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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

حقيق تاح لتكفاية حجم التمويل الملضمان  ية وآدابهاآلية برنامج اللغة اإلنجليز

 رسالة وأهداف البرنامج

  

 

 هدف اآللية

 

ق مع وحدة ضمان الجودة تم وضع هذه اآللية للبرنامج بالتعاون والتنسي

من مصادرها  لضمان توزيع المواد المالية المتاحة للبرنامجبالكلية 

لرسالته  تحقيق البرنامج المختلفة على بنود اإلنفاق المختلفة بما يضمن

 واهدفه

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 أوال: تحديد مصادر التمويل

 جمصر ححإدارة البرنامج بالتعاون مع اإلدارة المالية بالكلية مسئولة عن 

 بالتمويل المتوفر للبرنامج من مصادر التمويل المختلفة، وذلك بحسا

 يف اليةة او أكثر من مصادر التمويل التحدنصيب البرنامج من التمويل بوا 

 حال توفرها:

 لكلية السنوية من إجمال الموازنةموازنة ا -

 حصة الكلية من إيرادات مصروفات الطالب في الفرق الدراسية -

 المختلفة.

 حصة الكلية من إيرادات التسجيل في برامج طالب الدراسات العليا -

  حصة الكلية من صندوق التكافل -

 تبرعات والهبات المادية والعينيةال -
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 مشروعات التطوير ذات التمويل الخارجي -

 حصة الكلية من إيرادات المجالت العلمية. -

 ثانيا: تحديد كفاية حجم التمويل لتحقيق رسالة واهداف البرنامج

 ن حصرإدارة البرنامج بالتعاون مع اإلدارة المالية بالكلية مسئولة ع -

ه بخصائي مصروفات البرنامج خالل العام المنصرم وإعداد بيان إ إجمالي

فس بإجمالي اإليرادات )حصة البرنامج من مصادر التمويل( لن ومقارنته

 العام.

 جلسمتعد إدارة البرنامج تقرير عن مدى كفاية حجم التمويل ويعتمد من -

 القسم/ مجلس إدارة البرنامج يكون مدعم بالتوصيات ومقترحات

 التحسين

 

 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 جديد م جامعىفى بداية كل عااآللية  يتم تنفيذ هذه

صد رية بالكلية مسئولة عن إدارة البرنامج بالتعاون مع اإلدارة المال مسؤولية تنفيذ اآللية

ة لماليلتمويل وتحديد بنود اإلنفاق، وتحديد مدى كفاية الموارد اامصادر 

 رسالة واهداف البرنامج لتحقيق

 فايةكدى م كل فصل دراسي إلدارة البرنامج عنيقدم تقريراشامال في نهاية  متابعة تنفيذ اآللية

 الفعلية جم التمويل المتاح للبرنامج مع معدالت اإلنفاقح

 

 




