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يعتبر قسم تمريض  العنايه الحرجه والطواريء من األقسام العلمية الهامة التي تحرص 

في تر مؤهلة تأهيالً علميًا وعمليًا على تقديم التعليم المتميز من خالل إعداد كواد

ت الصحية المتغيرة مواكبة للتطور التقني والعلمي والتي تمكن الطالب من حتياجااإلب

تم تحديث خطه البحث العلمي لقسم وقد  تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية.

لي بالنسبة للبحث بناء على تحليل الوضع الحا والطواريء الحرجه العنايهتمريض  

لخطة االستراتيجية للكلية والتحليل البيئى او على خطة البحث العلمى ئابناالعلمي للقسم و

 لم يتم فتح الدراسات العليا بالقسم.حتى االن و  للكلية وتحليل الفجوة
 

 :فريق إعداد الخطة البحثية

 ريض من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم تم فريق إعداد الخطة البحثية للقسم يتكون

 والطواريء. الحرجه العنايه

 :حثية للقسملجنة مراجعة الخطة الب
 

 رئيسا عزة حمدي السوسي                        .د/ أ

 عضوا سحر يونس عثمان                       .د/ .مأ

 عضوا        انتصار محمد عبدالرحمن             د/ 

 

 

 

 

 مقدمة
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جودة التعليم لتحقيق اعلى معايير الممارسة جامعة دمنهور  –تقدم كلية التمريض 

 .االطاراالخالقي و المبنية على البحوثالمهنية ذو 

 

ليمية بتقدديم سلسلة متصلة من البرامج التع جامعة دمنهور –كلية التمريض  لتزمت

 عليمتالشاملة العداد ممرضين محترفين لدخول سوق العمل وفقا الختيارهم سواء في 

 .التمريض و الخدمات البحثية و المجتمعية في عصر العولمة

 

 

 فاحصي تمريض على كفاءة مهنية عالية قادر على استخدام التفكير التخريج اخصائ -

 التعاونبد او و اتخاذ القرار فيما يتعلق بالرعاية الصحية و ذلك كفر الدقيق في الحكم 

 مع االخرين في مختلف المواقع من خالل االستمرارية في الرعاية الصحية  

من لات الخاصة بمهنة التمريض تطوير و تحسين المعلومات و المهارات و االتجاه -

جال يرغب في الحصول على مراكز متقدمة و ذللك لمواكبة التحديات العصرية في م

 الرعاية الصحية و التوسع في المعلومات م خالل البحث العلمي في المجاالت

 البيلوجية  و السلوكية والطبيعية و البيئية المتعلقة بمهنة التمريض

ها عدين فيلمسايمية المستمرة لمهنة التمريض و العاملين بها و ااالمداد بالبرامج التعل -

 من اجل تقديم الرعاية الصحية للمجتمع لمواجهة احتياجاته

ي لمحلالمشاركة و التعاون مع المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية على المستوى ا -

ى رف عللوضع اللوائح و القوانين المتعلقة بالصحة و التعاو االقليمي و العالمي 

 افضل التبيقات العملية و تحسين صورة التمريض كمهنة 

 رؤية الكلية

 رسالة الكلية

 

 ستراتجية للكلية ألهداف اإلا
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لتعليم ات اأن يكون القسم نموذج للتميز العلمي بين االقسام  العلمية المناظرة بمؤسس

ي ينم العالى للتمريض على المستوى القومى واالقليمى, ويكون رائدا للتعليم الذي

ياجات إحت ت القائمة على البرهان ويلبيالقدرات الذهنية والمهنية المدعمة بالممارسا

 سوق العمل ويربط التعليم بالمجتمع.

 

 

ا صبحويتطلع قسم تمريض العنايه الحرجه والطواريء الى اعداد خريجين لدخول سوق العمل لي

ئ طوارممرضين قياديين مزودين بقاعدة علمية تؤهلهم للتعامل مع مرضى الحاالت الحرجة وال

ة ويسعى لحياالتمريض وتطوير الذات والمهنة من خالل التعلم المستمر مدى ا وملتزمين بأخالقيات

عات القسم إلى إجراء قنوات تواصل وتعاون مع كافة التخصصات المشابهة على مستوى الجام

   اإلقليمية والدولية.

 

 

 

 ال عداد ممرضين مؤهلين جامعيا أخصائيي تمريض على مستوى متميز من الكفاءة في مجإ

 .لحرةالعناية الحرجة والطوارئ قادرين على المنافسة في عصر العولمة والسوق اض تمري

 اإلرتقاء بمستوى التخصص فى مجال تمريض العناية الحرجة والطوارئ وذلك من خالل 

 جاهاتتشجيع التفاعل بين ممرضى العناية الحرجة وتحديد ونشر المعلومات الخاصة باإلت

 عنايةناية الحرجة وأيضا دعم والدفاع عن حقوق مرضى الذات الصلة الوثيقة بتمريض الع

 .الحرجة واسرهم

  الطالبتنمية مهارات وأنماط التعليم الذاتى والمستمر والفكر الناقد لدى. 

 ورات خريجين لمواكبة التططالب والرفع كفاءة االداء المعرفى والمهارى والوجدانى لل

 طوارىء.المتالحقة فى تخصص تمريض الحاالت الحرجة وال

 رؤية القسم

 

 رسالة القسم

 

 ستراتجية للقسم االهداف اال
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 ية المرجع ديميةإستحداث وتطوير البرامج والمقررات التعليمية بالقسم بما يحقق المعايير األكا

 القومية والعالمية.

