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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.

 
 

آلية برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها لقياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم

  

 

 هدف اآللية

 

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

ضمن مما ي ومعاونيهم قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريسبالكلية 

 تمادعالاان جودة التعليم وجودة األداء طبقاً لمعايير الهيئة القومية لضم

 

 خطوات تنفيذ اآللية

اية والخريجين في نه تتولى لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب -

استمارات قياس الرضا الوظيفي ألعضاء  العام الدراسي بإعداد

 التدريس وفقا للعدد الحالي على رأس العمل هيئة

يقوم كل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة باستيفاء استطالعات  -

الوظيفي وفقا للبنود الموضحة  الرأي الخاصة بقياس الرضا

 االستقصاء بنموذج

النسب  النتائج وحساب تحليلمتابعة الخريجين  تتولى لجنة  -

 عضو المتوسطة للرضا لكل

 التخاذ اإلجراءات يتم عرض النتائج على مجلس إدارة البرنامج -

 المناسبة للتحفيز او المحاسبة.
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 الوقت الزمنى للتنفيذ

 

 العام الدراسيفى نهاية فيذ هذه اآللية سنويا يتم تن

ذه همسئولة عن تنفيذ  لجنة الدعم األكاديمي ورعاية الطالب والخريجين مسؤولية تنفيذ اآللية

 اآللية

 دارة البرنامج.س إداء لمجليقدم تقريرا شامال عن نتائج تقييم األ متابعة تنفيذ اآللية
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