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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.

 
 

 لالتحويلضمان مرونة سياسات القبول ووآدابها ة يآلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

 ق ماع ودادض ضامان الجاودضتم وضع هذه اآللية للبرناامج بالتعااون والتيساي

بهااادف ضااامان مروناااة سياساااات القباااول والتحويااال التااا  ي بقهاااا كلياااة بال

جاودض  مما يضمن جودض األداء طبقاً لمعايير الهيئة القومية لضمانالبرنامج 

 دالتعليم واإلعتما

 

 خ وات تيفيذ اآللية

 استقصاء رأي ممثلين عن جميع األطراف المعيية عن مرونة -

 نموذج استقصاء رأي  من خاللسياسات القبول والتحويل  جراءاتإ

 يتم تحليل نتائج استقصاء الرأي وإعداد تقرير بذلك. -

 

 

 لتيفيذالوقت الزمي  ل

 

ات فا  بداياة كال عاام جاامع  جدياد بعاد انتهااء إجاراءاآللياة  يتم تيفياذ هاذه

 القبول والتحويل

يااة ال ااالب واليااريجين اإللااراف علاا  تتااول  لجيااة الاادعم األكاااديم  ورعا مسؤولية تيفيذ اآللية

فااع التقااارير اليااااة بااالت بيق إلاا  ت بيااق هااذه اآلليااة بصاافة دوريااة  وتر
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 .لبرنامج إلقرارالتعديالت الم لوبةمجلس إدارض ا

مااد تتول  لجية مراجعة وت وير البرناامج التككاد مان ت بياق اآللياة قبال اعت متابعة تيفيذ اآللية

 قبول والتحويل.سات اللجديد من سياا اإلادار
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