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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

.رسالة وأهداف 1
 اابرنامج

مراجعة و تحديث 1/1
هداف البرنامج رسالة وأ 

رسالة و بما يتالءم 
أهداف الكلية و 
 متطلبات الجودة

تحديث رسالة و  1/1/1
أهداف البرنامج وفق 

 معايير الجودة

إعداد و  1/1/1/1
اعتماد نظام محدد 
للمراجعة الدورية لرسالة 
و أهداف البرنانمج كل 

 خمس سنوات.

9112نوفمبر   

فريق معيار رسالة و 
 أهداف البرنامج

رضا المستفيدين قياس 
 بصورة دورية

فياس نسبة وعي 
المستفيدين برسالة و 

 أهداف البرنامج.
عرض رسالة  1/1/1/9

البرنامج الستطالع آراء 
المستفيدين )بمشاركة 
األطراف المعنية من 
الطالب والخريجين 
وأعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة و سوق 
العمل.( لتحديث رسالة 

سالة ر البرنامج وفق 
  معايير الجودةالكلية و 

 9112ديسمبر 

عرض أهداف 1/1/1/3
البرنامج الستطالع آراء 
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األطراف المعنية من 
الطالب والخريجين 
وأعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة و سوق 
العمل.( لتحديث أهداف 

مواصفات البرنامج وفق 
 .الخريج

  اعتماد 1/1/1/4 
الرسالة وأهداف البرنامج 
من مجلس القسم في 

 حال وجود تغييرات.

 9191يناير 

نشر الرسالة  1/1/9
من خالل وسائل 

 متنوعة

نشر رؤية  1/1/9/1
البرنامج  ورسالة وأهداف

على الموقع اإلليكتروني 
 للقسم.

 و مستمر 9191فبراير 

اإلعالن  1/1/9/9
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أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

متنوعة،  ورقية بوسائل
طويات و مثل الم

 اللوحات.
طرح رسالة  1/1/9/3

و أهداف البرنامج 
للطالب كنشاط  

 للترجمة باللغة األسبانية
وضع الرؤية  1/1/9/4   

والرسالة في كل 
مطبوعات ومنشورات 

 البرنامج.

 

. قيادة وتنظيم 2
 البرنامج

تطوير إدارة  9/1
متابعة أداء  9/1/1 .البرنامج

التابعة اللجان التنفيذية 
لمجلس القسم و منسق 

 البرنامج

عمل  9/1/1/1
اجتماعات دورية 
باللجان لمناقشة 
الموضوعات الخاصة 

 .بكل لجنة

 رؤساء اللجان التنفيذية شهريا

متابعة مدي تنفيذ  
اإلجراءات التصحيحية 

  الالزمة 

 إعداد 9/1/1/9
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االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

عن  التقارير الدورية
فى مجلس  عمل اللجان

 القسم.
تحديث معايير  9/1/3

اختيار منسق البرنامج 
و اعتمادها من مجلس 

 القسم.

اعتماد مجلس القسم  داريةلجنة النظم اإل 9191يونيو 
 للمعايير المحدثة

بعة مدي متا 9/1/9
التقدم في استيفاء 

 معايير االعتماد

إعداد تقارير  9/1/3/1
دورية من قبل منسقي 
معايير االعتماد و 

 متابعة العمل.

منسق البرنامج بالتعاون 
 مع وحدة الجودة

تقارير تقدم العمل في 
 استيفاء المعايير

 
تقييم أداء القيادات  9/9

 األكاديمية بالبرنامج

 
تقييم األداء من  9/9/1

استطالع آراء خالل 
 المستفيدين من البرنامج

تطبيق  9/9/1/1
استطالع رأى 

 المستفيدين

فريق معيار قيادة و  9191ابريل 
 تنظيم البرنامج

مدي عميد الكلية متابعة 
يذ  اإلجراءات تنف

 .التصحيحية الالزمة
و  مناقشة  9/9/1/9

 القسمالنتائج في اعتماد 
 9191مايو 

 9191اكتوبر -يونيو اخطار 9/9/1/3
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االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

القيادات بنتائج 
و  استطالعات الرأي

متابعة االجراءات 
 التصحيحية

رفع كفاء الجهاز  9/3
 داري اإل

إعداد خطة  9/3/9
 لالداريينتدريبية ل

تحديد  9/3/9/1
حتياجات التدريبية اال

 واعتماد الخطةلإلداريين 
بناء علي األولويات 

 التدريبية.

