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The main aim of the research plan of Faculty of Nursing (2018-2022)
is to raise the level and quality of scientific researches in the Faculty to
meet national and international standards. Thus, the faculty can improve
its position regionally and globally. To achieve such an important goal,
faculty seeks to improve the level of health services and to encourage
research projects that aim at the development of society and offer
solutions to its problems.
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The five-year research plan (2018-2022) of Faculty of Nursing focuses on
constructing a base of researchers who are able to deal with different
problems facing various sectors of our community, therefore to develop
the society, and enrich its culture. Consequently, the tangible problems of
our community that need solutions will be the appropriate areas of
research to be studied by academic staff members, Master & Ph.D.
students. So, the Faculty’s chief research objective is to employ scientific
and theoretical research ideas and projects to serve and comply with the
National’s economic, health and social development plans.

Ass.Prof. Reem Bassiouny

Vice Dean for Graduate Studies
and Research
of Faculty of Nursing
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INTRODUCTION

Faculty of Nursing- Damanhour University is aiming to position itself, among the
academic faculties in Africa and the Middle East, as a research-led University where
teaching is informed by the research activities of its academic staff. The University
promotes both pure and applied research as a necessary and vital part of its role
within both academic and wider communities.
Faculty of Nursing conducts broad-based, internationally competitive research that is
relevant to the socio- economic and/or technological development of Egypt region. It
is building a strong academic base for interacting with faculties and local
communities for research-based problem solving, education, and knowledge transfer.
It is establishing infrastructure to support high quality national and international
research.
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األهداف اإلستراتيجية للكلية

Strategic Objectives

 -1الهدف اإلستراتيجي األولى  :تأهيل الكلية لالعتماد األكاديمي طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد.
 -2الهدف اإلستراتيجي الثاني  :زيادة القدرة التنافسية للطالب طبقا الحتياجاات واوا العمال مالياا ق وميليمياا ق
وعالمياق.
 -3الهدف اإلستراتيجي الثالث  :توفير بيئة تعليمية داعمة لالبتكار واالبداع
 -4الهدف اإلستراتيجي الرابع  :تطوير المخرجات الباثياة الاالياة لتتوافاع مات محتياجاات الماتمات المالا
ومتطلبات العولمة.
 -5الهدف اإلستراتيجي الخامس  :تطوير خطط وبرامج خدمة الماتمت وتنمية البيئة
 -6الهدف اإلستراتيجي السادس  :التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس
 -7الهدف اإلستراتيجي السابع :تطوير كفاءة الاهاز اإلداري لتفعيل دوره ف مدارة عمليات التنمية.
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Why Faculty of Nursing’s Research Plan (2018-2022) is important?

1. The research plan determines the course of the research activities and sets the
major research goals of the faculty.
2. The research plan identifies the mechanisms of conducting and implementing the
research activities of the faculty.
3. The research plan highlights societal and public problems and offers research
topics and projects that help in meeting them.
4. The research plan helps effectively in planning and directing international scientific
and research missions, and collaborative research projects with international
universities and research institutes worldwide.
5. If the research plan has been developed well, it will have positive outcomes on the
research environment. All this helps in improving the international ranking of
Damanhour University.
6. The future research plan of Faculty of Nursing encourages a future-oriented vision
of the educational and research environments, with the aim to relate and improve
them for the benefit of the student, the researcher and the society.
7. The projected research plan denotes a wise and well planned use of the resources
and finances of the faculty.
8. The existence of the future research plan produces and develops a strong, confident
and

qualified

management

and

scientific vision for the future of the faculty.
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The main goals of Faculty of Nursing’s Research Plan (2018-2022)
1. Enhancing significant research themes and generate new research chances with
high impact on the national and international scene.
2. Stimulating novel multidisciplinary research interactions across disciplines and
faculties thus contributing to development of innovative research and academic
programs.
3. Achieving excellence in driving evolution in the knowledge and enriching the
knowledge informed society.
4. Strengthening internationally competitive research in highly hopeful growing areas.
5. Growing investment in areas of strategic importance with the purpose of enhancing
our ability to attract, retain, and develop graduate students.

RESEARCH VISION
تسعى كلية التمريض – جامعة دمنهور إلى التميز على المستوى اإلقليمى والعالمى فى مجاالت تطوير جودة
 والي إعداد ممرض.التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق أعلى معايير الجودة واالعتماد
.متميز ذو كفاءة عالية في مجاالت التمريض التخصصية وبنظام الساعات المعتمدة
Seeking Faculty of Nursing- Damanhour University to regional and global excellence
in the areas of developing quality education and scientific research, community
service and environmental development to achieve higher quality standards and
certification. And to set up an efficient special nurse in nursing specialties and credit
system.
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RESEARCH TARGETS
In order to achieve the intended strategic objectives, the following targets are
identified for the forthcoming five year planning period:
1. Host at least one international conference per two year;
2. Host at least two national workshops per two year;
3. Attract research funds from external sources by the end of the planning period;
4. Have each research active member of academic staff publish in Science
Citation Index (CIS)-recognized or equivalent international journals;
5. Encourage our Teaching Assistants and graduates to undertake research
degrees abroad.

RESEARCH GROUPS
Faculty of Nursing comprises nine departments, namely, Medical and surgical
nursing Department, Critical and emergency nursing Department, Obstetrics and
Gynecology Nursing Department, Pediatric Nursing Department, Psychiatric and
mental health nursing Department, Community Health Nursing Department,
Gerontological Nursing Department, Nursing Administration Department, and
Nursing education Department. The research resources, skills and activities of all
academic staff members contribute to the overall research agenda and achievements
of Faculty of Nursing. Within each department, specialized groups have been formed
in order to guide activities toward strategic research objectives and efficiently employ
research infrastructure and skills.
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المبادئ األساسية ألخالقيات البحث العلمى
يتنوع البحث العلمي كثي اًر في طبيعته ويتناول مواضيع مختلفة للغاية ،كما تختلف أساليب البحث فيما بينها.

وهناك عـدداً مـن الـمبـادئ العامة الواجب إتباعها والتقيد بها والتي تتعلق بمجملها باألمور المعيارية للـبـحث

والقـواعـد السلـوكية الواجب التقيد بها عند القيام به .وتقتضي أخالقيات البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين

وآرائهم وكرامتهم ،سواء أكانوا من الزمالء الباحثين ،أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من البحث،

وتتبنى مبادئ أخالقيات البحث العلمي عامة قيمتي " العمل اإليجابي " و " تجنب الضرر "  ،وهاتان القيمتان

يجب أن تكونا ركيزتي االعتبارات األخالقية خالل عملية البحث  ،وهناك بعض االعتبارات بالنسبة للسلوك

األخالقي تتضمن اآلتي:

 oالمصداقية Truthfulness
 oالخبرة Expertise
 oالسالمة Safety
 oالثقة Trust

 oالموافقة Consent

 oاالنسحاب Withdrawal
 oالتسجيل الرقمي Digital Recording
 oالتغذية الراجعة Feedback

 oاألمل المزيف  /الكاذب False Hope
 oمراعاة مشاعر اآلخرينVulnerability
 oاستغالل المواقف Exploitation
 oسرية المعلومات Anonymity
المبادئ األخالقية المتعلقة بطرق إجراء البحث
أولا اللتزامات و الضوابط األخالقية في جميع مراحل عملية البحث :

 -1اختيار موضوع البحث  :حيث أن هدف العلم هو العمل من أجل عالم أفضل ،وينبغي أال يستخدم ألغراض
يقصد بها اإلضرار بالبشر أو البيئة.

 -2تصميم البحث  :ال يقبل أي بروتوكول بحثي من الناحية األخالقية ما لم يخاطب ويناقش كافة أوجه
االهتمامات األخالقية للدراسة.

 -3تنفيذ الدراسة  :تتبع إمكانية تنفيذ إجراءات الحماية األخالقية في تصميم أي بحث.
 -4التقرير و نشر المعلومات .
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ثانيا :فيما يخص فريق البحث :

 -1أن يكون الباحث مؤهالً وعلى درجة عالية من الكفاءة و التخصص للقيام بالبحث وعلى معرفة تامة بالمادة
العلمية في موضوع البحث المراد .

 -2أن يلتزم الباحث باألسس العلمية و المنهجية فى كافة مراحل البحث العلمي .
 -3أن يحترم الباحث حقوق الخاضعين للبحث وأن ال يهدر كرامتهم و أن يتم التعامل معهم بطريقة إنسانية دون
انتقاص من قدرهم أو حقوقهم .

 -4أال يستغل حاجة الخاضعين للبحث أو المجتمع المالية أو األدبية إلجراء البحث .
 -5أن يكون الباحث قد تأكد من إمكانية إجراء البحث لكافة مراحله .

 -6أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافية عن المخاطر واألعباء التي يتعرض لها الفرد أو الجماعة ،ومقارنتها
بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث .

 -7أن يتعهد فريق البحث بتقديم المعلومات المناسبة و الكاملة عن طبيعة البحث وغايته والفوائد المرجوة و
المخاطر المتوقعة إلى الجهات الرسمية و الخاضعين للبحث .

 -8أن يلتزم فريق البحث بكافة األخالقيات الدينية مثل األمانة والصدق والشفافية والعدل .

 -9أن يلتزم فريق البحث في حفظ الحق األدبي للمساهمين فى البحث عند النشر أو حقهم المادي عند االتفاق
على مقابل مادي لمساهمتهم .

 -11أن يلتزم الباحث بالمحافظة على سالمة األفراد الذين يستعين بهم في البحث ( الخاضعين للبحث ) ،
وتأمين راحتهم و أمنهم و سالمتهم البدنية و النفسية وخصوصيتهم في كافة مراحل البحث .

ثالثا :فيما يخص المؤسسة البحثية :
 -1أن يتوفر لدى المؤسسة جهاز بحث رقابي يتحقق من التزام الباحثين بشرط إجراء البحث و يعتمد مراحله ،
ويراجع البحث من الناحية العلمية و األخالقية .

 -2أن تضمن توفير البيئة المناسبة إلجراء البحوث بكفاءة و فاعلية .

 -3أن تتأكد من سالمة مصادر التمويل و ابتعادها عن مواطن الشبهات .
 -4أن تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية و أمن المعلومات.

 -5تتأكد المؤسسة من عدم وجود أعباء مالية على الخاضعين للبحث.
رابعا نوعية البحث :

 -1أال يكون قصد الباحث الفضول العلمي.

 -2أن يبنى على البحث فائدة تطبيقية للفرد و المجتمع.
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 -3أن تحقق أهداف البحث التطوير وتتناسب مع الخطة البحثية للجامعة.
خامسا الشخص الخاضع للبحث :

 -1أن يكون كامل األهلية و في حالة تعذر ذلك يتم إجراء البحث بعد أخذ موافقة ولى األمر.

 -2أن يكون الشخص الخاضع للبحث على إطالع تام بنوعية البحث ومراحله المختلفة و غايتها.
 -3أن يطلع على المنافع المتوقعة و األخطار المحتملة.

 -4أن يبلغ بأن له الحرية الكاملة في المشاركة في البحث ،كما يحق له االنسحاب في أي وقت شاء دون إبداء
أسباب ودون أن يؤثر ذلك على أي حق من حقوقه.

 -5أال يكون الدافع األساسي للخضوع للبحث هو تحقيق كسب مادي.
وعليه فالبحث العلمى إذن عمليه أخالقية وذلك بإضافة إلى أنه عملية منهجية تؤدى إلى اكتساب المزيد من

المعرفة عن الظواهر المختلفة وحل ما يواجهنا من مشكالت ولذا فإن الباحث العلمى مواصفات أخالقيه

يجب أن يكون متسلحا بها جنبا إلى جنب مع المواصفات المعرفية والمنهجية.

 -1المسؤولية

القيم األخالقية الحاكمة للبحث العلمي

يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة لكل بحث أو تجربة علمية يقوم بها.

 -2األمانة و الصدق

أي الصدق في البحث ،و االلتزام باإلشارة للمصدر التي استقى منها الباحث المعلومات التي استعان بها في
بحثه وفق أصول منهجية مع ذكر اسم المؤلف ،وعليه تحليل البيانات بشكل عادل ضمن المجال المطلوب بعمق

و دقة ،ثم يقدم البيانات بشكل كامل و واضح.

 -3التعاون

أى العمل ضمن نطاق التعاون العلمي باالعتماد على أهداف المشاركة العلمية ،وتعزيز ذلك من خالل تبادل
الخبرات و المعلومات باالعتماد على الثقة المتبادلة بين األساتذة و الباحثين.
 -4المهنية

على الباحث أن يتبنى األساليب المهنية في بحثه جاعالً الحكمة و االستخدام المتبع للمعرفة الخاصة عنص اًر

أساسياً في مجال الخبرة  ،وأن يسعى دائماً إلبقاء التطويرات جنباً إلى جنب مع مجال خبرته بما يخدم البحث.
 -5الموضوعية
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وهى االبتعاد عن التحيز لفكرة معينة واهمال بعض الحقائق التي تتعارض مع أفكار البحث  ،أي تجسيد فكرة

الحياد التام والبعد عن تأثير األهواء و االنفعاالت  ،و الوصول إلى الحقيقة سواء اتفقت مع ميول الباحث أم ال
 ،و تتجلى الموضوعية في تطبيق الوسائل العلمية على البحث  ،واستخدام المادة واستقرائها و معالجتها بالتحليل
و الموازنة لتقود إلى الحقيقة المنزهة عن الهوى و المؤيدة بالحجج و البراهين.

 -6التفكير العلمي

و من خصائص التفكير العلمي الجاد المالحظة الحسية  ،التخلي عن المعلومات السابقة  ،نزوح التفكير إلى

التكميم  ،االعتقاد بمبدأ الحتمية  ،الثقافة الواسعة  ،نزاهة الباحث و سماته من حيث اإلعداد و الصفات

الشخصية.

 -7التنظيم

أي االستناد على منهج معين في طرح المشكلة و وضع الفرضيات و البراهين بشكل منظم و دقيق.

 -8الدقة
وهو ما يميز البحث العلمي عن غيره من أنماط التفكير األخرى  ،ويجب أن لهذه السمة صفة الشمولية خالل

البحث.

-9بيان الختالف و الضوابط
وذلك بالقياس الكمي و المعايرة و ما يوجه ذلك من التفاعل بين التقنية و النظرية و الحاجة االجتماعية و الذي
يؤدى بدوره في مختلف صور التقدم للجمعيات العلمية  ،و السعي نحو التوحيد القياسي الخاص بفروع علمية

معينة .

 -01النقد
أي التحليل لالستدالالت التي تقود من مالحظة الوثائق إلى معرفة الواقع و الحقائق .
األسس المنهجية ألخالقيات البحث العلمي
على عضو هيئة التدريس كباحث علمى أن تتوافر فيه الصفات اآلتية:

 حب اإلطالع والعلم  :ويعتبر ذلك دافعا قويا لحب العمل والعلم والمعرفة. -صفاء الذهن  :وهذا يؤدى إلى قوة المالحظة وصدق التصور.

 الصبر والمثابرة  :مما يساعد فى صموده أمام العث ارت كلها حتى ولو تكررت. -األمانه العقلية  :لضمان سالمة العمل وسالمة نتائجه.

 التخمين والخيال  :وهما الطريق لخلق األفكار وورود الخواطر فى الذهن.13

 القراءة الواعية  :هى عامل ضرورى لتوفير الوقت والجهد الذى كان على الباحث بذله للحصول علىالمعلومات.

 -اإللمام بقواعد العلم ويعتبر ذلك دعامة أساسية يقيم عليها الباحث بنيانه الفكرى.

 اإللمام باللغة  :يساعد الباحث على التعبير السليم وفهم ما يق أر وادراك ما يسمع باإلضافة إلى اإللمامباللغة اإلنجليزية.

 التدريب على تقليب األمور وتدبرها  :بمالحظة التوافق والتعارض بين النتائج والنظريات. -تنمية الفضول العلمى  :والتعرف على الحقائق باستمرار.

 إذكاء روح المنافسة  :التى تفيد فى تقصى الحقائق وتبادل وجهات النظر بين األفراد وتوجيه نظرالباحث لزوايا أخرى من الموضوع والتزود بمقترحات نافعة.

 -توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية كالتزام أخالقى أساسى بحكم وظيفته.

 -عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد.

 فى االقتباس يجب أن يكون المصدر محدداً وواضحاً ومقدار االقتباس مفهوماً بدون أى لبس أوغموض.

 فى اإلشارة إلى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمكن من الرجوع إليها وال تذكر مراجع لم يتماستخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية.

 فى جمع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق واألمانة مع االبتعاد تماماً عن اإليحاء للمستقصى منهمباإلجابة.

 فى تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل وال يسند للغير أكثر من الحسابات والتحليالت الرقميةالتى يمكن أن تقوم بها اآلالت فى كل األحوال.

 -أما التفسير والتقييم والمقارنة واالستنتاج والتنظير فتلك كلها مسئولية الباحث.

 على عضو هيئة التدريس داخل القسم األكاديمى الواحد القيام بتنفيذ مشاريع علمية مشتركة مما ينتجأبحاثاً متميزة ويشجع على توظيف التداخل بين التخصصات فى خدمة بعضها البعض.

 -على عضو هيئة التدريس نشر وتوزيع األبحاث المتميزة .

 أن يحرص عضو هيئة التدريس أن تكون ألبحاثه شخصيتها المميزة بحيث تعكس هذه األبحاث فلسفةصاحبها وأطروحته الفكرية فى موضوع تخصصه.

