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  ٢٠٢١-٢٠٢٠ خطة نشر ثقافة الجودة
 جامعة المنيا  -كلية األلسن – برنامج اللغة األلمانية 

 م النشاط  تاري    خ التنفيذ  مسئول التنفيذ  األدلة و الشواهد 
عن   الحديث  توزي    ع  جدول 
هيئة  أعضاء  علي  المعايير 
بالتعاون  ات  بالمحاضر التدريس 

 والتطوير مع منسق معيار التعزيز 

أعضاء هيئة 
 التدريس 

أكتوبر   
مستمرو 2020  

تخصيص الرب  ع ساعة األولي من 
ة للحديث عن أنشطة  كل محاضر
ي تخص أحد المعايير 

 الجودة الت 

1 

 االعالن عن الندوات  -

 كشوف التوقيع.  -

ي  -
المادة العلمية المقدمة فر

 الندوات

 صور لفاعليات الندوة  -

فريق معيار 
 التعزيز و التطوير

2020نوفمير   
وشهر مارس 

2021 

( ندوة لطالب 2عقد عدد ) 
نامج للتوعية بمفاهيم الجودة   الير

2 

 قرار التشكيل المعتمد -

اجتماعات مع اعضاء   -
 الفريق. 

أنشطة الفريق )عمل  -
عقد ورش عمل  -مطويات

مع الطالب للتوعية  
 بالجودة( 

منسق معيار 
 التعزيز و التطوير

2020 نوفمير  ي تشكيل فريق   الجودة الطالبر
 بالقسم 

3 

 نماذج من المطويات و األدلة -

إلعالن - - شوت  سكرين 
ممارسات الجودة علي مواقع 

 .  التواصل االجتماعي
 
 

معيار  منسق 
التطوير   التعزيز  و 

مع  بالتعاون 
معايير  ي 

منسق 
نامج   اعتماد الير

 

أكتوبر   
مستمرو 2020  

 
 
 
 

ممارسات  و  أنشطة  عن  االعالن 
لجميع   من الجودة  المستفيدين 
المطويات مواقع    -اللوحات  -خالل 

 التواصل االجتماعي 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 االعالن عن الندوات  -

 كشوف التوقيع  -

ي  -
المادة العلمية المقدمة فر

 الندوات
 صور لفاعليات الندوة 

معيار  منسق 
المعايير 

 األكاديمية

ديسمير   
2020   

و   إلعالنورشة   االكاديمية  المعايير 
 مواصفات الخري    ج 
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 م النشاط  تاري    خ التنفيذ  مسئول التنفيذ  األدلة و الشواهد 

 االعالن عن الندوات  -

 كشوف التوقيع.  -

ي  -
المادة العلمية المقدمة فر

 الندوات

 صور لفاعليات الندوة  -

منسق معيار رؤية 
نامج  ورسالة الير

ديسمير   
2020 

اهداف  ورشة   و  رسالة  اعالن 
نامج و  و   الير رسالة  ترجمة  طرح 

نامج للطالب   اهداف الير

6 

 االعالن عن الندوات  -

 كشوف التوقيع.  -

ي  -
المادة العلمية المقدمة فر

 الندوات

   صور لفاعليات الندوة -

معيار  منسق 
   التعزيز و التطوير 

ديسمير   
2020 

عمل   خطة   لإلعالنورشة  عن 
 التعزيز والتطوير 

7 

موافقة مجلس القسم و  -
 الكلية علي عقد يوم الجودة 

 االعالنات عن اليوم. - -

 اليوم. برنامج  -

  صور لألنشطة و الفعاليات.  -

معيار  منسق 
و   التعزيز 
أعضاء  التطوير+ 
و   التدريس  هيئة 
المعاونة+   الهيئة 
الجودة  فريق 

ي   الطالبر

2021أبريل  لتوعية    نامج  للير للجودة  يوم  عقد 
ممارسات  و  بأنشطة  المستفيدين 

 الجودة 

8 

 