--9102نوفمبر 
 9191ابريل

متابعة تنفيذ التدريب و 
 قياس األداء

تنفيذ الخطة  9/3/9/9
األولويات حسب 

 التدريبية.
مردود  قياس 9/3/9/3

علي االداريين  التدريب
من خالل قياس رضا 
المستفيدين من 

 خدماتهم.
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االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

تحسين بيئة  9/3/3
 العمل

 تطبيق 9/3/3/1
استبيان قياس الرضا 

 .الوظيفي لإلداريين

ارتفاع مستوي الرضا  9102 ديسمبر-نوفمبر
الوظيفي عند قياسه 

 مرة اخري

مناقشة و  9/3/3/9
س اعتماد النتائج بمجل

 الكلية و اعالنها.
وجود نظام واضح  9/4

لتلقي الشكاوي و 
 المقترحات

 

إعداد آلية لتلقي  9/4/1
 الشكاوي و المقترحات

تماد اعإعداد و  9/4/1/1
آلية واضحة لتلقي 

 الشكاوي و المقترحات.

مارس – 9191فبراير 
9191 

لجنة النظم اإلدارية 
بالتعاون مع وحدة 

 الجودة

فيدين قياس رضا المست-
عن نظام التعامل مع 
 .الشكاوى ومدى فاعليته

احصائية بعدد - 
الشكاوى المطروحة 
وعدد الشكاوى التي تم 
حلها بالفعل باالضافة 
لعمل تصنيف نوعي 

للوقوف على لشكاوي ل
نقاط الضعف في 

التوعية بآلية  9/4/1/9
تلقي الشكاوي و 
المقترحات للمستفيدين 

هيئة 1)الطالب
الهيئة -لتدريسا

 االداريين(.-المعاونة
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 والتعزيز
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 التنفيذ
 توقيت التنفيذ
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 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 المنظومة

 

توفير البيانات و  9/5
   المعلومات عن البرنامج

تحديث الموقع  9/5/1
 االلكتروني

سيق نالت9/5/1/1
المستمر مع وحدة 
تكنولوجيا المعلومات 

بيانات بالكلية لتحديث 
البرنامج علي الموقع 
االلكتروني للكلية بصفة 

 مستمرة

 مستمر
لموارد فريق معيار ا

المالية و التسهيالت 
 المادية الداعمة

متابعة المعلومات 
المنشورة عن البرنامج 

 بالموقع

. الموارد 3
المالية و 

التسهيالت 
 المادية الداعمة

تفعيل دور  3/1/1 زيادة الموارد المالية3/1
 مركز اللغات و الترجمة

تسويق  3/1/1/1
دورات اللغة اإلسبانية 
بمركز اللغات و 

 مة.الترج

و  9102نوفمبر 
 مستمر

منسق معيار الموارد و 
التسهيالت المادية 
الداعمة بالتعاون مع 
مدير مركز اللغات و 

 الترجمة

عدد دورات اللغة 
اإلسبانية التي يقدمها 

 المركز

تحديث التسهيالت  3/9
متابعة كفاءة  3/9/9

األجهزة في المعامل 
إعداد  و  3/9/9/1

اعتماد آلية لتقويم مدي 
9191فبراير -يناير  

لجنة المعامل و 
المختبرات بالكلية 

تقارير دورية عن مدي 
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 توقيت التنفيذ
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 التنفيذ

آليات المتابعة 
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كفاءة و كفاية الموارد و  والقاعات الدراسية المادية الداعمة
التسهيالت لمتطلبات 

  البرنامج.

+منسقي معيار الموارد 
 المالية و التسهيالت

 كفاءة األجهزة

متابعة  3/9/9/9
الصيانة الدورية لألجهزة 

 في المعامل
 و مستمر9191مارس 

لجنة المعامل و 
 المختبرات بالكلية

متابعة  3/9/9/3
تطبيق قواعد األمن و 

السالمة بالقاعات 
 الدراسية و المعامل.

