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اللغة اإلنجليزية وآدابها   توجد البرنامج سياس  لدى برنامج  للتعليم والتعلم تتفق مع طبيعة  ات معتمدة 

وتحقق رسالة وأهداف البرنامج وكذلك رسالة وأهداف الكلية وتتوافق مع المعايير األكاديمية القومية 

وآدابها,   اإلنجليزية  اللغة  برنامج  تبناها  بالتى  السياسات  تلك  اعتماد  تم  البرنامج موقد  إدارة  جلس 

وافق مجلس الكلية بجلسته  كما  ,      30/8/2020فى جلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس القسممعتمدة من  و

على اعتماد تحديث استراتيجيات التدريس والتعليم والتعلم    م2020سبتمبر    8( المنعقدة بتاريخ  170)

للعام   وللبرنامج  التقويم  2020/2021للكلية  وأسلوب  الهجين  التعليم  استراتيجية  بإضافة  وذلك  م 

مقالة بحثية( بناء على توصيات    -مشروعات بحثية  -مقترحات بحثية  -االلكترونى)االختبار االلكترونى

الكلية بجلسته )كما  .   فى ظل تغيرات جائحة كورونا  المجلس األعلى للجامعات    ( 177وافق مجلس 

م على اعتماد تحديث سياسات التعليم والتعلم لبرنامج اللغة اإلنجليزية  2021إبريل  12المنعقدة بتاريخ

 .وآدابها بمشاركة األطراف المجتمعية ذات الصلة بالبرنامج

 

التعليم والتعلم  سياسات    تحديث  م بالموافقة على24/05/2021مجلس القسم فى جلسته المنعقدة بتاريخ    كما وافق

 ببرنامج اللغة اإلنجليزية على النحو التالي: 

الجودة واالعتماد؛ إنطالقاً من حرص إدارة برنامج اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ على تطبيق معايير  

 وتأكيداً منه على حسن سير عمليتي التعليم والتعلم؛ يلتزم البرنامج بـ: 

 ( المتبناه بالبرنامج. (NARSتطبيق المعاييراألكاديمية المرجعية  •
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 البرنامج بالقواعد العامة للقبول والتحويل التي تقرها الجامعة والوزارة. التزام   •

 تعريف الطالب بالرسالة واألهداف العامة للبرنامج.  •

 تعريف الطالب باستراتيجية التعليم والتعلم والمناهج الدراسية وطرق واساليب التقويم.  •

 الطالب.  واساليب التفكيرالعلمي لدىتنمية المهارات الذهنية واتباع منهجية حل المشكالت  •

 مواعيد االمتحانات. التزام البرنامج باإلعالم عن الجداول الدراسية لكافة الفرق الدراسية؛ وكذلك االعالن عن •

 المحافظة على تحقيق التوازن بين نسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب. •

 المتغيرات.  والمقررات الدراسية في ضوء المراجعة الدورية )الداخلية والخارجية( للبرنامج •

 رعاية الطالب المتميزين والمبدعين. •

 رعاية الطالب المتعثرين وتوفيرسبل الدعم العلمي لهم .  •

 كافة التسهيالت المادية الداعمة لعمليتي التعليم والتعلم وصيانتها.  توفير •

 التمحور حول الطالب باعتبارهم أهم مخرجات البرنامج. •

 الصلة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  تقوية أواصر •

 زيادة الرضا العام ألطراف العملية التعليمية.  •
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 التقويم المستمرألداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. •

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية .  •

 مها.دفع الطالب إلى مصادر التعلم الذاتي المستمروالتشجيع على استخدا •

 

 

 

 

 

 

 علم بالبرنامجإعالن سياسات التعليم والت

  على الصفحة الرسمية للبرنامج على   بالبرنامج  لجميع المستفيدين  سياسات اتعليم والتعلم   تم إعالنقد  و

 موقع الكلية على الرابط التالى: 

https://kfs.edu.eg/arts/pdf/2102021111651.pdf 

https://kfs.edu.eg/arts/pdf/2102021111651.pdf
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للبرنامج   الرسمية  إعالنها على الصفحة  تم  إعالنها فى  وكذلك  تم  اإلجتماعى وكذلك  التواصل  مواقع 

تعليقها    وكذلك تم طباعتها على بانرات تم  باألطراف ذات الصلة بالبرنامجمجموعات الواتساب الخاصة  

