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���: 

التنفيذ والوقت المستغرق في التنفيذ إلى جانب تتناول الخطة مقترحات التعزيز والتطوير من خالل مجموعة من المجاالت الرئيسية وآليات 

من أعضاء القسم بالقدرة على تحقيق األفضل والسعي الدائم والمستمر نحو  المسئول عن التنفيذ، ومؤشرات المتابعة وتقييم األداء، وذلك إيماناً 

  وء رؤية ورسالة وأهداف البرنامج.رغبة في الوصول بالبرنامج إلى مستوى أفضل في ض ،تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

قياس رضا 

المستفيدين بصورة 

 دورية

 

فريق معيار رسالة  

 وأهداف البرنامج

بالتعاون مع وحدة 

  الخريجين

 

الفصل الدراسي 

- ٢٠١٩األول 

٢٠٢٠  

 

أخذ رأي المستفيدين لتحديث  ١/١/١/١

رسالة وأهداف البرنامج بعدة وسائل (ورشة 

- التدريس وأعضاء هيئةللطالب  عمل

باب العمل ر أ ومقابالت مع تطبيق استبانات

 )معهم مراسالتخالل ال والخريجين ومن

تحديث رسالة  ١/١/١

وأهداف البرنامج باستشارة 

  جميع المستفيدين.

  
 

تحديث رسالة  ١/١

بما  وأهداف البرنامج

احتياجات  معيتوافق 

  .سوف العمل

  
  
  
  

 

. رسالة ١

 وأهداف البرنامج

 

 
  ٢٠٢٠شهر فبراير 

  

اعتماد النسخة المحدثة من  ١/١/١/٢

  رسالة و أهداف البرنامج.
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آليات المتابعة 
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المسؤول عن 
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  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

وأهداف اإلعالن عن رسالة  ١/١/١/٣  مستمر

-المحدثة بعدة وسائل (لوحات البرنامج

طرح رسالة -االلكتروني الموقع- مطويات

أهداف البرنامج للطالب للترجمة لأللمانية)و 

  

قياس نسبة وعي 

المستفيدين بالمعايير 

 األكاديمية

فريق معيار المعايير 

  األكاديمية

  ٢٠١٩نوفمبر  

  

عقد ورشة عمل بحضور جميع  ٢/١/١/١

المستفيدين للتوعية بالمعايير األكاديمية 

  لقطاع األلسن.

اإلعالن عن  ٢/١/١

المعايير األكاديمية 

  للمستفيدين

التوعية بالمعايير  ٢/١

  األكاديمية

. المعايير ٢

االكاديمية 

وتصميم 

وحدة الجودة بالتنسيق   البرنامج

مع فريق معيار 

  المعايير األكاديمية

     مستمر

  

  

نشر المعايير األكاديمية ورقيًا  ٢/١/١/٢

  .لضمان معرفة المستفيدين بها والكترونياً 
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  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

ٕاعالن اآللية اعتماد و 

 المطلوبة

فريق معيار المعايير 

 األكاديمية

عداد واعتماد الية للمراجعة إ ٢/٢/١/١ ٢٠١٩نوفمبر 

خمس  الخريج كلالدورية لمواصفات 

تشمل قياس رضا أرباب العمل عن  سنوات

 المهارات المتوفرة في الخريج.

مراجعة مواصفات  ٢/٢/١

 الخريج

تحديث مواصفات  ٢/٢

 الخريج

تقارير المراجعة 

  الداخلية و الخارجية

فريق معيار تصميم 

البرنامج بالتعاون مع 

  وحدة الجودة

الفصل الدراسي 

- ٢٠١٩األول 

٢٠٢٠  

مراجعة توصيفات البرنامج  ٢/٣/١/١

قبل خبراء الجودة بمركز  والمقررات من

ومراجعة  المنيا واالعتماد بجامعةالجودة 

  .بالبرنامج هيئة التدريس أعضاء

مراجعة توصيفات  ٢/٣/١

المقررات البرنامج و 

  الدراسية

تحديث توصيفات  ٢/٣

البرنامج و المقررات بما 

يتوافق مع معايير 

  الجودة

طبيق عمليات المراجعة ت ٢/٣/١/٢

الخارجية لتوصيفات البرنامج الداخلية و 

  .والمقررات الدراسية
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  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

