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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.

 
 

ة كفاء لمتابعة الخريج وقياس آليةية آلية برنامج اللغة اإلنجليز

 الخريجين في جهات التوظيف

  

 

 هدف اآللية

 

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

 ملية تحديد مؤشرات نجاح البرنامجع لضمان اداره بالكلية 

 

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 :وال: متابعة الخريجأ

 واعداد  تتولي لجنه الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين -

 طالب الفرقة تحديث قواعد بيانات الخريجين سنويا و يتم تسجيل

ماذج الثاني وفقا لن الرابعة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي

وصفحات التواصل االلكتروني  الموقعتتابع و تسجيل الخريج

 متابعة الخريجين االجتماعي فيما يخص

تنفيذ  تتولي لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين -

وجهات التوظيف  ملتقي توظيف سنوي بحضور خريجي البرنامج

 المختلفه
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 :ثانيا: قياس رضا جهات التوظيف

بجهات  تتولي لجنه الدعم االكاديمي اعداد قائمة محدثة سنوية -

 الخريجين توظيفلتوظيف بين طالب قاعدة بيانات ا

الخريجين  يتم توزيع استقصاء لقياس رضا جهات التوظيف عن -

 هذه الجهاتفى  لقياس كفائه الخريج

 يتم تحليل نتائج و رصد مقترحات التحسين -

 بمجلس يتم اعتماد تقرير مقياس كفاءه الخريج في جهات التوظيف -

 في نهاية كل عام دراسي االداره

 

 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 العام الدراسي فى نهايةيتم تنفيذ هذه اآللية سنويا 

 عيارمبالتنسيق مع منسق  تولي لجنة األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين مسؤولية تنفيذ اآللية

ير رفع التقاراآللية بصفة دورية، وته تطبيق هذ مؤشرات نجاح البرنامج

 جلس إدارة البرنامج.ى مالخاصة بالتطبيق إل

 امجنجاح البرن إعتماد مؤاشرات ية قبلرنامج تطبيق األلتولى منسق البي متابعة تنفيذ اآللية
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