 على حوائط القسم
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 وقد راعت تلك السياسات ما يلى:

 التنوع والتدرج لتناسب المخرجات التعليمية المستهدفه للبرنامج -1

 التناسب مع االنماط المختلفة لطبيعة المقررات الخاصة بالبرنامج -2

 التناسب مع الفروق الفردية للطالب وطرق استيعابهم لمقررات البرنامج -3

 باستخدام أكثر من وسيلة لتحقيق مخرج واحد السماح  -4

 مراجعة سياسات التعليم والتعلم بالبرنامج •

وفقا لما أقره  آدابها بصفة دورية كل عام  لبرنامج اللغة اإلنجليزية و  يتم مراجعة سياسات التعليم والتعلم

أعضاء هيئة التدريس  وذلك  في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استقصاء أراء للطالب والقسم مجلس 

أي  م  ومعاونيه استيفاء  يتم  كما  المستهدفة  التعليمية  النتائج  لتحقيق  توضع  السياسات  هذه  ان  إذ 

لتعلم في التقرير السنوي للبرنامج. وتتم المراجعة الدورية بتفعيل  مالحظات خاصة بأساليب التعليم وا

عن األطراف المجتمعية ذات الصلة(     -هيئة التدريس  ومعاونيهم      -مشاركة المستفيدين )الطالب  

ت البيانات)طريق  جمع  أدوات  من  عدد  وجماعية/ طبيق  فردية  مقابالت  رأي/  ستبانات/استطالع 

يتم استشارة خبراء التعليم وخبراء فيمجال تخصص البرنامج عن مدي   ، كما(اجتماعات/ ورش عمل 

استمرارية توافق سياسات التعليم والتعلم بالبرنامج مع التطورات الحادثة في طرقالتعليم والتعلم. ثم  

التعلم   مخرجات  وتقويم  االمتحانات  لجنة  بواسطة  تقرير  وكتابة  جمعها  تم  التي  البيانات  تحليل  يتم 

إعداد    بالبرنامج إن  حيث  والتعلم،  التعليم  لسياسات  المطلوبة  التصحيحية  االجراءات  يتضمن 

 استراتيجيات مطورة للتعليم والتعلم يعد من مهام هذه اللجنة 
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 عليم والتعلم في ضوء التطورات في طرق التللبرنامج  التعليم والتعلم  سياسات 

إلنجليزية وآدابها في ضوء التطورات  تتم مراجعة السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم لبرنامج اللغة ا

التعليم والتعلم. وقد تم   التعليم والتعلم، ويعتبر ذلك من أهداف المراجعة الدورية لسياسات  في طرق 

من   المستخدمة  التدريس  استراتيجيات  تناسب  التي  الحديثة  التكنولوجية  بالتسهيالت  القاعات  إعداد 

ذ سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمي  شاشات عرض وأجهزة داتا شو وتستخدم في تنفي

والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم. كما روعي عند وضع استراتيجيات التعلم أن يتم مراجعة أساليب  

وطرق التدريس المنبثقة منها في ضوء تقارير المقررات الدراسية والتقرير السنوي للبرنامج وأن يتم  

م على  2021إبريل    12المنعقدة بتاريخ  (177وافق مجلس الكلية بجلسته )   , حيث استيفاؤها في وقتها 

اعتماد تحديث سياسات التعليم والتعلم لبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها بمشاركة األطراف المجتمعية  

م على  2021إبريل    12المنعقدة بتاريخ  (177وافق مجلس الكلية بجلسته ), كما  ذات الصلة بالبرنامج

التعليم   نظام  يتوافق مع  بما  اللغة اإلنجليزية وآدابها  التعليم والتعلم لبرنامج  اعتماد تحديث سياسات 

الكلية بجلسته ), كما  الهجين م على اعتماد آلية  2021إبريل    12المنعقدة بتاريخ  (177وافق مجلس 

التعليم والتعلم)   تطبيق سياسات  اللغة  متابعة مدى  لبرنامج  الفعلية(  للممارسات  المستمرة  المراجعة 

وآدابها كما  اإلنجليزية   ,( الكلية بجلسته  بتاريخ  (177وافق مجلس  م على 2021إبريل    12المنعقدة 

 اعتماد مصادر التعلم الذاتى لبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها  
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 وثائق اعتماد سياسات التعليم والتعلم للبرنامج فى المجالس الحاكمة
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