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 رسالة البرنامج:

برنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبقًا للمعايير القومية األكاديمية المرجعية في مجال  يلتزم

ة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء البحوث العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار من اللغ

 القيم واألخالق.

 
 

 حولينوالم لإلعالن عن الطالب المقبولينة وآدابها يآلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

 ق ماع ودادض ضامان الجاودضتم وضع هذه اآللية للبرناامج بالععااون والعيساي

بالبرناااامج بهااادف جاااودض عملياااة اإلعاااالن عااان الطاااالب المقباااولين كلياااة بال

ودض جامعايير الهيئة القومية لضمان بما يعماشى مع  ميه أو إليه والمحولين

 دالععليم واإلععما

 

 خطوات تيفيذ اآللية

 طالبلا تحديدلطالب بالعيسيق مع إدارض الكلية ن اؤوتعولى إدارض ش -

 المقبولين من مكعب العيسيق الجامعي.

ا فقو إدارض البرنامج عمل مقابلة شخصية للطالب المرشحين قعرحت -

لطالب م تحديد اسماء ايعوبعدها بالطالب  الخاصةلبطاقات االخعبار 

 المقبولين 

 يةن الطالب بالكلؤومن ش ء الطالببأسما قائمة يصدر -

ين المحول في دالة العحويل من البرنامج يعم تحديد اسماء الطالب -

 ن الطالب بالكليةؤوويصدر بها قائمة من ش

 

 لعيفيذالوقت الزميى ل

 

 م جامعى جديدفى بداية كل عااآللية  يعم تيفيذ هذه

يااة الطااالب والخااريجين اإلشااراف علااى تعااولى لجيااة الاادعم ايكاااديمي ورعا مسؤولية تيفيذ اآللية

فااع العقااارير الخاصااة بااالعطبيق إلااى تطبيااق هااذه اآلليااة بصاافة دوريااة  وتر

 .لبرنامج إلقرارالععديالت المطلوبةمجلس إدارض ا



                                         Kafrelsheikh University            جامعة كفرالشيخ                    

                                                                          Faculty of  Arts   دابكلية اآل                       

                                                Department of English قسم اللغة اإلنجليزية                      

                                                         English Program برنامج اللغة اإلنجليزية                    

 

                                                                                                 

 

 
 

................................................................................................................................................  

 رسالة البرنامج:

برنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبقًا للمعايير القومية األكاديمية المرجعية في مجال  يلتزم

ة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء البحوث العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار من اللغ

 القيم واألخالق.

 
 

مااد تعولى لجية مراجعة وتطوير البرناامج العأكاد مان تطبياق اآللياة قبال اعع معابعة تيفيذ اآللية

 .مقبولين والمحولينآلية اإلعالن عن الطالب اللجديد من ا اإلصدار
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