  ياجات االحت تقديم رعاية تمريضية شاملة ومتكاملة وقائية، عالجية، وتأهيلية لمواجهةتعزيز

 .لمرضى وأسر العناية الحرجة والطوارئالصحية 

 مرة للعاملين فى تخصص تمريض الحاالت الحرجة والطوارىء.مستالتنمية ال 
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 تحليل الموارد 
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 اعضاء هيئة 

 التدريس و الهيئة المعاونة
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1 - - استاذ مساعد

 2 2 2 مدرس

 3 2 - مدرس مساعد

 3 4 5 معيد

 10 10 8 اخصائي

  

 

 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1 4 8 االبحاث العلمية 

 )رسالة ماجستير(1 )رسالة ماجستير( 2  - الرسائل العلمية

 

 

 

 إحصائية أعضاء هيئة التدريس للقسم لثالث سنوات

 

 السنة

 إحصائية التطور البحثي بالقسم لثالث سنوات
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 توجد بالكلية قاعات مجهزة بأساليب العرض المختلفة لدعم العملية التعليمية 

  المناخ الصحي من حيث التهوية واإلضاءة بمبنى الكليةيتوافر 

 لسالمة امن  وسبة لتحقيق األالعالمات اإلرشادية المناتجهيزات ومعدات و القسموافر لدى يت

. 

 حالة الكوارث. في المدرجات المعامل و توجد خطة للتدريب على إخالء 

 المعامل الحديثةاألجهزة والمعدات و القسم تتوافر لدى 

 مزودة ببعض المراجع الحديثة ةمكتب يتوفر بالكلية 

  قسم ال اساتبتنفيذ سي لاللتزام ينواإلداري للطالبالمتابعة معتمدة للتوجيه وتوجد آليات 

 .لقسمإجراءات نظم الجودة باو

  مستشفيات ) بالكلية المجتمع المحيط فيلخدمية وا الطبية مع القطاعات اتصالتوجد قنوات

 حكومية و خاصة(.

 

 

 تنفيذ الخطة التي من شانها تطوير والكلية و/الموارد الخاصة بالقسم
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التحليل البيئي لقسم تمريض العناية الحرجة 

 و الطوارئ

SWOT Analysis 
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لى عية الداخلى و الخارجى ارتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن بشق

 منهجية التحليل الرباعى البيئى لتحديد: 

                       نقاط القوةstrengths 

                 نقاط الضعفWeaknesses 

 الفرص المتاحةOpportunities        

            التهديدات الخارجيةThreats 

عليم  دة التيير الهيئة القومية لضمان جوفى تحليلها للبيئة على معا القسموقد اعتمد  

افة ة لكواالعتماد لمحورى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية والمشاركة الفعال

 االطراف المعنية والجهات المستفيدة وهم كالتالى:  

 الطالب   .1

 اعضاء هيئة التدريس .2

 المؤسسات المجتمعية .3

 

 

 العناية الحرجة و الطوارئالتحليل البيئي لقسم تمريض 

SWOT Analysis 
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 :أوال تحليل البيئة الداخلية

يم للبيئدددة الداخليدددة علدددا معدددايير الهيئدددة القوميدددة لضدددما  جدددود  التعلددد تحليلددد فدددي  مقسددداعتمدددد ال

 .واالعتماد

 نقاط الضعف نقاط القوة  المعيار 

 

الموارد  -1

 المالية والمادية

 المناخ بها يتوافر جميع مباني و منشآت الكلية 

 العالمات وتوافر واإلضاءة التهوية حيث من الصحي

 .المناسب اإلرشادية

 مجهزة بالتقنيات  تعليمية ومعامل قاعات وجود

 .والتعليم للتدريس الالزمة

 تتوافر لدى القسم األجهزة و المعدات و المعامل 

 الحديثة

 فى حالة المبنى توجد خطة للتدريب على إخالء

 الكوارث.

 ةمزودة ببعض المراجع الحديثة مكتب يتوفر بالكلية

 الخاصة بالقسم

  صيانة للمعاملليوجد خطة 

 

 

 ة و االزم لقسملالموارد المالية الذاتية  نقص

 سم.لتلبية االحتياجات الفعلية والتطويرية للق

  توجد عقود للصيانة لألجهزةال 

 والمعدات الموجودة بالقسم      

  اليتوفر لدى القسم أماكن كافية وتسهيالت

 مناسبة لممارسة األنشطة الطالبية.

 يوجد نقص في المراجع المتاحة للقسم 

 بةبالمكت

 مما يعيق  نظام المكتبة الرقمية غيرمفعل

  الوصول الى عدد اكبر من المراجع

  عدم توافر معامل كمبيوتر متاحة للطالب 

 عدم توافر شبكة انترنت بالكلية 

 أعضاء هيئة -2

 التدريس
 هيئة أعضاء أداء لتقييم آليات توجد 

 الطالبية االستبيانات التدريس. 

 التدريس ئةهي ألعضاء العلمي  التخصص مالئمة 

 .في تدريسها يشاركون التي للمقررات

  قياس رضاء اعضاء هيئه التدريس 

 موثقة للتعامل مع العجز/  آلياتلدى الكلية خطة و

 الفائض في اعضاء هيئة التدريس

  معاونيهم ية لتدريب اعضاء هيئية التدريس وآلتوجد

وفقا لالحتياجات من خالل مشروع تنمية قدرات 

 .ساعضاء هيئة التدري

 عدم استكمال الهيكل االكاديمي نتيجة للنقص في 

 اعداد هيئة التدريس

 التدريس و الهيئة المعاونة  هيئة أعضاء نسبة

 الى الطالب ال تتفق مع المعدالت المرجعية

  عدم الاستفاده من تقييم مستوي رضاء اعضاء

 هيئه التدريس والهيئه المعاونه

  عدم وجود نظام معتمد ومعلن لتقييم أداء 

 أعضاء هيئة التدريس.

  حاجة بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 إلى مزيد من التدريب إلكسابهم مهارات التعامل

 مع التكنولوجيا.

