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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 

 

 

  

 هدف اآللية

 ع وح د ق م بالتعاون والتنسي اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجتم وضع هذه اآللية ل

ألعض  اء  األداء ف    تقص  يرعن  د ح  دو   تطبي  ق النساة  بةض  نان ل ض  نان الج   د 

ا بن   ض  نان رج  راء التسفي  ز عن  د اإلج  اد ل وك  ذل  هيئ  ة الت  دويل والهيئ  ة النعاون  ة

 عتنادة الق مية لضنان ج د  التعليم واالمعايير الهيئيتناشى مع 

 

 خط ات تنفيذ اآللية

بالتع  اون م  ع  تت   لى لجن  ة ال  دعم األك  ادين  ووعاي  ة الط   ب وال   ريجي  -

البرن    امج ومنس    ق  القي    اد  األكاديني    ة للبرن    امج دور    يل مجل    ل رداو 

الت  دويل ومع  اونيهم وو   د  البرن  امجإ رع   ن نت  ارج تقي  يم ئعض  اء هيئ  ة

 الت اإلجاد .حاالت التقصير وحا

 ئوال: رجراءات النساءلة والنساةبة:

وتبع ات  ف  حالة التقص ير ي تم تعري ل النقص ر وئق ر تقص يره عل ى العن   -

: ك  إ وه و التهذيب دلفت النظر ذل  وبناء عليه يليه التهذيب قم التأديب.

ئم  ا  .ئو م  ا يتع  او  م  ع حق  ارق اإلة     ال ابت  ةفع    ي     بش  رف النهن  ة 

النكاف تت ي تم بش ك   ه  : درن ذاوا ت جي ه ل م ا حرم انإ م   بع  التأديب 

 ما يراه الرريل النباشر. قان ن  ئو م  خ ل مذكر  تفسيرية ئو

ةللتسفيز والنساةب وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليزية  

 ألعضاء هيئة التدويل والهيئة النعاونة
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 :رجراءات التسفيز -قانيا:

د تق دير ئو ترش ي يتم تكريم العض  الن ال  م   خ  ل حف   تك ريم ئو م ند ش هادات

 لدووات تدويبية ئو برامج منيز .

 

 

 ال قت الزمنى للتنفيذ

 

 عا  الدواة فى نهاية ك  ية يتم تنفيذ هذه اآلل

ر ولجن ة مراجع ة وتط  ي تت لى لجنة الدعم األكادين  ووعاي ة الط  ب وال  ريجي  مسؤولية تنفيذ اآللية

  ة اإلشراف على تطبيق هذه اآللي ة بص فة دووي ةت وترف ع التق اوير ال ا البرنامج

 .بالتطبيق رلى مجلل رداو  البرنامج إلقراوالتعدي ت النطل بة

 نامجالبررلى مجلل رداو  نتارج التسفيز والنساةبة ع  ع    تقرير شام تم تقديمي عة تنفيذ اآلليةمتاب

 

 

 

 

 

 




