
 

 كليه التمريض                                                                                                                        جامعه الزقازيق           

 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 هيئه التدريس : ايمان شكري عبدهللا                                   القسم العلمي:تمريض المسنيناسم عضو 

 0202/0200 العام الدراسي :                                                        الوظيفه:  استاذ     

 )يتم وضع عالمه صح من قيل وئيس القسم( 

 مالحظات اخري :...........................................................................................

............................................................................................................... 

 تاريخ تحرير االستماره:   /  /                                                        توقيع رئيس القسم:

 ال الي حد ما نعم المهام م

    حضور جلسات محضر القسم. .1

    االلتزام بقرارات مجلس القسم. .2

    انجاز المهام المكلف بها من قبل مجلس القسم. .3

    المشاركه الفعاله في كافه اعمال القسم. .4

    المشاركه في وضع وتحديث كافه المقررات الدراسيه والمناهج. .5

    المشاركه في اعداد التقرير السنوي للمقرر الدراسي. .6

االلتزام بالجداول الدراسيه واالنشطه التعليميه االخري المكلف بها  .7

 الطالب.

   

االلتزام بالمحاضرات والدروس العلميه المكلف بها لطلبه الدراسات  .8

 العليا.

   

    المشاركه في انشطه الرياده الطالبيه وفي الخطه البحثيه للقسم العلمي. .9

    االمتحان التحريري.المشاركه في وضع وتصحيح  .11

    المشاركه في االمتحان العملي والشفوي. .11

    المشاركه في اعمال المراقبه والكنترول. .12

    العالقه الحسنه مع الزمالء والرؤساء والعمل بروح الفريق. .13

    حسن المظهر وااللتزام باالعراف المجتمعيه. .14

    والتعليمات وتقبل التوجيهات في العمل.االلتزام باالنظمه  .15

    االنضباط في العمل وااللتزام باوقات العمل الرسميه. .16



 كليه التمريض                         جامعه الزقازيق                                                                                                                        

 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 دريس : ايمان شكري عبدهللا                      القسم العلمي: تمريض المسنيناسم عضو هيئه الت

 

 

 نقاط القوه:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 نقاط الضعف:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 توقيع رئيس القسم:                                        تاريخ تحرير االستماره:   /  /                

 توقيع عميد الكليه/ توقيع عضو هيئه التدريس/

 

 

 ممتاز جوانب التقييم م

(5) 

 جيد جدا

(4) 

 جيد

(3) 

 مقبول

(0 ) 

 ضعيف

(2) 

استماره تقييم اداء ذاتي من قبل عضو هيئه  .1

 التدريس )السيره الذاتيه(.

     

بواسطه استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس  .2

 رئيس القسم.

     

استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه  .3

 الطالب.

     

      التقدير النهائي. 

       



 

 كليه التمريض                                                                                                                                   جامعه الزقازيق

 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 القسم العلمي:تمريض المسنين                  اسم عضو هيئه التدريس : حسنات رمضان         

 0202/0200 العام الدراسي :                                 الوظيفه:     مدرس                       

 )يتم وضع عالمه صح من قيل وئيس القسم( 

 مالحظات اخري :...........................................................................................

............................................................................................................... 

 تاريخ تحرير االستماره:   /  /                                                        توقيع رئيس القسم:

 ال الي حد ما نعم المهام م

    حضور جلسات محضر القسم. .1

    االلتزام بقرارات مجلس القسم. .2

    المكلف بها من قبل مجلس القسم.انجاز المهام  .3

    المشاركه الفعاله في كافه اعمال القسم. .4

    المشاركه في وضع وتحديث كافه المقررات الدراسيه والمناهج. .5

    المشاركه في اعداد التقرير السنوي للمقرر الدراسي. .6

المكلف بها االلتزام بالجداول الدراسيه واالنشطه التعليميه االخري  .7

 الطالب.

   

االلتزام بالمحاضرات والدروس العلميه المكلف بها لطلبه الدراسات  .8

 العليا.

   

    المشاركه في انشطه الرياده الطالبيه وفي الخطه البحثيه للقسم العلمي. .9

    المشاركه في وضع وتصحيح االمتحان التحريري. .11

    والشفوي.المشاركه في االمتحان العملي  .11

    المشاركه في اعمال المراقبه والكنترول. .12

    العالقه الحسنه مع الزمالء والرؤساء والعمل بروح الفريق. .13

    حسن المظهر وااللتزام باالعراف المجتمعيه. .14

    االلتزام باالنظمه والتعليمات وتقبل التوجيهات في العمل. .15

    وااللتزام باوقات العمل الرسميه.االنضباط في العمل  .16



 كليه التمريض                         جامعه الزقازيق                                                                                                                   

 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 نات رمضان                            القسم العلمي: تمريض المسنيناسم عضو هيئه التدريس : حس

 

 

 نقاط القوه:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 نقاط الضعف:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 توقيع رئيس القسم:                                        تاريخ تحرير االستماره:   /  /                

 توقيع عميد الكليه/ توقيع عضو هيئه التدريس/

 

 

 ممتاز جوانب التقييم م

(5) 

 جيد جدا

(4) 

 جيد

(3) 

 مقبول

(0 ) 

 ضعيف

(2) 

استماره تقييم اداء ذاتي من قبل عضو هيئه  .1

 التدريس )السيره الذاتيه(.

     

استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه  .2

 رئيس القسم.

     

استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه  .3

 الطالب.

     

      التقدير النهائي. 

       