 وٕاعالن التوصيفاتاعتماد  ٢/٣/١/٣  ٢٠٢٠فبراير 

  جراء التعديالت المطلوبةإالمحدثة بعد 

مدي تطبيق اآللية 

  المعتمدة

فريق معيار تصميم 

البرنامج بالتعاون مع 

فريق معيار التعزيز 

والتطوير ولجنة 

وتطوير  مراجعة

  البرنامج

إعداد واعتماد آلية لتقويم  ٢/٤/١/١  ٢٠١٩ ديسمبر

  البرنامج بصورة دورية.

وضع نظام واضح  ٢/٤/١

  لتقويم البرنامج

تقويم البرنامج  ٢/٤

  بصورة دورية
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  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

تقارير تحليل نتائج 

  التقييم.

مدي تنفيذ خطط 

تطوير المقررات 

  .والبرنامج

فريق معيار تصميم 

البرنامج بالتعاون مع 

هيئة التدريس 

  المعاونة والهيئة

  ٢٠٢٠ يناير

  ٢٠٢٠مايو 

تطببيق تقويم الطالب للمقرر  ٢/٤/١/٢

  واعتماد النتائج.

  ٢٠٢٠فبراير 

  ٢٠٢٠يونيو 

إعداد واعتماد تقارير المقررات  ٢/٤/١/٣

  الدراسية 

سبتمبر –يوليو   منسق البرنامج

٢٠٢٠  

إعداد واعتماد التقرير السنوي  ٢/٤/١/٤

  للبرنامج.

اجتماعات اللجنة - 

المختصة لالنتهاء 

من الالئحة الدراسية 

لجنة تطوير ومراجعة 

  البرنامج

مايو - ٢٠١٩نوفمبر 

٢٠٢٠  

استشارة فئات المستفيدين  ٢/٥/١/١

هيئة التدريس والهيئة -المختلفة (الطالب

خبراء - سوق العمل- الخريجين - المعاونة

إعداد الئحة  ٢/٥/١

بما يتناسب  دراسية جديدة

تطوير الالئحة  ٢/٥

  الدراسية للبرنامج.
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 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

  الجديدة.

مسودات الالئحة - 

الجديدة محتوية علي 

مقترحات فئات 

  المستفيدين المختلفة.

متابعة اجراءات - 

وضع الالئحة 

  بمجلس القسم.

 الجودة) و ذلك في مقررات الالئحة القديمة

  و مقترحاتهم لالئحة المحدثة.

  مع متطلبات سوق العمل.

إعداد المسودة األولية وعرضها  ٢/٥/١/٢

  علي المستفيدين.

اعتماد الالئحة الدراسية الجديدة  ٢/٥/١/٣

  من مجلس القسم.
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 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

تنفيذ مدي متابعة 

اإلجراءات 

 التصحيحية الالزمة

وقياس رضا 

 المستفيدين

فريق معيار قيادة 

 تنظيم البرنامجو 

تطبيق استطالع رأى  ٣/١/١/١ ٢٠٢٠ابريل 

  المستفيدين.

تقييم األداء  ٣/١/١

  باستشارة المستفيدين

القيادات تقييم أداء  ٣/١

   بالبرنامج األكاديمية

  

  

  

  

 

 

.  قيادة ٣

  وتنظيم البرنامج

 

 فيواعتماد النتائج  مناقشة- ٣/١/١/٢  ٢٠٢٠مايو  

  مجلس القسم.

