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 آلية برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها لدعم الطالب المتفوقين

  

 

 هدف اآللية

 

 ق ماع ودادض ضاماو الجاودضتم وضع هذه اآللية للبرناامج بالتعااوو والتيساي

اً عم الطااالب المتفااوقين بالبرنامج ممااا يداامن جااودض ا دا   ب اادبالكليااة لاا

 دلمعايير الهيئة ال ومية لدماو جودض التعليم واإلعتما

 

 خطوات تيفيذ اآللية

لجيااة الاادعم ا كاااديمي واعايااة الطااالب والتااريجين بالتيساايق مااع ت ااو  

 أعدا  هيئة التدايس  ما يلي:

 تحديد الطالب المتفوقين وف اً لمراجعة داجات الطالب

متابعاااة  ت اااااير الااارواد العلمياااين والمريااادين ا كااااديميين عااان الطاااالب 

 المتفوقين

 باب ب ا لشرو   قسم اعاية الش مثاليتحديد الطالب ال

 -داماايم مكافاافت تفااوب للطااالب المتفااوقين عالحاقاالين علااي ت اادير جيااد جاا

  ممتاز(

 توزيع الكتب الدااسية مجاناً للطالب ا ول لكل فرقة دااسية

 وضع اسما  الطالب المتفوقين لكل فرقة دااسية في دليل البرنامج



                                         Kafrelsheikh University            جامعة كفرالشيخ                    

                                                                          Faculty of  Arts   دابكلية اآل                       

                                                Department of English قسم اللغة اإلنجليزية                      

                                                         English Program برنامج اللغة اإلنجليزية                    

 

                                                                                                 

 

 
 

................................................................................................................................................  

 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.

 
 

 الت التترجيتم تكريم الطالب المتفوقين دااسيا في دف

اونة إلستعانة بما لدى الطالب المتفوقين من كفا ات و قداات عالية في معا

 المعاونااة فاااي تيلاايم الماالتمرات والل ااا ات العلمياااة و الطااالب المتعثاارين

 .لل سم

  دعوض الطاالب المتفاوقين لحداوا اجتماعاات الجاودض والمشاااكة بافاا هم 

 من أجل التحسين والتطوير

 

 لتيفيذالوقت الزميي ل

 

 يتم تيفيذ هذه اآللية سيويا خالل العا  الدااسي

تتااولي لجيااة الاادعم ا كاااديمي واعايااة الطااالب والتااريجين اإليااراف علااي  مسلولية تيفيذ اآللية

تطبيااق هااذه اآلليااة براافة دوايااة  وترفااع الت ااااير التاقااة بااالتطبيق  لااي 

 .مجلس  دااض البرنامج إلقرااالتعديالت المطلوبة

مااد تتولي لجية مراجعة وتطوير البرناامج التككاد مان تطبياق اآللياة قبال اعت متابعة تيفيذ اآللية

 لجديد من سياسات التعليم والتعلما اإلقداا
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