مركز تطوير التعليم -كلية التمريض – جامعة عين شمس
رؤية المركز:
ترتكز رؤية المركز علي االيمان باهميه تطويرمدخالت وعمليات التعليم والتي تنعكس بالتبعيه علي جودة مخرجاته,
ولهذا يسعي المركز ألن يصبح بيت خبره رائد و مرجعي في تطوير التعليم التمريضي الجامعي على المستوى المحلي و
العربي واالقليمي.

رسالة المركز:
يهدف المركز بالتعاون مع الكوادر داخل وخارج كلية التمريض الي تطوير التعليم التمريضي و االداء الجامعي والقيادي
من خالل تنميه مهارات القيادات الجامعية وهيئة التدريس ومعاونيهم في مجاالت التدريس والبحث العلمي وتحسين
قدرات االداريين المهنيه و التقنيه.

االهداف التنفيذيه للمركز:
يهدف المركز الي:


تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية.



تطوير مهارات التدريس والبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



التدريب علي اعداد ادوات التقويم ووضع االمتحانات.



التدريب علي تصميم واستخدام الوسائل التعليميه وتكنولوجيا التعليم.



تحسين قدرات ومهارات االداريين المهنيه والتقنيه.

انشطة المركز:
تقدم انشطه المركز من خالل مسارين هما:


عقد دورات وورش عمل وبرامج تدريبه وفقا لالحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
واالداريين بالكليه.



عقد دورات وورش عمل وبرامج تدريبه وفقا لالحتياجات التدريبية للمؤسسات والمعاهدالتعليميه خارج الكليه و
الجامعة.

ﻛﻠﯾﺔ ﺗﻣرﯾض -ﻣﻌﺗﻣدة

اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 oاﻟﻤﮭﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت:

 .1ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
 .2ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ
 .3ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺳﺘﻤﺎرات ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻻﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ و اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ و
اﻻدارﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
 .4اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
 .5ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﻣﻊ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ
 .6اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺪورات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
 .7اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات واﻻﻗﺴﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻻﺋﺤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
 .8ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﮫ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﯾﺮاﺟﻌﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
 .9إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ورﻓﻌﮫ ﻟﺠﮭﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
.10اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ و اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ
 .11ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﮭﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ذﻟﻚ

 اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 oاﻟﻤﮭﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت:

 .1اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ و ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل اﻟﻤﺮﻛﺰ
 .2اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺳﺘﻤﺎرات ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻻﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ و اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ و اﻻدارﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
 .3اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
 .4اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات واﻻﻗﺴﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻻﺋﺤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
 .5اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﮫ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﯾﺮاﺟﻌﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
 .6اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ورﻓﻌﮫ ﻟﺠﮭﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
 .7اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﮭﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ
ذﻟﻚ
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 اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻻﻋﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 oاﻟﻤﮭﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﺣﺼﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻻﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ و اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ و اﻻدارﯾﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ و ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎن ﺑﮭﺎ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻤﺮﻛﺰواﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻟﻮازم وأدوات ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﮭﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻋﺪاد اﻟﻤﺨﺎطﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﮫ
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻻدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ
ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد ﺳﺠﻼت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻣﻠﻔﺎﺗﮫ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ

ﺗﺷﻛﯾل ﻣرﻛز ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ) (EDCﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ  2015-2014ﺣﺗﻰ اﻻن
 .1ا.م.د.راﻧدا ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﺣﺳﯾن

ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز

 .3ا.م.د.ﻧﺟﻼء اﻟﺳﯾد ﻣﻬدي ﻣﺣﻣد

ﻋﺿو

 .5د.ﻣﯾرﻓت ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻠﻲ

ﻋﺿو

 .7م.م .ﺳﻌدﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣدﻋﻠﻲ

ﻋﺿو

 .9م.م.اﺳﻣﺎء ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋوﯾس

ﻋﺿو

 .2د.اﻣﯾرة ﻣرﺳﻲ ﯾوﺳف

 .4د.ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم

 .6م.م.ﻋزة اﻟﻌزب ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد

 .8م.م.ﻟﯾﻠﻲ اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد

ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز
ﻋﺿو
ﻋﺿو

ﻋﺿو

اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

ﻋﻣﯾدة اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻣرﻛز ﺗطوﯾر
اﻟﺗﻌﻠﯾم

ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز

ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر
اﻟﻣرﻛز
أﻋﺿﺎء
اﻟﻣرﻛز