  القيادات بنتائج التقييم. إعالم- ٣/١/١/٣  ٢٠٢٠ما يو 
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التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

اكتوبر -سبتمبر

٢٠٢٠  

  متابعة اإلجراءات التصحيحية - ٣/١/١/٤

ارتفاع مستوي الرضا 

الوظيفي عند قياسه 

 مرة اخري

فريق معيار قيادة 

 وتنظيم البرنامج

قياس الرضا الوظيفى لإلداريين   ٣/٢/١/١  ٢٠١٩أكتوبر  قياس الرضا  ٣/٢/١

الوظيفى لإلداريين 

  بالبرنامج

رفع كفاء الجهاز  ٣/٢

  اإلدارى 

بمجلس  واعتماد النتائجمناقشة  ٣/٢/١/٢

  .واعالنهاالكلية 

قياس أثر التدريب 

في مكان العمل عن 

- ٢٠١٩اكتوبر تحديد االحتياجات التدريبية  ٣/٢/٢/١

لإلداريين من خالل استطالع رأى الجهاز 

إعداد خطة  ٣/٢/٢
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التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

طريق قياس رضا 

 المستفيدين

  تدريبية للجهاز اإلداري  التدريبية. واعتماد الخطة اإلداري  ٢٠٢٠مايو

ولويات األتنفيذ الخطة حسب  ٣/٢/٢/٢

   .التدريبية

  قياس مردود التدريب ٣/٢/٢/٣

المتابعة الدورية لفتح 

صندوق تلقي 

الشكاوى وفحص 

الشكاوى به و متابعة 

لإلجراءات 

لجنة النظم اإلدارية 

بالقسم بالتعاون مع 

 دة الجودة بالكلية.حو 

– ٢٠٢٠فبراير 

  ٢٠٢٠مارس 

اعتماد آلية واضحة إعداد و  ٣/٣/١/١ 

  .والمقترحات ىلتلقي الشكاو 

لتلقي إعداد آلية  ٣/٣/١

  المقترحات.الشكاوى و 

وجود نظام واضح  ٣/٣

 الشكاوىلتلقي 

  المقترحاتو 

 ىوضع صندوق للشكاو  ٣/٣/١/١  

  والمقترحات في مكان بارز بالقسم العلمي.
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التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

  .التصحيحية

قياس رضا  - 

المستفيدين عن نظام 

التعامل مع الشكاوى 

ومدى فاعليته 

 وجديته

الشكاوى     التوعية بآلية تلقي  ٣/٣/١/٢

هيئة - المقترحات للمستفيدين (الطالبو 

  االداريين).-الهيئة المعاونة- التدريس
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 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

انتظام نظام األرشفة 

 .الورقية واإللكترونية

لجنة النظم اإلدارية 

مع  التعاونبالقسم 

فريق معيار قيادة 

 .وتنظيم البرنامج

متابعة تحديث أرشيف البرنامج  ٣/٣/١  مستمر

  الورقى واإلليكترونى

تحديث نظم التوثيق  ٣/ ٣

  بالبرنامج

  

اجتماعات اللجنة 

المختصة لمناقشة 

 ىمقترح الدبلومة عل

 مجلس القسم.

لجنة تطوير ومراجعة 

 البرنامج

خاصة في  بلومةدمقترح  دإعدا ٤/١/١/١ ٢٠١٩ أكتوبر
 .اللغة األلمانية

استحداث دبلومة  ٤/١/١

 .األلمانية في اللغة

ة المالي .الموارد٤ زيادة الموارد المالية٤/١

والتسهيالت 

 المادية الداعمة

 
بعة عمل اتقارير مت وضع آلية لتقويم مدي كفاءة  ٤/٢/١/١ ٢٠٢٠فبراير  واردفريق معيار الم متابعة كفاءة  ٤/٢/١ تحديث التسهيالت  ٤/٢
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التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

صيانة األجهزةو 

 المعامل.و 

 والتسهيالت بالتعاون

مع لجنة األجهزة 

 والمختبرات بالكلية

األجهزة في المعامل  الموارد المادية الداعمة لمتطلبات البرنامج.

 والقاعات الدراسية

  المادية الداعمة

 

 

 

 

 

كفاءة عمل األجهزة  متابعة مدي ٤/٢/١/٢ شهرياً 

التعاون مع في المعامل والقاعات و 

  المسئولين عن الصيانة.