 وفعالية  مردود لقياس بالكلية آليات توجد ال

أعضاء يحصل عليها   التي التدريبية الدورات

و معاونيهم من خالل مشروع  هيئة التدريس

ء هيئة التدريس و معاونيهم تنمية قدرات اعضا

(FLDP) 

 بخطة الجامعة مرتبطة العلمي للبحث خطة توجد   البحث العلمي  -3

 المجتمع القومية واحتياجات بالتوجهات ومرتبطة

 المحيط.

  الخطة البحثية موثقة ومعتمدة من مجالس االقسام

  البحث عدم وجود ميزانيه محدده لدعم انشطه

 العلمي

 عدم تكامل قواعد بيانات االبحاث العلميه 
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 من مجلس الكلية.و

  مشاركه اعضاء هيئه التدريس بابحاث في مؤتمرات

 .دوليهمحليه و

  فى مجالت دولية. بحاثأاعضاء هيئه التدريس نشر 

  كمراجع فى مجالت  هيئه التدريسعمل أعضاء

 دولية.

 مع التدريس وخبراته هيئة عضو تخصص مالئمة 

 .الرسالة التي يشرف عليها موضوع

 المؤتمرات رك الطالب في الحلقات النقاشية ويشا

 .العلمية

 المخصصات المالية مردود وتقييم قياس يتم ال 

 .الخاص بالقسم العلمي البحث على المنفقة

 مع  المشتركة العلمية البحوث نسبة انخفاض

  دولية. علمية مؤسسات

  ضعف الترابط والمشاركة البينية بين األقسام

 العلمية بالكلية.

 دية الفرص للمنح والبعثات الخارجيةمحدو 

 محكمه للبحوث علمية مجلة الكلية تصدر لم 

بنظام  لقسمتم اعتماد لوائح للدراسات العليا با  الدراسات العليا -4

تتضمن القواعد المنظمة والساعات المعتمدة 

 والدرجات العلمية التي تمنحها

  يراعي القسم ضرورة توافق برامج الدراسات العليا

 األكاديمية والتطورات المجتمع ياجاتمع احت

 .الحديثة

 وجود معايير اكاديمية للقسم. 

   توصيف جميع المقررات الدراسيه طبقا للمعايير

 للهيئة القومية لضمان الجودةللقسم و االكاديمية

 االعتمادو

 التعلم  المستهدفة وجود مصفوفه تطابق مخرجات 

 لكل ةاألكاديمي المرجعيةمع المعايير  برنامج لكل

 ومع المقررات برنامج

 افق المعايير اكاديمية للقسم مع وجود مصفوفه تو

ة قومية لضمان الجودالمعايير االكاديمية للهيئة ال

 االعتمادو

  مخرجاتوجود مصفوفه تو افق طرق التقويم مع 

 التعلم  المستهدفة

  وجود خريطة مقرر لكل مقرر دراسي 

 .لم يتم فتح الدراسات العليا بالقسم 

 دم وجود برامج جذب للوافدينع 

 قسام الكلية القسم واال أبحاث الفريق بين ندرة

 .المختلفة

 عدم وجود دعم مادي كاف. 

 ديننقص الموارد الذاتية باالضافة الى ندرة الواف 

 .للدراسات العليا

 تنمية في مجال الممارسات من رصيداً  القسم يمتلك  المشاركةالمجتمعية -5

 .المجتمع وخدمة

 ورش عمل عن دورات تدريبية و القسمقدم ي

ة للتوعي النعاش القلبي الرئوياالسعافات االولية و 

 .وخدمة المجتمع

 ورش عمل لجميع دورات تدريبية و قدم القسمي

لين بالعناية الحرجة والطوارئ )اطباء, العام

 تمريض, مسعفين(.

  بالقسم تحديد احتياجات المجتمعلخطة ال يوجد 

 البحوث والدراسات في   من خالل القسمساهم ي

 معالجة المشكالت التي تواجه المجتمع.

 الطالبية واالحتفاالت الخدمات في المشاركة 

  عدم مشاركة األطراف المجتمعية فى إعداد

 البرامج التعليمية.

 المجتمعية الخدمات لدعم المالية الموارد قلة. 

 تصال مع منظمات المجتمعضعف قنوات اال. 

  مجلس المجتمعية فى مشاركة األطراف عدم

 .القسم

 األطراف المجتمعية رضا لقياس آلية وجود عدم 

التي يقدمها القسم للمجتمع  الخدمات جودة عن

 .الخارجي
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 ثانياً: تحليل البيئة الخارجية

خارجية ل التعتمد الخطة اإلستراتيجية للقسم في تحليل البيئة الخارجية علا مجموعة من العوام

ود  ا  جانب المختلفة للقسم والمحدد  في معايير الهيئة القومية لضمذات التأثير علا الجو

 .التعليم واالعتماد

 التهديدات الفرص المعيار

حصول الكلية على مشروع التطوير   الموارد المالية والمادية -1

 والتأهيل لالعتماد و اشتراك  القسم المستمر

تأهيل المعامل لالعتماد يدعم بعض مشروع ب

 لمطلوبةالموارد ا

 علمية متميزة فى المحيط المحلى وجودمراكز

 لخدمة األنشطة العلمية و البحثية

 على الصفحة الخاصة بالقسم  و موقع الكلية

مما  العربية فقط شبكة اإلنترنت باللغة

 جيالخار يضعف فرصة االنتشار

 بمؤسسات عدم كفاية الموازنات الخاصة 

 التعليم

 ر الخاصعدم قدرة الكلية على اتخاذ القرا 

المقبولين مما يؤثر  بتحديد أعداد الطلبة

 بالسلب على القسم

  إمكانية تناقص دعم وزارة التعليم العالى

 لتمويل البحث العلمى.

