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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 

 

 

 

 

 

أهداف جذب 

 الوافدين:

 

 لي للتعليم للوافدينوضع خطة استراتيجية داعمة لتحقيق التوجه المستقب-

 آلداب جامعة كفر الشيخ.بكلية ا اللغة اإلنجليزية وآدابهاببرنامج 

 منظومة متكاملة وفعالة لضبط جودة العملية التعليمة. -

 زيادة وتنوع المنح الدراسية للطالب الوافدين من كل بالد العالم. -

ة تميزممواكبة التطور التعليمي بما يتناسب مع مستجدات العصر وتقديم خدمات  -

 للطالب الوافدين وتحقيق

 ء عن الخدمات يتناسب مع جامعة كفر الشيخ.معدل رضا

 

 

آليات جذب الطالب 

 الوافدين:
 

 عة كفركلية اآلداب جامب زية وآدابهااللغة اإلنجليإلعالن عن مكانة برنامج ا-

حة وعلى الصف الكلية االلكتروني الشيخ ذات المكانة العريقة وذلك على موقع

 الرسمية للبرنامج على مواقع التواصل اإلجتماعى

ين الغتباإلعالن عن إمكانيات الكلية المختلفة التي تميزها عن أي كلية أخرى  -

 العربية واالنجليزية

ت التعريف بالمكانة العلمية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدرجا -

 على جوائز علمية وعالمية ومحلية العلمية المميزة والحاصلين

 كليةتنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين الجدد لتعريفهم بالجامعة وال-

 لثقافي بين الجنسيات المختلفةا والبرنامج وتشجيع الحوار

ت ية للتعرف على المشكالعقد ملتقي ثقافي بين الطالب الوافدين بصورة دور-

 حلها التي تواجههم ومحاولة

ية إعداد نشرة دورية عن أنشطة البرنامج تصدر سنويا وتنشر علي موقع الكل-

 االلكتروني.

جذب الطالب الوافدينل وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليزية  
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 إعداد برامج ثقافية ورياضية واجتماعية لرعاية الطالب الوافدين. -

 الحرص على قياس وتقييم رضاء الطالب -

 الجامعيةتسهيل إقامة الطالب الوافدين في المدن  -

ة يلمي مهات عتكليف السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطالب الوافدين ف-

 البالد المختلفة  اللغة اإلنجليزية وآدابها فىللترويج لبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 