 أن يسعى عضو هيئة التدريس إلى أن تكون أبحاثه ودراساته ذات صلة ولو قليلة بما يدرسه منالمساقات العلمية.
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Faculty of Nursing Research Fields
وترتكز الخطة البحثية لكلية التمريض جامعة دمنهور على المحاور التالي :
 .1الممارسة التمريضية للحفاظ على سالمة وأمان المريض
 .2الرعاية التمريضية المقدمة اللرتقاء بصحة المريض
 .3عدوى المستشفيات وطرق الوقاية منها
 .4دراسة العوامل المؤثرة على بيئة العمل وتأثيرها على الصحة
 .5االرتقاء بصحة المرأة
 .6الرعاية التمريضية لذوى االحتياجات الخاصة
 .7دراسة العوامل المؤثرة على بيئة العمل وتأثيرها على الصحة
 .8المهارات اإلدارية ومهارات القيادة
 .9جودة الرعاية التمريضية
.11

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التمريض

.11

الممارسات التمريضية المبنيه علي دااللت علميه
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وثيقة اإلرتباط بين الخطة البحثيه لكلية التمريض و الخطة البحثيه
للجامعة
وثيقة اإلرتباط بين الخطة البحثيه لكلية التمريض و الخطة البحثيه للجامعة
هناك ثمة ارتباط وثيقا حيث يوجد توافع بين جميت عناصر الخطة الباثيه للكلية والخطة الباثيه
للاامعة مما يسهم بدورة ف تاقيع األهداف المرجوة لإلرتقاء بمستوى الباث العلم وربطه
بتنميه وتطوير الماتمت.
أوجة األرتباط
المنهجية
الجامعة
 شرعت جامعة دمنهور في معدادخطه باثية لاامعة دمنهور
تنبثع من منطلع رؤية مصر
2020-2030ووفع
اوتراتياية وزارة التعليم العال
االوتراتياية
والخطة
والتطويرية لاامعة دمنهور
بهدف الوصول مل ربط الباث
العلم بتنمية وتطوير الماتمت
الباراوى بصفة خاصة وخدمة
الوطن بصفة عامة وواء كانت
موضوعات بيئية أو ماتمعية أو
لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا
والباوث التطبيقية واالوهام ف
ماابهة القضايا القومية
المعاصرة ،مما يعمل عل رفت
ترتيب الاامعة ف التصنيفات
العالمية عل المستوى المال
والدول .
 تم تشكيل فريق صياغه الخطهممثال لكافة كليات الجامعة

الكلية

األرتباط
√

 بناءا على مخاطبة وكيل الكليه للدراسات العلياوالبحوث للكلية تم وضع الخطة البحثيه للكلية و تم
تسليمها بالجامعة لتكون أساس لوضع الخطة البحثيه
للجامعة مع بقية كليات الجامعة

√

 تم تشكيل لجنه الدراسات العليا والبحوث ممثال لكافةاألقسام
العلمية بالكلية ومسئولى معايير الدراسات العليا
والبحث
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-

 -محاور الخطه البحثيه للجامعه

محاور الخطه البحثيه للكليه

-

 .1المماروة التمريضية للافاظ عل والمة وأمان

- 1العلوم الصيدلية والصحية
-

الطرق احلديثة فى الرعاية

-

إدارة اجلودة الشاملة فى

-

تطوير وحتسني املهارات

الصحية

العلمى وحده ضمان الجوده.

المريض
 .2الرعاية التمريضية المقدمة لالرتقاء بصاة

√

المريض
 .3عدوى المستشفيات وطرا الوياية منها
 .4دراوة العوامل المؤثرة عل بيئة العمل وتأثيرها

املستشفيات

عل الصاة
 .5االرتقاء بصاة المرأه
 .6الرعاية التمريضية لذوى االحتياجات الخاصة
 .7دراوة العوامل المؤثرة عل بيئة العمل وتأثيرها
عل الصاة

التمريضية فى اجملاالت الصحية

 .8المهارات اإلدارية ومهارات القيادة

احلديثة

 .9جودة الرعاية التمريضية
 .11اوتخدام تكنولوجيا المعلومات في التمريض
 .11المماروات التمريضية المبنيه علي دالالت

التقنيات احلديثة فى الرعاية

علميه

التمريضية املتقدمة
احملور الثانى :العلوم الصيدلية

والصحية
-

الطرق احلديثة فى الرعاية

-

إدارة اجلودة الشاملة فى

√

الصحية

√

 يوجد توافق بين الخطه البحثيه للجامعه والخطهالبحثيه للكليه لعنصر الطرق الحديثه فى الرعايه
الصحيه حيث يتحقق من خالل اقسام الكليه ( اطفال،
صحه المجتمع ،تمريض الباطنه والجراحه ،حاالت
حرجه ،تمريض النساء والوالده ،تمريض نفسى،
تمريض مسنين)
 يتحقق هذا العنصر من خالل قسم ادراه التمريضوتعليم التمريض حيث يتفق مع تحسين جوده
الخدمات الصحيه ،القياده واداره التمريض
 يتحقق هذا العنصر من خالل اقسام الكليه ( اطفال،صحه المجتمع ،تمريض الباطنه والجراحه ،حاالت
17

املستشفيات

-

√

تطوير وحتسني املهارات

التمريضية فى اجملاالت الصحية
احلديثة

-

√

حرجه ،تمريض النساء والوالده ،تمريض نفسى،
تمريض مسنين)
حيث يتفق مع التغذية الصحيه -المهارات التمريضه
المبنيه على نتائج التطبيقيه للبحوث -التأهيل لالمراض
المزمنه.

 يتحقق هذا العنصر من خالل اقسام الكليه ( اطفال،صحه المجتمع ،تمريض الباطنه والجراحه ،حاالت
حرجه ،تمريض النساء والوالده ،تمريض نفسى،
تمريض مسنين) وخاصه فى العنايه المركزه للبالغين
واالطفال.

التقنيات احلديثة فى الرعاية

التمريضية املتقدمة

األهداف البحثيه
م

الخطه البحثيه
للجامعة

 1.1 .1دعم الهيئه
وطالب
المعاونه
الدراسات العليا

عناصر التوافق

الخطه البحثيه للكليه

 - Strengtheningتسعي الكلية ملي تقديم برامج دراوات عليا تتفع واحتياجات
internationally
خطط التنمية المستدامة للماتمت كما تهدف ملي المساهمة
competitive
الفعالة للباث العلمي في تنفيذ الخطط الباثية علي المستوى
research in highly
18

1.2أعضاء هيئة
التدريس وحثهم على
التنظيم والمشاركة
فى المؤتمرات العلمية
المحلية والدولية.
 .2تفعيل نظام األساتذة
الزائرين للجامعة
وتبادل الزيارات مع
مدارس علمية عالمية
متخصصة والعمل
على استقطاب العلماء
المتميزن على
المستوى الدولى.

 .3تشجيع النشر العلمى
فى الدوريات
والمجالت المفهرسة
عالميًا.

 .4تنظيم دورات تدريبية
وورش عمل عن
إعداد وكتابة وكيفية
التقدم للحصول على
مشروعات بحثية.

hopeful growing
areas.

Stimulating novel
multidisciplinary
research
interactions across
disciplines and
faculties thus
contributing to
development of
innovative
research and
academic
programs.
Enhancing
significant
research themes
and generate new
research chances
with high impact
on the national
and international
scene.

االرتقاء بمنظومة
الدراوات العليا
والباث العلمي

القومي و هو ما تهدف مليه الاامعة.
 تاث الكليه الساده اعضاء هيئه التدريس عل المشاركه فالمؤتمرات العلميه الماليه والدوليه وتشات عل المشاركه
ف تاكيم الماالت واالبااث العالميه .
تهدف الكلية ملي:
 اوتاداث ابااث مميزة تتماش مت احتياجات ووا العمل تطوير مهارات الطالب من خالل برامج مطورة لمماروةمهنة التمريض بمستوي عالي يناوب المعايير المالية و
اإليليمية و العالمية.
 تطوير برامج التدريب الداخلي والخارجي ورفت خبراتالباحثين لتتماش مت احتياجات الماتمت.
و هو ما يتوافع مت هدف الاامعة.
تؤكد الكليه الباحثين بأهميه النشر العلم ف الدوريات
والماالت المفهروه عالميا ووضعت اليات لتشايت اعضاء
هيئه التدريس والطالب لرفت ترتيب الكليه ومن ثم الاامعه
عالميا وتنص عل مكافأت للنشر حسب الفهروه.

تتوافع الكلية مت الاامعة في تاقيع التميز من خالل دعم
وتشايت الطالب و أعضاء هيئة التدريس و ذلك بتوفير بيئة
حاضنة وداعمة ومافزة للباث العلمي واالبتكار واألبداع.

Achieving
excellence in
driving evolution
in the knowledge
and enriching the
knowledge
informed society.
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Methods of Implementing the Research Plan
The Implementation of the Research Plan will be done through the following
routes:
1. The research papers carried out by academic staff members.
2. The Academic theses fulfilled by graduate students through channel programs
between professors of Egyptian and Foreign Universities.
3. Academic missions and scholarships either sponsored by the Egyptian
government, or by foreign bodies.
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Departments Research Plans
1الخطة البحثية
لقسم التمريض الباطني والجراحي
8188-8112
كلية التمريض جامعة دمنهور

22

الخطة البحثية لقسم التمريض الباطني والجراحي
تم تحديث خطة البحث العلمى لقسم التمريض الباطني والجراحي بناءا على تحليل الوضع بالنسبة للبحث
العلمى للقسم وبناءا على خطة البحث العلمى بالخطة االستراتيجية للكلية والتحليل البيئى للكلية وتحليل
الفجوة .وعلى ذلك تم عمل االتى :
فريق إعداد الخطة البحثية للقسم :يتكون من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم التمريض الباطني
والجراحي
لجنة مراجعة الخطة البحثية للقسم:
د /زيزى فكرى محمد

رئيسا

د /عزة ابراهيم عبد القادر

عضوا

د /شيماء جمعه يوسف

عضوا

د /دعاء امين احمد

عضوا
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رؤية القسم
يعتبر الجوهر االساسي لقسم التمريض الباطني والجراحي هو الكفاءة والتفكير النقدي والنظرة الكلية للمريض باالضافة الي
جودة الخدمة التمريضية المقدمة علي ان تكون سريعة االستجابة ومحدثة وبناءا عن احتياجات المريض
رسالة القسم
الرسالة االساسية لقسم التمريض الباطني والجراحي هو تسليح الطالب بالمبادئ الطبية التمريضية االساسية والتقنيات التي
يمكن المضي قدما بها,بالضافة الي التركيز وشد الهمة لتقديم اعلي جودة للعناية التمريضية بالتخصصات المختلفة
األهداف االستراتجية للقسم
-1اعداد فئات تمريضية محترفي في تقديم الخدمة التمريضية المتعلقة بالباطنة والجراحة ومختلف تخصصاتها
-8تجهيز طالب التمريض بالمهارات المعرفية والحركية ليكون مستعدا لالحتياجات التمريضية المختلفة
 -3تعليم الطالب االساليب المبتكرة لحل مشكالت المرضي باستخدام االساليب المبنية علي ادلة وبراهين
االهداف االستيراتيجية الخاصة بالخطة
 -1الموارد المالية
توفير موارد مالية من خالل

-

توفر الجامعة جزء من الميزانية الخاصة بها لمويل البحث العلمي

-

يخصص جزء من الوحدات ذات طابع خاص لتمويل البحث

-

عمل برتكوالت تعاون مع المؤسسات المعنية

-

وضع خطة واضحة لترشيد النفقات

-

وضع لوائح مالية واضحة لسبل التمويل واوجه الصرف

-

وضع وتفيل خطة للصيانة وسالمة المبانى بشكل دورى داخل الكلية

-

عمل منشور موجه الي اعضاء هيئة االتدريس وطالب الدراسات العليا للتبرع بالمراجع

-

تطبيق وتفعيل نظام المكتبة الرقمية

 -8نسبة العضاء هيئة التدريس

-

وضع نظام معتمد ومعلن لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
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-

توفير عدد كاف من اعضاء هيئة التدريس لتحقيق التناسب بين أعداد الطالب وأعداد أعضاء هيئة التدريس

-

وضع الية اللتزام أعضاء هيئة التدريس بالجدول الدراسي واألماكن الدراسية المحددة.

-

توفير خدمات الترويحية والترفيهية للعاملين بالكلية ,كتوفير نادي ألعضاء هيئة التدريس.

 -3البحث العلمى

-

وضع خطة لالستفادة من نتائج البحوث

-

توفير ميزانية للبحث العلمي من الجامعة

-

مواضيع البحث العلمي تساهم فى تطوير التعليم و النهوض به

-

توفير وسائل االتصال الحديثة وأحدث اإلصدارات العلمية من دوريات و االشتراك فى المكتبات االلكترونية و
الدخول على بنك المعرفة عن طريق الجامعة.

-

اعطاء ندوات للباحثين الجدد عن كيفية كتابة بحث علمى و أخالقيات البحث العلمى و تجنب االنتحال العلمى.

-

أعطاء ندوات عن النشر محليا و عالميا و معامل التأثير

 -4الدراسات العليا

-

عمل منشورات عن قبول الوافدين للدراسات العليا بجامعة دمنهور

-

االستعانة بالتمويالت المالية من خارج الكلية لخفض تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا

 -5المشاركة المجتمعية

-

وضع آليات محددة لتقييم مخرجات الوحدات ذات الطابع الخاص من قِبل المستفيدين

-

تفعيل لمركز تعزيز الصحة و خدمة المجتمع

-

مشاركة األطراف المجتمعية فى المجالس المنبثقة من المجلس الرسمى للكلية مثل لجنة شئون الطالب و التعليم ,
لجنة الدراسات العليا و البحوث  ,مشاركتهم فى إعداد البرامج التعليمية

-

اعتماد خطة تحديد احتياجات المجتمع
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االطار الزمنى
8188-8112
الهدف

المسئول

الفئه

مؤشرات

التمويل

االنشطة

المخرجات

عن التنفيذ

المستهدفه

النجاح

المطلوب

ايجاد اليه

اضافة

 -1ربط

-1طالب

طالب

-انجاز

 -1رجال

√ √

√

للتفعيل نتائج

نتائج

االبحاث

الدراسات

الدراسات

الرسايل و

االعمال

االبحاث

االبحاث فى

بالمجتمع

العليا

العليا

االبحاث

 -8اصحاب

وتطبيقها

المقررات

 -8وجود

 -8اعضاء

المبنيه

المستشفيات

الدراسيه

ابحاث

هيئة

على

الخاصة علي

المطورة .

تطبيقيه

التدريس

المجتمع و

ان يذكر

تسويق و

مفيدة

ومعاونيهم

مشكالته

اسملئهم

نشر نتائج

للمجتمع

بالقسم

وتفعيلها

كممولين

االبحاث

-اضافة

بالرسائل

على كافة

نتيجة

العلمية

اصعدة

البحث الي

لتحفيزهم

المجال

المناهج

الصحى

العلمية بعد
موافقة
مجلس
القسم

تحديد اليات
للتعاون
البحثيى بين
القسم
والمؤسسات
الصحية

وضع
معايير و
اطار
للتعاون
بين
المؤسسات
العلميه و
الصحية

-1وجود
اتفاقيات
بحثيه مع
مؤسسات
علمية و
مجتمعيه
-8وجود
مشروعات
بحثيه
مشتركة

√
اعضاء هيئة
التدريس
ومعاونيهم
بالقسم
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√

√

√

طالبالدراسات
العليا
الكوادرالتمريضية
بالمستشفيات

تفعيل
بروتوكالت
التعاون و
تطبيق
نتائج
االبحاث

الخطة التنفيذيه الخاصة بالبحث العلمى لقسم التمريض الباطنى و الجراحى خالل الفترة من8188/8112

الهدف

االنشطة

المخرجات

المسئول عن

مؤشرات النجاح

التنفيذ

فترة
التنفيذ

تحسين و تطوير اداء

عمل برنامج تعليمى

-1انخفاض نسب العدوي

-1طالب

-انخفاض نسب

من بدايه

الفريق التمريضى فى

لتدريب و تأهيل

بالمستشفيات

الدراسات

العدوي

 8112و

مجال التحكم بالعدوي

كوادر من التمريض

 -8الكوادرالتمريضية

العليا

بالمستشفيات

حتى

لمنع العدوى

المتواجدة بالمستشفات

 -8اعضاء

-انجاز الرسائل

نهايه

بمستشفيات دمنهور

علي دراية بسبل التحكم

هيئة التدريس

العلمية الخاصة

8188

اقامه دورات تدريبيه

بالعدوي

ومعاونيهم

بذلك وتفعيلها

بالقسم

باضافة نتيجة

لتطوير االداء
العاملين بالمجال

البحث الي المناهج

الصحى

العلمية بعد موافقة
مجلس القسم

تحسين جودة الرعاية

-عمل دورات تدريبيه

ابحاث منشورة فى مجال

اعضاء هيئة

تقارير متابعة عن

من بدايه

الصحيه فى

لتطوير جودة االداء

تحسين جودة الرعايه

التدريس

الرسائل العلمية و

 8112و

المستشفيات و

العاملين بالمجال

الصحية

ومعاونيهم

انجازها

حتى

المنشات الصحية

الصحى

برنامج تدريبيى لتحسين

بالقسم

تقارير انجاز

نهايه

 -عمل رسائل علميه

جودة االداء للفريق

الدورات التدريبيه

8188

ماجيستير و دكتوراة

الصحى و العاملين

تطوير و تحسين اداء

-عمل دورات تدريبيه

ابحاث منشورة فى مجال

اعضاء هيئة

تقارير متابعة عن

من بدايه

اثناء التدريب الميدانى

لتطوير اداء اعضاء

تحسين جودة الرعايه

التدريس

الرسائل العلمية و

 8112و

العداد طالب متميز و

هيئة التدريس

الصحية

ومعاونيهم

انجازها

حتى

مناسب لسوق العمل

ومعاونيهم بالقسم

برنامج تدريبيى لتحسين

بالقسم

تقارير انجاز

نهايه

الدورات التدريبيه

8188

جودة االداء للفريق
الصحى و العاملين
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تطوير و تحسين

عمل برنامج تعليمى

-1انخفاض مدة الشكوي

-طالب

انجاز الرسايل

من بدايه

المهارات التمريضيه

لتدريب و تنمية

عند المرضي

الدراسات

الخاصة بذلك

 8112و

فى المجاالت الجحديثة

القدرات التمريضية

-8وجود مدربين من

العليا

وتفعيلها

حتى

مثل الطرق الحديثه فى

لعالج االلم بمختلف

التمريض مثل مشرفات

 -8اعضاء

اضافة نتيجة البحث

نهايه

عالج االلم

الطرق

التمريض لتدريب

هيئة التدريس الي المناهج العلمية

8188

التمريض عن كيفية تقليل

ومعاونيهم

بعد موافقة مجلس

االلم

بالقسم

القسم

-3انخفاض التوتر لدي
المرضي
تدعيم التدخالت

استخدام الممارسات

-1انخفاض اللجوء الي

-1طالب

-1انخفاض التوتر

من بدايه

التمريضية الحديثه و

المبنية علي ادلة في

الدواء كاول ملجاء للتدخل

الدراسات

لدي المرضي

 8112و

المطورة و المبنيه

التدخالت التمريضية

التمريضي

العليا

-8انجاز الرسايل

حتى

على الممارسات

 -8انخاض نسبة الشكوي

 -8اعضاء

الخاصة بذلك

نهايه

الواقعيه

من المرضي

هيئة التدريس

وتفعيلها

8188

 -3وجود لوائح ارشادية

ومعاونيهم

-3اضافة نتيجة

مقنعة وواضحة موجهه

بالقسم

البحث الي المناهج

الي جميع الفئات

العلمية بعد موافقة

بالمستشفيات

مجلس القسم

انشاء برامج دراسيه

استحداث برامج

-1وجود برامج اكاديمية و

-1طالب

-1انجاز الرسايل

من بدايه

جديدة متفاعلة مع

اكاديمية تتوافق مع

تدريبيه للطالب تتوافق

الدراسات

الخاصة بذلك

 8112و

احتياجات المجتمع و

سوق العمل

مع سوق العمل

العليا

وتفعيلها

حتى

سوق العمل

تحقيق معدل رضا

 -8اعضاء

-8اضافة نتيجة

نهايه

عن اداء الخريجين

هيئة التدريس

البحث الي المناهج

8188

لدى المستفيدين من

ومعاونيهم

العلمية بعد موافقة

الخدمه

بالقسم

مجلس القسم
منسق القسم
د /زيزى فكرى محمد
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2-

كلية التمريض
جامعة دمنهور
خالل الفترة من 8188-8112

29

مقدمة
يعتبر يسم تمريض العنايه الارجه والطواريء من األيسام العلمية الهامة التي تارص
عل

تقديم التعليم المتميز من خالل معداد كوادر مؤهلة تأهيالق علميقا وعمليقا تفي

باإلحتياجات الصاية المتغيرة مواكبة للتطور التقني والعلمي والتي تمكن الطالب من
تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية .ويد تم تاديث خطه الباث العلمي لقسم
تمريض العنايه الارجه والطواريء بناء عل تاليل الوضت الاالي بالنسبة للباث
العلمي للقسم وبنائا عل خطة الباث العلم والخطة االوتراتياية للكلية والتاليل البيئ
للكلية وتاليل الفاوة وحت االن لم يتم فتح الدراوات العليا بالقسم.
فريق إعداد الخطة البحثية:
يتكون فريع معداد الخطة الباثية للقسم من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض
العنايه الارجه والطواريء.
لجنة مراجعة الخطة البحثية للقسم:
أ.د /عزة حمدي السووي

رئيسا

أ.م.د /وار يونس عثمان

عضوا
عضوا

د /انتصار مامد عبدالرحمن

30

رؤية القسم
أن يكون القسم نموذج للتميز العلمي بين االيسام العلمية المناظرة بمؤوسات التعليم
العال

للتمريض عل

المستوى القوم

وااليليم  ،ويكون رائدا للتعليم الذي ينمي

القدرات الذهنية والمهنية المدعمة بالمماروات القائمة عل البرهان ويلبي محتياجات
ووا العمل ويربط التعليم بالماتمت.

