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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 فائضللتعامل مع العجز وال آلية برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 عداد هيئة التدريس والهيئة المعاونةأفي 

  

 

 هدف اآللية

 

 ع وحدةق ميبالتعاون والتنس اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجتم وضع هذه اآللية ل

 لهيئةد هيئة التدريس والتعامل مع العجز والفائض في أعدابهدف اضمان الجودة 

 عتماداالو ة القومية لضمان جودة التعليممعايير الهيئبما يتماشى مع  المعاونة

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 

 ما يلى:ك والفائض ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمأوال: تحديد العجز  

يئة هتتولى لجنة مراجعة وتطوير البرنامج جمع البيانات الخاصة بأعضاء  -

أس المعينين والمنتدبين )على ر بالبرنامج التدريس والهيئة المعاونة

 العمل(۔

ب الطال ومقارنتها بأعدادئيًا ات التي تم الحصول عليها إحصاتحليل البيان -

مع  بالبرنامج ودراسة مدى توافقها ية المختلفةالمقيدة بالفرق الدراس

 عضوالنسبة المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )

 طالبا(. ۲۵هيئة تدريس لكل 

 لى:كما ي اد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمثانيا: التعامل مع العجز في أعد

في حالة زيادة النسبة بين أعداد أعضاء هيئة التدريس عن )عضو هيئة   -
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عجز في األعداد عن العدد األمثل المطلوب  طالبا( وظهور ۲۰تدريس لكل 

العجز  تضع إدارة البرنامج بالتعاون مع إدارة الكلية خطة للتعامل مع

 مسترشدة بأحد أو بعض اإلجراءات التالية:

 عجز في التخصصات الدقيقة.االنتداب الخارجي طبقا لل -

رر انتداب داخلي من برامج أخرى بالكلية طبقا للتخصص الدقيق في حدود مق -

 واحد لكل عضو منتدب.

إعالن لتعيين أعضاء هيئة تدريس في التخصصات التي بها عجز الستكمال  -

 الهيئة التدريسية

 توزيع النصاب القانوني وفقا للتخصص الدقيق. -

 ن.لة عدم وجود متخصص يقوم بالتدريس األساتذة المساعدين والمدرسيفي حا -

ل تعيين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التي بها عجز من خالل التسجي -

 والدكتوراه لدرجة الماجستير

 لى:يكما  ثالثا: التعامل مع الفائض في أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

يئة التدريس عن )عضو هيئة في حالة نقص النسبة بين أعداد أعضاء ه -

 فائض في األعداد عن العدد األمثل طالبا( وظهور ۲۰تدريس لكل 

 عمل مالمطلوب تضع إدارة البرنامج بالتعاون مع إدارة الكلية خطة للتعا

 الفائض مسترشدة بأحد أو بعض اإلجراءات التالية

 إشراك أعضاء هيئة التدريس في األعمال اإلدارية بصفة عامة. -

أعضاء هيئة التدريس في مشروعات خدمة المجتمع وتنمية  إشراك -

 البيئة.
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ت إعارة الفائض من أعضاء هيئة التدريس إلى الدول العربية والجامعا -

 الخاصة والحكومية.

 زيادة عدد البعثات والمنح من أعضاء هيئة التدريس. -

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الدورات الدولية والمحلية. -

 لمشاريع البحثية.المشاركة في ا -

 

 

 لتنفيذالوقت الزمنى ل

 

 خالل العام الدراسيا يتم تنفيذ هذه اآللية سنويً 

 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

 .بالتطبيق إلى مجلس إدارة البرنامج إلقرارالتعديالت المطلوبة

 عضاءأ لتعامل مع العجز والفائض فىبرنامج لعن إجراءات اليقدم تقريرا شامال  تنفيذ اآللية متابعة

 البرنامج. يئة التدريس ومعاونيهم لمجلس إدارةه
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