حصر الكتب التي 

يتم اضافتها في 

تخصص البرنامج 

 .سنوياً 

صر احتياجات تشكيل لجنة لح ٤/٢/٢/١  ٢٠١٩أكتوبر 

  المراجع.البرنامج من الكتب و 

الكتب  تحديث ٤/٢/٢

  والدوريات

المكتبة لتوفير  تواصل معال ٤/٢/٢/٢  

  المراجع المطلوبة.الكتب و 

تقرير عن تركيب 

نقاط االجهزة و 

تشكيل لجنة لتحديد أجهزة  ٤/٣/١/١ ٢٠٢٠يونيو –مايو 

لتواصل مع مسؤول االكمبيوتر المطلوبة و 

إضافة أجهزة  ١ /٤/٣

توصيل و كمبيوتر للمكاتب 

مكاتب  تجهيز ٤/٣

أعضاء هيئة التدريس 
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

الدعمي الفني في المؤسسة لتوصيل  االنترنت.

 االنترنت

بأجهزة كمبيوتر ونقاط  نقاط انترنت.

 إنترنت.

فحص أدلة تكريم 

المتفوقين ودعم 

  .المتعثرين

مراجعة النتائج - 

الدراسية لهم بعد 

  تنفيذ برامج الرعاية.

 

أعضاء هيئة التدريس 

بالتعاون مع رؤساء 

مجالس األقسام 

ووكيل الكلية لشئون 

 الطالب

ٕاعالن آلية إعداد واعتماد و  ٥/١/١/١ ٢٠١٩أكتوبر 

 المتفوقين بعدواضحة لدعم الطالب 

 استشارة المستفيدين.

تفعيل آليات دعم  ٥/١/١

 الطالب المتفوقين 

تفعيل نظم الدعم  ٥/١

  الطالبي
  . الطالب٥

  

  

  

  

 ٢٠١٩نوفمبر 

ومستمر طوال العام 

  الدراسي

تطبيق اآللية المعتمدة لدعم  ٥/١/١/٢

-شرف لوحة- تقديرالمتفوقين (شهادات 

جوائز عينية، مشاركة - حفل تكريم األوائل

  المتفوقين في السيمنارات العلمية).
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

ٕاعالن آلية إعداد واعتماد و  ٥/١/٢/١  ٢٠١٩أكتوبر 

واضحة لدعم الطالب المتعثرين بعد 

  استشارة المستفيدين.

رعاية تفعيل برامج  ٥/١/٢

المتعثرين من خالل نظام 

  الريادة الطالبية.

  

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٩نوفمبر 

ومستمر طوال العام 

  الدراسي

تطبيق اآللية المعتمدة لدعم  ٥/١/٢/٢

مجموعات - المتعثرين (حصر المتعثرين

  تكريم المتقدمين منهم دراسيا).- التقوية

قياس رضا 

المستفيدين في حال 

منسق معيار الطالب 

بالتعاون مع ادارة 

ية آل عداد واعتماد وٕاعالنإ ٥/١/٣/١  ٢٠١٩نوفمبر 

ذوي االحتياجات  الطالب للتعامل مع

ودمجهم التعلم لديهم  ودعم عمليةالخاصة 

تفعيل برامج  ٥/١/٣

ذوي  الطالب التعامل مع
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

  االحتياجات الخاصة  مجتمع الكلية. في  شئون الطالب وجودهم.

ال حتطبيق اآللية المعتممدة في  ٥/١/٣/٢

  وجود الفئة المستهدفة

متابعة نسبة مشاركة 

طالب البرنامج في 

 األنشطة الطالبية

منسق معيار الطالب 

بالتعاون مع مكتب 

  رعاية الطالب بالكلية

٢٠١٩بر أكتو 

العام  ومستمر طوال

  الدراسي.

وسائل عن  دةاإلعالن بع ٥/١/٤/١

  األنشطة الطالبية المختلفة.

تشجيع مشاركة  ٥/١/٤

الطالب في األنشطة 

  الطالبية

الطالب المشاركين في  مكافأة ٥/١/٤/٢

األنشطة عن طريق اضافة درجات ألعمال 

  تكريم في حفل الكلية-مكافآت عينية- السنة



  

18 

 

نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

كشوف حضور 

الطالب للدورات 

 التدريبية

األقسام العلمية 

بالتعاون مع مدير 

 مركز التطوير المهني

 ٢٠١٩أكتوبر 

 ومستمر حسب

الخطة التدريبية 

 للمركز

ترشيح عدد من طالب البرنامج  ٥/٢/١/١

لحضور الدورات التدريبية بمركز التطوير 

 المهني.

