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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.

 
 

 برنامجتحديد بنود اإلنفاق لتحقيق رسالة وأهداف اللية وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

اد يع المولضمان توز ية هذه بالكل اون والتنسيق مع وحدة ضمان الجودةهذه اآللية بالتعوضع تم 

ق من تحقياإلنفاق المختلفة بما يضمن مصادرها المختلفة على بنود  المالية المتاحة للبرنامج

 لرسالته واهدفه البرنامج

 

خطوات تنفيذ 

 اآللية

ن ملبرنامج المختلفة ا تم صرف حصة البرنامج من مصادر التمويل المختلفة لتغطي أنشطةي

 على ان تكون على النحو التالي:خدمات تعليمية وخدمات بحثية وانشطة مجتمعية

 النسبة المقترحة الوصف البند

العلمية واتب ومكافآت، شراء وصيانة األجهزةر خدمات تعليمية

العلمية، أدوات  ة، شراء أدوات التجاربوالمعملي

اجتماعي  بنية تحتية، تكافل كتابية ومكتبية، صيانة

 طالبية ، تطوير لوائح وبرامج اكاديمية ، أنشطة

 لخإ...

60% 

 علمية، شراء أجهزة شراء دوريات ومراجع خدمات 

لطالب  وتجهيزات معملية، دعم النشر العلمي

 وبرامج أكاديمية، الدراسات العليا، تطوير لوائح

 إلخالمؤتمرات العلمية .... دعم مشاركة في

30% 

ت والملتقيا نفيذ مشروعات خدمية، تنفيذ الفعالياتت أنشطة مجتمعية

للمجتمع، إعداد ملصقات  والمناسبات الداعمة

 إلخ... توعوية للمجتمع وادلة ومجالت

10% 

إلنفاق وفقا  د اعلى البنود الثالث المحددة ببنو تتأكد إدارة البرنامج بااللتزام بالصرف -
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حجم التمويل، وفي حالة  للنسب المحددة في اآللية والتأكيد على ذلك في تقرير كفاية

 اختالف النسب في الصرف الفعلي عما هو محدد

 يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. -

 

الوقت الزمنى 

 للتنفيذ

 

 يتم تنفيذ هذه اآللية سنويا 

مسؤولية تنفيذ 

 اآللية

د بنود تحديولتمويل اإدارة البرنامج بالتعاون مع اإلدارة المالية بالكلية مسئولة عن رصد مصادر

 رسالة وأهداف البرنامج اإلنفاق، وتحديد مدى كفاية الموارد المالية لتحقيق

متابعة تنفيذ 

 اآللية

 : يقدم تقريراشامال في نهاية كل فصل دراسي إلدارة البرنامج عن

 "االلتزام ببنود اإلنفاق المعتمدة ألنشطة البرنامج المختلفة.مدى كفاية  "
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