رسالة القسم
يتطلت يسم تمريض العنايه الارجه والطواريء ال اعداد خرياين لدخول ووا العمل ليصباوا
ممرضين يياديين مزودين بقاعدة علمية تؤهلهم للتعامل مت مرض الااالت الارجة والطوارئ
وملتزمين بأخالييات التمريض وتطوير الذات والمهنة من خالل التعلم المستمر مدى الاياة ويسع
القسم مل مجراء ينوات تواصل وتعاون مت كافة التخصصات المشابهة عل مستوى الاامعات
اإليليمية والدولية.

االهداف االستراتجية للقسم
 م عداد ممرضين مؤهلين جامعيا أخصائيي تمريض عل مستوى متميز من الكفاءة في ماال
تمريض العناية الارجة والطوارئ يادرين عل المنافسة في عصر العولمة والسوا الارة.
 اإلرتقاء بمستوى التخصص ف ماال تمريض العناية الارجة والطوارئ وذلك من خالل
ت شايت التفاعل بين ممرض العناية الارجة وتاديد ونشر المعلومات الخاصة باإلتااهات
ذات الصلة الوثيقة بتمريض العناية الارجة وأيضا دعم والدفاع عن حقوا مرض العناية
الارجة واورهم.
 تنمية مهارات وأنماط التعليم الذات والمستمر والفكر النايد لدى الطالب.
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 رفت كفاءة االداء المعرف

والمهارى والوجدان

للطالب والخرياين لمواكبة التطورات

المتالحقة ف تخصص تمريض الااالت الارجة والطوارىء.
 موتاداث وتطوير البرامج والمقررات التعليمية بالقسم بما ياقع المعايير األكاديمية المرجعية
القومية والعالمية.
 تعزيز تقديم رعاية تمريضية شاملة ومتكاملة ويائية ،عالجية ،وتأهيلية لمواجهة االحتياجات
الصاية لمرض وأور العناية الارجة والطوارئ.
 التنمية المستمرة للعاملين ف تخصص تمريض الااالت الارجة والطوارىء.

االهداف االستراتجية الخاصة بالخطة 8188-8102
 .1تاديث المناهج العلمية وتفعيل نتائج االبااث ف المماروات العملية
 .8تطوير طرا التدريس والووائل التعليمية ونظام التقويم بما يتالئم مت انشطة القسم
 .3تنمية المهارات التعليمية والباثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 .4تفعيل دور القسم ف الخدمات الماتمعية والمؤوسات الصاية
 .5تاديث الخطط الباثية حسب االحتياجات الصاية الملاة والطارئة
 .6تنمية الموارد المالية الذاتية بالقسم
 .7بدء تفعيل برامج الدراوات العليا بالقسم والتي
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تتوافع مت معايير الاوده عالميا

الخطة التنفيذية

33

مجالت البحث العلمى لقسم تمريض العناية الحرجة و الطوارئ
اهداف البحث العلمى للقسم:
 .1تناول المشكالت الخاصة بتمريض العناية الارجة و الطوارئ االكثر شيوعا ف

مصر

وتأثيرها علي اوتاابة المرضي.
 .2وضت معايير للرعايه التمرضية بما يتماش

مت المعاييرالدولية لرفت جودة االداء

التمريضي.
 .3التعرف علي انماط الرعايه التمريضيه والعالجيه واواليب التشخيص وتأثيرها علي مرض
العناية الارجة والطوارئ.
 .4ربط ابااث القسم بالتطور ات المستمرة ف

ماال الصاة واحتياجات الماتمت المتغيرة

وتمشيا مت التقنيات الاديثة ف الرعاية التمريضية المتقدمة والتقدم التكنولوج والعلم
 .5طرح مااالت باثية هدفها تنمية مهارات الباث العلم لدى الطالب و الباحثين.
 .6تشايت االبااث العلمية ف تعليم التمريض لرفت جودة العملية التعليمية بالقسم والكلية.
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األسس المتبعة لتحديد الخطة البحثية للقسم
 .1مراعة حام المشكلة ماليا وعالميا عند اختيار موضوع الباث ياب مراعاة
 .8ان تكون الباوث مرتبطة بالمشكالت الماتمعية
 .3امكانية تطبيع نتائج الباوث و الروائل العلمية
 .4توافر االمكانيات لتنفيذ الباوث والروائل العلمية
 .5موافقة االجهزة الرومية والمدنية والماتمعية لتسهيل اتمام الباوث
 .6االلتزام باالخالييات المهنية اثناء عمل الباث
 .7االلتزام برؤية وروالة واهداف الكلية
 .2تاديد االطار الزمن لتنفيذ الخطة
آليات نشر الخطة
حتى يتم تحقيق أهداف خطة البحث العلمي ،يجب العمل على نشرها بين أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة بالكلية واألقسام العلمية بهدف تعميم تلك األهداف بين الجميع ؛ لذا فإن
آلية نشر الخطة سوف تتبع الخطوات التالية وذلك بعد اعتمادها والتصديق عليها:
•عرض خطة البحث العلمي على جميع األطراف المشارآة والمساهمة في وضع الخطة
وذلك من خالل إقامة ندوة يدعى لحضورها جميع المستفيدين.
•وضع نسخة من الخطة على الموقع اإللكتروني للكلية

آليات تحديد األولويات البحثية:
قامت رئيس القسم بدعوة مدير مستشفى المعهد القومى بمدينة دمنهور ،وكذلك القيادات التمريضية
بمستشفيات مستشفى المعهد القومى ومستشفى الصدر وذلك فى وجود األستاذ الدكتور  /ايناس
ابراهيم عميد الكلية واألستاذالمساعد دكتور  /يلدز خيرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وتم
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مناقشة أهم المشكالت الصحية التى تعانى منها محافظة البحيرة و بعد دراسة هذه المشكالت أمكن
استخالص األولويات البحثية اآلتية لتكون محاور العملية البحثية بقسم العناية الحرجة والطوارىء:
•عدوى المستشفيات وطرق الوقاية منها.
•الجودة في الممارسات التمريضية.
•التقنيات الحديثة في الرعاية التمريضية المتقدمة والتدريب.
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الخطة البحثية لقسم تمريض العناية الحرجة والطوارىء خالل الفترة 8188-81002

الهدف

المحور

العنايدددددددددة الحرجدددددددددة لمرضاااااااااااااا

مالاااااة

العناياااااااااااااااااااة عالمية

والطوارئ.

 Development andالارجة

/مالية

8112

الددددددددددالئل لمرضدددددددددى السااااااااااااريرية فاااااااااا

8112

النتاااااااااااااااااااائج الباااث

بروتوكوالت/ار

البروتوكوالت/ار

8181

بروتوكوالت/ارشادات -تاساااااااااااااااين نشااااااار

معداد

تقييم أثر تطبيع

2

8181

 .1إعددددددددداد واسددددددددتخدام

ابحاث الماجستير

ابحاث الدكتوراه

2

8188

النجاح

تمريضية القائمة على

األنشطة التى سوف تنفذ

مؤشر

العدد الذى سوف يتم تنفيذه وزمن التنفذ

1

شادات تمريضية شادات تمريضية
عل

القائمة
الدالئل
مت

القائمة

عل

للتعامل الدالئل

عل

مرض

الااالت الارجة.

- use of evidenceخفااااااااااااااااض

النتائج

السريرىة

لمرض

العناية

الارجة

 basedالمضاااااااعفات
 protocols/guideliالتا يمكاان ان
 nes on critically illيتعاااره لهاااا
'patients
outcomes.

مرضاااااااااااااااا
العناياااااااااااااااااااة
الارجة

 .8العالجدددددات التكميليدددددة
لمرضدددددددددى العنايدددددددددة تقياااااايم ماااااادى
اواااااااااااااااتخدام

الحرجة

 Complementaryالممرضاااااااات
 therapiesللعالجاااااااااااات
used
 with the criticallyالتكميليااااااااااااااة
ill

نشر
الباث
ف
مالة
عالمية
/مالية

تاليليه تقييم أثر اوتخدام

دراوة

اوتخدام بعض

لمدى

للعالجات

الممرضات

التكميلية

للعالجات

العنايات الارجة.

التكميلية

1

1

داخل

داخل

العنايات الارجة.

داخل العنايات
الارجة
-

 .3الممارسددات التأهيليددة
المرضددددى المتصددددلين

تأهيااااااااااااااااااااال

بدددددددداجهزة التددددددددنفس المرضاااااااااااااي
الصناعى.

المتصاااااااااااالين

 Rehabilitationبااااااااااااااااااجهزة

تقيم أثر تطبيع

نشر
الباث
ف
مالة
عالمية
/مالية

برامج
للمرض

المتصلين باجهزة
التنفس الصناع .

 practices duringالتاااااااااااااااااانفس
 mechanicalالصااااااااااااناع
ventilation.

تأهيلية

للخاااروج مااان
العناياااااااااااااااااااة
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1

المركزة.
 .4المشددكل النفسددية بددين

الويوف علا

دراوة

مرضددددددددددى العنايددددددددددة مااادى انتشاااار نشااااااار
المشااااااااااااااااكل الباااث

الحرجة

 Recognizing andالنفسااااية بااااين فاااااااااا
مالاااااة

 managingمرضاااااااااااااااا
 psychiatricالعناياااااااااااااااااااة عالمية
problems in the
critically ill.

بالعناية المركزة

 Patientsوالسااااااااااااالمه فاااااااااا

 nurses safety inللماااااااااااااريض مالاااااة
 ICUsوالممرضااااااااه عالمية

the
ill

النفسية
مرض

العناية

الارجة

وكيفية

التعامل معها.

 دراوة تاليليه  تطبيع
مستوى االمان الباااث

and

بين

التعامل معها.

للمدددريض والممرضددده

to maintain the

انتشار المشاكل

وكيفياااااااااااااااااااة

معرفاااااااااااااااااااة نشااااااار

Nursing practice

مدى

الارجااااااااااااااااة /مالية

 .5االمددددددددن والسددددددددالمه

and

-

1

بالعناياااااااااااااااااة /مالية
المركزة.

العناية

لتقييم مستوي

التمريضية

االمن

القائمة

عل

والسالمه

الدالئل

لمنت

للمريض

المضاعفات

والممرضه

لمرض

بالعناية

الارجة

المركزة.

والطواىء

1

1

العناية

integrity
of

safety
critically

/emergency
patients.
 .6االزمدددات والكدددوارث
باقسام الطوارئ

 أثر
رفاااااات كفائااااااة نشااااااار

 Disasterممرضااااااااااااااة الباااث
in

 Managementالطاااااااااااااااااوار فاااااااااا
 Emergencyاالزمااااااااااااااات مالاااااة
 Departmentوالكاااوارث ئ عالمية
فاااا التعاماااال /مالية

تطبيع عمل

نظام

برنامج

فرز تدريبي

طرا

لمرض

التعامل

مت

الطوارئ عل

االزمات

كفائة

والكوارث

المماروات

بااليسام الطوارئ

1

1

التمريضية.

مت

رئيس القسم
أ.د عزة حمدى السوسى
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الخطه الخمسية للبحث العلمى لقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ
الهدف

تحسين

-0
النتائج
السريرية
وخفض
المضاعفات
السلبية التى
ان
يمكن
لها
يتعرض
مرضى العناية
الحرجة

االنشطة

المخرجات

تسجيل
رسائل
ماجستير
ودكتورا
ه وما
بعد
الدكتورا
ه

تقيم أثر تطبيق
البروتوكوالت/ارشادا
ت تمريضية القائمة
على الدالئل على
النتائج السريرىة
لمرضى العناية
الحرجة

المسئول االطار
الزمنى
عن
التنفيذ

الفئه
المستهد
فه

2116
2117

طالب
مرحلة
الدراسات
العليا وما
بعد
الدكتوراه

اعضاء
هيئة
التدريس
وطالب
الدراسا
ت العليا

تقييم مدى تاثيرها
على معدل حدوث
المضاعفات ,وتحسين
الرعاية التمريضية

مدى تسجيل
تقييم
رسائل
استخدام
ماجستير
الممرضات
ودكتورا
للعالجات
التكميلية/البديل ه وما
ة داخل العنايات بعد
الدكتورا
الحرجة
ه

تقييم أثر استخدام
بعض للعالجات
التكميلية على مريض
العنايات الحرجة.

اعضاء
هيئة
التدريس
وطالب
الدراسا
ت العليا

2117
2118

طالب
مرحلة
الدراسات
العليا وما
بعد
الدكتوراه

تأهيل تسجيل
-3
رسائل
المرضي
ماجستير
المتصلين
باجهزة التنفس ودكتورا
ه وما
الصناعى
من بعد
للخروج
الدكتورا
العناية
ه
المركزة.

تقيم أثر تطبيق برامج
تأهيلية للمرضى
المتصلين باجهزة
التنفس الصناعى.

اعضاء
هيئة
التدريس
وطالب
الدراسا
ت العليا

2117
2118

طالب
مرحلة
الدراسات
العليا وما
بعد
الدكتوراه

تسجيل
رسائل
ماجستير
ودكتورا
ه وما
بعد
الدكتورا

تقيم مدى انتشار
المشاكل النفسية بين
مرضى العناية الحرجة
وكيفية التعامل معها.

اعضاء
هيئة
التدريس
وطالب
الدراسا
ت العليا

2118
2119

طالب
مرحلة
الدراسات
العليا وما
بعد
الدكتوراه

الوقوف
-4
مدى
على
انتشار المشاكل
النفسية بين
مرضى العناية
الحرجة وكيفية
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مؤشرات
النجاح
 -0انجاز
الرسائل
وصياغه
التوصيات

التمويل
المطلو
ب
-

نشر
-8
البحث فى
مجلة
عالمية/محلي
ة

 -0انجاز
الرسائل
وصياغه
التوصيات

-

 -8نشر
البحث فى
مجلة
عالمية/محلي
ة
 -0انجاز
الرسائل
وصياغه
التوصيات

-

 -8نشر
البحث فى
مجلة
عالمية/محلي
ة
 -0انجاز
الرسائل
وصياغه
التوصيات
 -8نشر
البحث فى
مجلة

-

التعامل معها.