التعاون مع مركز  ٥/٢/١

 التطوير المهني بالجامعة

منظومة تدريبية  ٥/٢

  فعالة للطالب

  

 

متابعة تفاعل 

الخريجين مع أنشطة 

 ىالكلية المختلفة عل

منسق معيار الطالب 

معيار مؤشرات و 

نجاح البرنامج 

 ٢٠١٩أكتوبر 

 ومستمر

 للخريين بياناتإعداد قواعد  ٥/٣/١/١

  بهم.تشمل وسائل االتصال  وأرباب العمل

تفعيل وسائل  ٥/٣/١

 التواصل مع الخريجين

  بعدة طرق.  وأرباب العمل

 وجود تواصل ٥/٣

مستمر وفعال مع 

  أرباب العملو  الخريجين
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

مواقع التواصل 

  االجتماعي.

مشاركة  نسيه- 

خريجي البرنامج في 

 التوظيف. ىملتق

بالتعاون مع وحدة 

 الخريجين بالكلية

وسائل  علىانشاء مجموعات  ٥/٣/١/٢

التواصل االجتماعي تشمل خريجي البرنامج 

أرباب  والتواصل مع من األعوام المختلفة

  العمل

تقي التوظيف المشاركة في مل ٥/٣/١/٣  

أرباب الذي تعقده الكلية ودعوة الخريجين و 

  العمل.

    

متابعة طلبات 

الوافدين المقدمة 

منسق معيار الطالب 

بالتعاون مع منسق 

برنامج عن طريق تسويق ال ٥/٤/١/١ ٢٠٢٠مارس 

الموقع  معلومات البرنامج عليتحديث 

وضع خطة  ٥/٤/١

معتمدة والعمل على 

العمل على وجود  ٥/٤

طالب وافدين للدراسة 
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

معيار تصميم  لاللتحاق بالبرنامج

البرنامج ووحدة 

تكنولوجيا المعلومات 

 بالكلية

الطالب تفعيلها لجذب  .االلكتروني للكلية لجذب الطالب الوافدين

  الوافدين.

 

 بالبرنامج

تقارير متابعة تنفيذ 

اإلجراءات 

 التصحيحية

تطبيق أدوات استطالع رأي  ٥/٥/١/١ نهاية العام الدراسي فريق معيار الطالب

ات المقدمة لهم الطالب عن الخدم

-الدعم الطالبي-التحويل(سياسات القبول و 

-نظام الريادة الطالبي-األنشطة الطالبية

والتسهيالت الموارد - الخدمات الطبية

 )الداعمة

 استطالع أراء ٥/٥/١

 الطالب بصورة دورية

قياس رضا  ٥/٥

الطالب عن الخدمات 

 المقدمة

استطالع الرأي  نتائجعرض  ٥/٥/١/٢
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

جراءات اتخاذ اإلعلى مجلس القسم و 

 التصحيحية الالزمة.

تقارير متابعة 

التدريب ونتائج 

 التقييم 

منسق معيار أعضاء 

هيئة التدريس 

مع وحدة بالتعاون 

 الجودة

ابريل - ٢٠١٩أكتوبر 

٢٠٢٠ 

تحديد االحتياجات التدريبية  ٦/١/١/١

  لهيئة التدريس والهيئة المعاونة.

إعداد واعتماد الخطة التدريبية  ٦/١/١/٢

 حسب األولويات.

خطة تدريبية  ٦/١/١

ألعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم  

رفع كفاءة أعضاء ٦/١

هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

 

 

ة . أعضاء هيئ٦

ث التدريس والبح

 العلمي

 

 

ة التدريبية وقياس طتنفيذ الخ ٦/١/١/٣

  مردود التدريب.