وحدة األزمات و  مستمر
 لكوارث بالكليةا

الحصول علي شهادة 
الدفاع المدني من 

من و بتوافر عوامل األ
 السالمة

م تفعيل استخدا 3/3
 .الطالب للمكتبة

 

تحديث المراجع  3/3/1
و الدورريات و استخدام 

 .المكتبة الرقمية

تشكيل لجنة  3/3/1/1
الختيار الكتب الجديدة 
التي سيم شراؤها و 
التواصل مع ادارة 

 المكتبة التخاذ الالزم.

ديسمبر -انوفمبر 
9102 

فريق معيار الموارد 
 المادية

نتائج قياس رضا 
الطالب عن خدمات 

 المكتبة
تنظيم ورش  3/3/1/9

عمل لتوعية الطالب 
 ادارة مكتبة الكلية
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 والتعزيز

 مقترحات التطوير
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 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

بكيفية استخدام المكتبة 
 الرقمية.

قياس رضا  3/3/1/3
الطالب عن خدمات 

 المكتبة
 نهاية العام الدراسي

فريق معيار الموارد 
 المادية

. المعايير 4
 األكاديمية

التوعية بالمعايير  4/1
صفات األكاديمية و موا

 الخريج الحالية

 اإلعالن عن 4/1/1
 المعايير األكاديمية

 للمستفيدين

 عقد ورش 4/1/1/1
عمل بحضور جميع 

)هيئة المستفيدين
التدريس، الهيئة 
المعاونة، الطالب، 
الخريجين، ممثلين سوق 

للتوعية  العمل(
بالمعايير األكاديمية 
 لقطاع األلسن

 ومواصفات الخريج

9112نوفمبر   
9191 فبراير  

فريق معيار المعايير 
 األكاديمية

 

 

 

 

 

نسبة وعي المستفيدين 
بالمعايير األكاديمية و 

نشر المعايير  4/1/1/9
ومواصفات  األكاديمية

ورقيا و الكترونيا  الخريج
من خالل أدلة و 

وحدة الجودة بالتنسيق  مستمر
مع فريق معيار 

 .المعايير األكاديمية
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 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

مطويات و لوحات و 
النشر علي الموقع 
االلكتروني للكلية و 
مواقع التواصل 

 اعي.االجتم

 مواصفات الخريج

مراجعة   4/9
 مواصفات الخريج

وجود نظام  4/9/1
واضح لتحديث 

 مواصفات الخريج

اعداد  4/9/1/1 
واعتماد الية للمراجعة 
الدورية لمواصفات 

كل خمس   الخريج
 .سنوات

وحدة الجودة بالتنسيق  9191فبراير 
معيار  مع فريق

 المعايير األكاديمية

اعتماد و اعالن اآللية 
 المطلوبة

. تصميم 5
 البرنامج

 
 
 
تحـديث توصيــــف  5/1

البرنامج والمقــــررات 
لتناسب متطلبـــــات 
الجــــــودة واالعتمـــاد وبما 
يحقـــق رســـــالة وأهداف 

 البرنامج 

مراجعة  5/1/1
تحديث توصيف و 

البرنامج والمقررات 
 الدراسية الحالية

مراجعة 5/1/1/1
توصيفات البرنامج و 

من الدراسية المقررات 
قبل خبراء الجودة بمركز 
الجودة و االعتماد 
بجامعة المنيا و مراجعة 
 أعضاء هيئة التدريس

 .بالبرنامج

 

 

 

 

 فريق معيار تصميم
ع البرنامج بالتعاون م

 وحدة الجودة

لية المراجعة الداخ تقارير
 و الخارجية

تطبيق  5/1/1/9
بالمراجعة  مالحظات
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أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

الداخلية والخارجية 
 تحديث التوصيفات.ل

 

الفصل الدراسي األول 
9112-9191 

عقد  5/1/1/3
اجتماعات مع أعضاء 
هيئة التدريس بالبرنامج 
وكذلك األساتذة من كلية 

 القائمين علياآلداب 
تدريس اللغة العربية 
وإطالعهم على الشروط 

طوير مقررات الالزمة لت
اللغة الثانية واللغة 

لتلبية احتياجات  العربية
و طبيعة  سوق العمل

 البرنامج.
اعتماد و  5/1/1/4  

توصيفات اعالن 
البرنامج و المقررات 

المحدثة بعد الدراسية 
اجراء التعديالت 

 المطلوبة.

 9191فبراير 

إعداد واعتماد 5/9/1/1رنامج تقويم الب 95/9/1وضع نظام واضح  5/9
9112ديسمبر آلية لتقويم البرنامج   فريق معيار تصميم 

ع البرنامج بالتعاون م
مدي تطبيق اآللية 

 المعتمدة
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االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

ز و فريق معيار التعزي بصورة دورية. بصورة دورية لتقويم البرنامج
ة التطوير ولجنة مراجع
 و تطوير البرنامج

تطبيق تقييم  5/9/1/9
الطالب للمقررات 

في نهاية كل  الدراسية
فصل دراسي و اعتماد 
النتائج و اخطار هيئة 

 التدريس المعنية.

9112ديسمبر   
9191مايو  فريق تصميم البرنامج  

 بالتعاون مع أعضاء هيئة
 التدريس المسئولين عن
نةالتدريس و الهيئة المعاو   

قييم تقارير تحليل  نتائج ت
 المقررات

اعداد واعتماد  5/9/1/3
ات تقارير المقرر 

الدراسية لكل فصل 
 دراسي.

9191فبراير   
9191يوليو  مدي تنفيذ خطط تطوير  

إعداد و  5/9/1/4 المقررات و البرنامج
اعتماد التقرير السنوي 

 للبرنامج.
9191سبتمبر -يوليو  منسق البرنامج 

تطوير الالئحة  5/3
 الدراسية للبرنامج

إعداد الئحة  5/3/1
دراسية جديدة بما 

مع متطلبات يتناسب 
 سوق العمل

استشارة  5/3/1/1
فئات المستفيدين 

هيئة -المختلفة )الطالب
التدريس والهيئة 

-الخريجين -المعاونة

مايو -9112نوفمبر 
9191 

لجنة تطوير و مراجعة 
 البرنامج

مسودات الالئحة -
الجديدة محتوية علي 
مقترحات فئات 
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

خبراء -سوق العمل
ة من خالل عدالجودة( 

 وسائل.

 تفيدين المختلفة.المس

مجلس القسم  متابعة -
 جراءات وضع الالئحةال

و مناقشة النسخة 
  النهائية.

إعداد  5/3/1/1/9
النسخة األولية من 
الالئحة الجديدة 
وعرضها علي 
المستفيدين البداء 

 الرأي.
اعتماد  5/3/1/3

الالئحة الدراسية الجديدة 
من مجلس القسم و 
الكلية  استعدادا 

عتمادها من الجهات ال
األعلي )مجلس 

 لجنة القطاع(.-الجامعة
تطوير منظومة  6/1 . الطالب6

 القبول و التحويل 
تحديث آليات  6/1/1

 التحويل
تحديث  6/1/1/1

اجراءات تحويل الطالب 
من و إلي البرنامج و 
اعداد استمارات جديدة 
تشمل جميع البيانات 

 المطلوبة.

  9112أكتوبر 

ر الطالب فريق معيا
بالتعاون مع ادارة شئون 
الطالب و اشراف وكيل 

 الكلية لشئون الطالب

اعتماد االجراءات 
 المحدثة للتحويل
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

اإلعالن عن  6/1/1/9
اجراءات التحويل من و 
إلي البرنامج بعدة 
وسائل ورقية و 

 طرق ووسائل اإلعالن الكترونية.
توعية  1/3//6/1

الطالب باجراءات 
من القبول أو  التظلمات
 التحويل.

لدعم ا نظمتفعيل  6/9
 الطالبي

 

تفعيل آليات  6/9/1
 دعم الطالب المتفوقين 

إعداد و  6/9/1/1
اعتماد و إعالن آلية 
واضحة لدعم الطالب 
المتفوقين  بعد استشارة 

 المستفيدين.

9112أكتوبر  فريق معيار الطالب  
بالتعاون مع هيئة 

 التدريس المعنية و ادارة
 شئون الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فحص أدلة تكريم 
 المتفوقين

تطبيق اآللية  6/9/1/9
المعتمدة لدعم المتفوقين 
)شهادات تقدير، لوحة 

ينهاية كل فصل دراس  
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

حفل تكريم -شرف
جوائز عينية، -األوائل

مشاركة المتفوقين في 
 السيمنارات العلمية(.