عالمية/محلي
ة

ه

معرفة تسجيل
-5
مستوى االمن رسائل
ماجستير
والسالمه
ودكتورا
للمريض
ه وما
والممرضه
بعد
بالعناية
الدكتورا
المركزة.
ه

رفع مستوي االمن
والسالمه للمريض
والممرضه بالعناية
المركزة

اعضاء
هيئة
التدريس
وطالب
الدراسا
ت العليا

2119
2121

طالب
مرحلة
الدراسات
العليا وما
بعد
الدكتوراه

انجاز
الرسائل
وصياغه
التوصيات

-

 -6رفع كفائة تسجيل
رسائل
ممرضة
الطوارئ فى ماجستير
مع ودكتورا
التعامل
ه وما
االزمات
بعد
والكوارث
الدكتورا
ه

عمل برنامج تدريبي
طرق التعامل مع
االزمات والكوارث
باالقسام الطوارئ

اعضاء
هيئة
التدريس
وطالب
الدراسا
ت العليا

2121
2121

طالب
مرحلة
الدراسات
العليا وما
بعد
الدكتوراه

انجاز
الرسائل
وصياغه
التوصيات

-

رئيس القسم
أ.د عزة حمدى السوسى
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آليات متابعة وإدارة وتنفيذ الخطة
االستراتيجية

41

اليات متابعة وإدارة وتنفيذ الخطة االستراتيجية
 لضمان اوتمرارية الخطة ياب ان تكون خطة القسم متوافقة مت خطة الكلية و
خطة الاامعة و تسهم في حل مشكالت الماتمت
 متابعة تطوير المكتبة والمكتبة الريمية طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان
جوده التعليم و االعتماد
 عقد اجتماعات دورية بين رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بالقسم وممثل المستفيدين من الخدمات الت يقدمها القسم.
 يتم وضت تقارير فنية دورية مما تم اناازه.
 المتابعة من خالل رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم
للادول الزمني للخطة وميااد حلول بديلة للمخاطر والصعوبات والمعويات
التي تواجه الخطة.
 يقوم مالس القسم بعمل مراجعات دورية لمتابعة تنفيذ كافة أنشطة الخطة
 متابعة تشكيل لانة اخالييات الباث العلمي وعمل اليات لتطبيقها.
 اتخاذ االجراءات التصاياة ورفت التوصيات الالزمة لرئيس القسم.
 تقسيم العمل وترويخ مفاهيم العمل الاماعي من خالل اتباع اواليب منهاية
لتقسيم وتوزيت العمل عل اعضاء القسم بما يتناوب مت طبيعة النشاط وما
يتطلبه من خبرة ومهارات وعمل تقارير متابعة ربت ونوية.
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-3

الخطة البحثية
لقسم تمريض أمراض النساء والتوليد
2018-2022
كلية التمريض
جامعة دمنهور
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الخطة البحثية لقسم تمريض أمراض النساء والتوليد
تم تحديث خطه البحث العلمى لقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بناء على تحليل الوضع
الحالى بالنسبه للبحث العلمى للقسم ونظ ار لعدم وجود أساتذة بالقسم لم يتم فتح الدراسات العليا
بالقسم.تم اختيار مجاالت األبحاث العلمية للقسم بناء على المناقشة التى دارت بين أعضاء
القسم والبحث عن كل ما هو جديد فى تمريض أمراض النساء والتوليد ألختيار مجموعة محددة
من المعايير لتحديد أولويات البحوث المقترحة وكيفيه تطوير أمكانيات البحث العلمى .
وعلى ذلك تم عمل األتى-:
فريق أعداد الخطة البحثية للقسم :يتكون من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض أمراض
النساء والتوليد.
لجنة مراجعة الخطة البحثية للقسم:
 .1ا.م د .رشا محمد عيسى

رئيسا

 .2فيوليت نقوال غطاس

عضوا

 .3د .نعمات اسماعيل عبدالعزيز

عضوا

 .4د .انوارأنور محمد طايل

عضوا

 .5د .ايمان محمد احسان

عضوا

 .6د .حنان ابراهيم سيد أحمد

عضوا

 .7د .تهانى حسن محمد عالم

عضوا
عضوا

 .8د .وسام كمال علي فرج
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رؤية القسم:
يمتلك قسم تمريض أمراض النسااء و التولياد اإلمكاناات التاي تؤهال أعضاائه لتحقياق التمياز فاي
تقديم برنامج الدارسات العليا ،و يهدف القسم لالرتقاء بتعليم تمريض أماراض النسااء و التولياد
و ممارساته و األبحاث العلمية الخاصة به على المستوى المحلي والعالمي.
رسالة القسم:
الرسالة األولى واألساسية للقسم هي تقاديم برناامج متكامال و مكثاف فاي فارص التخصا

والتاي

تؤهل طلبه و طالبات التمريض ( ممرضي المستقبل ) للدخول في مجال العمال بكفااءة وحرفياة
المتخصصين مما يساهم في تحسين صحة المرأة و الرقي بها خالل مراحل عمرها المختلفة .
اهداف األستراتيجية للقسم
 المساهمة الفعالة ف خطط التطوير لكلية التمريض لتنمية المهارات التمريضية االدرايةوالتنفيذية لتكون مركز التميز عل المستوى الوطن وااليليمي والدول .
 اعداد ممرضين وممرضات ذو كفاءة عالية ف رعاية السيدات(الاوامل-الوالدة -فترةالنفاس -تنظيم االورة) الت

بدورها تقدم رعاية صاية وتمريضة للفئة المستهدفة

 تشايت الطالب لتصبح مشرفات ومشرفين ف التمريض لديهم ومات ذاتية ويدرة علالتفكير النقدى والقيادة
 تشايت تطبيع المشاريت واالبااث الت اواوها دراوة الاالة الصاية للمرأة والماتمتوتوجية النتائج ال الاهات المعنية الرتقاء بصاة االورة والطفل.
اهداف البحث العلمى للقسم
 .1تحسين الرعاية التمريضية فى الوقاية من أمراض النساء
 .2تحديث قاعدة بيانات للبحث العلمي للقسم .
 .3تشجيع الباحثين الجدد و متابعة التطور في أداء الباحثين.
 .4تحسين األداء األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس فى البحوث والتدريس واإلدارة
 .5توجيه طاقات البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنميته
 .6االرتقاء باودة العناية التمريضية من خالل الباث العلمي المبني علي الدالئل والبراهين
 .7تطوير المقررات والبرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس او الدراسات العليا وانشاء
برامج جديدة متفاعلة مع احتياجات االطراف المعنية وسوق العمل
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رابعا:الخطة التنفيذية لقسم تمريض امراض النساء و التوليد

األهداف

0

تحسين
الرعاية
التمريضية فى
الوقاية من
أمراض
النساء

8

تحديد مجاالت
ومحاور خطة
البحث العلمي
لقسم تمريض
أمراض
النساء
والتوليد

المخرجات
المسئولية
 /العائد
الية التنفيذ
األنشطة
عن
مؤشرات
التنفيذ
متابعه
األداء /
النجاح
تسايل روائل تاديد احتياجات النساء تقييم مدى
قسم
ماال الصاة تاثيرها
ف
ماجستير
تمريض
ودكتوراه
والمره من خالل عل معدل أمراض
الشفاء
ابااث ما بعد األماكن التالية:
النساء
والوفاه
الدكتوراه
والتوليد
 مستشفيات النساءوالتوليد أقسام
الوالدة والعيادة
الخارجية .
 توفير المعلوماتالخاصة بصاة
المرأة للباحثيين
الادد
 يجتمع قسم تمريض روائلرئيس
 جمععلمية
قسم
أمراض النساء
إحصائيات
(ماجستير
تمريض
والتوليد من
تفيد
و دكتوراه) أمراض
أعضاء هيئة
أعضاء
و أبااث
النساء
التدريس والهيئة
هيئة
منشورة
والتوليد
المعاونة لتحديد
التدريس
و أعضاء
احتياجات النساء فى
والهيئة
هيئة
األعمار المختلفة.
المعاونة
التدريس
فى مجال  -االتصال بالمراكز
والهيئة
المختلفة لجلب
البحث
المعاونة
اإلحصائيات مثل
العلمى
الهيئة العامة للتعبئة
واإلحصاء -مركز
الدعم واتخاذ القرار
وكالة وزارة
الصحة
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فتره التنفيذ

البداية

النهاية

8102

8188

8102

8188

-

-

-

-

-

3

تشجيع
الباحثين
و
الجدد
متابعة التطور
أداء
في
الباحثين

-

وجود
داعمين
لالبحاث
العلمية
وتشجيع
الباحثين
الجدد

 4تحسيييييين األداء
األكييييييييييييييياديمى -حضور
ألعضييياء هيئييية الورش

-

-

والمستشفيات
المختلفة.
تدريب الطالب فى
األقسام المختلفة فى
المستشفيات لمعرفة
احتياجات النساء فى
األعمار المختلفة
يجتمع أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة لتحديد
احتياجات السيدات
بالمجتمع البحيرى
وتشتمل على العناية
التمريضية فى
مراحل الحمل
والوالدة وما بعد
الوالدة وأمراض
النساء وتنظيم
األسرة .
تطبيق معايير
الجودة فى مختلف
أوجه الرعاية
التمريضية .
الرعاية التمريضية
فى حاالت األزمات
والطوارئ.
تطبيق األخالقيات
المهنية فى
الرعايةالتمريضية.
عقد اجتماص دوري
لمناقشة احتياجات
الباحثيين في مجال
تمريض النساء
كتابة خطة لتشجيع
الباحثيين الجدد
توفير الدعم العلمى
والمعنوى والمادى
للباحثيين

المساهمة
في حل
المشكالت
الصاية
للنساء
بالماتمت و
االرتقاء
بالمستوي
الصاي
لدي
السيدات

جميع
اعضاء
هيئة
التدريس
و الهيئة
المعاونة
بالقسم

8102

8102
-

حصر االحتياجات
التدريبية العضاء
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تخريج
طلبة

رئيس
قسم

8188

8188

التييييدريس فييييى المختلفة
البحيييييييييييييييييييوث بالباث العلمي
والتيييييييييييييدريس -حضور
دورات خاصة
واإلدارة
ببرامج
االحصاء
حضوردورات لتاسين
اللغة
تافيز التعلمالذاتي
حضور ندواتالنشر
عن
العلمي العالمي -
حضورمؤتمرات
مالية و عالمية
 -حضورلقاءات
علمية في
الداخل
والخارج
 5توجيه طاقات
البحث العلمى  -وجود
داعمين
لخدمة
لالبحاث
المجتمع
الميدانية
وتنميته
-

الدراوات
هيئة تدريس .قسم
و
العليا
تمريض امراض
كفاءة في
النساء والتوليد و
كتابة
معاونيهم لرفع
مستواهم البحثي من الباث
العلمي
خالل مخاطبة
واالحصاء
اعضاء القسم
لحضور الندوات و والمهارات
اللغوية
ورش العمل لنشر
الوعي البحثي
حضور دورات
تدريبية عن برامج
SPSS
تشجيع اعضاء هيئة
التدريس و
معاونيهم لدراسة
طرق البحث و
االحصاء
تشجيع اساليب
البحث العلمي و
التدريب علي كتابة
خطة البحث
عقد اجتماص دوري
لمناقشة احتياجات
المجتمع في مجال
تمريض النساء

تمريض
امراض
النساء
والتوليد

رئيس
المساهمة
قسم
في
حل تمريض
المشكالت امراض
الصاية
النساء
للنساء
والتوليد
بالماتمت و
االرتقاء
بالمستوي
الصاي
لدي
السيدات

6

8102

8102
االرتقاء بجودة -
العناية
التمريضية من
خالل البحث
العلمي المبني
علي الدالئل
والبراهين
Evidence

دورات
تدريبية و
ورش
عمل
للممرضا
ت
بمستشفيا
ت النساء
-

العناية التمريضية
المراض النساء في
مختلف االعمار
العناية التمريضية
اثناء ( الحمل و
الوالدة و ما بعد
الوالدة) لالرتقاء
بالصحة والوقاية
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ارتفاع
جودة
الرعاية
التمريضية
بالمستشفيا
ت

مسئول
الجودة
بالقسم

8188

8188

7

Based
- Practice

المختلفة
تواصل
قسم
تمريض
امراض
النساء و
التوليد مع
خريجي
الكلية

-

-

تطوير
المقررات
والبرامج
الدراسية
لمرحلتى
البكالوريوس
او الدراسات
العليا وانشاء
برامج جديدة
متفاعلة مع
احتياجات
االطراف
المعنية
وسوق العمل

انشاء
لجان
لتحديد
معايير
الكتاب
الجامعى
وتقييم
اصداره
مع وحدة
ضمان
الجودة
برامج
اكاديمية
وتدريبية
للطالب
تتوافق مع -
متطلبات
سوق
العمل
-

من مختلف
االمراض
االكتشاف المبكر
للمرض
التوعية الشاملة
للسيدات المرضي و
ذويهم
تطبيق االخالقيات
المهنية في الرعاية
التمريضية
انشاء لجان لتحديد
الكتاب
معايير
وتقييم
الجامعى
اصداره مع وحدة
ضمان الجودة
استحداث برامج
اكاديمية وتدريبية
للطالب تتوافق مع
متطلبات سوق
العمل
تطبيق معايير
اصدار الكتاب
الجامعى فى ضوء
المعايير العلمية
واالكاديمية
زيادة نسبة شراء
الكتب الجامعية
بنسب ال تقل عن
%71
تحقيق معدل جيد
من ارضاء الطالب
عن الكتاب الجامعى

وجود كتاب جميع
جامع
اعضاء
مطابع
هيئة
للمعايير
التدريس
االكاديمية
و الهيئة
المعاونة
بالقسم

8102

8188

رابعا :الخطةالبحثيةلقسم تمريض امراض النساء والتوليد
المشتركة بين االقسام المختلفة عن 0200/0281
األهداف
 -1صاة
المراة

األنشطة

االقسام المنفذة

قسم تمريض امراض النساء والتوليد ندوات للتوعية بصحة
باالشتراك مع قسم صحة المجتمع المراة
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المخرجات  /العائد
برنامج ارشادى
ابحاث منشورة

 -2الصاة
النفسية
للمراة
 -3صاة
الطفل

قسم تمريض امراض النساء والتوليد
باالشتراك مع قسم تمريض االطفال

 -4الصاة
االناابية

قسم تمريض امراض النساء والتوليد
باالشتراك مع قسم صحة المجتمع

قسم تمريض امراض النساء والتوليد ندوات للتوعية الصحة برنامج ارشادى
ابحاث منشورة
باالشتراك مع قسم الصحة النفسية النفسية للمراة
ندوات للتوعية بصحة ابحاث منشورة
علمية
رسائل
الطفل
علمية (ماجستير و دكتوراه)
رسائل
(ماجستير و دكتوراه)
للتوعية ابحاث منشورة
ندوات
علمية
رسائل
بالصحة االنجابية
علمية (ماجستير و دكتوراه)
رسائل
(ماجستير و دكتوراه)
للتوعية
ندوات
المتعلقة
باالمراض
بالمراة رسائل علمية
(ماجستير و دكتوراه

 -5الرعاية
الصاية
باالمراه
المتعلقة
بالمراة
 -6مكافاة
 قسم تمريض امراض النساء والتوليد دورات تدريبيةالعدوى
باالشتراك مع قسم تمريض الباطنى
والجراحى وتعليم التمريض
 -7تنظيم
قسم تمريض امراض النساء والتوليد دورات تدريبية
االورة
علمية
باالشتراك مع قسم صحة المجتمع رسائل
(ماجستير و دكتوراه)
قسم تمريض امراض النساء والتوليد
باالشتراك مع قسم صحة المجتمع

ابحاث منشورة
برنامج تدريبى
ابحاث منشورة
برنامج تدريبى

 -8الكشف
للتوعية ابحاث منشورة
قسم تمريض امراض النساء والتوليد ندوات
المبكر عن
المبكر برنامج تدريبى
باالشتراك مع قسم صحة المجتمع بالكشف
أورام
لالورام و مسبباتها و
الثدى
طرق الوقاية

اليات متابعة الخطة التنفيذية للبحث العلمى:
.1

يااتم متابعااة تنفيااذ الخطااة ماان خااالل أعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاونااة بالقساام عاان
طريع صياغة اجراء ادارة واوتمرارية العمل.

.2

يتم وضت دليل الدارة المخاطر لضمان تنفيذ كافة بنود الخطة واجراء التعديالت الالزمة.

.3

يقوم مالس القسم بعمل مراجعات دورية لمتابعة تنفيذ كافة أنشطة الخطة

.4

يتم وضت تقارير فنية دورية مما تم اناازه.

.5

لضمان اواتمرارية الخطاة ياتم عقاد اجتماعاات دورياة باين رئايس القسام و أعضااء هيئاة
التدريس والهيئة المعاونة بالقسم وممثل المستفيدين من الخدمات الت يقدمها القسم .

.6

المتابعة من خالل رئيس القسم و أعضاء هيئة التادريس والهيئاة المعاوناة بالقسام للاادول
الزمني للخطة وميااد حلول بديلة للمخاطر والصعوبات والمعويات التي تواجه الخطة.
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.7

تقساايم العماال وترواايخ مفاااهيم العماال الاماااعي ماان خااالل اتباااع اواااليب منهايااة لتقساايم
وتوزيت العمل عل اعضااء القسام بماا يتناواب مات طبيعاة النشااط وماا يتطلباه مان خبارة
ومهارات وعمل تقارير متابعة ربت ونوية.

.8

وضاات منظوم اة تقياايم لكاال مسااتويات اإلدارة ،تعتمااد عل ا مؤشاارات التقاادم والنااااح فااي
برامج التطوير ومؤشرات االناااز للقسام القاائم والمسائول عان التنفياذ ومادى االلتازام أو
البعااد عاان مسااار الخطااة وماادى تاقيااع األهااداف االوااتراتياة والتاادخل السااريت إلزالااة
المعويات وتقديم الالول.

.9

اتخاذ االجراءات التصاياة ورفت التوصيات الالزمة لرئيس القسم.

 .11تسند بعض االنشطة ال جهات خارج القسم أو خباراء مان الكلياات االخارى أثنااء عملياة
التنفيذ وذلك للتأكد من حسن أداء مخرجات هذه االنشطة.
 .11يقتاارح أن تكااون هناااك متابعااة لتااوفير المااوارد البشاارية المطلوبااة ،وكااذلك متابعااة لتااوفير
التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ كل نشاط حسب البرنامج الزمني للخطة.

رئيس القسم :
أ.م .د رشا مامد عيس
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-4

الخطة البحثية لقسم تمريض االطفال
2018-2022
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تم تحديث خطة البحث العلمى لقسم تمريض االطفال بناءا على تحليل الوضع
بالنسبة للبحث العلمى للقسم وبناءا على خطة البحث العلمى بالخطة االستراتيجية
للكلية والتحليل البيئى للكلية وتحليل الفجوة.
وعلى ذلك تم عمل األتى:
فريق إعداد الخطة البحثية للقسم :يتكون من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض
االطفال .
لجنة مراجعة الخطة البحثية للقسم:
ا.د  /عزه مصطفى درويش

رئيسا

د  /مايسه صابر محمد اسماعيل

عضو ا

د  /ردينه احمد مقبل

عضو ا

د  /مروه محمد احمد عوده

عضو ا

د /رحاب ابراهيم مصطفى

عضو ا

د /ابتسام صالح الدين

عضو ا
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رؤية قسم تمريض األطفال
رؤية يسم تمريض األطفال ه تأهيل الخرياين بأحدث و أأمن االجراءات التمريضية لالطفال
ف االماكن المختلفة الت يتلق

فيها االطفال الرعاية الصاية.

رسالة القسم :
تهدف روالة يسم تمريض االطفال ال

االرتقاء بمماروات العناية التمريضية لالطفال الت

ترتكز عل الدالئل و المعلومات المنبثقة من نتائج االبااث لك يصبح الخريج يادر عل تقديم
أعل

مستوى من الرعاية االورية عن طريع مستشفيات االطفال .تاسين الرعاية المقدمة

لالطفال من خالل التدخالت التمريضية و التثقيف الصا ف أيسام المستشف المختلفة وواء
الداخلية او الخارجية ،كما يمتلك الخريج مهارة عالية ف مماروة تمريض االطفال ،عن طربع
مشاركة الخبراء و الرواد العمل ف المؤوسات المهنية.

أهداف االستراتيجيه للقسم:
 مساندة رؤيا ورسالة وأهداف الكلية.
 إعداد خريجين أكفاء لمواجهة احتياجات األطفال الصحية المتزايدة.
 تقوية االتجاهات نحو ضرورة التعليم والتفكير النقدي واالستمرار في النمو الشخصي
والمهني.
 مساهمة مهنة التمريض مع المجتمع عن طريق المشاركة فى البعثات العلمية والريادة
والخدمات المجتمعية المختلفة.
 اكتساب أعلى مستوى من المعلومات فى النمو الجسماني والنفسي حتى يمكن مالحظة
التغيرات عن المعدل الطبيعي.
 تنمية المعرفة بديناميكية األسرة والعالقات العائلية والخبرات التي تؤثر على مقدرة
الطفل للتكيف مع أنشطة الحياة اليومية.
 تنمية الكفاءة لتقييم وتطبيق وتقديم احتياجات األطفال ذوى األمراض المختلفة.
 القدرة على تنمية الكفاءة في إعطاء العناية التمريضية في التخصصات المختلفة.
 تنمية المهارات البحثية للحصول على المعلومات الحديثة فى تمريض األطفال.
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 اكتساب مهارات لمعرفة تأثير المرض واإلعاقة على الناحية الجسمانية والنفسية
واالجتماعية لألطفال في المراحل المختلفة.

