جامعة دمنهور
كلية التمريض
قسم تمريض صحة المجتمع

مؤشرات األداء العضاء هيئة التدريس
.Iالمهام التدريسية:
 العناية بنشاط اإلرشاد األكاديمى للطالب.
 إستخدام الوسائل التعليمية المساندة واألساليب غير التقليدية فى التدريس.
 إلقاء المحاضرات والدروس العلمية والتمارين.
 ربط مساق المحتوى الدى يدرسة بإحتياجات الطلبة والمجتمع.
 إعداد ملف المقرروالمراجع.
 إستخدام أحدث الكتب والمراجع والدوريات فى المقررات الدراسية.
 تطوير البنية األساسية للمقرر.
 تحديث أوعية المعلومات فى القسم.
 التدريب على أحدث وسائل البرمجيات الحديثة فى التدريس.
 يتواصل مع أحدث أساليب التدريس والتقويم.
 أعمال متعلقة بالتدريس واإلمتحانات.
 اإلشتراك فى النشاط الصيفى.
 اإلشتراك فى أعمال اإلمتحانات ومشاريع البحث فى البكالوريوس.
 مراجعة وتطوير المنهج الدراسى للقسم والتخصصات الفرعية فيه.
 مراجعة محتويات المقرارات الدراسية.
 متابعة مدى إنفتاح او إنغالق المنهج الدراسى على مقرارات من أقسام أخرى .
 اإلشراف على الزيارات العلمية والميدانية.
 المشاركة فى تطوير البرامج واللوائح الدراسية.
 الحرص على إقامة عالقات والتواصل مع المتخصصة فى مجال تخصصة الدقيق.
 متابعة ومراجعة نظام تقييم التحصيل الدراسى للطالب فى كل مادة أو مقرر.
 مهام أخررى ي حردداا القسرم مثرل اإلشرراف علرى الزيرارات العلميرة والميدانيرة و تطروير
البرامج واللوائح الدراسية.
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 .IIالمهام البحثية:
 اإلشراف على الرسائل لكل طالب على األقل .
 المحاضرات العامة و حلقات المناقشة باألقسام و الكلية.
 المشاركة فى المشروعات البحثية.
 المشاركة فى مشروع اليوجد بيه مكافأت.
 ربط القسم بالمؤسسات التعليمية عن كل إتفاقية معتمدة.
 اإلشتراك فى المؤتمرات الدولية وحضور المحاضرات العامة إلبراز اسم الجامعة.
 إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بمشاكل البيئة المحلية.
 المشاركة فى عقد المؤتمرات والندوات التى تشارك فى معالجة مشاكل البيئة المحلية.
 نشر وتوزيع األبحاث المتميزة.
 مهام أخرى يحدداا القسم مثل:





تحكيم بحوث .
زيارات علمية وميدانية.
عضوية المجالت والجمعيات العلمية المشاركة فى الخطط البحثية.
إنشاء معمل بحثى.

 .IIIالنشاط الجامعى:
 اإلرشاد األكاديمى.
 نشاط إتحاد الطالب للمشتركين فى األنشطة الطالبية.
 المشاركة فى وضع الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية والدراسة الذاتية للكلية
 المشاركة فى المشروعات واألعمال الخدمية للمجتمع .
 مهام أخرى على سبيل المثال تقديم مواد علمية تثقيفية وإعالمية لخدمة المجتمع .
 اإلشرتراك فرى المنتررديات والمنتقيرات العامررة واإلسرتفادة مرن النظريررات والمفراايم المتعلقررة
بنظرية األداء اإلنسانى.
 اإلشتراك فى تنظيم دورات تدريبية فى مجال التقويم وتعديل اللوائح المنظمة للعمل.


اإلشتراك فى الندوات التى تؤدى الى النموالعلمى والمهنى وتطوير القدرات لعضو ايئة
التدريس.
2