تكريم أعضاء هيئة التدريس  ٦/١/٢/١

  آللية التقييم المعتمدة. المتميزين وفقاً 

تفعيل آليات  ٦/١/٢

  التحفيز و المحاسبة
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

قياس رضا أعضاء هيئة  ٦/١/٢/٢

التدريس وعرض النتائج علي مجلس القسم 

  التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

تقرير متابعة نسبة 

  نشر األبحاث الدولية

فريق معيار أعضاء 

 هيئة التدريس

و  ٢٠٢٠فبرير 

 مستمر

اعتماد آلية واضحة إعداد و  ٦/٢/١/١

مكافأة النشر الدولي تشمل ( علىللتشجيع 

سيمنار علمي  ،للنشر الدولي لألبحاث

للقسم لعرض ابحاث أعضاء هيئة 

الباحثين التي سيتم تطبيق  تكريم- التدريس

أو مساهمة نتائج أبحاثهم في تطوير 

تنظيم -المقررات الدراسية وخدمة المجتمع

مسابقات ألحسن بحث مستخلص من 

 ىعلى مستو  ماجستير أو دكتوراه رسالة

  البرنامج.

تشجيع النشر  ٦/٢/١

واإلقليمي والمحلي الدولي 

  لألبحاث

  

  

نظومة متطورة م ٦/٢

  للبحث العلمي 
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

حصر بأنشطة 

ومشاركة جميع 

أعضاء هيئة 

التدريس بالبرنامج 

في الهيئات 

والمنظمات المختلفة 

التي تخدم الكلية 

والجامعة والمجتمع 

  المحلي والدولي

فريق معيار أعضاء 

  هيئة التدريس

و  ٢٠٢٠فيراير 

  مستمر

تشجيع أعضاء هيئة التدريس  ٦/٢/١/٢

على المشاركة في عضوية المؤسسات 

البحثية الدولية المختلفة مثل هيئات تحرير 

المجالت العلمية في التخصص والتمثيل 

  الثقافي الدولي.
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نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

متابعة ملفات 

 المقررات

يم التعلمنسق معيار 

 والتعلم 

 ٢٠١٩أكتوبر 

 العام ومستمر طوال

 الدراسي

تحديث توصيف البرنامج  ٧/١/١/١

فيما يخص أساليب  والمقررات الدراسية

 .والتعلمالتعليم 

تشجيع التعلم  ٧/١/١

 الذاتي 

دعم وتحديث ٧/١

  أساليب التعليم والتعلم
 

أساليب  .٧

تعليم والتعلم ال

 والتدريب

  الميداني

متابعة أساليب التعلم الذاتي من  ٧/١/١/٢

  المقررات.خالل فحص ملفات 

متابعة التدريب العملي للطالب  ٧/١/١/٣

  في المقررات الدراسية المختلفة.



  

26 

 

نكلية األلس- جامعة المنيا

األلمانيةقسم اللغة ا   

German Department 

Minia Univesity 

Faculty of Al-Alsun 

  

آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

٢٠١٩نوفمبر    إعداد واعتماد مقترح للتدريب  ٧/١/٢/١ 

  الميداني.

مقترح التدريب  ٧/١/٢

 الميداني

عالن النظام بعد إ

 اعتماده 

منسق معيار تقويم 

مخرجات التعلم 

بالتعاون مع وحدة 

 الجودة

ديسمبر –نوفمبر 

٢٠١٩  

  

  ٢٠٢٠يناير 

  ٢٠٢٠مايو 

إعداد واعتماد نظام واضح  ٨/١/١/١

لتقويم مخرجات التعلم بعد استشارة 

  المستفيدين. 

وضع نظام لتقويم  ٨/١/١

مخرجات التعلم المستهدفة 

  من البرنامج

تطوير آليات   ٨/١

م تقويم مخرجات التعل

امجالمستهدفة من البرن  

 

 

  

. تقويم ٨

 مخرجات التعلم

 

 

 

  متابعة تطبيق النظام ٨/١/١/٢
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

اخطار أعضاء - 

هيئة التدريس 

  المعنيين.

