رسالة كلية التمريض :تلتزم كلية التمريض  -جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج
التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية
التمريضية اآلمنة فى المرافق الصحية المختلفة.
رؤية كلية التمريض :أن تكون كلية التمريض  -جامعة دمنهور رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى
تعليم التمريض .وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير الممارسة المهنية ذواإلطار األخالقى
والمبنية على البحوث.

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة

رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى
مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

رسالة كلية التمريض :تلتزم كلية التمريض  -جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج
التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية
التمريضية اآلمنة فى المرافق الصحية المختلفة.
رؤية كلية التمريض :أن تكون كلية التمريض  -جامعة دمنهور رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى
تعليم التمريض .وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير الممارسة المهنية ذواإلطار األخالقى
والمبنية على البحوث.

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
أوال :معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى
 .1اإلعداد للبرامج األكاديمية -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الحرص علي كتابةنموذج توصيف المقرر بطريقة سليمة وواضحة .
مراجعة وتحديث البرامج التعليمية والمقرارت الدراسية
تطوير اساليب التدريس والتجديد واالبتكار في األداء
إمداد المكتبة باسماء الكتب والمراجع الحديثة الخاصة بالمقرر .
تقديم الحلول والمقترحات للمشاكل الخاصة بالمناهج وتدعميها .
الحرص علي تحسين مستواهالعلمي وذلك بمداومة االطالعومعرفة كل ما هو جديد

 .2المهام التدريسة
اثناء المحاضرات النظرية -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عرض نموذج توصيف المقرر بوضوح عند بدء تدريس المقرر.
القدرة علي توصيل المادةالعلمية باستخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثة .
االلتزام بمحتوي المقررطبقا لنماذج توصيف المقرر .
اإلجابة علي جميع أسئلة الطالب .
اتاحة الفرصة للطالب للمناقشة مع احترام أرائه.
الحرص علي االلتزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات.
مراعة الفروق الفردية بين الطالب
مراجعةاالمتحانات والواجبات مع الطالب واعطائهم تغذية راجعة تقيمية ( لمناقشة ما حصل
عليه من درجات)
تقديم نموذج جيد للطالب يحتزي به.

اثناء التدريب العملي -:
.1
.2
.3
.4

التأكد من تجهيزالمعمل /القاعة واماكن التدريب العملي قبل بداية التدريب العملي.
شرح المادة العملية بوضوح.
اتاحة الفرصة لسماع اسئلة واستفسارات الطالب اثناء التدريب العملي .
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في شرح الدروس العملية  /التمارين.

رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى
مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

رسالة كلية التمريض :تلتزم كلية التمريض  -جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج
التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية
التمريضية اآلمنة فى المرافق الصحية المختلفة.
رؤية كلية التمريض :أن تكون كلية التمريض  -جامعة دمنهور رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى
تعليم التمريض .وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير الممارسة المهنية ذواإلطار األخالقى
والمبنية على البحوث.

.5
.6
.7
.8
.9

االلتزام بمواعيد التدريب.
ادارة الوقت بكفاءة لتنمية المهارات والمعارف المطلوبة.
االهتمام بالتقييم المستمرللتدريب العملي.
مساعدة الطالب المتعثرين في التدريبات العملية.
الحرص عل التواصل الفعال مع الطالب.

 .3المشاركة في حل مشاكل الطالب
.1
.2
.3
.4

غرس القيم الدينيهواالخالقية بين الطالب.
مساعدة الطالب علي اكتشاف ذاته وزيادة قدراته في اتخاذ قرارته بنفسه وكيفية التغلب
علي الصعوبات التي تعترضه .
توفيرجومن االلفه والموده بين عضو هيئة التدريس والطالب في اطار التقاليد الجامعية.
تقييم اعمال الطالب ومساعدتهم لتصحيح االخطاء للطالب.

 .4الريادة العلمية
.1
.2
.3
.4

دعم الطالب اكاديميا.
تقييم اعمال الطالب ومساعدتهم لتصحيح االخطاء.
تقديم التصح واالرشاد للطلبة .
التواصل الفعال مع الطلبة .

 .5المؤتمرات والندوات وورش العمل التعليمية واالنتاج العلمي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المشاركة في المؤتمرات داخليا وخارجيا.
نشر أبحاث علمية محكمة محليا وعالميا.
العضوية في المجالت العلمية محليا وعالميا .
االشتراك في التحكيم في المجالت محليا وعالميا .
االشراف علي الرسائل (ماجستير ودكتوراه ).
اعداد المؤلفات العلمية في مجال التخصص.
العضوية في لجان التحكيم المحلية والعالمية .
العضوية في لجان الترقيات .