ومراكز لتنمية  وجود مشروعات ودورات  التدريس أعضاء هيئة -2

 . قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 والمنح  فرص تنافسية للبعثات وجود

 الخارجية

  ربط الحوافز بضمان الجودةمشروع 

 وجود مركز لتنميه الموارد البشريه بالجامعه 

 علي  تمريضكليات ال  التوسع في أنشاء

انتقال أعضاء هيئة مستوي الجمهورية و

 التدريس بينها

  ارتفتع اجور اعضاء هيئه التدريس

لالنتقال  بالجامعات الخاصة مما يجذبهم

 .للعمل بها

 وخاصة  لسفراتجاه أعضاء هيئة التدريس ل

 الكفاءات المتميزة.

  ضعف الرواتب وانخفاض الدخول التي ال

 تتالءم مع مستوى التميز.

 المنح المتاحه من بعض المنظمات الدوليه  البحث العلمي -3

  صندوق تمويل البحث العلمي التابع لوزاره

 التعليم العالي

 قواعد الترقيات بالنشر الدولي 

 مية سواءسهولة الحصول على األبحاث العل 

 قله عدد المنح المتاحه من المنظمات الدوليه 

  المكتبه االلكترونيه وبنك المعرفه ال يحدث

و احيانا يصعب استخامه لعدم توافر  بإستمرار

 رنت بالكلية مات االنتدخ

 .صعوبة المنافسة اإلقليمية والعالمية 
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 ،نيةالمنشورة في دوريات محلية أو أج

 ميةالكتب والمراجع في صورة رق وكذلك

  المجتمع في حاجة إلى تطبيقات البحث

 العلمي

  إهماال الستفادة من نتائج البحوث،ضعف

 الطلب عليها 

  ، تقليص ميزانية البحث العلمي من الكلية

وضعف مساهمة الجامعة في تمويل مشاركة 

 .أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية

 ومتطلبات الدراسات العلياارتفاع تكاليف   ال يوجد  الدراسات العليا -4

  بالقسم عدم فتح باب التسجيل للدراسات العليا

 من الخارج

إعداد البرامج التعليمية، تدريب الطالب،   المشاركةالمجتمعية - -5

، المؤتمرات اليوم الرياضي، حفل الخريجين

 والندوات وورش العمل

 وجود العديد من الهيئات الصحية تتيح فرص 

 .للخرجين عمل

 مركز لخدمة المجتمع بالكلية. وجود 

  وجود برامج تخدم المجتمع تابعة لمركز

اللغات ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 .التدريس

 ألزمات االقتصادية المحلية والعالميةا 

 وتأثيراتها على التنمية.

 فى بعض  المدنيمشاركة المجتمع  محدودية

 البرامج التعليمية.
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  ليةالعم الممارسات فى االبحاث نتائج وتفعيل  العلمية اهجتحديث المن .1

م مع ويم بما يتالئوالوسائل التعليمية ونظام التقتطوير طرق التدريس  .2

 انشطة القسم

 معاونةال والهيئة ألعضاء هيئة التدريس والبحثية المهارات التعليمية تنمية .3

 ةتفعيل دور القسم فى الخدمات المجتمعية والمؤسسات الصحي .4

 الملحة والطارئةتحديث الخطط البحثية حسب االحتياجات الصحية  .5

 تنمية الموارد المالية الذاتية بالقسم  .6

بدء تفعيل برامج الدراسات العليا بالقسم والتي  تتوافق مع معايير الجوده  .7

عالميا

  2022-2018االهداف االستراتجية الخاصة بالخطة 
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 لقسم تمريض العناية الحرجة تحليل الفجو  بين الوضع الراهن والمستهدف

 الطوارئو

قسم لذاتية للوإلى الدراسة ا ( SWOT Analysis) ستندت دراسة الفجوة إلي نتائج التحليل البيئيا

 قسمسعي اليا م, وبين  قسمومن ثم فقد تم فى ضوء ما تقدم تحديد الفجوة ما بين : الوضع الراهن لل

كلية و جية للة االستراتيواتساقها مع الخط تهإلي تحقيقه من أهداف مستقبلية ؛ لدعم وترسيخ رسال

ي ف. هذا؛ ولقد أسفرت الدراسة عن طرح طرق وسياسات لتحقيق التوازن المستهدف للجامعة

ولقد  . مقسضوء المصادر المتاحة للتمويل وترتيب األولويات لتحقيق األهداف االستراتيجية لل

ل فى تمثتراتيجية تأظهر التحليل السابق وجود فجوة بين الوضع الحالى للكلية واألهداف االس

 : العناصر التالية

 

 

 

 

 :الوضع الراهن 

 عدم وجود منظومة للبحث العلمى واالستفادة من نتائجه 

  من مخرجات المشاريع البحثية القسممحدودية مردود 

 ضعف الترابط والمشاركة البينية بين األقسام العلمية بالكلية 

 عدم تكامل قواعد بيانات االبحاث العلميه 

 علميةمحكمه للبحوث مجلة الكلية تصدر لم 

 

 

 

 تحليل الفجو 

 الممارسات فا االبحاث نتائج وتفعيل  العلمية تحديث المناهجالهدف االستراتيجي االول :

 العملية
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   :الوضع الراهن 

 بية.اليتوفر لدى القسم أماكن كافية وتسهيالت مناسبة لممارسة األنشطة الطال 

 بالمكتبة يوجد نقص في المراجع المتاحة للقسم 

 جعنظام المكتبة الرقمية غيرمفعل مما يعيق الوصول الى عدد اكبر من المرا  

 مبيوتر متاحة للطالب عدم توافر معامل ك 

 عدم توافر شبكة انترنت بالكلية 

 

 

 

 :الوضع الراهن 

 للقسم قصور الهيكل التنظيمى 

  تجاة التفكير االستيراتيجى معاونيهمضعف ثقافة اعضاء هيئة التدريس و 

 قلة ورش العمل والندوات المنوطة بتنمية اخالقيات البحث العلمي 

 حاجة بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى مزيد من التدريب إلكسابهم 

 مهارات التعامل مع التكنولوجيا

 .عدم وجود نظام معتمد ومعلن لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 

 عليها   صليح التي التدريبية وفعالية الدورات مردود لقياس بالكلية آليات توجد ال

ونيهم من خالل مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة و معا أعضاء هيئة التدريس

 .(FLDPالتدريس و معاونيهم )

 

 

 

 

 

 

ويم بما يتالئم والوسائل التعليمية ونظام التقطوير طرق التدريس ت : االستراتيجي الثانيالهدف 

 مع انشطة القسم

 

 ألعضاء هيئة التدريس والبحثية المهارات التعليمية تنمية : االستراتيجي الثالثالهدف 

 والهيئة المعاونة
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 :الوضع الراهن 

 .عدم مشاركة األطراف المجتمعية فى إعداد البرامج التعليمية 

  بالقسم تحديد احتياجات المجتمعلخطة ال يوجد 

 المجتمعية الخدمات لدعم المالية الموارد قلة. 