فعيل برامج  6/9/9
 المتعثرينالطالب رعاية 
من خالل نظام  دراسيا

 الريادة الطالبية.

إعداد و  6/9/9/1
اعتماد و إعالن آلية 
واضحة لدعم الطالب 

بعد  دراسيا المتعثرين
 استشارة المستفيدين.

9112أكتوبر   

 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة نتائج الطالب 
المتعثرين و تطورها من 

 خالل مقرري الفرق 

تطبيق اآللية  6/9/9/9
تعثرين المعتمدة لدعم الم

-)حصر المتعثرين
تكريم -مجموعات التقوية

 مستمر
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 المتقدمين منهم دراسيا(.

وضع آلية  6/9/3
للتعامل مع ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

اعداد و 6/9/3/1
اعتماد  واعالن الية 
للتعامل مع ذوي 
االحتياجات الخاصة و 

9191فبراير  .دعم عملية التعلم لديهم  

منسق معيار الطالب 
عاون مع ادارة شئون بالت

 الطالب

قياس رضا الفئة 
المستهدفة في حال 

 وجودها.

تطبيق اآللية  6/9/3/9
المعتممدة في خال 

 وجود الفئة المستهدفة
تشجيع الطالب  6/9/4

علي المشاركة في 
 األنشطة الطالبية

اإلعالن عن  6/9/4/1
األنشطة الطالبية 
المختلفة بعدة وسائل 

 قية.الكترونية وور 
بداية الفصل الدراسي 

حسب  9112-9191
 خطة األنشطة الطالبية

 ادارة رعاية الطالب
متابعة نسبة مشاركة 
طالب البرنامج في 

 األنشطة الطالبية

تنظيم أنشطة  6/9/4/9
 –طالبية )ثقافية 

-رياضية –اجتماعية 
و تنظيم  (فنية

االحتفاالت الثقافية 
الخاصة بالبرنامج 

 .بمشاركة الطالب
تكريم  6/9/4/3
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

الطالب المشاركين في 
األنشطة الطالبية في 

 حفل الكلية.

منظومة تدريبية  6/3
فعالة لتنمية مهارات 

 .الطالب

التعاون مع  6/3/1
مركز التطوير المهني 

 بالجامعة

ترشيح عدد 6/3/1/1
من طالب البرنامج 
لحضور الدورات 
التدريبية المختلفة لمركز 

 مهني.التطوير ال

الفصل الدراسي األول 
وحسب  9112-9191

 خطة المركز التدريبية

القسم العلمي بالتعاون 
مع مركز التطوير 

 المهني

شهادات حضور طالب 
للدورات  البرنامج

 التدريبية 

متابعة  6/3/1/9
حضور الطالب 
للدورات بصورة دورية 
من خالل التواصل مع 

 المركز.
د ترشيح عد 6/3/1/4
ن طالب البرنامج م

ت لحضور الدورا
التدريبية المختلفة لمركز 

 التطوير المهني.

التواصل المستمر  6/4
 والفعال مع الخريجين

إنشاء قاعدة 6/4/1
بيانات محدثة عن 

 خريجي البرنامج

انشاء قواعد  6/4/1/1
بيانات لخريجي البرنامج 
تشمل وسائل التواصل 

 معهم.
عاون وحدة الخريجين بالت مستمر

 مع ادارة شئون الطالب
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

انشاء  6/4/1/9
مجموعات علي وسائل 
التواصل االجتماعي 
تشمل خريجي البرنامج 

 ومن األعوام المختلفة.
التواصل مع أرباب 

 العمل

متابعة تفاعل الخريجين 
مع أنشطة الكلية 

 المختلفة علي

المشاركة  6/4/1/9
ملتقى بفاعلية في ال

ة ودعوة للكليتوظيفي ال
 أرباب العمل.

الفصل الدراسي الثاني 
9112-9191 

نسبة مشاركة خلريجي 
البرنامج في ملتقي 

 التوظيف
تقديم دورات  6/4/1/3

تدريبية للخريجين حسب 
 متطلبات سوق العمل.