الخطة التنفيذية للبحث العلمى بقسم تمريض األطفال
اوال :تم اختيار مااالت األبااث العلمية بناء عل المنايشة الت دارت ف مالس القسم بالكلية
ألختيار ماموعة ماددة من المعايير لتاديد أولويات الباوث المقترحة .
ويشتمل هذا األسلوب على المعاييراآلتية:
 -1االهتمامات الباثية لكل عضو بالقسم
 -2حام المشكلة الصاية الت تاتاج لعناية تمريضية
 -3االهتمام بالتنوع ف األبااث وعدم تكرارها
 -4ضمان ممكانية عمل األبااث من الناحيةالمادية والبشرية والفنية
 -5ضمان يبول األبااث من الاهات الرومية والماتمعية
 -6أن تكون النتائج مثبتة بشكل علم وأحصائ وليم
 -7أن تساعداألبااث ف خدمة الماتمت وتاسين األداء التمريض ف األماكن الصاية المختلفة
 -8أن تكون فائدة الباث موازية وتفوا تكاليف مجراء الدراوة ماديا ق وبشريا ق
 -9أن ياترم الباث يواعد أخالييات الباث العلم المعروفة
 -11أن يكون الباث ماترم اقلقواعد الباث العلم المعروفة
 -11ضرورة االهتمام باالوتخدام األمثل لما هو متاح من تكنولوجيا حديثة وأجهزة مستخدمة ف
ماال التمريض
خطة التدريب على أسلوب إعداد وتقييم البحوث الطبية وأخالقياتها :
الارص عل تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل دورات منتظمة ف
المااالت اآلتية:





أولوب معداد األبااث العلمية وأخاليياتها
العناية التمريضية المعتمدة عل البراهين
اإلحصاء الطب
دور العلوم اإلنسانية ف الباوث التمريضية والخدمات الصاية

االهداف
 تاديث ياعدة بيانات الباث العلمي للقسم.
 متابعة التطور في أداء الباحثين.
 الية لضمان تطبع خطة الباث العلمي للقسم .
 تاسين األداء األكاديم ألعضاء هيئة التدريس ف الباوث والتدريس واإلدارة
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 توجيه طايات الباث العلم لخدمة الماتمت وتنميته.
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الخطة التنفيذية للخطة البحثيه للقسم:

 -3دعم لجنة
اخالقيات البحث
العلمى

تدريب فريقلجنه اخالقيات
البحث العلمى

ابحاث
علمية
مقبوله
للنشر
الدولى
ويحقق
معايير
اخالقيات
البحث
العلمى

اعضاء
هيئة
التدريس
بالقسم

8102

 -8ايجاد اليه
لالستفاده من
نتائج البحث
العلمى فى تطوير
المقررات
الدراسيه

تكريم الباحثين
الذين سيطبق
نتائج ابحاثهم
فى تطوير
المقررات
الدراسي
وخدمة
المجتمع

وجود ابحاث
تطبيقيه تفيد
العملية
التعليميه

اعضاء
هيئة
التدريس
والهيئه
المعاونه
بالقسم

نشر الياتعمل اللجنه
بدليل طالب
الدراسات
العليا وعلى
الصفحه
االلكترونيه

√

8102

 -0توافر الية
لتسويق االبحاث
فى المؤسسات
الخدمية

 وضع نظاملتسويق نتائج
االبحاث
واالعالن عنها
وبخاصه
االبحاث
التطبيقه التى
تخدم المجتمع

وجود
اتفاقيات
بحثية مع
مؤسسات
علمية
وخدميه

8181

اعضاء
هيئة
التدريس
بالقسم

8180

الهدف

االنشطة

االطار الزمنى

8188

المخرجات

المسئول
عن
التنفيذ

الفئه
المستهدفه

√

√

√

√

√

المنشات
الصحية

تفعيل
برتوكوالت
التعاون
لتطبيق
االبحاث فى
المجتمع

طالب مرحلة
الدراسات
العليا

تطوير
المقررات
الدراسيه
باضافه اجزاء
من نتائج
البحث العلمى

طالب مرحلة
الدراسات
العليا

وضع اليه
لعمل اللجنه

اعضاء هيئه
التدريس
بالقسم

√

مؤشرات
النجاح

اعضاء هيئه
التدريس
بالقسم

الخطة التنفيذية لقسم تمريض االطفال
8188- 8102
االنشطة

المخرجات

الهدف
 -1تحسين الرعاية
التمريضية فى الوقاية
من أمراض الطفولة

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية
ندوات صحيه

ابحاث منشوره
تقيم مدى تاثيرها
على معدل الشفاء
والوفاه
برنامج تدريبى

المسئول عن
التنفيذ
اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

االطار الزمنى
8188-8112

 -8االهتمام بالبحوث
المتوجة لالسره والطفل

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

ابحاث منشوره
عن صحة الطفل

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

 -3اجراء البحوث
المبنية على االثباتات
العلمية (البراهين ) فى
األطفال

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

تقييم مدى تاثيرها
على معدل الشفاء
والوفاه

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

 -4تحسين الرعاية
التمريضية لإلصابات فى
األعمار السنية المختلفه

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

وجود إحصائيه
موضح بها معدل
الشفاء

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

مؤشرات النجاح
والمتابعه
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
قياس مردود البرامجمن مستفيدى الخدمه
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات

 -5تحسين الرعاية
التمريضية لمرضى
اطفال السرطان واألورام
التمريضى

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية
ندوات صحيه

ابحاث منشوره
تقييم مدى تاثيرها
على معدل الشفاء
والوفاه
برنامج تدريبى

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

 8188-8112تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
قياس مردود البرامجمن مستفيدى الخدمه

 -6دراسة اإلمراض
المزمنة لألطفال

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية عن
االمراض المزمنه

تقييم مدى تاثيرها
على معدل الشفاء
والوفاه

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

 -7تنمية الرعاية
الصحية األولية لألطفال

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية
ندوات صحيه
للتمريض عن الرعاية
االوليه لالطفال

وجود معاييرمعتمده موضح بها
كيفيه استخدام
االجراءات
التمريضيه
-برنامج تدريبى

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

 -2تطبيق برامج االلتزام
بالخطة العالجية

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

وجود معايير
معتمده موضح بها
كيفيه استخدام
االجراءات
التمريضيه

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

 -11اجراء االبحاث التى
تهتم باألطفال ذوى
االحتياجات الخاصة

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

-18تطبيق االبحاث التى
تحسن من الرضاعه
الطبيعيه – التطعيمات

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

تقييم مدى تاثيرها
على صحة الطفل,
االستخدام االمثل
حسب الحاله
عمل برامج تثقيفية
وتأهلية للتكيف مع
االعاقات المختلفة
وجود إحصائيه
موضح بها
التطعيمات  -معدل
شفاء االطفال

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

8188-8112

تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
قياس مردود البرامجمن مستفيدى الخدمه
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

 8188-8112تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت

-13العيوب الخلقية فى
االطفال

تسجيل رسائل علمية
( ماجستير ودكتوراه)
مشاريع بحثية

8112

ابحاث علمية
مقبوله للنشر
الدولى ويحقق
معايير
اخالقيات
البحث العلمى

اعضاء هيئة
التدريس
بالقسم

 -8ايجاد اليه
لالستفاده من نتائج
البحث العلمى فى
تطوير المقررات
الدراسيه
 -3دعم لجنة
اخالقيات البحث
العلمى

8112

وجود ابحاث
تطبيقيه تفيد
العملية
التعليميه

اعضاء هيئة
التدريس
والهيئه
المعاونه
بالقسم

8181

 -1توافر الية
لتسويق االبحاث فى
المؤسسات الخدمية

 وضع نظاملتسويق نتائج
االبحاث واالعالن
عنها وبخاصه
االبحاث التطبيقه
التى تخدم
المجتمع
تكريم الباحثين
الذين سيطبق
نتائج ابحاثهم فى
تطوير المقررات
الدراسي وخدمة
المجتمع
تدريب فريقلجنه اخالقيات
البحث العلمى
نشر اليات عملاللجنه بدليل طالب
الدراسات العليا
وعلى الصفحه
االلكترونيه

وجود اتفاقيات
بحثية مع
مؤسسات
علمية وخدميه

اعضاء هيئة
التدريس
بالقسم

8181

الهدف

االنشطة

المخرجات

المسئول
عن التنفيذ

االطار الزمنى

8188

وجود معايير
معتمده موضح بها
كيفيه استخدام
االجراءات
التمريضيه

اعضاء هيئه
التدريس بالقسم
والهيئه
المعاونه

√

√

√

√

√

√

العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات
 8188-8112تقاريرالسنويه لمتابعه
الرسائل انجاز
الرسائل ونشر
االبحاث بالمجالت
العلميه والمؤتمرات
وصياغه التوصيات

√

الفئه
المستهدفه

مؤشرات
النجاح

المنشات الصحية

تفعيل برتوكوالت
التعاون لتطبيق
االبحاث فى
المجتمع

طالب مرحلة
الدراسات العليا
اعضاء هيئه
التدريس بالقسم

تطوير المقررات
الدراسيه باضافه
اجزاء من نتائج
البحث العلمى

طالب مرحلة
الدراسات العليا
اعضاء هيئه
التدريس بالقسم

وضع اليه لعمل
اللجنه

-5
كلية التمريض
جامعة دمنهور
قسم التمريض النفسي والصحة النفسية

الخطة البحثية لقسم التمريض النفسي
والصحة النفسية
2122-2118

الخطة البحثية لقسم التمريض النفسي والصحة النفسية
مقدمة :
ياتل الباث العلم ف الويت الراهن مكانا بارزا ف تقدم النهضة العلمية وتطورها ،من خالل مساهمة الباحثين بإضافاتهم
المبتكرة في رصيد المعرفة اإلنسانية  ،حيث تعتبر المؤوسات االكاديمية ه المراكز الرئيسية لهذا النشاط العلم الايوى وما
لها من وظيفة أواوية ف تشايت الباث العلم وتنشيطه و مثارة الاوافز العلمية لدى الباحث حت يتمكن من القيام بهذه المهمة
عل اكمل وجه .لذا يعتبر الباث العلم واحدا من أهم مهام وأهداف عضو هيئة التدريس بالاامعة والكلية واأليسام العلمية.

فريق أعداد ومراجعة الخطه البحثيه للقسم :
 أ.د سناء عبد العزيز إمام د /نجية ابراهيم حسن د /امل عوض د /هبة شفيق -م.م /اسماء محمد محمود عمران

رؤية القسم
رؤية قسم التمريض النفسي والصحة النفسية هى إعداد خريج متميز يقدم الرعاية الصحية النفسية والممارسات
التمريضية بما يتوافق مع اإلحتياجات الفعلية األكاديمية واإلكلينيكية على المستوى المحلى واألقليمى والعالمى.

رسالة القسم
رسالة قسم التمريض النفسي والصحة النفسية هى توفير فر

تعليمية مختلفة في التمريض النفسي لطالب المرحلة

الجامعية والدراسات العليا  .ويهدف إلى مساعدة الطالب على التواصل بشكل فعال ،والتفكير النقدي ،والتدخل بشكل
مناسب في عملية رعاية الصحية النفسية وتوفيرالمعلومات واالرشادات االزمة للمريض والعائلة.

االهداف االستراتجية للقسم
 -1وضع خطة تنفيذية للقسم بما يتوافق مع تحقيق رسالة القسم
 - -8وضع خطة عمل لتحقيق نظام الجودة الشامل داخل القسم-
- -3وضع خطة بحثية للقسم بما يتماشى مع الخطة البحثية للكلية واحتياجات المجتمع
- -4تدعيم الشراكة العلمية والبحثية مع الموسسات الصحية ذات الصلة بالصحة النفسية
 -5تنمية ورفع قدرات ومهارات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم
 -6تقديم خدمات االرشاد النفسى للطلبه والعاملين بالكليه والمرضى
 -7رفع الوعى الصحى وتقليل وصمه المرض النفسى لدى افراد المجتمع

الخطة التنفيذية الخاصة بالبحث العلمى
الهدف
الحد من درجة
العنف بين طلبة
المدارس

نشر الوعى
الصحى عن
المرض النفسى

االنشطة
عمل دراوة لتاديد
اوباب واوجه العنف بين
طلبة المدارس ووبل
الاد منه
عمل برامج ارشادية
للتوعيه بالمره النفس
وكيفية التعامل مت
المريض النفس
 عمل مطويات تاتوىعل اوباب واعراه
المره النفس

المخرجات
تاديد اهم اوباب
العنف و وبل
الاد منه

 زيادة الوعالماتمع
بالمره النفس

المسئول عن التنفيذ

االطار الزمنى

اعضاء هيئةالتدريس
طالب الدراوات
العليا

2122-2118

الفئه المستهدفه

طلبة المدارس

-اعضاء هيئة

جميت فئات

التدريس

الماتمت

-طالب الدراوات

2122-2118

العليا

وعائالت
المرض

مؤشرات النجاح

حصر باوباب
العنف وطرا
الاد منه
 تقليل وصمةالعار للمريض
النفس وزيادة
يدرة الماتمت
عل تقبله

زيادة كفاءة هيئة
 -ازدياد يدرة

التمريض النفسى
على استخدام
طرق التواصل
المهنى و الفعال

عمل برنامج تعليم
بطرا التواصل الفعال
مت المريض النفس

مع المريض
النفسى

االهتمام بالتدريب
الميدانى إلعداد
الطالب لسوق
العمل

عمل برامج أكاديمية
تدريبية لتزويد مهارة
الطالب الالزمة لسوا
العمل
االتفاا مت المؤوسات
النفسية لتوفير فترة
تدريب ميدان للطالب
بالمهارات الطلوبة ف
ووا العمل

الممره النفس
عل اوتخدام

اعضاء هيئةالتدريس
-طالب الدراوات

بايسام
2122-2118

طرا التواصل
الفعال مت المريض العليا
النفس

مستشف
المعمورة
للطب النفس

المهنية بين
الممره
والمريض

زيادة درجة رضا
المستفيدين من
خدمة الطالب من

أعضاء هيئة

مؤوسات حكومية

التدريس

او المرض
النفسيين

اليات متابعة الخطة التنفيذية للبحث العلمى
 من خالل مجالس القسم و عمل تقارير سنوية و نصف سنوية. -متابعة التقارير الدورية لما تم إنجازه

-

هيئة التمريض

تاسن العالية

تقسيم وتوزيع العمل على اعضاء القسم

تاسن أداء
2122-2118

طالب الكلية

الخرياين
وتقارير لمتابعة
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الخطةالبحثيةلقسم تمريض صحة المجتمع
8188-8112
وعلى ذلك تم عمل األتى :

فريق أعداد الخطه البحثيه للقسم  :يتكون من كل أعضاء مجلس القسم
لجنه مراجعه الخطه البحثيه للقسم  :أ.د مريم حجاج
أ.م.د ريم بسيونى

أ.م .د عبير عبد العزيز

أ.م .د.أيناس محمد أبراهيم
أ.م.د دعاء عبد السالم

مقدمه عن الدراسات العليا و البحث العلمى لكليه التمريض جامعه دمنهور
وحرصاً من الكلية لمتابعة مسيرة التقدم وزيادة الخبرات العلمية والبحثية المدعمة لذلك التطور الذي
يشهده العالم ،تقوم الكلية بتنمية مناهجها لرفع مستوى الدراسات العليا والبحوث بها وتزويدها بالبرامج
األكاديمية لمتابعة مجاالت التطوير وتقوية الخبرات العلمية والبحثية التي من شأنها مساندة التطور
المتالحق المشهود اآلن .
لذلك تسعى الكلية دائماً لتطوير هيكله التعليمي وتزويده بالمكانة العلمية الفعالة التي تساعد أخصائي
التمريض في الحصول علي القدر الكافي من المعلومات حيث ركزت هذه الالئحة علي زيادة القاعدة
العلمية عند الطالب في جميع مراحل الدراسات العليا وامدادهم بمزيد من المعلومات .
مجاالت البحث العلمى لقسم تمريض صحه المجتمع :
تم اختيار مااالت األبااث العلمية للقسم بناء عل المنايشة الت دارت بين أعضاء القسم ألختيار
ماموعة ماددة من المعايير لتاديد أولويات الباوث المقترحة وكيفيه تطوير أمكانيات الباث
العلم .
معايير األبحاث العلميه للقسم :
 -1تاديد التخصصات المختلفه لألبااث للقسم العلم بناء عل المشاكل األكثر شيوعا ف الماتمت البايرى.
 -2االهتمام بالتنوع ف األبااث وعدم تكرارها
 -3ضمان ممكانية عمل األبااث من الناحية المادية والبشرية والفنية
 -4أوتاداث أبااث تخدم الماتمت تالئم كل ما هو جديد بايث يسهم ف أظهار الدور الايوى لممرضه صاه
األوره.
 -5أن تكون النتائج مثبتة بشكل علم وأحصائ وليم.
 -6ضمان تطبيع نتائج االبااث وتفعيلها و ذلك باألتصال بالاهات المختصه ويياس مدى أثرها.
 -7أن تساعد األبااث ف خدمة الماتمت البايرى وتاسين اداء التمريض ف تخصص تمريض صاه
الماتمت.

