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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 متميزينية وآدابها لدعم الطالب الآلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

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

اً بالبرنامج,ممااا يناامن جاا دض ابدا   ب اا مياازينعم الطااالب المتدبالكليااة لاا

 دلمعايير الهيئة ال  مية لنماو ج دض التعليم واإلعتما

 

 خط ات تيفيذ اآللية

لجيااة الاادعم ابكاااديمي واعايااة الطااالب والتااريجين بالتيساايق مااع ت اا   

 أعنا  هيئة التدايس  ما يلي:

 بالبرنامج ومعرفة أوجه تميزهم ميزينتحديد الطالب المت

ابكااااديميين عااان الطاااالب  متابعاااة  ت اااااير الااارواد العلمياااين والمر ااادين

 ميزينالمت

 بابلي  ب ا لشرو   قسم اعاية الشمثاتحديد الطالب ال

 المتفا قين االحالالين علاي ت اديرالمتميازين و ميح مكافآت تفا   للطاالب 

  ممتاز( -داجيد ج

 ت زيع الكتب الدااسية مجاناً للطالب ابول لكل فرقة دااسية

المتفاا قين لكاال فرقااة دااسااية فااي دلياال  المتمياازين و وضااع اسااما  الطااالب
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 البرنامج

 المتف قين دااسيا في دفالت التترج المتميزين و البيتم تكريم الط

ياة كفاا ات و قاداات عالمهااات ومن  ميزينستعانة بما لدى الطالب المتإلا

ات المعاوناة فاي تيمايم المااتمرات والل اا  و في معاونة الطاالب المتعثارين

 .العلمية لل سم

  ائهملحنا ا اجتماعاات الجا دض والمشاااكة باآا ميازيندع ض الطاالب المت 

 من أجل التحسين والتط ير

 

 ال قت الزميي للتيفيذ

 

 يتم تيفيذ هذه اآللية سي يا خالل العا  الدااسي

تتاا لي لجيااة الاادعم ابكاااديمي واعايااة الطااالب والتااريجين اإل ااراف علااي  مساولية تيفيذ اآللية

تطبيااق هااذه اآلليااة براافة دوايااة, وترفااع الت ااااير التالااة بااالتطبيق  لااي 

 .مجلس  دااض البرنامج إلقرااالتعديالت المطل بة

اد عتماتت لي لجية مراجعة وتط ير البرناامج التككاد مان تطبياق اآللياة قبال ا متابعة تيفيذ اآللية

 لجديد من سياسات التعليم والتعلما اإللداا
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