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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 وحدةق ميبالتعاون والتنس اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجتم وضع هذه اآللية ل

نمية ضمان التخطيط والتنفيذ للبرامج التدريبية الخاصة بتبهدف ضمان الجودة 

ة ئمعايير الهيبما يتماشى مع  قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 عتمادالتعليم واال القومية لضمان جودة

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 تحديد االحتياجات التدريبية   -1

ت تقوم لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين برصد مقترحا -

حة التحسين الناتجة عن تقويم األداء للعام السابق ووضع مصفوفة مقتر

 للبرامج التدريبية في بداية كل عام جامعي.

يبية التدريبية المحتوية على قائمة البرامج التدريتم توزيع المصفوفة  -

 على جميع األعضاء مرفق معها نموذج لرصد االحتياج التدريبي.

يتم تجميع نماذج رصد االحتياج التدريبي من األعضاء وتحدد أولويات  -

 لتنمية قدرات آلية برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها 

ة المعاونةأعضاء هيئة التدريس والهيئ  
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 لتدريب.

 تنفيذ التدريب -2

تتولى لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين وضع خطة  -

رة بناء على اولويات التدريب المرصودة، وتعتمد من مجلس إداتدريبية 

 وحدة ضمان الجودة، ومجلس الكلية.

ة تعانيتم تنفيذ التدريب في أحد القاعات المخصصة لذلك بالكلية، وباالس -

 لكل بمدربين من داخل الكلية أو خارجها وفقا لمعايير محددة يتم وضعها

 برنامج تدريبي

رات اديمي ورعاية الطالب والخريجين توثيق الدوتتولى لجنة الدعم األك -

ت شوفاالتدريبية التى تم تنفيذها بملف لكل برنامج تدريبي يشتمل على )ك

ت الحضور، ملخص المادة التدريبية، السيرة الذاتية للمدرب، وتقييما

 البرنامج التدريبي(

 قياس أثر التدريب -3

 عام جين في نهاية كلتقوم لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخري -

دراسي بقياس أثر التدريب المنفذ طول العام لكل متدرب على نموذج 

 قياس أثر التدريب

 يتم تحليل النتائج المتحصل عليها من قياس آثر التدريب. -

يتم رصد مقترحات التحسين بإضافة أو حذف برامج تدريبية ضمن  -

 مصفوفة البرامج للعام القادم
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 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 ا خالل العام الدراسييتم تنفيذ هذه اآللية سنوي  

 طويرولجنة مراجعة وت تتولى لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين مسؤولية تنفيذ اآللية

ة لخاصاإلشراف على تطبيق هذه اآللية بصفة دورية، وترفع التقارير ا البرنامج

 .ة البرنامج إلقرارالتعديالت المطلوبةبالتطبيق إلى مجلس إدار

داد عن أعداد ونوعية البرامج التدريبية المنفذة وأععن يقدم تقريرا شامال  متابعة تنفيذ اآللية

 المتدربين إلى مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية

 

 

 

 

 

 

 