 -8تشايت التعاون و األشتراك بين يسم صاه الماتمت و أيسام الكليه المختلفه وما بين الكليات األخرى بالاامعه
.
 -9أن ياترم الباحث يواعد أخالييات الباث و القواعد العلمىه المعروفة
 -11تشايت و دعم الباحثين بالقسم بكل ما يتأن به القسم من دعم علم و مادى ومعنوى و تشاعيهم لنشر
أبااثهم بدوريات عالميه و ذات معامل تأثير عالم .
 -11ضرورة االهتمام باالوتخدام األمثل لما هو متاح من تكنولوجيا حديثة وأجهزة مستخدمة ف ماال
التمريض

تطوير إمكانيات البحث العلمى للقسم :
 .1أعداد ياعده بيانات لألبااث و الروائل المنشوره بالقسم ماليا و عالميا
 .2أنشاء لانه الباث العلم لمتابعه تطبيع وتنفيذ مخرجات الباوث للقسم
 .3تاليل و تقييم أبااث الماجستير و الدكتوراه و األبااث العلميه ف الفتره السابقه لقياس مردودها عل
الماتمت
 .4تشايت أعضاء هيئة التدريس للتقدم لاوائز الاامعة التقديرية والتشايعية.
 .5تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل دورات منتظمة ف أولوب معداد األبااث العلمية
وأخاليياتها و اإلحصاء الطب

و كيف يه أوتخدام التكنولايا ف

الباوث و كل ما هو جديد ف

تخصص

تمريض صاه الماتمت و المشاركه مت وحده التدريب بالكليه للتنسيع مت القسم لتنفيذ هذه الدورات .
 .6اعطاء ندوات وورش عمل العضاء هيئة التدريس و الهيئه المعاونه عن كل المستادات ف علم تمريض
صاه الماتمت و كيفيه األوتفاده بها ف الباث العلم .
 .7ميااد وبل وينوات لتشايت األفراد والمؤوسات عل دعم وتمويل المشاريت الباثية بما يعزز دور الاامعة.
 .8تشايت طلبه البكا لريوس الملتاقين بماده تمريض صاه الماتمت بالقيام بمشاريت باثيه مبتكره وتشايعهم
باألشتراك بها ف المؤتمرات العلميه الماليه و العالميه .

أوال :رسالة القسم-:
الروالة االواوية للقسم ه تقديم برنامج تعليم ذا جودة عالية يتيح للخريج والخرياة اكتساب المعارف والمهارات
والتقنيات االواوية ف تمريض صاة الماتمت والت ياتاجونها ليصباوا ممرضيين متخصصين ومؤهلين لمواصلة
التقدم واالرتقاء بصاة االورة والماتمت.

ثانيا  :رؤية القسم-:
يمتلك يسم تمريض صاة الماتمت االمكانات الت تؤهل اعضائه لتاقيع التميز ف تقديم برامج البكالوريوس
والدراوات العليا ف ماال صاة الماتمت وذلك لتخريج ممرضات وممرضيين ذو كفاءة عالية يساعدوا عل تعزيز
االرتقاء بصاة الماتمت ويادرات عل المنافسة ف عصر التقدم ف مماروات التمريض ماليا وعالميا.

ثالثا :االهداف اإلستراتجية للقسم-:
 اعداد ممرضيين وممرضات ذو كفاؤة عالية ف رعاية الماتمت حسب المعايير االكاديمية ف ماال صاة
الماتمت لتقديم رعاية صاية متكاملة ودييقة لالفراد والاماعات .

 تطوير مهارات حل المشكالت الصاية والمعضالت المتعددة االبعاد والت تمكن الطلبة من االدراك والتاليل
والتفسير البناء الحتياجات الماتمت.


تطوير مهارات التعلم المستمرالشخص والمهن من خالل مسايرة  -التقدم السريت للعلم والمعرفة.

 تشايت تطبيع المشاريت واالبااث الت اواوها الاالة الصاية للسكان والماتمت وتوجيه النتائج الخاصة بها
لالرتقاء بصاة الماتمت.

رابعا:الخطة التنفيذية لقسم تمريض صحة المجتمع عن 8188/8112
فتره التنفيذ

المخرجات /
العائد

مؤشرات متابعه األداء
 /النجاح

المسئوليه
عن التنفيذ

1

التوعية
 روائل
الصاية ف
علميه (
ماال الصاة ماجستير،
االناابية
دكتوراه)،
 مشاريت
باثيه
عن الصاه
األناابيه لهيئه
التمريض و
للماتمت
 دورات
تدريبية
لتطويرالمهارا
ت العضاء
هيئة التدريس

برنامج
ارشادى
ابااث
منشورة
روائل
علمية
(ماجستير و
دكتوراه) ف
ماالت
علميه
ماليه و
عالميه

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه
ابااث منشورة
بالماالت والمؤتمرات
المالية والعالمية

أعضاء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة
وطالب
الدراوات
العليا بقسم
تمريض
صاه
الماتمت

8112

2

علمية ابااث
روائل
التوعية
و منشورة
الصاية ف (ماجستير
روائل
ماال صاة دكتوراه)
علمية
الطفل
(ماجستير و
دكتوراه)

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه

أعضاء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة
وطالب
الدراوات
العليا بقسم
تمريض
صاه
الماتمت

8112

818
8

3

تقارير المتابعه السنويه
روائل
روائل علمية
التوعية
للروائل الاامعيه
علمية
الصاية ف (ماجستير و
(ماجستير و معدل أنااز االبرامج
ماال مكافاة دكتوراه)
التدريبية بالنسبه
دكتوراه)
عل العاملين
العدوى
ابااث لتاقيع األهداف
ف مراكز صاه و
المرجوه من
األوره و عيادات منشورة
يياس مردود البرامج
برنامج
المدارس عن
الصاية من المستفيدين
مكافاه العدوى تدريب
من الخدمه

أعضاء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة
وطالب
الدراوات
العليا بقسم
تمريض
صاه
الماتمت

8112

818
8

4

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه
معدل أنااز البرامج
الصاية بالنسبه لتاقيع
األهداف المرجوه من
يياس مردود البرامج
الصاية من المستفيدين

أعضاء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة
وطالب
الدراوات
العليا بقسم

8112

818
8

األهداف

التوعية
الصاية ف
ماال
االمراه
المزمنة

األنشطه

مشاريت باثيه
ندوات صايه
عن األمراه
األكثر شيوعا ف
الماتمت لهيئه
التمريض

روائل
علمية
(ماجستير و
دكتوراه)
أبااث
منشورة
برنامج
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البدايه

النها
يه
818
8

تدريب
 5التوعية
الصاية ف
ماال صاة
البيئة

6

7

8112

818
8

يسم
تمريض
صاه
الماتمت

2118

212
2

8112

ا
818
8

2118

212
2

روائل علميه (
ماجستير ،
دكتوراه)،
مشاريت باثيه
عن صاه البيئه
للماتمت

روائل
علمية
(ماجستير و
دكتوراه)
أبااث
منشورة
برنامج
تدريب

الكشف
برامج توعويه
عن
المبكر
للكشف المبكر
أورام الثدى
عن األورام
لاميت فئات
الماتمت
عمل منشورات
للتوعيه بكيفيه
الويايه من
المره
الرعاية
روائل علميه (
المنزلية
ماجستير و

روائل
علمية
(ماجستير و
دكتوراه)
أبااث
منشورة
برنامج
تدريب

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه
معدل أنااز ا البرامج
الصاية بالنسبه لتاقيع
األهداف المرجوه من
يياس مردود البرامج
الصاية من المستفيدين
من الخدمه

روائل
علمية
(ماجستير و
دكتوراه)
أبااث
منشورة
برنامج
تدريب

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه
معدل أنااز البرامج
الصاية بالنسبه لتاقيع
األهداف المرجوه من
يياس مردود البرامج
الصاية من المستفيدين
من الخدمه

يسم
تمريض
صاه
الماتمت

روائل
علمية
(ماجستير و
دكتوراه)
أبااث
منشورة
برنامج
تدريب

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه
معدل أنااز ا البرامج
الصاية بالنسبه لتاقيع
األهداف المرجوه من
يياس مردود البرامج
الصاية من المستفيدين
من الخدمه

يسم
تمريض
صاه
الماتمت

دكتوراه)
دورات تدريبيه
لألفراد الماتمت
لنشر اواويات
الرعايه المنزليه
مت يسم تمريض
المسنسن لهيئه
التمريض
8

من الخدمه

تمريض
صاه
الماتمت

الصاة
المهنية

برامج توعويه
للتوعيه عن
الصاة المهنية

تقارير المتابعه السنويه
للروائل الاامعيه
معدل أنااز البرامج
الصاية بالنسبه لتاقيع
األهداف المرجوه من
يياس مردود البرامج
الصاية من المستفيدين
من الخدمه
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أعضاء هيئة
التدريس
والهيئة
المعاونة
وطالب
الدراوات
العليا بقسم
تمريض
صاه
الماتمت

خامسا :الخطة التنفيذية لقسم تمريض صحة المجتمع المشتركة بين االقسام المختلفة
عن 8188/8112
األهداف
 -9الصاة
االناابية

المخرجات /
األنشطة
االقسام المنفذة
العائد
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك مع ابحاث للتوعية بالصحة برنامج ارشادى
ابحاث منشورة
االنجابية
قسم تمريض النسا

 -11صاة
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك مع رسائل علمية (ماجستير و ابحاث منشورة
الطفل
رسائل علمية
دكتوراه)
قسم تمريض االطفال
و
(ماجستير
دكتوراه)
 -11مكافاة
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك رسائل علمية (ماجستير و ابحاث منشورةالعدوى
برنامج تدريبى
دكتوراه)
مع قسم تمريض العناية الحرجة
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك ابحاث علميةمع قسم تعليم التمريض
 -12الرعاية
ابحاث منشورة
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك مع ابحاث علمية
الصاية
رسائل علمية (ماجستير و برنامج تدريبى
قسم تعليم التمريض
لالمراه  -قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك دكتوراه)
المزمنة
مع قسم تمريض المسنين
 -13صاة
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك ندوات للتوعية بالبيئة و ابحاث منشورةالبيئة
ملوثاتها و اثرها على الصحة
مع قسم تعليم التمريض
العامة
 -14الكشف
قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك مع رسائل علمية (ماجستير و ابحاث منشورة
برنامج تدريبى
دكتوراه)
المبكر عن قسم تمريض النسا
أورام
ابحاث علمية
الثدى
 -15الرعاية
ابحاث منشورة
 قسم تمريض صحة المجتمع باالشتراك ابحاث علميةالمنزلية
رسائل علمية (ماجستير و رسائل علمية
مع قسم تمريض المسنين
و
(ماجستير
دكتوراه)
دكتوراه)

د /عبير عبد العزيز مدين

رئيس القسم :
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-7
كلية التمريض
جامعة دمنهور
قسم تمريض المسنين

خالل الفترة من 8188-8112
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مقدمة
يعد قسم تمريض المسنين من األقسام ذات التخص

الدقيق و الجديد الذى يهدف الى

دراسة مرحلة كبر السن وما يصاحبها من تغيرات طبيعية ومشاكل صحية و كيفية التعامل
معها وذلك الشباص احتياجات كبار السن و تلبية متطلبات المجتمع المعرفية و السلوكية عن
كبار السن التى تمكنهم من تقديم العناية المثلى لذويهم من أفراد المجتمع.

رؤية القسم:
أن يكون القسم له القدرة على امداد طالب البكالوريوس بالمعلومات و المهارات
الآلزمة لتقديم الرعاية الشاملة لكبار السن و تفعيل الشراكة مع المؤسسات المختصة
بالعناية بكبار السن لرفع الوعى العام عن كبار السن و تغيير الخرافات المصاحبة
لمرحلة كبر السن لدى أفراد المجتمع.

رسالة القسم:
يتطلع قسم تمريض المسنين الى اعداد خريجين متخصصين فى العناية بكبار السن و
لديهم القدرة على التعامل مع التغيرات الطبيعية الجسمانية و النفسية و االجتماعية المصاحبة
لمرحلة كبر السن واألمراض المصاحبة لهذه المرحلة فى مختلف أماكن الرعاية بكبار السن
و ذلك لتلبية احتياجات المجتمع و لمواكبة سوق العمل .

األهداف االستراتيجية للقسم:
يهدف قسم تمريض المسنين لتحقيق األهداف التالية خالل الخمس سنوات القادمة
 اعداد خريج مؤهل للتعامل مع احتياجات كبار السن بالمجتمع.
 تدريب القائمين على رعاية المسنين من أفراد المجتمع لزيادة قدرتهم على العناية بكبار
السن.
 ربط أعضاء قسم تمريض المسنين بالمسئولين المختصين برعاية كبار السن بالمجتمع .
 تنمية قدرات و مهارات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.
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األهداف السترايجية الخاصة بخطة البحث العلمى


اعداد بحوث علمية و عملية تخدم مجال العناية بالمسنين



تشجيع إنتاج أبحاث علمية مبتكرة لتلبية احتياجات المجتمع.



التأكد من تطبيق أبحاث القسم فى المجاالت العملية بالمجتمع.



تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم اقليميا و دوليا .



اعطـ ــاء الفرصـ ــة ألعض ـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس لالش ـ ــتراك فـ ــى المـ ــؤتمرات المحلي ـ ــة و
العالمية.
األنشطة المطلوبة

المجال البحثى

المخرجات

االرتقاء بصاة

روائل

رسائل علمية ماجستير و

ماجستير

دكتوراه:

مؤشرات

المسئول

القياس
-

المسن
-

روائل

-

دكتوراه

للمسن و كيفية اشباعها.
-

-

دراوة االحتياجات المختلفة
التعرف عل المنظور

باوث

الثقاف و االجتماع

منشورة

للمسنين ف الصاة و
المره.

-

كتيبات

-

تثقيفية
للمسن

دراوة المشكالت
الفسيولوجية للمسنين.

-

دراوة االنواع المختلفة

(كتيب

لالعاية و العوامل المؤثرة

لتعليم

عليها.

المسن

 -دراوات لتطبيع برامج

مختلف

تثقيفية و تأهيلية للمسن.
دراوة العوامل البيئية

أنواع

-

األنشطة

الداخلية و الخارجية الت تؤثر

الرياضية

عل والمة المسن.
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الفترة
الزمنية

تقارير

يسم

-2118

المشرفين

تمريض

2122

المسنين

الت تاافظ

 -تعليم المسن مختلف أنواع

عل

األنشطة الت تاافظ عل حيويته

حيويته و

و نشاطه و اوتقالليته.

نشاطه و

 -برامج لتثقيف الفريع الطب

اوتقالليته)

و مقدم الرعاية و األيارب عن
صاة المسن.
 دراوات لتطبيع برامجغذائية معينة للمسنين.
 دراوة الدراك المسنينللعوامل المرتبطة باألمراه
األكثر شيوعا مت تقدم السن و
كيفية تفاديها.
العوامل المرتبطة بالسمنة عند
المسنين و كيفية تفاديها.
عناوين األبحاث:
 دراوة مدى انتشار و العواملالمرتبطة بالتبول الالرادى عند
السيدات المسنات.
ندوات عن:

دليل ارشادى

التغذية السليمة للمسنين.

عن والمة

والمة بيئة المسن.

المسن داخل و

التغيرات التابعة للشيخوخة و

خارج منزله و

كيفية التكيف معها.

ايضا لمقدم

التأهيل الارك و النفس

الرعاية و

للمسن.

األيارب و

التطعيمات المتاحة لكبار السن

الفريع الصا

للوياية من األمراه و رفت

عن االرتقاء

مستوى المناعة.

بصاة المسن.

التاكم ف العدوى المكتسبة ف
المستشفيات.
دورات تدريبية:
تدريب الفريع الطب عل كيفية
التعامل مت المسنين.
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تدريب المسن عل األنشطة
الرياضية المختلفة لتاسين
الصاة.
تدريب أفراد األورة عل العناية
بالمسن.
الوع الصا و االرشادات
الصاية و التثقيف لالرتقاء
بالصاة.
حمالت توعية :
االكتشاف المبكر لمختلف
األمراه.
رفت الوع عند المسن عن
اوتخدام األدوية.
رفت وع المسنين عن الخدمات
الماتمعية المتاحة لهم من دور
مسنين و دور رعاية صاية.
االرتقاء بالصاة

-

النفسية و

روائل

رسائل علمية ماجستير و

ماجستير

دكتوراه:

االجتماعية لكبار
السن

-

روائل

-

دكتوراه

النوم عند كبار السن.
-

باوث يابلة
للتطبيع

اتأثير القلع و االكتئاب
النفس عل نمط الاياة عند
المسنين.

-

كتيبات

-

المشرفين

تمريض

2122

تقييم العوامل النفسية و
االجتماعية و اضطرابات

-

تقارير

يسم

-2118

دراوات لتطبيع أدلة

تثقيفية

ارشادية عالمية أو برامج

للمسن عن

لتاسين الصاة النفسية.
دراوة التخوفات المتعلقة

كيفية

-

التواصل

باياة المسن مثل فقدان الوظيفة

االجتماع

الدخل-الصدياء-الصاة-الاياة. تقديم برامج لتاقيعالتواصل االجتماع .
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المسنين
نشر األبااث

عناوين األبحاث:
 التغيرات المصاحبة للتقدم فالسن ف دورة النوم لدى كبار
السن و تأثيرها عليه.
ندوات عن:
النوم عند كبار السن.
معويات التواصل االجتماع مت
كبالر السن و كيفية حلولها
كيفية تعامل المسن مت التغيرات
االجتماعية الت تطرأ عليه مت
تقدم العمر
دليل ارشادى
لتاسين الصاة

دورات تدريبية:

النفسية للمسن.

مشكالت المسن النفسية و
االجتماعية و حلولها.
طرا االتصال مت كبار السن.
كيفية التعامل مت اضطرابات
النوم مت تقدم السن.

االرتقاء

-

بالرعاية

روائل

رسائل علمية ماجستير و

تقارير

يسم

-2118

ماجستير

دكتوراه:

المشرفين

تمريض

2122

التمريضية
المقدمة للمسن.

نشر األبااث المسنين
-

روائل

-

دكتوراه

تقييم معلومات و مماروات
عن مختلف األمراه
المزمنة .

-

باوث يابلة

-

للتطبيع

تقييم العوامل الت تؤثر
عل العناية المقدمة للمسن
الذى يعان من المره

-

كتيبات
تثقيفية

المزمن .
-

تقييم مماروات و معلومات

للمسنين و

مقدم العناية و الفريع

ذويهم عن

الصا عن األمراه

مختلف

المزمنة لدى المسنين و

األمراه

التغيرات الطبيعية المختلفة
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الناتاة عن التقدم ف العمر.

المزمنة .
-

دراوة لنسبة حدوث بعض

دليل ارشادى

األمراه المزمنة وأوبابها

للفريع الطب

و خصائصها و تأثيرها

للعناية بالمسن

عل النمط الايات لكبار

ف مختلف أنواع

السن مثل:
 -أمراه العيون

المراه

-

المزمنة.

الشائعة عند المسنين.
 مره الداءالسكرى لدى كبار السن و
مضاعفاته.
 أمراه المناعةلدى كبار السن و العوامل
المؤثرة عليها.
 دراوة معويات طلب الرعايةالصاية للتبول الالرادى عند
المسنين.
جودة الاياة للمسنين المصابينبأمراه مزمنة.
 رعاية األلم للمسنين المصابينباألورام.
عناوين األبحاث:
 مدى التزام المسنين المصابينباالمراه المزمنة.

