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 اسم عضو هيئه التدريس : امينه سعد عبدالغني                           القسم العلمي:تمريض صحه االم وحديثي الوالده
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 تمريض صحه االم وحديثي الوالده اسم عضو هيئه التدريس : حنان عبدالمهدي عماره                  القسم العلمي:

 2121/2122العام الدراسي :            الوظيفه:  استاذ مساعد                                               

 )يتم وضع عالمه صح من قيل وئيس القسم( 
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 الطالب.
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 تمريض صحه االم وحديثي الوالده اسم عضو هيئه التدريس : نعيمه محمد السيد احمد                     القسم العلمي:
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............................................................................................................... 
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 0202/0200للعام الدراسي 

 تمريض صحه االم وحديثي الوالده اسم عضو هيئه التدريس : نعيمه محمد السيد احمد                        القسم العلمي:

 

 

 نقاط القوه:

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

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

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

 

 نقاط الضعف:

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

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

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

 توقيع رئيس القسم:                                        تاريخ تحرير االستماره:   /  /                

  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. 

       



                 كليه التمريض                  جامعه الزقازيق                                                                                                          

 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 تمريض صحه االم وحديثي الوالده اسم عضو هيئه التدريس : فاتن ابراهيم متولي                         القسم العلمي:

 2121/2122العام الدراسي :                  الوظيفه:  استاذ مساعد                                          

 )يتم وضع عالمه صح من قيل وئيس القسم( 
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 توقيع رئيس القسم:                                  تاريخ تحرير االستماره:   /  /                      
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    حضور جلسات محضر القسم. .1

    االلتزام بقرارات مجلس القسم. .2
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 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 تمريض صحه االم وحديثي الوالده اسم عضو هيئه التدريس : حنان مرسي سالم                             القسم العلمي:

 2121/2122العام الدراسي : الوظيفه: مدرس                                                  

 )يتم وضع عالمه صح من قيل وئيس القسم( 

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

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

 توقيع رئيس القسم:                                  تاريخ تحرير االستماره:   /  /                      

 ال الي حد ما نعم المهام م

    حضور جلسات محضر القسم. .1
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 استماره تقييم اداء عضو هيئه التدريس بواسطه رئيس القسم     

 0202/0200للعام الدراسي 

 تمريض صحه االم وحديثي الوالده اسم عضو هيئه التدريس : ميرفت مصطفي عبدالدايم                 القسم العلمي:

 2121/2122العام الدراسي :الوظيفه:  مدرس                                                     

 )يتم وضع عالمه صح من قيل وئيس القسم( 

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

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