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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 لعلميةقياس فاعلية نظام الريادة الوآدابها ية آلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

 ق ماع ودادة ضاماو الجا دةتم وضع هذه اآللية للبرناامج بالععااوو والعيساي

 دة مما يضام  جابرنامج لل بهدف قياس فاعلية نظام الريادة العلميةبالكلية 

 لهيئة الق مية لضماو ج دة الععليم واإلععماداألداء طبقاً لمعايير ا

 

 خط ات تيفيذ اآللية

ية معابعة فاعل تع لى لجية الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجي 

 :ع  طريق األكاديمى نظام الريادة العلمية واإلرشاد

 واإلسعفادة م  تعليقاته يالرائد العلم مراجعة تقارير  -

د االرشاالريادة العلمية ولقياس رضا الطالب ع   تصميم إسعبياو -

 األكاديمي

لجدول ا معابعة العزام البرنامج بإعالو الساعات المكعبية في -

عالم الطالب ثم إ مع أعضاء هيئة العدريس عيسيقالدراسي بال

 إمكانية الع اصل معهم.و بأوقات تفرغ أعضاء هيئة العدريس

دول الساعات ج ب ضع عضاء هيئة العدريس معابعة العزام أ -

 قاعات والمدرجاتوأب اب ال اإللكعرونى المكعبية على الم قع

 ذلكبتقرير  تحليل نعائج اسعقصاء الرأي والعغذية الراجعة وإعداد  -
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 ال قت الزميى للعيفيذ

 

 كل عام جامعى  فى نهايةاآللية  تيفيذ هذهيعم 

تعاا لى لجيااة الاادعم األكاااديمي ورعايااة الطااالب والخااريجي  اإلشااراف علااى  مسؤولية تيفيذ اآللية

تطبيااق هااذه اآلليااة بصاافة دوريااةت وترفااع العقااارير الخاصااة بااالعطبيق إلااى 

 .ععديالت المطل بةمجلس إدارة البرنامج إلقرارال

مااد تع لى لجية مراجعة وتط ير البرناامج العأكاد ما  تطبياق اآللياة قبال اعع معابعة تيفيذ اآللية

 فاعلية نظام الريادة العلمية لجديد م ا اإلصدار
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