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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 وآدابها ية برنامج اللغة اإلنجليز القبول والتحويل آلية

  

 

 هدف اآللية

 

 ق ماع ودادض ضا او الجاودضتم وضع هذه اآللية للبرناامج بالتعااوو والتيساي

م اا يما   برناامج لل باع لياة القباول والتحوياض او جاودض بهدف بالكلية 

 عت ادلهيئة القومية لم او جودض التعليم واإلجودض األداء طبقاً ل عايير ا

 

 خطوات تيفيذ اآللية

ة )بصف بصفة عامة( وبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها) تخمع كلية اآلداب

 ويشترط, ل بالجامعات ال صرية ال ع ول بهيظام القبول خاصة(

 :ما يلى بالبرنامج  في قبول الطالب

ا عادلهيلعامة أو ما ا الحاصلي  على الثانويةب الطال يقبل البرنامج -

قبول طالب  مع  طريق مكتب التيسيق أو ال حولي  للكلية, ويت

 .الوافدي  ال رشحي  للكلية ع  طريق اإلدارض العامة للوافدي 

يكوو الطالب مصري الجيسية ويجوز قبول غير ال صريي  أو  -

 ال يظ ة لذلكواللوائح  وفقا للتعلي ات

تي يشترط في م  يتقدم لاللتحاق بالبرنامج أو يستوفي الشروط ال -

 ل جلس األعلى للجامعات.ا يحددها

يجوز قبول تحويل الطالب ال قيدي  في إددى كليات الجامعات  -

األجيبية بشرط استيفاء الطالب ل تطلبات القبول  ال صرية او

 ل قررات التي درسها في الكلية ال حولا بالكلية وتحسب للطالب
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 لكليةاميها وفقا للقواعد التي تحددها 

ا,  ؤهالت العلييقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة وطالب ال  -

 عل ي.ى والدباأللشعبتي  على أو يتم

وو تكبحيث الكلية حددها تلقواعد العامة التي با يلتزم البرنامج -

 األساس في قبول الطالب  اتكافؤ الفرص ه مبدأرغبة الطالب و

 كليةيجوز التحويل إلى البرنامج أيما م  البرامج التي تطردها ال -

نقل لتحويل ولطبقا للشروط والموابط الالزمة  خرى,األ أو الكليات

 تيلا قيد الطالب م  الكليات األخرى إلى البرنامج أو م  البرامج

 تطردها الكلية.

ل طالب م  الحاصلي  على درجة الليسانس أو يجوز قبو -

رها يعادلها بالبرنامج طبقا للقواعد التي يق البكالوريوس أو ما

 مجلس الجامعة. مجلس الكلية ويوافق عليها

 

 

 الوقت الزميى للتيفيذ

 

 كل عام جامعى  فى بدايةاآللية  تيفيذ هذهيتم 

تتااولى لجيااة الاادعم األكااادي ي ورعايااة الطااالب والخااريجي  اإلشااراف علااى  مسؤولية تيفيذ اآللية

تطبيااق هااذه اآلليااة بصاافة دوريااة, وترفااع التقااارير الخاصااة بااالتطبيق إلااى 

 .تعديالت ال طلوبةمجلس إدارض البرنامج إلقرارال
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 ااد تتولى لجية مراجعة وتطوير البرناامج التككاد ما  تطبياق اآللياة قبال اعت متابعة تيفيذ اآللية

 آلية اإلعالو ع  الطالب ال قبولي  وال حولي  لجديد م ا اإلصدار
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