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 رسالة البرنامج:

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

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

 القيم واألخالق.

 
 

 برنامجرضا المستفيدين من ال لقياس وآدابها ية آلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

ودة ع وحدة ضمان الجتم وضع هذه اآللية للبرنامج بالتعاون والتنسيق م

 لضمان قياس رضا المستفيدين من البرنامج بالكلية 

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 :أوال: تحديد األطراف المستفيده

مج اداره البرنا تتولي لجنة مراجعة وتطوير البرامج بالتعاون مع -

 رنامجتحديد األطراف المستفيدة من الب

 :ثانيا: استقصاء رضا االطراف المستفيده

مج اداره البرنا تتولي لجنة مراجعة وتطوير البرامج بالتعاون مع -

 لمستفيدها لعقد ورشة عمل بحضور األطراف

 تم توزيع استقصاءات الرضا المعتمده لذلكي -

 تم تحليل نتائج االستقصاءات و اعداد تقرير لهاي -

إدارة  اف المستفيده من مجلسيتم اعتماد تقرير رضا االطر -

 البرنامج
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 :ثالثا: التوصيات و مقترحات تحسين

مج اداره البرنا تتولي لجنة مراجعة وتطوير البرامج بالتعاون مع -

 نتائج المتحصل عليهضوء ال العداد مقترح بتوصيات للتحسين في

 والتطويرعزيز ضمن خطة الت

 

 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 العام الدراسي فى نهايةيتم تنفيذ هذه اآللية سنويا 

 اآللية بصفة دورية،ذه امج تطبيق هجعة وتطوير البرنتولي لجنة مرا مسؤولية تنفيذ اآللية

 لى مجلس إدارة البرنامج إلقرارإ وترفع التقارير الخاصة بالتطبيق

 التعديالت المطلوبة

قياس الرضا  تولى منسق البرنامج تطبيق اآللية قبل إعتماد نتائجي متابعة تنفيذ اآللية

 ومقترحات التحسين
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