التقنيات

-

التكنولوجية

روائل

رسائل علمية ماجستير و

ماجستير

دكتوراه:

الاديثة ف
الرعاية

-

التمريضية

روائل

العالج بالليزر و تطبيقاته و

دكتوراه

المسنين

-

المسنين
-

المسنين
معلومات و

المشرفين

تمريض

2122

مدى فاعليته ف عالج

لألمراه
المختلفة عند

تقارير

يسم

-2118

كتيبات

.

تثقيفية
-

روائل

رسائل علمية ماجستير و
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-

تقارير

ماجستير

مهارات العاملين
ف الماال
الصا

دكتوراه:
-

-

المشر
فين

تقييم معلومات و مماروات

روائل

مقدم الرعاية الصاية

دكتوراه

بدور المسنين تااه المسنين- .

األبااث

ندوات:
-

نشر

كتيبات

برامج توعية لمقدم الرعاية

تثقيفية

الصاية للمسنين.

-

االتااهات الاديثة ف

تقييم
الندوات

المماروات التمريضية القائمة
عل الدليل العلم لألمراه
الشائعة عند كبار السن لمقدم
الرعاية الصاية بدور المسنين.
تطبيع نظام

-

الاودة الشاملة

روائل

رسائل علمية ماجستير و

ماجستير

دكتوراه:

المشر

وضت طرا المرايبة /امتابعة /و

فين

ف الرعاية
الصاية /

-

التمريضية

روائل

التقويم

دكتوراه

وضت بروتوكول للرعاية

للمسنين

-

-

التمريضية
-

أبااث

وضت معايير الرعاية التمريضية

منشورة

لرفت جودة األداء التمريض

كتيبات

الطرا المختلفة لتطبيع الاودة

تثقيفية

الشاملة ف القطاع الصا
التدريب و تنمية المهارات للنظام
الغذائ المقرر
المعويات الت تمنت االلتزام
بالعالج الدوائ المقررلدى
المسنين المصابين بأمراه
مزمنة.
ندوات
-

مشكالت الاهاز الهضم و
الاركة الشائعة عند كبار
السن و كيفية التغلب عليها.

-

نشر
األبااث

ندوات و كتيبات تثقيفية
-

تقارير

حياة أفضل لمرض
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-

تقييم
الندوات

المسنين المصابين
باألمراه المزمنة.
-

األمراه األكثر شيوعا مت
تقدم العمر و كيفية العالج.

الطب البديل و

-

التكميل ف

روائل

رسائل علمية ماجستير و

ماجستير

دكتوراه:

المشر

عالج األلم لدى المسنين

فين

الرعاية
التمريضية

-

للمسنين

روائل
دكتوراه

عناوين بحوث:
مدى فاعلية اوتخدام الطب

-

-

تقارير

أبااث

البديل لتاسين وظائف األعضاء

منشورة

لدى كبار السن.

-

نشر
األبااث

ندوات:
الرعاية

-

التمريضية

كتيبات

تاسين وظيفة األعضاء و نوعية -

تقييم

تثقيفية

الاياة للمرض بأمراه مزمنة.

الندوات

روائل

رسائل علمية ماجستير و

ماجستير

دكتوراه:

الخاصة بالعالج
الدوائ للمسنين

-

روائل

المشر

األعراه الاانبية لألدوية

دكتوراه

-

أبااث

-

منشورة

فين

لدى المسنين
التفاعل الدوائ – الدوائ
لكبار السن

-

-

تقارير

-

التفاعل الدوائ  -الغذائ

نشر
األبااث

لكبار السن
ندوات و كتيبات تثقيفية:

-

كتيبات

 -األعراه الاانبية لألدوية و

تثقيفية

كيفية تانبها

-

تقييم
الندوات

 التفاعل الدوائ – الدوائلكبار السن
التفاعل الدوائ  -الغذائ لكبار
السن.

آليات متابعة الخطة التنفيذية للبحث العلمى لقسم تمريض المسنين
-

متابعة انعقاد لانة الباث العلم و عمل آليات لتطبيقها.
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-

وضت معايير للتقييم لتاديد ما تم اناازه بالخطة الباثيه ف خالل الفترة الزمنية الماددة .

-

تاديد المعويات الت تاول دون تنفيذ األبااث العلمية و مااولة التغلب عليها.
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-8

الخطة البحثية
لقسم إدارة التمريض
8188-8102
كلية التمريض -جامعة دمنهور
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الخطة البحثية لقسم إدارة التمريض
مقدمة:
تم تحديث خطة البحث العلمى لقسم إدارة التمريض بناءا على تحليل الوضع بالنسبة
للبحث العلمى للقسم و ذلك لبدء الدراسات العليا (دبلوم ،ماجيستير ،و دكتوراه) حيث تم
اعتمادها بتاريخ  ۲۰۲٦/۲/٧من المجلس األعلى للجامعات وبناءا على ذلك تم ربط خطة
البحث العلمى بالخطة االستراتيجية للكلية والتحليل البيئى للكلية وتحليل الفجوة.

فريق إعداد الخطة البحثية للقسم:
تشكيل فريق إعداد الخطة البحثية للقسم من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة
التمريض
لجنة مراجعة الخطة البحثية للقسم:
أ.م.د /ريم مبروك عبد الرحمن

رئيسا

أ.د /نعمات محمد السيد

عضوا

أ.م.د /يلدز خيرى زين الدين

عضوا

أ.م.د /نيفين حسن عبد العال

عضوا

د /نشوة حسين الديب

عضوا

د /وفاء حسن مصطفى

عضوا

د/غادة سمير الحصيوى

عضوا

د /ميرفت عبد المنعم نعمان

عضوا
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قسم إدارة التمريض
رؤية القسم:
أن يكون يسم مدارة التمريض هو مركز التميز في معداد مشرفات /مشرفين التمريض
مت القيادة والقدرات اإلدارية في دمج وتقديم رعاية المرض الرحيمة.

رسالة القسم:
معداد ممرضات /ممرضين مختصين يادرين عل تلبية احتياجات الرعاية الصاية
للماتمت ضمن المعايير الدولية للتعليم التمريضي من خالل توفير مماروة التمريض
الفعالة واآلمنة والمختصة.
األهداف اإلستراتيجية للقسم :











تطبيع اوتراتيايات التدريس المبتكرة ودماها مت التكنولوجيا التي تعزز نتائج تعلم
طالب مدارة التمريض ألفضل مستوى فضال عن التعلم مدى الاياة.
المشاركة في معداد الخرياين الذين لديهم معرفة و مهارات آمنة ومختصة ضمنا
لادود األخاليية المناوبة.
دعم تعزيزالمهارات السريرية في الطالب من المهارات األواوية مل المتقدمة مت
األخذ باالعتبار والمة المرض .
تافيزالطالب لتصبح مشرفات /مشرفين التمريض لديهم دوافت ذاتية مت ومات
التفكير النقدي و الاكم السريري ويدرات القيادة.
تعزيز التطوير المهني من خالل التعليم التمريضي المستمر و أنشطة الباث.
المساهمة في خطط كلية  /جامعة  /وزارة الصاة للتعليم المستمر المتعلقة بكفاءة
المهارات السريرية لتاسين نوعية الرعاية التمريضية من خل التطوير أعضاء هيئة
التدريس والكفاءة التمريضية للمماروة اآلمنة.
المساهمة الفعالة في الخطط التطويرية لكلية التمريض بما في ذلك مهارات
التمريض اإلدارية و التنفذية لتكون مركز التميز عل المستوى الوطني و اإليليمي و
الدولي.
تمديد الخدمات للماتمت من أجل تاقيع أوالافاظ علی أواوتعادة جودة الخدمات
الصاية للناس من خالل تقييم الصاة و اوتقصاءات المتابعة.
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األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالخطة:
المهارات

 .1تاسين و تطوير جودة أداء أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم ف
اإلدارية مت وضت معايير لاودة األداء.
 .2تاسين و تطوير جودة أداء الفريع التمريض ف المهارات اإلدارية مت وضت
معايير لاودة األداء.
 .3تاسين جودة الرعاية الصاية ف المنشآت الصاية.
 .4نظام مدارة األزمات والكوارث ف مستشفيات البايرة.
 .5االرتقاء بمنظومة الدراوات العليا والباث العلم لدعم التنمية المستدامة.
 .6اإلهتمام بالتدريب الميدان إلعداد الطالب لسوا العمل.
 .7تطوير المقررات و البرامج الدراوية لمرحلت البكالوريوس والدراوات العليا
ومنشاء برامج جديدة متفاعلة مت احتياجات األطراف المعنية وووا العمل.
 .8تدعيم اوتخدام تكنولوجيا التعليم ف العملية التعليمية.
 .9تفعيل وعقد اتفاييات للعاليات الثقافية مت المؤوسات التعليمية و الباثية إلنشاء
برامج مشتركة عل مستوى مرحلت البكالوريوس و الدراوات العليا.
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الخطة التنفيذية للخطة البحثية:
البحث العلمى
الهدف

8112

30

8112

ميااد دعم لانة أخالييات
الباث العلم .

وضت نظام لتسويع نتائج األبااث وجود اتفاييات
باثية مت
واإلعالن عنها خاصة األبااث
ذات الاانب التطبيق الذى يساهم مؤوسات
علمية و خدمية
ف خدمة الماتمت.
بالماتمت.
أعضاء هيئة
وجود أبااث
تكريم الباحثين الذين ويتم تطبيع
التدريس والهيئة
تطبيقية تفيد
أو مساهمة نتائج أبااثهم ف
تطوير المقررات الدراوية و خدمة العملية التعلمية .المعاونة بالقسم
الماتمت.
أعضاء هيئة
أبااث علمية
 تدريب فريع لانة أخالييات
الباث العلم .
التدريس بالقسم
مقبولة للنشر
بدليل
اللانة
عمل
 نشر آليات
الدول و ياقع
طالب الدراوات العليا و
معايير
الصفاة االلكترونية.
أخالييات
الباث.

8181

ميااد آلية لالوتفادة من نتائج
الباث العلم ف تطوير
المقررات الدراوية.

أعضاء هيئة
التدريس بالقسم

√

√

8188
8181

توافر آلية لتسويع األبااث ف
المؤوسات الخدمية.

االنشطة

المخرجات

المسئول عن
التنفيذ

االطار الزمنى

الفئه
المستهدفه

مؤشرات النجاح

√

√ المنشأت
الصاية

تفعيل بروتوكوالت
التعاون لتطبيع االبااث
ف الماتمت

√

√ طالب
الدراوات
العليا

تطوير المقرارات
الدراوية بإضافة أجزاء
من نتائج الباث العلم

طالب
الدراوات
العليا

وضت آلية لعمل اللانة.

التمويل المطلوب

الهدف

8112



الخطة التنفذية الخاصة بالبحث العلمى:
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8112



8181



بعد تاميت
االوتبيانات من
الطالب
عنأراءهم عن
العملية التعليمية 
ويتم تاليل
االوتبيانات
محصائيا
باوتخدام برنامج
SPSS
يتم تاليل النتائج
لمعرفة نسب
أراء الطالب و
االوتفادة منها ف
خطط التاسين و
التعزيز.
المراجعة
الدورية لنظم
التقويم.
المراجعة
الدورية للبرامج
و المقررات.
يياس أراء طالب
الدراوات العليا.

8181





وجود ييم و أعضاء
دالالت
هيئة
عن
محصائية
التدريس و
أراءالطل ب .الهيئه
وجود خطط
المعاونة
تاسين و
بالقسم
تعزيز بناء
عل
احتياجات
الطالب
الفعلية.

8188

اوتكمال
اوتبيان أراء
الطالب و
االوتفادة
منه.

االنشطة



المخرجات

المسئول
عن
التنفيذ

االطار الزمنى

√

√

√

√

الفئه
المستهدفه

مؤشرات
النجاح

طالب
الدراوات
العليا

وجود
تقرير عن
أراء
طالب
الدراوات
العليا

التمويل
المطلوب

الهدف
 -0تحسين و
تطوير جودة
أداء أعضاء
هيئة التدريس
و معاونيهم
فى المهارات
اإلدارية مع
وضع معايير
لجودة األداء
 -8تحسين و
تطوير جودة
أداء الفريق
التمريضى فى
المهارات
اإلدارية مع
وضع معايير
لجودة األداء
 -3تحسين
جودة الرعاية
الصحية فى
المنشآت
الصحية

-4نظام إدارة
األزمات
والكوارث فى
مستشفيات
محافظة
البحيرة

المخرجات
 أبحاث منشورة فى
مجاالت متخصصة.
تدريبى
 برنامج
مهارات
لتطوير
هيئة
أعضاء
التدريس اإلدارية.
 دليل إرشادى لمعايير
أداء أعضاء هيئة
التدريس.

مؤشرات متابعة
األداء

األنشطة
علمية
 رسائل
ماجسيير ودكتوراة).
 دورات تدريبية لتطوير
اإلدارية
المهارات
ألعضاء هيئة التدريس.

(

 تقارير المتابعة أعضاء هيئة من يناير 2118
التدريس
السنوية
حتى ديسمبر 2122
بالقسم
للرسائل
الجامعية.
إنجاز
 معدل
الدورات
التدريبة بالنسبة
إلى مدة تنفيذ
الهدف.

(

 تقارير المتابعة
السنوية للرسائل
الجامعية.
إنجاز
 معدل
الدورات التدريبة
بالنسبة إلى مدة
تنفيذ الهدف.

علمية
 رسائل
ماجسيير ودكتوراة).
 دورات تدريبية لتطوير
اإلدارية
المهارات
الفريق التمريضى.

 أبحاث منشورة فى
مجاالت متخصصة.
تدريبى
 برنامج
مهارات
لتطوير
الفريق التمريضى
اإلدارية.
 دليل إرشادى لمعايير
الفريق
أداء
التمريضى.
(
علمية
 دليل إرشادى لجودة  رسائل
ماجسيير ودكتوراة).
الرعاية الصحية.
 أبحاث منشورة فى دورات تدريبية عن جودة
مجاالت متخصصة .األداء الفريق التمريضى.
تدريبى
 برنامج
لتحسين جودة األداء
للفريق التمريضى.
علمية
 دليل إرشادى ل نظام  رسائل
األزمات
إدارة
ماجسيير ودكتوراة).
.
وارث
والك
دورات تدريبية عن نظام
 أبحاث منشورة فى إدارة األزمات والكوارث.
مجاالت متخصصة.
تدريبى
 برنامج
معلومات
لتحسين
الفريق التمريضى
نظام إدارة
عن
األزمات والكوارث.

(
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المسئول
عن التنفيذ

فترة التنفيذ

أعضاء هيئة من يناير 2118
التدريس
حتى ديسمبر 2122
والهيئه
المعاونة
بالقسم

 تقارير المتابعة أعضاء هيئة من يناير 2118
السنوية للرسائل التدريس
حتى ديسمبر 2122
بالقسم
الجامعية.
إنجاز
 معدل
الدورات التدريبة
بالنسبة إلى مدة
تنفيذ الهدف.
 تقارير المتابعة أعضاء هيئة من يناير 2118
التدريس
السنوية
حتى ديسمبر 2122
بالقسم
للرسائل
الجامعية.
إنجاز
 معدل
الدورات
التدريبة بالنسبة
إلى مدة تنفيذ
الهدف.

الهدف

المخرجات

-5االرتقاء
بمنظومة
الدراسات العليا
والبحث العلمى
لدعم التنمية
المستدامة

 أبحاث منشورة فى
مجاالت متخصصة.
 دليل إرشادى لمعايير
العليا
االدراسات
والبحوث.
البحثية
 المشاريع
المشتركة المفعلة.
 مشاركة اعضاء هيئة
والهيئة
التدريس
في
المعاونة
المؤتمرات الدولية.

األنشطة

مؤشرات متابعة
األداء

 تنفيذ المعايير الخاصة
العليا
بالدراسات
والبحوث.
 تعديل سياسات القبول
الدراسية
والرسوم
اإلشراف
ونظام
األكاديمي بما يتفق مع
معايير الهيئة.
مشكالت
 تحديد
المجتمع وادراجها فى
أولويات البحث العلمي.
 تحفيز اعضاء هيئة
والهيئة
التدريس
المعاونة للمشاركة في
المؤتمرات الدولية.
المشاريع
 تشجيع
البحثية المشتركة.

 وجود المعايير أعضاء هيئة من يناير 2118
موثقة التدريس
المنفذه
حتى ديسمبر 2122
بالقسم
ومعتمدة.
لوائح
 وجود
بتلك
محدثة
السياسات معتمدة
.
 وجود خطة بحثية
موثقة
للقسم
ترتبط
ومعلنه
بالخطة البحثية
للكلية.
الخطة
 توافق
مع
البحثية
احتياجات
المجتمع ومشاكله
البيئية .
عدد
 مضاعفة
الندوات
والدورات
العمل
وورش
التى يقوم بها
القسم.
 زيادة معدالت
مشاركة أعضاء
التدريس
هيئة
فى
ومعاونيهم
المؤتمرات
الدولية.
قاعدة
 وجود
عن
بيانات
البحوث بالقسم.
عدد
 زيادة
المشاريع البحثية
المشتركة المفعلة.
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المسئول
عن التنفيذ

فترة التنفيذ

الهدف

المخرجات

-6اإلهتمام
بالتدريب
الميدانى إلعداد
الطالب لسوق
العمل.

برامج
 استحداث
وتدريبية
أكاديمية
للطالب تتوافق مع
سوق
متطلبات
العمل.
 تنوص األماكن التى
يتم فيها التدريب
الميدانى بما يتوافق
مع سوق العمل
وإحتياجات المجتمع.
 تأهيل أعضاء هيئة
والهيئة
التدريس
المعاونة للقدرة على
تمكين الطالب من
اإلستفادة من التدريب
الميدانى.

األنشطة

مؤشرات متابعة
األداء

المسئول
عن التنفيذ

 توافر أماكن مختلفة
تتوافق مع إحتياجات
التعليمية
الطالب
للتدريب الميدانى.
الفعالة
 المشاركة
المشترك
والتواصل
بين أماكن التدريب
والمؤسسة
الميدانى
التعليمية لزيادة القدرة
على إستفادة الطالب
من التدريب الميدانى.

 زياااااادة درجاااااة
رضااااااااااااااااااااااااااا
المسااتفيدين ماان
الباااااااااااااااااااارامج
التدريبية.
 إستحداث أماكن
جديدة للتدريب
الميدانى تتوافق
مع إحتياجات
العمل
سوق
ومتطلبات
المجتمع.

أعضاء هيئة من يناير 2118
التدريس و حتى ديسمبر 2122
الهيئة
المعاونه
بالقسم

34

فترة التنفيذ

الهدف

المخرجات

 -7تطوير
المقررات
والبرامج
الدراسية
لمرحلتى
البكالوريوس
او الدراسات
العليا وإنشاء
برامج جديدة
متفاعلة مع
احتياجات
األطراف
المعنية وسوق
العمل

 انشاء لجان لتحديد
الكتاب
معايير
وتقييم
الجامعى
إصداره مع وحدة
ضمان الجودة .
أكاديمية
 برامج
وتدريبية للطالب
تتوافق مع متطلبات
سوق العمل.

