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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.

 
 

 ةكاديمية األضمان تطبيق المعايير القوميلية وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

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

التدريس  لضمان التزام جميع األطراف المعنية )أعضاء هيئة بالكلية

 NARS القياسية القومية والهيئة المعاونة( بتطبيق المعايير األكاديمية

 المتبناه في البرنامج

 

 خطوات تنفيذ اآللية

لجميع  تعقد ورشة عمل سنوية في بداية كل فصل دراسي -

 بالمعايير القوميةللتوعية اء هيئة التدريس بالبرنامج أعض

 .NARS القياسية المتبناه

من  تقوم لجنة مراجعة وتطوير البرنامج بالبرنامج بالتأكد -

 ومقرراته في ضوء اإلنتهاء من التوصيفات الخاصة بالبرنامج

 NARS المعايير األكاديمية

ي المحتوى العلم جنة مراجعة وتطوير البرنامج بمطابقةتقوم ل -

توافقها مع مواصفات  للمقررات الدراسية والتأكد من مدى

 .المتبناه| الخريج والمعايير القياسية

االمتحانية  تقوم لجنة مراجعة وتطوير البرنامج بمراجعة الورقة  -

 معاألسئلة الموضوعة  في كل فصل دراسي للتأكد من توافق
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 علم المستهدفة بالمعايير القوميةالت محتوى المقرر من نواتج

 القياسية المتبناه

 

 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 دراسيعام  كلم تنفيذ هذه اآللية سنويا يت

ير وترفوع التقووار مراجعوة وتطووير البرنووامج متابعوة هوذه اآلليوةتتوولى لجنوة  مسؤولية تنفيذ اآللية

 .الخاصة بالتطبيق إلى مجلس إدارة البرنامج إلقرارالتعديالت المطلوبة

ق االلتزام بتطبي يقدم تقريرا شامال في نهاية كل فصل دراسي عن مدى متابعة تنفيذ اآللية

 مجلبرنامج إلى مجلس إدارة البرناا المعايير القومية األكاديمية في
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