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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.

 
 

 بهاة وآداليزيبرنامج اللغة اإلنجتيار القيادة األكاديمية لاخ وآلية معايير

  

 

 دور الكلية

 

 تبني معايير الجودةعلى كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ  حرص فى ضوء

تبنت  المسئوليات، فقدمن فصل السلطات وتحديد  واالعتماد وما يتطلب ذلك

 حدية كألبرامجها التعليم الكلية عدة معايير إلختيار القيادة األكاديمية

 ةمتطلبات حصول الكلية على اإلعتماد، أتسمت هذه المعايير بالشفافي

مية تعليوالوضوح وتم مناقشتها بمجلس الكلية، وتم إعالنها على البرامج ال

 بها. المختلفة بالكلية للعمل

 

معايير اختيار القيادة  

 للبرنامج

 

دة عد اإلطالع على قانون تنظيم الجامعات لتعيين القيادات، وضعت وحب

 واللقاءات مع المعنين من داخل ضمان الجودة بعد عدد من ورش العمل

ن( الكلية )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريي

عدد من ومؤسسات المجتمع المحلي( سوق العمل  وخارجها )منظمات

 المعايير الخاصة بإختيار قيادة البرنامج هذه المعايير هي:

 . النشاط العلمي

 القدرات اإلدارية والقيادية• 

 المشاركة في األنشطة الطالبية والخدمات الطالبية• 

 المساهمات في مجاالت الجودة والتطوير السجل الوظيفي الذي يشهد• 

 النزاهةباإللتزام و
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 التعاون والعالقة مع الزمالء• المشاركة في نشاطات خدمة المجتمع 

 والرؤساء والمرؤسين

 اإللتزام بقواعد وآداب المهنة

 أساسها تم وبناء على النقاط الرئيسية السابقة التي يتم اإلختيار على      

يجب أن تتوافر في القيادة  وضع عدد من الصفات المهنية والشخصية

 رنامج للب األكاديمية

 

 

 التى الصفات المهنية

في  توافرهايجب 

 القيادة األكاديمية

 رنامجللب

 

 

 الصفات المهنية:

. يتعين على عضو هيئة التدريس المرشح لمنصب قيادة البرنامج أن 

 يتصف مهنية ببعض الصفات تمكنه من اداء

 واجباته على أكمل وجه وهي:

ية لعلم. أن يكون عضوا فعاال بالقسم العلمي والكلية يشهد له بالكفاءة ا

 واإلدارية

ة بنظامي الساعات المعتمدة والدراسة الفصلي. أن تتوافر له الخبرة 

 واإلطالع علي محتويات المقررات الدراسية

 المختلفة للبرامج

 . أن تتوافر لدية الخبرة في وضع الخطط الدراسية ومتابعتها.

. أن يكون على دراية جيدة بخبرات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 

 سواء من الكلية أو خارجه
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عضاء الخبرة الكافية لوضع آليات للتعامل مع شكاوى أ. أن تتوافر لدية 

 هيئة التدريس والطالب بالبرنامج وحلها

عات اإللمام بإمكانيات المعامل واألجهزة والوسائل التعليمية والقا• 

 الدراسية المتاحة لطالب البرنامج

رات . أن يكون بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بالبرنامج ممن له خب

 تطلبات نظم ضمان الجودة واالعتمادسابقة بم

يس . أن يكون لديه عالقات جيدة مع إدارات الكلية وأعضاء هيئة التدر

 ووحدة ضمان الجودة بالكلية

مجةال نظةم الجةودة  حضور دورات تدريبيةة أو ورش عمةل متخصصةة فةي .

 واالعتماد 

 أن يكون له نشاط علمى متميز فى مجال تخصصه-

 اإللمام باللوائح الدراسية والقوانين والقواعد المنظمة-

 الوعى الكامل بالمقررات العلمية للبرنامج-

 القدرة على إدارة الموارد البشرية والمادية للبرنامج-

 العمل اإللمام بمخرجات البرنامج ومدى مطابقتها باحتياجات سوق-
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 لتىا الصفات الشخصية

في  توافرهايجب 

 القيادة األكاديمية

 رنامجللب

 

  

 الصفات الشخصية:

 مهارات التواصل والمناقشة واإلقناع-

 القدرة على تكوين فريق عمل وإدارته-

 قدرات إدارية وتنظيمية واضحة-

 قدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت-

 الدقة فى أعمال التنظيم والمراجعة-
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