 وحدة الخريجين 9191يونيو 
ارتفاع مهارات هريجي 

 البرنامج

قياس رضا  6/5
الطالب عن خدمات 

 البرنامج

استطالع آراء  6/5/1
الطالب بصورة دورية 
عن الخدمات المقدمة 

 لهم

تطبيق  6/5/1/1
استبانات و مقابالت 

ستطالع رأي ال شخصية
الطالب عن الخدمات 
المقدمة لهم )سياسات 

الدعم -القبول و التحويل
األنشطة -الطالبي
نظام الريادة -الطالبية

متابعة تنفيذ االجراءت  فريق معيار الطالب 9191يونيو -مايو
 التصحيحية
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

الخدمات -الطالبي
الموارد و -الطبية

، لداعمةالتسهيالت ا
 (التعليم و التعلم....

مناقشة نتائج  6/5/1/9
قياس رضا الطالب 
بمجلس القسم و اخطار 
الجهات المعنية التخاذ 
االجراءات التصحيحية 

 الالزمة.
. اعضاء هيئة 7

 التدريس
 
 
رفع كفاءة أعضاء  7/1

هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة 

 
وضع خطة  7/1/1

تدريبية فعالة ألعضاء 
 هيئة التدريس ومعاونيهم 

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

 المعاونة.

 
ابريل -9112نوفمبر 

9191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعداد و  7/1/1/9
اعتماد الخطة التدريبية 
وفق األولويات 
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

فريق معيار أعضاء  التدريبية.
 هيئة التدريس

تقارير متابعة التدريب و 
 ائج التقييمنت

ة طتنفيذ الخ7/1/1/3
التدريبية وقياس مردود 

 التدريب.

تفعيل آليات  7/1/9
 المساءلة و المحاسبة

تكريم أعضاء  6/1/9/1
هيئة التدريس المتميزين 
وفقا آللية التقييم 

 المعتمدة.

 ية العام الدراسينها

 رئيس القسم

نتائج قياس الرضا 
 الوظيفي

قياس رضا  7/1/9/9
أعضاء هيئة التدريس 
وعرض النتائج علي 
مجلس القسم التخاذ 
االجراءات التصحيحية 

 الالزمة.

فريق معيار أعضاء 
 هيئة التدريس
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

منظومة وجود ٍ   7/9
 متطورة للبحث العلمي 

تشجيع النشر  7/9/1
إلقليمي الدولي وا

 والمحلى لألبحاث 
  

متابعة  7/19/1/1
نسبة نشر األبحاث 
الدولية والمحلية 
بالبرنامج وكذلك 

 حضور المؤتمرات .

 9112نوفمبر 

فريق معيار أعضاء 
هيئة التدريس بالتعاون 

 مع رئيس القسم

زيادة نسبة نشر 
 األبحاث بالبرنامج

 أعضاء تكريم 6/9/1/1
 هيئة التدريس عند

 لدولي لألبحاث لنشر اا
 مستمر

عقد  6/9/9/91
للقسم  ميسيمنار عل

لعرض أبحاث أعضاء 
 هيئة التدريس

 .ومعاونيهم

 شهور 3كل 

تشجيع  6/9/9/3 
أعضاء هيئة التدريس 
على اشتراكهم في 
عضوية أي مؤسسات 
بحثية ودولية مختلفة 
مثل هيئة تحرير 
المجالت المختلفة في 

في المجال والتمثيل الثقا

 مستمر
فريق أعضاء هيئة 
التدريس بالتعاون مع 

 مجلس القسم العلمي

حصر بأنشطة ومشاركة 
جميع أعضاء هيئة 
التدريس بالبرنامج في 
الهيئات والمنظمات 
المختلفة التي تخدم 
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

 الكلية والجامعة الدولي

والمجتمع المحلي 

 والدولي.

 

. التعليم و 8
 التعلم

وجود سياسات  8/1
 و التعلمواضحة للتعليم 

وضع سياسات  8/1/1
للتعليم و التعلم 

 بالبرنامج

إعداد و  8/1/1/1
اعتماد سياسات واضحة 
للتعليم و التعلم 
بالبرنامج و اعالنها 

 .للمستفيدين

 9112نوفمبر 
فريق التعليم و التعلم 
بالتعاون مع وحدة 

 الجودة
 متابعة ملفات المقررات

تحديث اساليب  8/9
 التعليم و التعلم

تشجيع التعلم 8/9/1
الذاتي و أساليب التعلم 

 الحديثة.

