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بمشاركة األطراف وذلك    بتحديد السمات المميزة للبرنامج    اللغة اإلنجليزية وآدابها  قامت إدارة برنامج

  برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها عليه تم نحديد  السمات المميزة ل ء  بالبرنامج وبنا المعنية ذوى العالقة

مع األخذ فى االعتبار المعايير الصادرة بدليل االعتماد البرامجى والتى يتم بناء عليها تحديد السمات  

وقد تم  . الخ ,  المميزة للبرنامج مثل ندرة التخصص, الموقع الجغرافى وتزايد اإلقبال على البرنامج.. 

 يوم   دها فى مجلس القسموتم اعتما  11/10/2020  يوماعتماد تلك السمات فى مجلس إدارة البرنامج  

 :وهى كما يلى 11/10/2020األحد الموافق 

 

ندرة التخصص من أهم السمات المميزة للبرنامج حيث يسعى البرنامج إلى إعداد كوادر  د  تع    -

اللغة اإلنجليزية و إجادتها تحدثا و كتابة    على مستوى نادر و عال من التميز ومتخصصة في 

 و قراءة إجادة تامة.   

 

 مستجدات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين التوافق مع  -

 

 الموقع الجغرافى المتميز للبرنامج داخل الجامعة بمدينة كفرالشيخ فى دلتا النيل -
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 تعليمية متميزة خدمات  للبرنامج والتى تساعد على وجود طورةالبنية التحتية المت -

 

 . لحاجة سوق العمل تزايد إقبال الطالب على البرنامج -

 

 

أعضاء حصول   - هامب    بعض  ساوث  جامعة  من  الدكتوراه  على  بالبرنامج  تدريس  هيئة 

(Southhamp بإنجلترا فى تخصص األدب اإلنجليزى ). 

 

يئة تدريس بالبرنامج  فى دورات تعلم اللغة اإلنجليزية  المشاركة الفعالة والمتميزة ألعضاء ه -

ل المحلى  التويفل  دورات  المصريةوكذلك  الجامعات  بجميع  دكتوراه(  -)ماجستير  لباحثين 

 . مركز الخدمة بالكلية بالتعاون مع

 

النشر العلمى الدولى ألبحاث متميزة فى مجال التخصص مما يشجع المزيد من إعضاء هيئة   -

 ثيين على النشر الدولى ألبحاثهم  التدريس والباح

المستمر - العمل وال سيما  ل  السعى  الالزمة  لسوق  بالمهارات  الخريجيين بشكل مباشر  تزويد 

 الترجمة من و إلى اللغة اإلنجليزية 
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على التواصل مع الثقافات األخرى و دعم الحوار الثقافي إنطالقا من خلفية قوية تعزيز القدرة -

طريق تمكين الطالب من اإلدراك الشامل لثقافة اللغة اإلنجليزية و كذلك  لثقافته العربية عن  

وكذلك اإللمام بلغة أجنبية ثانية على      اإلطار الحضاري الشامل للغة، و ما تمتاز به ثقافتها

 االقل ، بجانب اللغة اإلنجليزية. 

 

 

 جودة              عميد الكلية منسق البرنامج         مدير البرنامج                مدير وحدة ضمان ال

 د/خالد سرواح         د/أيمن الحلفاوى              د/أسامه وفا                            أ.د/وليد البحيرى
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 السمات المميزة للبرنامج بمجلس إدارة البرنامج وثيقة إعتماد 
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 وثيقة اعتماد السمات المميزة للبرنامج بمجلس القسم

 


