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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 متعثرينية وآدابها لدعم الطالب الآلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

 ق ماع ودادض ضاماو الجا دضتم وضع هذه اآللية للبرناامج بالتعااوو والتيساي

اً ممااا يناامن جاا دض ابدا   ب اا عم الطااالب المتفاا قين بالبرنااامجدبالكليااة لاا

 دلمعايير الهيئة ال  مية لنماو ج دض التعليم واإلعتما

 

 خط ات تيفيذ اآللية

مااع  لجيااة الاادعم ابكاااديمي واعايااة الطااالب والتااريجين بالتيساايقت اا   

دعم ت ديم كافاة أكاكاا الاو عثرينتحديد الطالب المتبأعنا  هيئة التدايس  

 لهم وتشمل:

 الدعم المادى:

 دصر بأعداد الطالب غير ال اداين ماديا

ً  ت ديم الكتاب ع قسم ق ماً بالتيسي اداين ماديللطالب غير ال الجامعي مجانا

 اعاية الشباب بالكلية

ع يق مادياً بالتيسة لبعض الطالب غير ال اداين مدفع المصروفات الدااسي

 قسم كؤوو الطالب بالكلية

 الدعم اإلجتماعي:

لة االجتماعية ام ذج دااسة الحناستمااات من قبل اعاية الشباب ) ت زيع
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  الحصر الطالب المستح ين للدعم( وف

 : ةتاليال اييروالمع الشرو 

 ض الزااعيةحيازما يفيد بال ت ديم -

 مفردات المرتب اذا كاو ال الد م ظف -

 معاش یالمعاش اذا كاو ال الد يت اض اويب  -

 .كهادض ال فاه اذا كاو اب ابسرض مت في -

 ص اض بطاقة الطالب -

 بياو ابخ ض بالمدااس     - 

  لت ااديم الاادعم المااادا المياسااب دااسااة نماا ذج الحالااة االجتماعيااة     - 

 ت للطالبعاناوصرف اإل

يرأساها  عياة تتنامن أعناا  مان اتحااد الطاالبتشاكيل لجياة اجتما     - 

 . الدعم االجتماعي يظا ب عن  هيئة تدايس، ت    بتعريف الطالب

صاف ساي ا فاي نهاياة كال تار  دااساي مان اللجياة ن اىت رير دو افع -   

ظاا  عان مادى فاعلياة ن والطاالب لية لشئ و التعليماالجتماعية الي وكيل الك

 الدعم الطالبي
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 الدعم الصحي:

 انيلتأمين الصحي للطالب للعالج المجنظا  ا يطبق -

 . ليةوددض عالجية لت ديم الرعاية الصحية لجميع الطالب بالك ت جد -

بال ددض  بيب ويتم صرف ابدوية من الصيدلية باإلدااض  ي جد -

 الحاالت بهاالطبية ويتم است باا 

و دالة ددوث داالت مرضية مفاجئة تستدعي تدخل خااجي فإ في -

ف االسعا خالا منالجامعة مستشفي الكلية ت    بي ل الحالة الي 

 .التاصة

 الدعم الدااسي وابكاديمي:

  سم بمراجعة نتائج االختبااات في نهاية كل فصلئيس الا ي    -

 .دااسي لتحديد الطالب المتعثرين

 بلة كتصية مع الطالب المتعثرين دااسية للتعرف عليم ا إجرا  -

 .مشاكلهم وأسباب تعثرهم من وجهة نظرهم

  ت رير مفصل عن دالة كل  الب متعثر واسباب تعثره وي د كتابة -

 .إلي لجية الدعم الطالبي

ل ضع وتحديد اإلجرا ات الالزمة  دالة كل  الب متعثر دااسة -
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 .يمست اه العلملتحسين دالته وافع خطة 

 .رعثاستراتيجيات تدايس مياسبة لدعم الطالب المت اختياا -

سب لمتابعة الطلب المتعثر وت ديم الدعم الميا اائد علمي تحديد -

 لحالته

مدا تحسين مست ى  عرفةاساليب المتابعة المياسبة لم اختياا -

 .ر دااسياعثالتحصيل الدااسي لدى الطالب المت

 فة دوايةبص ب المتعثر بمست اه الطال تم تبليغي -

 ير في نهاية كل فصل دااسيلجية الدعم الطالبي بعمل ت ر ت    -

ة المتعثرين بكل فرق الطالب معدا انجاز و الت صيات يحت ى علي

 ت دمه إلي عميد الكلية

 

 ال قت الزميي للتيفيذ

 

 يتم تيفيذ هذه اآللية سي يا خالا العا  الدااسي

بكاااديمي واعايااة الطااالب والتااريجين اإلكااراف علااي تتاا لي لجيااة الاادعم ا مسؤولية تيفيذ اآللية

تطبيااق هااذه اآلليااة بصاافة دوايااة، وترفااع الت ااااير التاصااة بااالتطبيق إلااي 

 .مجلس إدااض البرنامج إلقرااالتعديالت المطل بة
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صاداا لجية مراجعة وتط ير البرنامج من تطبيق االلية قبال اعتمااد اإل تتاكد متابعة تيفيذ اآللية

 .ياسات التعليم والتعلمالجديد من س
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