 منظمات المجتمع ضعف قنوات االتصال مع. 

  مجلس القسممشاركة األطراف المجتمعية فى عدم 

 التي يقدمها  الخدمات جودة عن األطراف المجتمعية رضا لقياس آلية وجود عدم

 القسم للمجتمع الخارجي

 

 

 :الوضع الراهن 

 عدم وجود ميزانيه محدده لدعم انشطه البحث العلمي 

 عدم تكامل قواعد بيانات االبحاث العلميه 

 لخاص ا العلمي البحث على المنفقة المخصصات المالية مردود وتقييم قياس يتم ال

 .بالقسم

 نظام المكتبة الرقمية غيرمفعل مما يعيق الوصول الى عدد اكبر من المراجع 

 

 

 :الوضع الراهن 

 لقسمضعف مصادر التمويل الذاتى ل 

 عليةاجات الفمحدودية مصادر التمويل وقصور الموارد المالية عن تلبية االحتي 

 للقسموالتطويرية 

 

 

 

 :الوضع الراهن 

 لم يتم فتح الدراسات العليا بالقسم 

 يةتفعيل دور القسم فا الخدمات المجتمعية والمؤسسات الصح : االستراتيجي الرابعالهدف 

 

الملحة تحديث الخطط البحثية حسب االحتياجات الصحية  : االستراتيجي الخامسالهدف 

 والطارئة

 

 تنمية الموارد المالية الذاتية بالقسم : االستراتيجي السادسالهدف 

 

بدء تفعيل برامج الدراسات العليا بالقسم والتي  تتوافق مع  : االستراتيجي السادسالهدف 

 الميامعايير الجوده ع
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 الخطة التنفيذية



 22 

 ئ لقسم تمريض العناية الحرجة و الطوار  مجاالت البحث العلمى

 

 
 

ر و الطوارئ االكثر شيوعا فى مصالحرجة  العنايةتناول المشكالت الخاصة بتمريض  .1

 لي استجابة المرضي.تأثيرها عو

داء وضع معايير للرعايه التمرضية بما يتماشى مع المعاييرالدولية لرفع جودة اال  .2

 التمريضي.

ضى مر ليالتعرف علي انماط الرعايه التمريضيه والعالجيه واساليب التشخيص وتأثيرها ع  .3

 . العناية الحرجة والطوارئ

يرة صحة واحتياجات المجتمع المتغربط ابحاث القسم بالتطورات المستمرة فى مجال ال .4

 العلمىوجى ووتمشيا مع التقنيات الحديثة فى الرعاية التمريضية المتقدمة والتقدم التكنول

 طرح مجاالت بحثية هدفها تنمية مهارات البحث العلمى لدى الطالب و الباحثين. .5

 كلية.وال لقسمتشجيع االبحاث العلمية فى تعليم التمريض لرفع جودة العملية التعليمية با .6

 

 

 

 :اهداف البحث العلما للقسم 
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  عند اختيار موضوع البحث يجب مراعاة عالميالة محليا وحجم المشكمراعة   .1

   ان تكون البحوث مرتبطة بالمشكالت المجتمعية .2

  امكانية تطبيق نتائج البحوث و الرسائل العلمية .3

  توافر االمكانيات لتنفيذ البحوث والرسائل العلمية .4

 المجتمعية لتسهيل اتمام البحوثة وموافقة االجهزة الرسمية والمدني .5

   االلتزام باالخالقيات المهنية اثناء عمل البحث .6

   االلتزام برؤية ورسالة واهداف الكلية .7

 تحديد االطار الزمنى لتنفيذ الخطة .8

 

  

 هيئة عضاءأ جميع شارك وقد للبحث العلمى  أخالقى ميثاق بعمل قام أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 النزاهة ، االلتزام مثل العلمى بالبحث يتعلق ما منها و الميثاق هذا بنود غةصيا فى التدريس

 القيم هذه لوتمث ، الجماعي والعمل التعاون ، الفكرية الملكية حقوق حترامإ العلمية، واألمانة

 القادمة لخمسا السنوات فى البحثية األولويات لتحقيق خالله من يسعى القسم الذي اإلطار والمبادئ

 : تختص والتى الميثاق بنود أهم منو ،

 يقوم الباحث بعرض موضوع بحثه على لجنة اخالقبات البحث العلمى  .1

 .المعلومات علي الحصول في الخداع إستخدام عن يمتنع أن الباحث على .2

 أو خاطئة نتائج يقدم وال ملتوية غير و مباشرة بطرق نتائجه تقديم فى األمانة يراعى أن الباحث على .3

 .مضللة تعليقات أو استنباطات أو نتائج أو دالئل أو سليمة غير أو مصطنعة

 . البحث فى له المعاونين إختيار عند التمييز أنواع من نوع أي يمارس أال الباحث على .4

 الذين نالباحثي أسماء فقط توضع وأن للمجاملة األسماء وضع عن المشتركةاالبتعاد البحوث في يراعى .5