 .6االسهام في خدمة الجامعة والمجتمع -:

 .1المشاركة في جمعيات غير الحكومية.
رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى
مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

رسالة كلية التمريض :تلتزم كلية التمريض  -جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج
التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية
التمريضية اآلمنة فى المرافق الصحية المختلفة.
رؤية كلية التمريض :أن تكون كلية التمريض  -جامعة دمنهور رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى
تعليم التمريض .وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير الممارسة المهنية ذواإلطار األخالقى
والمبنية على البحوث.

 .2المشاركة في أنشطة لخدمةالمجتمع .
العالقة مع الزمالء -:

.7

 .1التعاون المتبادل في نقل وتبادل المعلومات بين العضو وباقي االعضاء داخل
القسم وايضا أعضاء هيئة التدريس في االقسام االخري .
 .2السعي في تكوين فريق عمل من الزمالء لحل المشاكل المستعصيه ومدي
القدره علي العمل من خالل الفريق .
.8

االنشطة الطالبية :

 .1المشاركة في رئاسة لجنة االسر .
 .2المشاركة في االنشطة الطالبية .
 .3المشاركة في لجان دعم الطالب.
ثانيا :معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل الطالبطبقا للمحاور التالية
















يعرض نموذج توصيف المقرر بوضوح عند بدء تدريس المقرر
يحرص على االلتزام بموعد بداية ونهاية المحاضرة
يتيح الفرصة للطالب للمناقشة
يلتزم بمحتوى المقرر طبقاً لنماذج توصيف المقرر
يجيب على جميع أسئلة الطالب
يخصص عدداً من الساعات المكتبية لمقابلة الطالب
يشرح المادة العلمية بوضوح
يناقش أخطاء الطالب فى االمتحانات والواجبات
يتمكن من المادة العلمية
يحترم ويقدر آراء الطالب
يهتم بمظهرها الشخصى
يتحدث بصوت واضح ومسموع
يساعد الطالب المتعثرين فى الدراسة
يشجع الطالب المتميزين والمبدعين
يشجع الطالب على استخدام المكتبة والمراجع العلمية

رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى
مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

رسالة كلية التمريض :تلتزم كلية التمريض  -جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج
التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات البحث العلمى وتقديم الرعاية
التمريضية اآلمنة فى المرافق الصحية المختلفة.
رؤية كلية التمريض :أن تكون كلية التمريض  -جامعة دمنهور رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى
تعليم التمريض .وأن تقدم الكلية جودة التعليم لتحقيق أعلى معايير الممارسة المهنية ذواإلطار األخالقى
والمبنية على البحوث.

ثالثا :تقييم اداء رأى الطالب فى أداء المعيدين والمدرسين المساعدين والهيئة المعاونةطبقا
للمحاور التالية




















يتعامل مع الطالب بمودة واحترام
يتأكد من تجهيز المعمل  /القاعة قبل بداية الحصة المعملية  /التمارين
يدير الوقت بكفاءة لتنمية المهارات والمعارف المطلوبة
يتيح الفرصة لسماع أسئلة واستفسارات الطالب
يعالج السلوكيات الغير مناسبة من قبل الطالب بأسلوب مالئم
يتابع العمل فعلياً ويمر على الطالب أثناء التدريب العملى  /التمارين
يلتزم بموعد بداية ونهاية الدروس العملية  /التمارين
يقيم أعمال الطالب ويساعدهم لتصحيح األخطاء
يتمتع بروح الدعابة والمرح
يتسم أداءه بأنه متميز
يشرح المادة العلمية بوضوح
يوجه الطالب الستخدام المكتبة واإلنترنت
يشارك الطالب فى بعض المناسبات واألنشطة الطالبية
يستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة فى شرح الدروس العملية  /التمارين
يساعد الطالب المتعثرين فى التدريبات العملية  /التمارين
يحرص على التواصل الفعال مع الطالب
يساعد الطالب على تنمية مواهبهم وقدراتهم
يهتم بعمل امتحانات دورية خاصة بأعمال السنة
يتعاون مع زمالءه أثناء الدروس العملية

رؤية وحدة ضمان الجودة  :تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى
مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
رسالة وحدة ضمان الجودة  :تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير الجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافها .

