
  
 كلية التربية جامعة حلوان –وحدة ضمان الجودة 

 (3/1اداره الجوده والتطوير()نموذج))لجنو 

 (14332732114/14131311175محمول)           )quality@edu.helwan.edu.eg(     بريد الكترونى)2853(   داخلى)14غرفه)

 هيئه التدريس والهيئة املعاونة ألعضاء ألاسبىعيةالعمل  خطة

 االول الفصل الدراسى/ 0202/0200العام الدراسى/
 التربٌة المقارنة واإلدارة التربوٌة القسم العلمى/

 احمد ربٌع دٌاب السٌد علً  االسم/

 معٌد الوظٌفه الحالٌه/

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الٌوم

           السبت

         االحد

استخدامات    االثنٌن

التكنولوجٌه 

فً االدارة 

 المدرسٌة

ادارة 

المشروعات 

المدرسٌة 

 وتطبٌقاتها

اجتماعات وحده 

 ضمان الجوده

   

العمل    الثالثاء

 بالقسم

العمل 

 بالقسم

      

القرار التربوي  االربعاء

 والتشرٌعات المدرسٌة

اجتماعات وحدة  ادارة الموارد البشرٌة

 ضمان الجودة

القٌادة 

 التربوٌة

   

         الخمٌس

  الجمعه

 )      ()األول/الثانى(المقررات التدرٌسٌه/الفصل الدراسى -0

 القاعه التدرٌسٌه عدد الساعات الفرقه الشعبه الرمز اسم المقرر المقرر

       (0المقرر) 0

       (1المقرر) 1

       (2المقرر) 2

       (3المقرر) 3

 ساعه/االسبوع( 1)الساعات المكتبٌه -1

 تلٌفون داخلى الى-من الٌوم الغرفه

    

   

 ساعات/االسبوع( 3)ساعات الجوده -2

 مهام الجوده التى ٌنسقها مجلس القسم العلمى تنسقها وحده ضمان الجودهمهام الجوده التى 

 الى-من الٌوم الى-من الٌوم

 1 - 01 األربعاء 1 - 01 االثنٌن

 ساعه/االسبوع( 1الدعم األكادٌمى )للمرحله الجامعٌه األولى() -3

 تلٌفون داخلى الى-من الٌوم الغرفه

  01 - 9 األحد 

  01 - 01 األربعاء 

 ساعه/االسبوع( 1االرشاد االكادٌمى)لمرحله الدراسات العلٌا() -4

 التلٌفون الداخلى الى-من الٌوم الغرفه

    

  عدد الطالب  البرنامج

 )تحدد()اسبوعٌه/شهرٌه(مهام 

 )اسبوعى/شهرى( عدد الساعات الموعد المهمه
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 كلية التربية جامعة حلوان –وحدة ضمان الجودة 

 (3/1اداره الجوده والتطوير()نموذج))لجنو 

 (14332732114/14131311175محمول)           )quality@edu.helwan.edu.eg(     بريد الكترونى)2853(   داخلى)14غرفه)

    

 

 إٌناس أحمد القاضًد.  نائب القسم لشئون الجوده/

 ٌعتمد                                                                

                                          نهلة سٌد حسن أبو علٌوةأ. د رئٌس مجلس قسم/

 د. محمود حسن إسماعٌل مقرر القسم لشئون الجوده/ 

  

 ارشادات عامه

 التدرٌس/اعضاء الهٌئه المعاونه ما ٌلى:تشمل الخطه االسبوعٌه لعضو هٌئه 

 الساعات التدرٌسه لكل من الفصل الدراسى األول والثانى متضمنه: -0

 اسم المقرر/الرمز طبقا" لالئحه الكلٌه/الشعبه/الفرقه/عدد الساعات/القاعه التدرٌسٌه. -

 الساعات المكتبٌه: -1

 عدد الساعات/الٌوم/الغرفه/التلٌفون الداخلى . -

 ساعات الجوده: -2

 ساعه/االسبوع( 1ساعات الجوده التى تنسقها وحده ضمان الجوده) -

 ساعه/االسبوع( 1ساعات الجوده التى تنسقها االقسام العلمٌه) -

 مهام أخرى)اسبوعٌه/شهرٌه()تحدد(

 ساعه/االسبوع( 1االرشاد االكادٌمى)لمرحله الدراسات العلٌا فقط()-

 ساعه/االسبوع( 1)الدعم األكادٌمى)لطالب المرحله الجامعٌه األولى(-

 ساعه/رساله علمٌه( 1االشراف على الرسائل العلمٌه)-

 ساعات اسبوعٌا"( 5األعمال البحثٌه والعلمٌه االخرى)بحوث/ندوات/مؤتمرات....( )بحد أقصى -

 االجتماعات :مجلس الكلٌه/مجلس القسم/اللجان المختلفه/مجالس الوحدات ....)تحدد عدد الساعات(-

االسبوعٌه العضاء هٌئه التدرٌس والهٌئه المعاونه وٌتم مراجعتها من لجنه المراجعه الداخلٌه بالقسم العلمى تستكمل الجداول  -

 وٌعتمدها نائب ومقرر القسم لشئون الجوده ورئٌس مجلس القسم

 ٌعتمد مجلس القسم العلمى الجداول الدراسٌه فى بداٌه كل فصل دراسى بناءا" على قرارات مجلس الكلٌه -

سخه من الخطه االسبوعٌه لجمٌع أعضاء هٌئه التدرٌس وأعضاء الهٌئه المعاونه لوحده ضمان الجوده بعد اعتمادها من ترسل ن -

 رئٌس مجلس القسم.

 ٌتابع االنجاز مجلس القسم العلمى واللجان التى ٌشكلها المنظمه النجاز مهامه. -
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