 .منهم كل لدور دقيق تحديد عم البحث فى فعليا شاركوا

 األسس المتبعة لتحديد الخطة البحثية للقسم

 أخالقيات البحث العلما المتبعة بالقسم
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 المرجعيات من تأكدوال النظرية والعلمية المعلومات من عالية بقدرة األبحاث بتحكيم يقوم من يتحلى أن ينبغى .6

ً    محايداً  يكون أن عليه و جيد للبحوث، موضوعى تقييم عمل يستطيع حتى ذلك و  تقييم فى وموضوعيا

 .الشخصية الخالفات أو المصالح تعارض حالة في ثالبح تقييم يمتنع عن أن و اآلخرين أبحاث

 واإلنسانية.  والمجتمع المعرفة يفيد لما بحوثه يوجه أن الباحث على .7

 .ابه دون اإلضرار أوالمجتمع الحكومية للجهات المهنية اآلراء تقديم عند باألمانة يتمتع أن .8

 ائجبالنت البحث وتعريفهم ةطبيع و نوعية علي إطالعهم فيجب علمى بحث في متطوعين إستخدام عند .9

 المنصوص القيةاألخ المعايير تطبيق وعليه مراعاة المحتملة المخاطر أو األضرار على وكذلك منه المرتقبة

 وعدم ينالمتطوع عن عليها يحصل التي المعلومات بسرية وأن يحتفظ المتطوعين، إستخدام شأن في عليه

 .البحثى الغرض غير فى معلومات من هعلي حصل ما يستخدم أال و عن أسمائهم اإلفصاح

 

 

 

  ( SWOT Analysis) دلبيئك  دلتحليك  عمك  خكل  مك  قسك لل دلعلمك  دلبحك  خطك  إعكادا تك  وذلك 

 متطلبك   لتحايكا وككذل  أس سكة  مكونك   مك  متك   هكو مك  واردسك  للقسك  دلرده  دلوضع عل  للتعرف

 خط دل صة غ  ف  مردع ته  ت  دلت  إلجردءد د أه  وم  دلبحيرةبمح فظ   دلمحل  دلمجتمع ودحتة ج  

 :يل  م 

 . دلمجتمع دحتة ج   ذل كو  دإلستردتيجة  وغ ة ته  دلكلة  ورس ل  رؤة  مردع ة .1

 دلخام . م  دلمستفياي  آردء دستطلع بودسط  دلخ ص  ودلمعلوم   دلبة ن   جمع خل  م  دلذدت  دلتقية  .2

 دلجواة هادفوأ  دلفعل  دألادء بي  دلفجوة سا عل  ودلعم  لمأمو ،د ودلوضع دلرده  دلوضع بي  دلفجوة تحايا .3

 ..دلمتميز لألادء للوصو 

 .عليه  دلتغلب ةفة كو  دلمخ طر و دلعودئق تحايا .4

 .دلخط  هذه لتنفيذ دلزمن  دإلط ر تحايا .5

 .ودلمخرج    ودلعملة   دلماخل ، ف  دلمؤشرد  لتحايا دلقة س أسلوب دستخاد  .6

 الخطة إعداد إجراءات و أنشطة
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 .تطويره  دلخط  و صة غ  أنشط  ف  دلتاريس هيئ  وأعض ء ودلج معة  لمجتمعة د دألطردف مش رك  .7

  :يل  م  دلبحثة  دلخط  تنفيذ و صة غ  وآلة   أنشط  شمل  قا و

 .دلعم  بهذد للقة   م  أعض ء هيئ  دلتاريس ومع ونيه  دلعم  فريق تكليف .1

 دلج معة  دلمستشفة   مايري  لق ءد  و دلعم  ورش و دلناود  م  عاا عقا .2

  م  أعض ء هيئ  دلتاريس ودلهيئ  دلمع ون لك يرغب دلت  دلبحثة  دلنق ط لمعرف  دستبة ن   عم  .3

 ب لكلة  دلمحةط دلمجتمع ف  ودلصحة  دلتمريضة  دلمشكل  عل  للتعرف دستبة ن   عم  .4

 دلنه ئة  بصورتها الخطة اعتماد

 دلمنفعك  أصكح ب علك  دلخطك  عكر  تك  ثك  ومك  ، همك دلم بتلك  دلمكلكف دلعمك  فريكق بمعرفك  دلخطك  مردجعك  بعكا

 .تنفيذه  عل  ودلتصايق دعتم اه إل تمهياد وتقيةمه  لمردجعته 

 للخطة التحديث و المراجعة آليات

 علك  دلوقكوف ذل ككو  دلمت بعك  عملةك   إتمك   فك  دلت لةك  دلخطكود  تتبع وسوف سنود  خمس  ك دلخط  مردجع  تت 

 :عل  شتم ت سوف وهذه دلمخرج   جواة

 دت ذ  عملة  دلتقية  دلف ودالستمردر دلقة س ألاود  دألمث  دالستخاد 

 مث  كلة  دلتمري  ج مع  دألسكناري  دلنظردء ب لمردجعي  دالستع ن 

    عملةك  دلمت بعك  مك  خكل  دسكتطلع دردء ا دعضك ء هيئك  دلتكاريس ودلهيئكفك دلردجعك  دلتغذةك  أسك ليب دسكتخاد 

 ي  دلخ رجي (دلمع ون  ودلمنتفعي

 .تغيرد  م  ةستجا لم  طبق  زمنة  فترد  عل  للخط  ودلتحاي  دلتعاي 

 .دلعلمة  دألقس   مع اوري    دلسنوة  دلتشغيلة  دلخط  تنفيذ مت بع 

 الخطة نشر آليات

 هيئ  أعض ء بي  نشره  عل  دلعم  يجب دلعلم ، دلبح  خط  أهادف تحقيق يت  حت 
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 فإ  لذد ؛ دلجمةع بي  دألهادف تل  تعمة  بهاف دلعلمة  ودألقس   ب لكلة  دلمع ون  ودلهيئ  دلتاريس