تقارير متابعة - 

االجراءات 

 التصحيحية

لجنة التقويم و 

االمتحانات التابعة 

لمجلس القسم 

بالتعاون مع فريق 

معيار تقويم مخرجات 

 التعلم

عقب اختبارات 

  الفصل الدراسي

  

معايير الورقة االمتحانية  فحص ٨/٢/١/١

مجلس القسم التخاذ  علىوعرض النتائج 

  االجراءات التصحيحية الالزمة.

تتقويم االختبارا ٨/٢/١ تطوير نظم   ٨/٢ 

 التقويم واالمتحانات 

تحليل نتائج االمتحانات وعرض  ٨/٢/١/٢

مجلس القسم التخاذ االجراءات  على النتائج

  التصحيحية الالزمة.

 نتائج قياس رضا

 الطالب

ويم وحدة القياس و التق

 بالكلية

قياس رضا الطالب عن  ٨/٢/١/٣

  االختبارات

نسبة اختبارات 

روني التصحيح االلكت

ويم وحدة القياس و التق

 بالتعاون مع مجلس
 القياسالتعاون مع وحدة  ٨/٢/٢/١  ٢٠١٩اكتوبر 

 علىلتدريب هيئة التدريس  والتقويم بالكلية

كيفية تصميم اختبارات التصحيح 

تشجيع هيئة  ٨/٢/٢
التدريس علي إعداد 
اختبارات التصحيح 
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

ا.التي تم تطبيقه  االلكتروني  االلكتروني. القسم 

تحديد نسبة من المقررات  ٨/٢/٢/٢  ٢٠١٩نوفمبر 

الدراسية لتطبيق اختبارات التصحيح 

  االلكتروني و اعتمادها من مجلس القسم

األدلة صدار ا

المطلوبة وعقد ورش 

 العمل.

 التعزيزفريق معيار 

والتطوير بالتعاون مع 

 وحدة الجودة

 ٢٠١٩نوفمبر 

ومستمر طوال العام 

  الدراسي

توفير المعلومات، واألدلة  ٩/١/١/١

والكتيبات اإلرشادية للتعريف بنظام الجودة 

  واالعتماد األكاديمي

 دورات وورش ٩/١/١

عمل ألعضاء هيئة 

  والجهاز اإلدارى التدريس

تعزيز ثقافة الجودة  ٩/١
  
  
  

 

. نظم الجودة٩  
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

عقد ورش عمل ولقاءات تعريفية  ٩/١/١/٢

مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي 

اإلدارات المختلفة للتعريف بأنشطة 

  وممارسات الجودة. 

  
  
 

ة التقارير الشهري

ة لتقدم العمل معتمد

 من مجلس القسم

منسق البرنامج 

بالتعاون مع وحدة 

 الجودة

 ٢٠١٩اكتوبر 

 ومستمر كل شهر

متابعة تطبيق ممارسات ومعايير  ٩/٢/١/١

الجودة من خالل تقارير شهرية لتقدم 

  العمل.

تطبيق نظام إدارة  ٩/٢/١

  و تعزيز الجودة

تعزيز إجراءات  ٩/٢

الحفاظ على عناصر 

  الجودة بالبرنامج 
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آليات المتابعة 

  وقياس األثر

  

المسؤول عن 

  التنفيذ

  

  توقيت التنفيذ

  

  أنشطة وآليات التنفيذ

  

  مقترحات التطوير

  

  

التطوير أهداف 

  والتعزيز

  

 

 مجاالت التطوير

 والتعزيز

 

تقارير وحدة الجودة 

 عن تطبيق النظام

وحدة الجودة بالتعاون 

مع منسق معيار 

 التعزيز والتطوير

٢٠٢٠يناير  دارة إ تعزيز و  واعتماد نظامعداد إ ٩/٢/١/٢ 

  الجودة في البرنامج.

تقارير متابعة تنفيذ 

 االجراءات

 التصحيحية

فريق معيار التعزيز 

والتطوير بالتعاون مع 

 وحدة الجودة

٢٠٢٠مايو  عن نظم  قياس رضا المستفيدين ٩/٢/١/٣ 

 واتخاذ االجراءات الجودة بالبرنامج

  التصحيحية الالزمة

 


