب هيئة التدريسل لورشة عمعقد  2/2/1/1
 يح االلكتروني.رات التصحكيفية تصميم اختبا

 
 كل عام دراسي

فريق معيار تقوييم 
مخرجات التعلم 
بالتعاون مع وحدة 
القياس والتقويم 

 بالكلية

نسبة االختبارات 
التي تمت بالتصحيح 

حديد نسبة من المقررات الدراسية لتطبيق ت 2/2/1/2 االلكتروني
عتمادها من مجلس ا  التصحيح االلكتروني و ختباراتا

 .مالقس

 عقد ورشة عمل لتدريب هيئة التدريس علي 2/2/1/3
 كيفية اعداد بنوك االسئله

  كل عام دراسي

تطوير  2/2
نظم التقويم 

 واالمتحانات

تقويم  2/2/1
 االختبارات

ة تنفيذ االجراءات التصحيحية بناء علي متابع  2/2/1/1
 الدراسييم الطالب للعام قو لمطبقة لتقييم عملية تدوات ااأل

 -مبر ديس
كل عام يونيو 
 دراسي

لجنة التقويم و 
االمتحانات التابعة 
لمجلس القسم 

 بالتعاون مع فريق
معيار تقويم 

 

نتائج متحانية وعرض الفحص معايير الورقة اال 2/2/1/1
 ة الالزمة.لتصحيحيعلي مجلس القسم التخاذ االجراءات ا

 اتعقب اختبار 
كل فصل 

هيئة ر أعضاء اخطا-
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

ائج علي تاتحليل نتائج االمتحانات وعرض الن 2/2/1/2
 يحية الالزمة.مجلس القسم التخاذ االجراءات التصح

 التدريس المعنيين. مخرجات التعلم دراسي

تقارير متابعة -
االجراءات 
 التصحيحية

 

  

وحدة القياس و  .التقويمعملية قياس رضا الطالب عن  2/2/1/3
 م بالكليةويالتق

ع لجنة بالتعاون م
لتقويم و ا

االمتحانات 
 بالبرنامج.

نتائج قياس رضا 
الطالب عن 

 االختبارات

. نظم ادارة 12
الجودة في 

 
نشر  12/1

ثقافة الجودة 

وعية ت 12/1/1
التدريس  أعضاء هيئة

  والجهاز اإلداري 

دية ت اإلرشاات، واألدلة والكتيباومتوفير المعل 12/1/1/1
كل عام نوفمبر   للتعريف بنظام الجودة واالعتماد األكاديمي

و مستمر  دراسي  

وحدة الجودة بالتعاون 
مع فريق معيار التعزيز و 

 التطوير

نسبة وعي الفئات 
فة بالبرنامج لمختلا

بأنشطة وممارسات 
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االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

مع أعضاء  عريفيةت ورش عمل ولقاءاتعقد 12/1/1/2 الجودة والطالب بنظم   بالبرنامج البرنامج
بأنشطة وممارسات   للتعريف و الطالب التدريس هيئة

 الجودة.

 الجودة

تعزيز  12/2
إجراءات 

الحفاظ على 
عناصر 

الجودة 
 بالبرنامج 

تطبيق نظم  12/2/1
  إدارة الجودة بالبرنامج

تطبيق ممارسات ومعايير الجودة من ابعة مت 12/2/1/1
 رية لتقدم العمل.ارير شهخالل تق

مستمر كل 
جودة بالتعاون وحدة ال شهر

مع فريق معيار التعزيز و 
 التطوير

تقارير وحدة الجودة عن 
 متابعة تنفيذ النظام

متابعة تطبيق نظام ادارة و تعزيز الجودة في  12/2/1/2
 نامج.جميع مجاالت البر 

 
تمرمس متابعة تنفيذ االجراءات  

 صحيحيةالت
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بانيةساإل  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت مج
التطوير 
 والتعزيز

أهداف 
التطوير 
 والتعزيز

رمقترحات التطوي  أنشطة وآليات التنفيذ 
توقيت 
 التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 
  

اء طالع آر د األداء من خالل استدو متابعة مر  2/2/1/3
و اتخاذ االجراءات  األطراف المعنية في البرنامج

   التصحيحية الالزمة

كل عام مايو 
   دراسي

 

 

 

 

 

 

 


