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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 آلية برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها لضمان مالئمة البنية التحتية

  

 

 هدف اآللية

 

ودة ق مع وحدة ضمان الجتم وضع هذه اآللية للبرنامج بالتعاون والتنسي

يتي لعمل للتسهيالت المادية الداعمة لضمان تفعيل نظام تقييم دوري بالكلية

 ومدرجات ومعامل ومرافق.التعليم والتعلم من قاعات دراسية |

 

 خطوات تنفيذ اآللية

  

 قةتعد لجنة إدارة قواعد البيانات واإلعالم سنويا قاعدة بيانات موث

رجات، )مد نالداعمة لعملية التعليم والتعلم بالبرنامج م التسهيالت الماديةب

 اه، ....(.قاعات دراسية، معامل، دورات مي

 

 نكد متتولى لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين سنوية التأ

 لن خالممدى مالئمة البنية التحتية بالبرنامج، قبل بداية العام الدراسي 

 اءلتأكد من استيفاء القاعات والمعامل والمرافق لمؤشرات جودة األدا

 لتعليمية ادية الداعمة لعمللواردة باستمارة التقييم الكمي للتسهيالت الماا

 .(NORMSوالتعلم )

 

 مةتقرير عن مدى استيفاء التسهيالت المادية الداع اتعد اللجنة سنوي

 لعملية التعليم والتعلم

 

 ئمةيتابع منسق البرنامج اإلجراءات التصحيحية الواردة بتقرير مدى مال

 التسهيالت المادية بالتنسيق مع إدارة الكلية
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 سنويااآللية  يتم تنفيذ هذه الوقت الزمنى للتنفيذ

 ليةمنسق البرنامج مسئول عن تنفيذ هذه اآللية بالتعاون مع إدارة الك مسؤولية تنفيذ اآللية

 

 يةصحيحالمدير األكاديمي للبرنامج مسئول عن متابعة تنفيذ اإلجراءات الت متابعة تنفيذ اآللية
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