 :عليه  ودلتصايق دعتم اه  بعا وذل  دلت لة  دلخطود  تتبع سوف دلخط  نشر آلة 

 دلخط  وضع ف  ودلمس هم  دلمش رآة دألطردف جمةع عل  دلعلم  دلبح  خط  عر  •

 .دلمستفياي  جمةع لحضوره  ياع  ناوة إق م  خل  م  وذل 

 للكلة  دإللكترون  دلموقع عل  دلخط  م  نسخ  وضع •

 

 :البحثية األولويات تحديد آليات

 ريضة دلتم دلقة اد  , وكذل بماين  امنهور دلمعها دلقوم  باعوة ماير مستشف  رئةس دلقس   ق م 

دين س  / دلاكتور دألست ذ وجوا ف  وذل ومستشف  دلصار مستشف  دلمعها دلقوم  بمستشفة   

 وت  لعلة ددلاردس    لشئو   وكي  دلكلة   يلاز خيرى   / اكتوردلمس عا ودألست ذ دلكلة  عميا دبردهة 

 مك أ دلمشكل  هذه اردس  بعا و دلبحيرة مح فظ  منه  تع ن  دلت  دلصحة  دلمشكل  أه  من قش 

 : دلطودرىءدلعن ة  دلحرج  و  بقس  دلبحثة  دلعملة  مح ور لتكو   دآلتة  دلبحثة  دألولوة   دستخلص

 . منها الوقاية وطرق  المستشفيات عدوى  •

 . التمريضية الممارسات في الجودة •

 .والتدريب المتقدمة التمريضية الرعاية في الحديثة التقنيات •

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

مؤشر  الهدف  المحور

 النجاح

 العدد الذى سوف يتم تنفيذه وزمن التنفذ األنشطة التا سوف تنفذ

 2022 2021 2020 2019 2018 ابحاث الدكتوراه ابحاث الماجستير

بروتوكوالت/ارشدددادات تمريضدددية عدددداد واسدددتخدام إ .1

القائمددددة علددددا الدددددالئل لمرضددددا العنايددددة الحرجددددة 

 .والطوارئ

Development and use of evidence based 

protocols/guidelines on critically ill 

patients' outcomes. 

 

 النتييييائج السييييريرية  تحسييييين

 لمرضى العناية الحرجة 

  خفييييض المضيييياعفات التييييى

يمكيييييين ان يتعييييييرض لهييييييا 

 مرضى العناية الحرجة  

 

نشييييير البحيييييث فيييييى 

 مجلة عالمية/محلية

ارشادات /تبروتوكوال عدادإ

 تمريضية القائمة على الدالئل 

 الحاالت مرضىللتعامل مع 

 .الحرجة

ثر تطبيق أ ميتقي

ارشادات /تبروتوكوالال

ريضية القائمة على تم

على النتائج  الدالئل 

 عنايةال مرضىل السريرىة 

 الحرجة

2  2  1 

 العالجات التكميلية لمرضا العناية الحرجة .2

Complementary therapies used with the 

critically ill 

 

اسييييييييييتخدام  تقييييييييييييم مييييييييييدى

الممرضييييييييييات للعالجييييييييييات 

التكميلييييييية داخييييييل العنايييييييات 

 الحرجة

 

نشر البحث فى 

 لة عالمية/محليةمج

لمدى استخدام  دراسة تحليليه

الممرضات للعالجات 

التكميلية داخل العنايات 

  الحرجة.

تقييم أثر استخدام بعض 

للعالجات التكميلية داخل 

 العنايات الحرجة.

 1   1 

لمرضدددا المتصدددلين بددداجه   الممارسدددات التأهيليدددة ا .3

 التنفس الصناعا.

Rehabilitation practices during mechanical 

ventilation. 

 

ي المتصييييلين مرضييييالتأهيييييل 

بييييياجهزة التييييينفس الصيييييناعى 

 للخروج من العناية المركزة.

 

البحث فى  نشر

 مجلة عالمية/محلية

أثر تطبيق برامج تأهيلية  تقيم -

للمرضى المتصلين باجهزة 

 التنفس الصناعى.

   1  

 المشكل النفسية بين مرضا العناية الحرجة .4

Recognizing and managing psychiatric 

الوقيييوف عليييى ميييدى انتشيييار  

مرضيى  المشاكل النفسيية بيين

 

نشييييير البحيييييث فيييييى 
دراسة مدى انتشار المشاكل 

النفسية بين مرضى العناية 

- 1     

 2022-20118خالل الفتر   الخطة البحثية لقسم تمريض العناية الحرجة والطوارىء

http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.02.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.02.001
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problems in the critically ill. 

 

العنايييييييية الحرجييييييية وكيفيييييييية 

 التعامل معها.

 وكيفية التعامل معها.الحرجة  مجلة عالمية/محلية

بالعنايددددة االمددددن والسددددالم  للمددددريض والممرضدددد   .5

 المرك  

Patients and nurses safety in ICUs 

Nursing practice to maintain the integrity 

and safety of the critically ill /emergency 

patients. 

 

االميييييييين معرفيييييييية مسييييييييتوى 

والسييييييييييييييالمه للميييييييييييييييريض 

 بالعناية المركزة.والممرضه 

 

نشييييير البحيييييث فيييييى 

 مجلة عالمية/محلية

  تقييم لدراسة تحليليه

مستوي االمن والسالمه 

للمريض والممرضه 

 بالعناية المركزة.

 

  تطبيق العناية التمريضية

القائمة على الدالئل لمنع 

المضاعفات لمرضى 

 العناية الحرجة والطواىء

 

1 

 

 

1 
   

 باقسام الطوارئاالزمات والكوارث    .6

Disaster Management in Emergency 

Department 

 

 رفييع كفائيية ممرضيية الطييوار

ئ فييييى  االزميييات والكييييوارث

 التعامل مع 

 

نشييييير البحيييييث فيييييى 

 المية/محليةمجلة ع

  أثر تطبيق نظام فرز

لمرضى الطوارئ  على 

كفائة الممارسات 

 التمريضية.

