
                                         Kafrelsheikh University            جامعة كفرالشيخ                    

                                                                          Faculty of  Arts   دابكلية اآل                       

                                                Department of English قسم اللغة اإلنجليزية                      

                                                         English Program برنامج اللغة اإلنجليزية                    

 

                                                                                                 

 

 
 

................................................................................................................................................  

 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.

 
 

 يميةألكادلتقييم أداء القيادة اية وآدابها آلية برنامج اللغة اإلنجليز

  

 

 هدف اآللية

 

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

ضمن يمما  ل المجالس واللجان المنظمة لعمل البرنامجلضمان تفعي بالكلية

 تمادعالاان جودة التعليم وجودة األداء طبقاً لمعايير الهيئة القومية لضم

 

 خطوات تنفيذ اآللية

 

 رحدد إدارة البرنامج بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة عدد من معاييت

نامج لبراات مجالس الحاكمة وإعالنها على قيادلتقييم، ويتم اعتمادها في الا

ء أدا على جودة يتم من خاللها الحكم ()المدير األكاديمي ومنسق البرنامج

 :قيادة البرنامج، وهذه المعايير هي

 السمات الشخصية ومهارات التعامل مع االخرين -

 المهارات اإلدارية والسمات القيادية  -

 عالقة مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريينال  -

 متابعة البرامج التعليمية والخطط الدراسية والطالب -

 وضع الخطط المناسبة والعمل على تنفيذها -
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ء تعد إدارة البرنامج استمارة قياس رضا األطراف المعنية بأدا -

فق والمت التقييم المعتمدةوفقا لمعاييراألكاديمية للبرنامج  القيادة

 عليها والمعلنة

تقوم إدارة البرنامج بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بتوزيع  -

 صلفي نهاية كل ف برنامج الة عن أداء قياد ياس الرضاق استمارة

يس ن أعضاء هيئة التدرم ثاني على عينة ممثلة من كلدراسي 

الفرق الدراسية،  ومعاونيهم، أعضاء الجهاز اإلداري، طالب

ذوي الصلة (أطراف مجتمعية وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي

 .امج(بعمل البرن

ت لواردة باستماراا تحليل النتائجالبرنامج تطوير ة تتولى لجن -

ف المختلفة األطرا قياس األداء للقيادة للوقوف على نسب رضاء

 قيادات البرنامجعن أداء 

 نامجيتم إعداد تقرير بنتائج تحليل استمارات األداء لقيادة البر -

 ىف عليتم مناقشة نتائج تقييم قيادة البرنامج بمجلس الكلية للوقو -

 اإليجابيات والسلبيات مع منسقي البرامج التعليمية ومقترحات

 تحسينال
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ه واإلعالم مسئولة عن تنفيذ هذ مراجعة وتطوير البرنامجة لجنتتولى  مسؤولية تنفيذ اآللية

 بالتعاون مع إدارة الكلية اآللية

 

 وحدة ضمان الجودة بالكلية مسئولة عن متابعة تنفيذ هذه اآللية في متابعة تنفيذ اآللية

 البرنامج.
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