إقامة ورشة  8/1/1/1
لبهيئة التدريس و عمل 

الهيئة المعاونة للتدريب 
علي أساليب التعلم 

 الحديثة و التعلم الذاتي.

  مرة كل فصل دراسي
متابعة تنفيذ التدريب و 
مردوده في التطبيق مع 

 الطالب.

تدريب هيئة  8/9/1/9
و الهيئة التدريس 

المعاونة علي استخدام 
 السبورة الذكية.

 9112اكتوبر 

فريق التعليم و التعلم 
بالتعاون مع مركز 
التعلم االلكتروني 

 بالجامعة

نسبة استخدام السبورة 
 الذكية في التدريس

متابعة اجراءات تحويل مجلس القسم بالتعاون  9191فبراير تحويل نسبة  8/9/1/3
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اإلسبانية  قسم اللغة  
 

نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

للمقررات  11%
 االلكترونية

م مع مركز التعل
 االلكتروني بالجامعة

المقررات إلي مقررات 
 الكترونية.

متابعة  7/9/1/4
تطبيق أساليب التعلم 
الذاتي من خالل ملفات 

 المقررات

مستمر طوال العام 
 الدراسي

فريق معيار التعليم و 
 التعلم

متابعة ملفات -
المقررات و ما تحتويه 
من أدلة علي تطبيق 

 التعلم الحديثة.أساليب 
ننسبة رضا الطالب -

عن أساليب التعليم و 
التعلم في المقررات 

 الدراسية.
قياس رضا  7/9/1/5

الطالب عن أساليب 
التعليم و التعلم 

 المستخدمة.
فريق معيار التعليم و  نهاية العام الدراسي

 التعلم
نسبة قياس رضا 

 الطالب

تعظيم دور  8/3
التدريب العملي في 

ب الطالب اكسا
مخرجات التعلم 

 المستهدفة

زيادة  8/3/1
دة من التدريب \االستفاد
 العملي

متابعة  8/3/1/1
التدريب العملي في 
المقررات الدراسية و 
تنويع األساليب 

 المستخدمة.

أعضاء هيئة التدريس  مستمر
 المعنيين و مجلس القسم

ارتفاع مهارات الطالب 
 العملية
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نكلية األلس-جامعة المنيا التعزيز والتطويرمعيــار    

االت التطوير مج
 والتعزيز

أهداف التطوير 
 والتعزيز

 مقترحات التطوير
أنشطة وآليات 

 التنفيذ
 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

تغعيل دور  8/3/9
 الميداني التدريب

اعداد مقترح  8/3/1/9
الضافة التدريب 
الميداني كمكون في 

 البرنامج.
 9112ديسمبر 

فريق معيار التعليم و 
التعلم بالتعاون مع وحدة 

 الجودة

اعتماد المقترح 
 المستهدف

عقد  8/3/1/9
بروتوكوالت مع أرباب 
العمل لفتح باب التدريب 

 الرابعةلطالب الفرقة 
جمة في بعض دور التر 

لفنادق والمنشآت لو 
 .السياحية

 9191ابريل -مارس
فريق معيار التعليم و 
التعلم بالتعاون مع وحدة 

 الخريجين
 توقيع اتفاقيات التعاون 

. تقويم 9
تطوير آليات تقويم  2/1 مخرجات التعلم

التعلم مخرجات 
 لبرنامجالمستهدفة ل

 وضع نظام 2/1/1
لتقويم مخرجات  واضح
 التعلم

اد و اعد 2/1/1/1
اعتماد نظام واضح 
لتقويم مخرجات التعلم 
المستهدفة بالبرنامج بعد 
 استشارة المستفيدين

بشمل قياس مهارات 
 .الخريجين

 9191فبراير 

 
 
 
 
 
 

فريق معيار تقويم 
التعلم و مخرجات 

بالتعاون  هيئة التدريس

 
 
 
 
 

 اعالن النظام و تطبيقه
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 توقيت التنفيذ

المسؤول عن 
 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

بيق تط 2/1/1/9
 المعتمد. النظام

الفصل الدراسي الثاني 
9112-9191 

مع وحدة الخريجين 
 فيما يخصها. 

