
 كلية التربية جامعة حلوان ــوحدة ضمان الجودة  

 (3/1نموذج)والتطوير( ) )لجنة إدارة الجودة

 (14332732114/14131311175) محمول           )quality@edu.helwan.edu.eg)إلكتروني (     بريد 2853)داخلي (   14)ة غرف

 انتذرٚص ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ْٛئخ ألػضبء األضجٕػٛخانؼًم  خطخ

 . األٔل /انفصم انذراضٙ 2022/ 2021  :انؼبو انذراضٙ

 .انترثٛخ انًقبرَخ ٔاإلدارح انترثٕٚخ /انؼهًٙانقطى 

 يذرش/ انٕظٛفخ انحبنٛخ . يحًذ حطٍ شحبتّ/ االضى
-8 انٕٛو

9 
9-

10 
10-
11 

11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

   حقٕق اإلَطبٌ اإلدارح انًذرضٛخ ٔانصفٛخ ضبػبد يكتجٛخ    األحذ
   ضًُٛٛبر انقطى اختًبػبد ٔحذح ضًبٌ اندٕدح     االثٍُٛ
          انثالثبء
     اختًبػبد اندٕدح     األرثؼبء
           انخًٛص

 (األٔل)انفصم انذراضٙ /انًقرراد انتذرٚطٛخ

 انقبػخ ػذد انطبػبد انفرقخ انشؼجخ انريس اضى انًقرر انًقرر
 أ7 2 4 ثٕٛنٕخٙ ED211 اإلدارح انًذرضٛخ ٔانصفٛخ 1

 أ7 2 4 خٕٛنٕخٙ ED211 اإلدارح انًذرضٛخ ٔانصفٛخ 2

 ااج 2 1 إَدهٛس٘ أضبضٙ  حقٕق اإلَطبٌ 3

 (األضجٕع/ضبػخ 2)انطبػبد انًكتجٛخ 

 تهٛفٌٕ داخهٙ إنٗ-يٍ انٕٛو انغرفخ

 ---- 11/12 األحذ انًكتت

 (األضجٕع/ضبػبد 4)ضبػبد اندٕدح 

 يٓبو اندٕدح انتٙ ُٚطقٓب يدهص انقطى انؼهًٙ يٓبو اندٕدح انتٙ تُطقٓب ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

 إنٗ-يٍ انٕٛو إنٗ-يٍ انٕٛو

 2-12 األرثؼبء 2-12 االثٍُٛ

 (األضجٕع/ضبػخ 2( )نهًرحهخ اندبيؼٛخ األٔنٗ)انذػى األكبدًٚٙ 

 انتهٛفٌٕ انذاخهٙ إنٗ-يٍ انٕٛو انغرفخ

    

  انشؼجخ انفرقخ انًقرر

    

 (األضجٕع/ضبػخ 2( )نًرحهخ انذراضبد انؼهٛب)اإلرشبد األكبدًٚٙ 

 انتهٛفٌٕ انذاخهٙ إنٗ-يٍ انٕٛو انغرفخ

    

  ػذد انطالة  انجرَبيح

 (تحذد( )شٓرٚخ/أضجٕػٛخ)يٓبو    

 (شٓر٘/أضجٕػٙ) ػذد انطبػبد انًٕػذ انًًٓخ

اختًبػبد ندُخ 

 انتخطٛظ اإلضتراتٛدٙ
 شٓر٘ 2 

 إُٚبش أحًذ فتحٙ /د. و/ َبئت انقطى نشئٌٕ اندٕدح
 
 

 ٚؼتًذ
 رئٛص يدهص انقطى

 َٓهخ ضٛذ حطٍ/ د. أ
 يحًٕد حطٍ إضًبػٛم/ د. و/ يقرر انقطى نشئٌٕ اندٕدح 
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 ػبيخ إرشبداد

 :أػضبء انٓٛئخ انًؼبَٔخ يب ٚهٙ/تشًم انخطخ األضجٕػٛخ نؼضٕ ْٛئّ انتذرٚص
 :انطبػبد انتذرٚطٛخ نكم يٍ انفصم انذراضٙ األٔل ٔانثبَٙ يتضًُّ

 .انقبػخ انتذرٚطٛخ/ػذد انطبػبد/انفرقخ/انشؼجخ/نالئحخ انكهٛخ" انريس طجقًب/اضى انًقرر
 :انطبػبد انًكتجٛخ

 .انتهٛفٌٕ انذاخهٙ/انغرفخ/انٕٛو/ػذد انطبػبد
 :ضبػبد اندٕدح

 (األضجٕع/ضبػخ 2)ضبػبد اندٕدح انتٙ تُطقٓب ٔحذِ ضًبٌ اندٕدح 
 (األضجٕع/ضبػخ 2)ضبػبد اندٕدح انتٙ تُطقٓب االقطبو انؼهًٛخ 

 (تحذد( )شٓرٚخ/أضجٕػّٛ)يٓبو أخرٖ
 (األضجٕع/ضبػخ 2( )انذراضبد انؼهٛب فقظنًرحهّ )اإلرشبد األكبدًٚٙ 
 (االضجٕع/ضبػخ 2( )نطالة انًرحهخ اندبيؼٛخ األٔنٗ)انذػى األكبدًٚٙ 

 (رضبنخ ػهًٛخ/ضبػخ 2)اإلشراف ػهٗ انرضبئم انؼهًٛخ 
 "(ضبػبد أضجٕػٛ ًب 6ثحذ أقصٗ ....( )يؤتًراد/َذٔاد/ثحٕث)األػًبل انجحثٛخ ٔانؼهًٛخ االخرٖ 

 (تحذد ػذد انطبػبد.... )يدبنص انٕحذاد /انهدبٌ انًختهفخ/يدهص انقطى/انكهٛخيدهص : االختًبػبد

َبئت تطتكًم اندذأل األضجٕػٛخ ألػضبء ْٛئّ انتذرٚص ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔٚتى يراخؼتٓب يٍ ندُخ انًراخؼخ انذاخهٛخ ثبنقطى انؼهًٙ ٔٚؼتًذْب 

 .ٔيقرر انقطى نشئٌٕ اندٕدح ٔرئٛص يدهص انقطى
 .ػهٗ قراراد يدهص انكهٛخ" انقطى انؼهًٙ اندذأل انذراضٛخ فٙ ثذاٚخ كم فصم دراضٙ ثُبء ٚؼتًذ يدهص

ترضم َطخّ يٍ انخطخ األضجٕػٛخ ندًٛغ أػضبء ْٛئّ انتذرٚص ٔأػضبء انٓٛئخ انًؼبَٔخ نٕحذِ ضًبٌ اندٕدح ثؼذ اػتًبدْب يٍ رئٛص 

 .يدهص انقطى
 .ٚشكهٓب انًُظًخ إلَدبز يٓبيّٚتبثغ االَدبز يدهص انقطى انؼهًٙ ٔانهدبٌ انتٙ 
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