
  
 كلية التربية جامعة حلوان –وحدة ضمان الجودة 

 (3/1)نموذج) والتطوير( ةالجود ةدارإ ة)لجن

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

 هيئه التدريس والهيئت املعاوهت ألعضاء ألاسبىعيتالعمل  خطت

 األول   /يالفصل الدراس م0202  /يالعام الدراس

 التربية المقارنة واإلدارة التربوية /يالقسم العلم

 رضوى جمال عبد الناصر علي   االسم/

 مدرس مساعد    /ةالحالي ةالوظيف

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

ـــــــــــاث    حداأل ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــتساعـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ      مكتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناهج حضىر محاضرة   االثنٌن

بحث جخصصيت متقدمت 

 مقارهت

الفكر إلاداري التربىي حضىر محاضرة 

 املعاصر

   سيمينار القسم العلمي

ـــــــــال بحثيـــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثالثاء ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــتأعمــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــ

حضىر محاضرة    ربعاءاأل

جحليل النظم 

 ألاجنبيت التعليميت

 اجتماعاث وحدة

 ضمان الجىدة 

    

ـــــــــال بحثيـــــــــــــــــــــــــــــــــ   الخمٌس ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــتأعمــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــ

 ( ألاول  ) ي/الفصل الدراس تاملقرراث التدريسي -1

 ةالتدرٌسٌ ةالقاع عدد الساعات ةالفرق ةالشعب الرمز اسم المقرر المقرر

       

 سبىع(/ألا تساع 2)ت الساعاث املكتبي -2

 ًتلٌفون داخل لىإ-من الٌوم ةالغرف

 املكتب
  2 – 11 الاثنين

  2 – 11 ألاربعاء

 ساعاث/ألاسبىع( 4ساعاث الجىدة ) -3

 ًٌنسقها مجلس القسم العلم ًالت ةمهام الجود ةضمان الجود ةتنسقها وحد ًالت ةمهام الجود

 لىإ-من الٌوم لىإ-من الٌوم

 1 – 01 األربعاء 1 – 01 االثنٌن

 ساعت/ألاسبىع( 2)للمرحلت الجامعيت ألاولى() يالدعم ألاكادًم -4

 ًتلٌفون داخل لىإ-من الٌوم ةالغرف

    

 سبىع(/ألا تساع 2الدراساث العليا() تإلارشاد الاكادًمى)ملرحل -5

 ًالتلٌفون الداخل لىإ-من الٌوم ةالغرف

    

  عدد الطالب  البرنامج

 )تحدد((ة/شهرٌةمهام )اسبوعٌ

 (ي/شهرً)اسبوع عدد الساعات الموعد ةالمهم

    

 ٌعتمد                                                                 د. إٌناس أحمد القاضً /ةنائب القسم لشئون الجود

 د. محمود حسن إسماعٌل /ةمقرر القسم لشئون الجود أ. د نهلة سٌد حسن أبو علٌوة  قسم/رئٌس مجلس 
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 كلية التربية جامعة حلوان –وحدة ضمان الجودة 

 (3/1)نموذج) والتطوير( ةالجود ةدارإ ة)لجن

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

   

                                   

 

 ارشادات عامه

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

 متضمنه: الساعات التدرٌسه لكل من الفصل الدراسى األول والثانى -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( 1تنسقها االقسام العلمٌه) ساعات الجوده التى -

 مهام أخرى)اسبوعٌه/شهرٌه()تحدد(

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

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

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

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

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

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

 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 -

ه لوحده ضمان الجوده بعد اعتمادها من ترسل نسخه من الخطه االسبوعٌه لجمٌع أعضاء هٌئه التدرٌس وأعضاء الهٌئه المعاون -

 رئٌس مجلس القسم.

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