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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 

 

 

  

 

 هدف اآللية

 

 ع وح د ق م بالتعاون والتنسي اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجتم وضع هذه اآللية ل

م ع  بما يتماش   والهيئة المعاونة التدريس اء هيئةعضألتقييم أداء  ضمان الجود 

 عتمادالتعليم واال ة القومية لضمان جود معايير الهيئ

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 ن ف  ي نهاي  ة الع  ا والخ  ريجي لجن  ة ال  دعم ايك  اديمي ورعاي  ة الط   ب ق  و ت -

ع دد تقييم ايداء يعضاء هيئة الت دريس وفق ا لل الدراسي بإعداد استمارات

 عل  رأس العمل.الموجود  الحالي

البرن  امج بتقي  يم  منس  قبالتع  اون م  ع يق  و  رس  يس مجل  س ادار  البرن  امج  -

ومع  اونيهم وفق  ا للبن  ود الموض  حة بنم  و   دريس أداء أعض  اء هيئ  ة الت  

أعضاء هيئة  لتقييم أداء وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليزية

 التدريس والهيئة المعاونة
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 التقييم

 والخ  ريجين تحلي  ل النت  اسج ي ورعاي  ة الط   بتت  ول  لجن  ة ال  دعم ايك  اديم -

 لألداء لكل عضو وحساب النسب المتوسطة

ة التخ ا  اإلج راءات المناس ب يتم عرض النتاسج عل  مجلس ادار  البرنامج -

 للتحفيز او المحاسبة.

 

 

 الوقت الزمن  للتنفيذ

 

 عا  الدراسيف  نهاية كل يتم تنفيذ هذه اآللية 

ر ولجن ة مراجع ة وتط وي تتول  لجنة الدعم ايكاديمي ورعاي ة الط  ب والخ ريجين مسؤولية تنفيذ اآللية

ص ة اإلشراف عل  تطبيق هذه اآللي ة بف فة دوري ةت وترف ع التق ارير الخا البرنامج

 .  البرنامج إلقرارالتعدي ت المطلوبةبالتطبيق ال  مجلس ادار

 البرنامجال  مجلس ادار   نتاسج تقييم ايداءعن عن  لتقرير شام تم تقديمي متابعة تنفيذ اآللية
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