تشجيع هيئة  2/9
التدريس علي إعداد 
اختبارات التصحيح 

 االلكتروني

تدريب هيئة  2/9/1/1
التدريس علي كيفية 
تصميم اختبارات 

 التصحيح االلكتروني.

 9112نوفمبر 

فريق معيار تقوييم 
مخرجات التعلم بالتعاون 
 مع وحدة القياس

 والتقويم بالكلية

نسبة االختبارات التي 
تمت بالتصحيح 

 االلكتروني

تدريب  2/9/1/9
الطالب علي كيفية 
االجابة علي أسئلة 

 التصحيح االلكتروني.
تحديد نسبة  2/9/1/3

من المقررات الدراسية 
لتطبيق اختبارات 
التصحيح االلكتروني و 
اعتمادها من مجلس 

 .القسم
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 التنفيذ

آليات المتابعة 
 وقياس األثر

ير نظم التقويم تطو  2/9
 واالمتحانات

تقويم  2/9/1
 االختبارات

فحص  2/9/1/1
معايير الورقة االمتحانية 
وعرض النتائج علي 
مجلس القسم التخاذ 
االجراءات التصحيحية 

 الالزمة.

عقب اختبارات كل 
 فصل دراسي

لجنة التقويم و 
االمتحانات التابعة 
لمجلس القسم بالتعاون 

 مع فريق
ات معيار تقويم مخرج

 التعلم

اخطار أعضاء هيئة -
 التدريس المعنيين.

تقارير متابعة -
 االجراءات التصحيحية

تحليل نتائج  2/9/1/9
االمتحانات وعرض 
الناائج علي مجلس 
القسم التخاذ االجراءات 

 التصحيحية الالزمة.

 

  

قياس رضا  2/9/1/3
الطالب عن 

وحدة القياس و التقويم  االختبارات.
 بالكلية

نتائج قياس رضا 
 الطالب عن االختبارات
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. نظم ادارة الجودة 11
 في البرنامج

 
نشر ثقافة  11/1

   الجودة بالبرنامج

أعضاء توعية  11/1/1
هيئة التدريس والجهاز 

والطالب   اإلداري 
 بنظم الجودة

توفير  11/1/1/1
المعلومات، واألدلة 
والكتيبات اإلرشادية 
للتعريف بنظام الجودة 

 تماد األكاديميواالع

و مستمر  9102نوفمبر 
 طوال العام الدراسي

وحدة الجودة بالتعاون مع 
 فريق معيار التعزيز و التطوير

نسبة وعي الفئات 
المختلفة بالبرنامج 
بأنشطة وممارسات 

 الجودة

ورش عقد 11/1/1/9
 عمل ولقاءات تعريفية

مع أعضاء هيئة 
التدريس ومنسوبي 

و  اإلدارات المختلفة
  للتعريف لطالبا

بأنشطة وممارسات 
 الجودة.

تنظيم  11/1/1/1/3
مسابقات و أنشطة بين 
الطالب فيما يخص 

 موضوعات الجودة.

الفصل الدراسي الثاني 
9112-9191 
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تعزيز إجراءات  11/9
الحفاظ على عناصر 

 الجودة بالبرنامج 

تطبيق نظم  11/9/1
  إدارة الجودة بالبرنامج

ابعة مت 11/9/1/1
تطبيق ممارسات 
ومعايير الجودة من 
خالل تقارير شهرية 

 لتقدم العمل.

و  9112اكتوبر 
 مستمر كل شهر

وحدة الجودة بالتعاون مع 
 فريق معيار التعزيز و التطوير

تقارير وحدة الجودة عن 
 متابعة تنفيذ النظام

اعداد و  11/9/1/9
اعتماد نظام تعزيز 
وادارة الجودة في 

 البرنامج.

9191يناير   

متابعة  11/9/1/3
تطبيق نظام ادارة و 
تعزيز الجودة في جميع 

 مجاالت البرنامج.

متابعة تنفيذ االجراءات  مستمر
 التصحيحية

 

  

متابعة مردود  2/9/1/4
األداء من خالل 
استطالع آراء األطراف 

و  المعنية في البرنامج

9191مايو     
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اتخاذ االجراءات 
   التصحيحية الالزمة

 

 

 