عمل برنامج تدريبي طرق 

التعامل مع االزمات 

 قسام الطوارئوالكوارث باال

1   1 
 

 

يس القسم ئر  

 أ.د ع   حمدى السوسا
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 لقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئالخطه الخمسية للبحث العلمى 

 

 الهدف

 

 االنشطة

 

 المخرجات

 

المسئول عن 

 التنفيذ

 

االطار 

 الزمنى

 

الفئه 

 المستهدفه

 

 مؤشرات النجاح

 

التمويل 

 المطلوب

تحسين النتائج السريرية  -1

السلبية  خفض المضاعفات و

التى يمكن ان يتعرض لها مرضى 

 العناية الحرجة  

تسجيل رسائل ماجستير 

 ودكتوراه وما بعد الدكتوراه

 

تطبيق البروتوكوالت/ارشادات  أثرتقيم 

على النتائج  تمريضية القائمة على الدالئل 

 عناية الحرجةال لمرضى السريرىة 

حدوث تقييم مدى تاثيرها على معدل 

 التمريضيةلمضاعفات, وتحسين الرعاية ا

اعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

طالب مرحلة  2016-2017

الدراسات العليا 

 دكتوراهوما بعد ال

انجاز الرسائل وصياغه  -1

 التوصيات

نشر البحث فى مجلة  -2

 عالمية/محلية

- 

قييم مدى استخدام الممرضات ت

داخل  البديلة/للعالجات التكميلية

 العنايات الحرجة

تسجيل رسائل ماجستير 

 وما بعد الدكتوراه ودكتوراه

 على أثر استخدام بعض للعالجات التكميليةتقييم 

 ات الحرجة.العناي مريض

اعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

طالب مرحلة  2017-2018

الدراسات العليا 

 وما بعد الدكتوراه

انجاز الرسائل وصياغه  -1

 التوصيات

نشر البحث فى مجلة  -2

 عالمية/محلية

- 

تأهيل المرضي المتصلين  -3

باجهزة التنفس الصناعى للخروج 

 من العناية المركزة.

رسائل ماجستير  تسجيل

 ودكتوراه وما بعد الدكتوراه

تقيم أثر تطبيق برامج تأهيلية للمرضى 

 المتصلين باجهزة التنفس الصناعى.

اعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

طالب مرحلة  2017-2018

الدراسات العليا 

 وما بعد الدكتوراه

انجاز الرسائل وصياغه  -1

 التوصيات

جلة نشر البحث فى م -2

 عالمية/محلية

- 

الوقوف على مدى انتشار  -4

المشاكل النفسية بين مرضى 

العناية الحرجة وكيفية التعامل 

 معها.

تسجيل رسائل ماجستير 

 ودكتوراه وما بعد الدكتوراه

 تقيم مدى انتشار المشاكل النفسية بين مرضى

 العناية الحرجة وكيفية التعامل معها.

اعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 لدراسات العلياا

طالب مرحلة  2018-2019

الدراسات العليا 

 وما بعد الدكتوراه

انجاز الرسائل وصياغه  -1

 التوصيات

نشر البحث فى مجلة  -2

 عالمية/محلية

- 

االمن معرفة مستوى  -5

والسالمه للمريض والممرضه 

 بالعناية المركزة.

تسجيل رسائل ماجستير 

 ودكتوراه وما بعد الدكتوراه

مستوي االمن والسالمه للمريض  رفع 

 والممرضه بالعناية المركزة

اعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

طالب مرحلة  2019-2020

الدراسات العليا 

 وما بعد الدكتوراه

انجاز الرسائل وصياغه 

 التوصيات

- 
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 ئرفع كفائة ممرضة الطوار -6

 االزمات والكوارث فى التعامل مع

ستير تسجيل رسائل ماج

 ودكتوراه وما بعد الدكتوراه

 عمل برنامج تدريبي طرق التعامل مع االزمات

 قسام الطوارئوالكوارث باال

اعضاء هيئة 

التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

طالب مرحلة  2020-2021

الدراسات العليا 

 وما بعد الدكتوراه

انجاز الرسائل وصياغه 

 التوصيات

- 

 

 رئيس القسم 

سوساأ.د ع   حمدى ال
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الخطة  دارة وتنفيذليات متابعة وإآ

 االستراتيجية
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 اليات متابعة وإدار  وتنفيذ الخطة االستراتيجية

  لمجتمعالضمان استمرارية الخطة يجب ان تكون خطة القسم متوافقة مع خطة الكلية و خطة الجامعة و تسهم في حل مشكالت 

 المكتبة الرقمية طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جوده التعليم و االعتمادمتابعة تطوير المكتبة و 

  يقدمها لتى الخدمات وممثلى المستفيدين من ا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمرئيس القسم وعقد اجتماعات دورية بين

 .القسم

 .يتم وضع تقارير فنية دورية مما تم انجازه 

 يلة للمخاطرلول بدخطة وإيجاد حأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم للجدول الزمني للالمتابعة من خالل رئيس القسم و 

 والصعوبات والمعوقات التي تواجه الخطة.

  الخطة نشطةأمراجعات دورية لمتابعة تنفيذ كافة  ملبعالقسم  يقوم مجلس 

 عمل اليات لتطبيقهايل لجنة اخالقيات البحث العلمي ومتابعة تشك. 

 .اتخاذ االجراءات التصحيحة ورفع التوصيات الالزمة لرئيس القسم 

  بما يتناسب مع  اعضاء القسمتقسيم العمل وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي من خالل اتباع اساليب منهجية لتقسيم وتوزيع العمل على

 متابعة ربع سنوية. رطبيعة النشاط وما يتطلبه من خبرة ومهارات وعمل تقاري
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