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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 لخاصةاالطالب ذوى اإلحتياجات ية وآدابها لدعم آلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

 ع وحاد  ضاناو الجا د تم وضع هذه اآللية للبرناامج بالتعااوو والتيساي  ما

  مناا يمانج جا د بالبرناامجذوى اإلحتياجات الخاصة الطالب دعم بالكلية ل

 او ج د  التعليم واإلعتناداألداء طبقاً لنعايير الهيئة الق مية لمن

 

 خط ات تيفيذ اآللية

مااع  لجيااة الاادعم األكاااديني واعايااة الطااالب والخااريجيج بالتيسااي تقاا   

قااديم تو ذوى اإلحتياجااات الخاصااةتحديااد الطااالب بأعماااء هيئااة التااداي   

 :الدعم لهم مج خالل

 لهم ساعات مكتبية إضافية -

 سمية للمزيد منعمل مقابالت للطالب بعد ساعات المحاضرة الر -

 مراعاةً لظروفهم الشرح وااليضاح

 همقدراتمنزلية ومتابعة الحلول لرفع  تكليفاتعطاء الطالب إ -

 على توجيه األسئلة لهم لجذب انتباههم. الحرص -

 متابعة تطور حالة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من خالل | -

 الخاص بهم المرشد األكاديمي

 هم لتنمية بعض القدرات لديهمخاصة بت تنفيذ دوراالعمل على  -

 

ً  تقديم الكتاب - سي  لتياً باللطالب غير القادايج مادي الجامعي مجانا

 مع قسم اعاية الشباب بالكلية

 مج ذوى اإلحتياجات الخاصةالب ة لبعض الطدفع النصروفات الدااسي
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 بالتيسي  مع قسم شؤوو الطالب بالكلية

وتحديد  خاصةمج ذوى اإلحتياجات الحالة كل طالب  دااسة -

مست اه لتحسيج حالته وافع ل ضع خطة اإلجراءات الالزمة 

 .العلني

م الطالب ذوى نياسبة لدعالتداي  الاستراتيجيات  اختياا -

 .اإلحتياجات الخاصة

 

 ال قت الزميي للتيفيذ

 

 يتم تيفيذ هذه اآللية سي يا خالل العا  الدااسي

اديني واعايااة الطااالب والخااريجيج اإلشااراف علااي تتاا لي لجيااة الاادعم األكاا مسؤولية تيفيذ اآللية

تطبياا  هااذه اآلليااة بصاافة دوايااةت وترفااع التقااااير الخاصااة بااالتطبي   لااي 

 .مجل   داا  البرنامج إلقرااالتعديالت النطل بة

ياة ماج تطبيا  ا للجية الادعم األكااديني واعاياة الطاالب والخاريجيج  تتاكد متابعة تيفيذ اآللية

 .قبل اعتناد اإلصداا الجديد مج سياسات التعليم والتعلم
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