األنشطة










مؤشرات متابعة
األداء

انشاء لجان لتحديد
الكتاب
معايير
وتقييم
الجامعى
إصداره مع وحدة
ضمان الجودة .
برامج
استحداث
وتدريبية
أكاديمية
للطالب تتوافق مع
سوق
متطلبات
العمل.
تطبيق معايير إصدار
الكتاب الجامعي في
المعايير
ضوء
العلمية واألكاديمية
زيادة نسبة الكتب
المطابقة
الجامعية
للمعايير األكاديمية
الكتاب
لجودة
الجامعي بما ال يقل
عن .%71
 تحقيق معدل جيدمن رضا الطالب
عن الكتاب الجامعي
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المسئول
عن التنفيذ

فترة التنفيذ

كتاب أعضاء هيئة من يناير 2118
 وجود
جامعى يتفق التدريس
حتى ديسمبر 2122
مع المعاييير بالقسم
األكاديمية
التابعة لوحدة
ضمان الجودة.

الهدف
 -2تدعيم
استخدام
تكنولوجيا
التعليم فى
العملية
التعليمية.

المخرجات
 استراتيجيات
للتعلم
داعمة
االلكتروني لجذب
الطالب الوافدين
 وجود بنية تحتية
داعمة لتطبيق
التعلم االلكتروني
 رفع الكفاءة
ألعضاء هيئة
التدريس لتطبيق
نظام التعليم
اإللكترونى

األنشطة







مؤشرات متابعة
األداء

توفير بنية تحتية
داعمة لتطبيق التعلم
االلكتروني
تفعيل نظم التعليم
والتعلم االلكتروني
انتاج و اتاحة وتفعيل
مقررات الكترونية
توفير استراتيجيات
للتعلم
داعمة
لجذب
االلكتروني
الطالب الوافدين
تنمية الموارد البشرية
ورفع الكفاءة أعضاء
هيئة التدريس لتطبيق
التعليم
نظام
اإللكترونى
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وجود قاعات
خدمات الكترونية
مجهزة.
إنشاء المقررات
االلكترونية
االستعانة
بمقررات
الكترونية مدعمة
من المجلس
األعلى للجامعات
.
توافق عدد
المدرجات
والقاعات
الدراسية
والمعاملمع
المعايير
المرجعية القومية
وإمدادها
بالوسائل
التكنولوجية
والوسائل
التعليمية الحديثة.
زيادة كفاءة
أعضاء هيئة
التدريس

المسئول
عن التنفيذ

فترة التنفيذ

أعضاء هيئة
التدريس
بالقسم

من يناير 2118
حتى ديسمبر
2122

الهدف

المخرجات

 -2تفعيل و
عقد اتفاقيات
للعالقات
الثقافية مع
المؤسسات
التعليمية
والبحثية
إلنشاء برامج
مشتركة على
مستوى
مرحلتى
البكالوريوس و
الدراسات
العليا.

اإلتفاقيات
 إبرام
وبروتوكوالت
مع
الشراكة
المؤسسات النظيرة
المستوى
على
المحلى والدولى.
 المشاريع البحثية
المشتركة المفعلة.
 أبحاث منشورة فى
مجاالت
متخصصة.

مؤشرات متابعة
األداء

األنشطة
 تفعيل
البحثية
المفعلة.
 وجود أبحاث منشورة
مجاالت
فى
متخصصة.

المشاريع
المشتركة
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المسئول
عن التنفيذ

فترة التنفيذ

 إعتماد إتفاقيات أعضاء هيئة من يناير 2118
التدريس
الشراكة
حتى ديسمبر 2122
عدد بالقسم
 زيادة
المشاريع
البحثية
المشتركة
المفعلة

االتجاهات البحثية لقسم إدارة التمريض:
- Quality of nursing care.
- Work Environment
- Nurses’ Workload
- Patient’s safety
- Leadership
- Safety culture & climate
- Patient’s satisfaction
- Human Resources Management

آليات متابعة الخطة التنفيذية للبحث العلمى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

متابعة تعديل وياوات الدراوات العليا ف ضاوء معاايير الهيئاة القومياة لضامان جاودة
التعليم واالعتماد
لضمان اوتمرارية الخطه ياب ان تكون خطة القسم متوافقاة مات خطاة الكلياه و خطاة
الاامعه وتسهم في حل مشكالت الماتمت وتدعم التنمية المستدامة.
متابعااة تطااوير المكتبااة والمكتبااة الريميااة طبقااا لمعااايير الهيئااة القوميااة لضاامان جااودة
التعليم واالعتماد
متابعة تشكيل لانة أخالييات الباث العلمي وعمل آليات لتطبيقها
يااتم وضاات دلياال الدارة المخاااطر لضاامان تنفيااذ كافااة بنااود الخطااة واجااراء التعااديالت
الالزمة.
يتم وضت تقارير فنية دورية مما تم اناازه.
لضمان اوتمرارية الخطة يتم عقد اجتماعات دورية بين ممثلا القسام و وحادة ضامان
الاودة و ممثل المستفيدين من الخدمات الت يقدمها القسم.
المتابعااة ماان خااالل وحاادة ضاامان الاااودة للااادول الزمنااي للخطااة وميااااد حلااول بديلااة
للمخاطر و الصعوبات والمعويات التي تواجه الخطة.
تقسيم العمل و ترويخ مفاهيم العمل الاماعي من خالل اتباع اواليب منهاياة لتقسايم و
توزيت العمل عل أعضاء القسم بما يتناوب مت طبيعاة النشااط و ماا يتطلباه مان خبارة
ومهارات وعمل تقارير متابعة ربت ونوية.
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 .11وضاات منظومااة تقياايم تعتمااد عل ا مؤشاارات التقاادم و النااااح فااي باارامج التطااوير و
مؤشرات االناااز للوحادة القائماة والمسائولة عان التنفياذ و مادى االلتازام أو البعاد عان
مسار الخطة ومدى تاقيع األهداف االوتراتياة و التدخل السريت إلزالاة المعوياات و
تقديم الالول.
 .11تسااند بعااض االنشااطة الا جهااات خااارج الكليااة أو خبااراء ماان الاامعااة أثناااء عمليااة
التنفيذ وذلك للتأكد من حسن أداء مخرجات هذه االنشطة.
 .12يقترح أن تكون هناك متابعة لتوفير الموارد البشرية المطلوبة ،وكذلك متابعة لتاوفير
التدفقات النقدية المطلوبة للباث العلمي.

رئيس قسم إدارة التمريض
أ.م.د /ريم مبروك

كلية التمريض
جامعة دمنهور
قسم تعليم التمريض
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-9

الخطة البحثية لقسم تعليم التمريض
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الخطة البحثية لقسم تعليم تمريض
تحديث
مقدمه  :تم تحديث خطه البحث العلمى لقسم تعليم تمريض بعد عمل تحليل الوضع بالنسبه للبحث
العلمى للقسم و االستعداد لفتح الدراسات العليا بالقسم و المشاركة فى التدريس للدراسات العليا بقسمين
االدارة و صحة المجتمع فى العام الدراسى 8117-8116
وعلى ذلك تم عمل األتى :
فريق أعداد الخطه البحثيه للقسم :
لجنه مراجعه الخطه البحثيه للقسم :

يتكون من كل أعضاء مجلس القسم
أ.م.د عبير عبدالفتاح محمود
د.لوسى أحمد ابو العال
د.هالة عيد
د .دعاء على الدمرادش
د.سالى عبد الحميد فايد
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الخطة الباثية
يسم تعليم التمريض
2122-2118
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رؤية الكلية:
رسالة الكلية:
رؤية القسم:
رسالة القسم:
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تحديث الخطة البحثية لقسم تعليم التمريض -كلية التمريض -جامعة دمنهور
العوامل المؤثرة في صياغة الخطة:
تتنوع العوامل المؤثرة في معداد وصياغة الخطة الباثية لقسم تعليم التمريض حيث ترتبط بالوضت الراهن
والمستقبلي للكلية وكذلك مجراءات التنفيذ والمتابعة المتاحة
للخطة ،ومن هذا المنطلع فإن صياغة الخطة الاالية تتأثر بماموعة من العوامل الداخلية والخارجية نورد
:منها عل وبيل المثال
 .1تاقيع رؤية مصر  2131ف مااالت التعليم والباث العلم والصاة.
 .2مشاركة المستفيدين وأصااب المنفعة من داخل و خارج الكلية.
 .3درجة اوتيعاب فريع العمل المكلف بوضت الخطة لمفهوم الخطة والمام الفريع بوضت الكلية
ومواردها المتاحة حاليا واإلمكانيات المطلوبة
 .4التقدم الهائل في تكنولوجيا التعليم في الكليات المناظرة ماليا وعالميا
 .5التعرف عل اهم مااالت الباث المطلوبة ف المرحلة القادمة
 .6اوتيعاب الباحثين لدورهم ف الخطة الباثية وال ويما المشروعات الباثية.
 .7يطاعات الدولة الت ويتم التعامل معها.
:صياغة الخطة ما يلي
 .1المشاركة الفعالة واإلياابية للمستفيدين( الداخليين والخارجيين)في وضت الخطة
 .2مراعاة رؤية وروالة الكلية واهدافها اإلوتراتياية وكذلك احتياجات الماتمت والخطة الباثية
للكلية
 .3تاديد الفاوة بين الوضت الراهن والوضت المأمول ،والعمل عل ود الفاوة بين األداء الفعلي
وأهداف الاودة للوصول لألداء المتميز.
. .4تاديد العوائع و المخاطر وكيفية التغلب عليها.
 .5تاديد اإلطار الزمني لتنفيذ هذه الخطة.
 .6صياغة الخطة و تطويرها.
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 .7اعتماد الخطة بصورتها النهائية :بعد مراجعة الخطة بمعرفة فريع العمل المكلف بتلك المهمة ،
ومن ثم تم عره الخطة عل أصااب المنفعة لمراجعتها وتقييمها تمهيدا العتمادها والتصديع
عل تنفيذها
 .8آليات المراجعة و التاديث للخطة :تتم مراجعة الخطة كل خمس ونوات وووف تتبت الخطوات
التالية في متمام عمليات المتابعة وكذلك الويوف عل جودة المخرجات وهذه ووف تشتمل عل :
 االوتخدام األمثل ألدوات القياس واالوتمرار في عملية التقييم الذاتي اثنا تنفيذ مراحل الخطة.
 اعداد التقارير الدورية الخاصة باالنااز
 االوتعانة بالمراجعين النظراء وكذلك المقيمين الداخليين والخارجيين لكل من العمليات
والمخرجات.
 اوتخدام أواليب التغذية الراجعة في عمليات المتابعة من خالل اوتطالع آراء أصااب
المصلاة
 التعديل والتاديث للخطة عل فترات زمنية طبقا لما يستاد من تغيرات .
 متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية دوريا مت األيسام العلمية.
 .9آليات نشر الخطة:
حت يتم تاقيع أهداف خطة الباث العلمي ،ياب العمل عل نشرها بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بالقسم بهدف تعميم تلك األهداف بين الاميت ؛ لذا فإن آلية نشر الخطة ووف تتبت الخطوات التالية
:وذلك بعد اعتمادها والتصديع عليها
عره خطة الباث العلمي عل جميت األطراف المشاركة والمساهمة في وضت الخطة وذلك من خالل •
.ميامة ندوة يدع لاضورها جميت المستفيدين
.وضت نسخة من الخطة عل المويت اإللكتروني للكلية•
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الخطة التنفيذية للبحث العلمى لقسم تعليم
التمريض 8188-8102
رؤية القسم:
أن يصبح يسم تعليم التمريض رائدا في منح برامج مميزة في تعليم التمريض عل المستوي المالي
رسالة القسم:
منح برامج تعليمية يتم من خاللها تخريج معلمي تمريض ذو جدارات وممرضين ذوي احترافية يادرين علي مماروة األدوار المختلفة وكذلك تاسين
الصاة بالماتمت من خالل تعليم التمريض المتميز والباث العلمي والمماروة التطبيقية
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عناوين

فترة التنفيذ

روائل
مااالت

المخرجات/العائد

الباوث

األنشطة

مؤشرات

الماجستير

متابعة األداء

والدكتوراه

النقاط الباثية

الموجودة ف
هذا الماال
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بداية

نهاية

الخطة الخطة

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

1

التثقيف التثقيف

الصا

تقديم معلمين و معلمات تسايل

روائل وجود

للطفل يادرين عل تقديم تثقيف ماجستير

الصحى

للمراهقين
لبالغين
للمرأه
لكبار السن

صا

مالئم

تقارير

و المتابعة السنوية

تمريض مت

للروائل

االشتراك

بعد الاامعية وانااز

مت يسم

وفع

تمريض

للاالة دكتوراة و اوراا

الصاية للفرد والماتمت باثية

فيما

2122 2118

شخص

يسم تعليم

الدكتوراه الروائل

الادول الزمن
المطلوب
نشر

نتائج

للمرض

بمختلف

االبااث

الفئات

العمرية

والروائل العلمية

واالمراه الاادة

بمؤتمرات

والمزمنة.

وماالت دولية
ومالية

الظواهر السلوكية
الخطرة مثل ادمان
االنترنت-
اللوكيات الغذائية
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صاة
الماتمت

مااالت
الباوث

النقاط الباثية

المخرجات/ال
عائد

األنشطة

مؤشرات

عناوين روائل الماجستير

متابعة االداء

والدكتوراه الموجودة ف هذا
الماال
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فترة التنفيذ
بداية

نهاية

الخطة

الخطة

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

2

المناهج بناء وتصميم مناهج
التعليم ف ضوء بعض
االتااهات

الاديثة

واهمها

احتياجات

الماتمت

ومتطلبات

االعتماد

المؤوس

المال

والعالم
الباثية

والنتائج

والبرامج

وتطبيقاتها

ماليا

المناظرة

وايليميا وعالميا.

تطوير مناهج
تعليم التمريض
بالتخصصات
العلمية
المختلفة.
بمراحل االعداد
واالدارة
والتقويم
للبرامج.

تسايل روائل

وجود تقارير

ماجستير و المتابعة السنوية

ف

التعليم
المعايير

ضوء

دكتوراة و

للروائل

اوراا باثية

الاامعية

العلمية

فيما بعد وانااز الروائل
الدكتوراه

وفع الادول
الزمن
المطلوب
نشر نتائج
االبااث
والروائل
العلمية
بمؤتمرات
وماالت دولية
ومالية

القومية

والعالمية للتعليم
معداد وتصميم البرامج
لتنمية
والهوية

المواطنة
الثقافية
العربية

اعداد برنامج ارشادي
لرعاية

الطالب

الموهوبين والمتفويين

تمريض مت
االيسام

تطوير التعليم الاامع
تقويم وتطوير مناهج

2122 2118

شخص

يسم تعليم
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المختلفة.

عناوين

فترة التنفيذ

روائل
مااالت
الباوث

المخرجات/العائد
النقاط الباثية

األنشطة

مؤشرات
متابعة االداء

الماجستير
والدكتوراه

بداية

الموجودة

الخطة الخطة

ف هذا
الماال
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نهاية

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

3

تطوير
اوتراتيايات تأثير استخدام التقنيات
التعليم التربوية الحديثة فى اوتراتيايات تعليم
التمريض
تطوير التعليم
بالتخصصات
العلمية المختلفة.
تدريب وتأهيل معلمى
وفريق

التمريض

الرعاية التمريضية.

تسايل روائل

وجود تقارير

ماجستير و

المتابعة

تمريض مت

دكتوراة و

السنوية

االيسام

اوراا باثية

للروائل

العلمية

فيما بعد

الاامعية

المختلفة.

الدكتوراه

وانااز
الروائل وفع

فاعلية استخدام بعض

الادول الزمن

طرق وأساليب ونماذج

المطلوب

واستراتيجيات التدريس
الحديثة
المقررات

فى

تدريس
الدراسية
المختلفة.

وضت حلول للتغلب عل

2122 2118

شخص

يسم تعليم

نشر نتائج
االبااث
والروائل
العلمية
بمؤتمرات

مشكلة الكثافة العددية

وماالت دولية

للطالب

ومالية
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عناوين

فترة التنفيذ

روائل
مااالت
الباوث

المخرجا
النقاط الباثية

ت/العائد

مؤشرات

األنشطة

متابعة االداء

الماجستير
والدكتوراه

بداية

الموجودة

الخطة الخطة

ف هذا
الماال
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نهاية

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

4

تكنولوجيا توظيف

المستحدثات التكنولوجية
فى تدريس المواد الدراسية.

التعليم

تطبيقات تكنولوجية مختلفة وتأثيرها
على مهارات االبداص واالبتكار.
استخدام

تطبيقات

التواصل

تطوير
التعليم

تسايل روائل
ماجستير و

بناء

وتطوير

المتابعة السنوية

دعم دكتوراة و اوراا للروائل الاامعية
منظومة
باثية فيما بعد وانااز الروائل
االبتكار
وفع الادول
الدكتوراه
واوتشراف
الزمن المطلوب
المستقبل

االجتماعى بالتعليم.
برامج

وجود تقارير

نشر نتائج

الذكاء

االبااث

االصطناعى واإلبداص لدى طالب

والروائل العلمية

التعليم.

بمؤتمرات
وماالت دولية

تأثير تأثيث معمل تكنولوجيا التعليم

ومالية

على تطوير عمليات التدريس والتعلم
للتخصصات التمريضية المختلفة.
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شخص

يسم تعليم

عناوين

فترة التنفيذ

روائل
مااالت
الباوث

المخرجات/ال
النقاط الباثية

عائد

مؤشرات

األنشطة

متابعة االداء

الماجستير
والدكتوراه

بداية

الموجودة

الخطة الخطة

ف هذا
الماال
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نهاية

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

5

التقويم

نظم

تسايل

وجود تقارير

فى مؤسسات التعليم .القياس والتقويم

روائل

المتابعة السنوية

بحث وتطوير نظم القياس والتقويم تطوير

تطبيق التجارب العالمية فى مجال
إعداد وتدريب وتقويم الطالب.

بتعليم التمريض

ماجستير و للروائل الاامعية
دكتوراة و
اوراا باثية

تطبيق طرق وادوات تقويم حديثة

فيما بعد

وتأثير استخدامها على متغيرات

الدكتوراه

بحثية مختلفة منها االنجاز االكاديمى
ومعدالت

الرضا

وانااز الروائل
وفع الادول
الزمن المطلوب
نشر نتائج
االبااث

واالنضمام

والروائل العلمية

واالرتباط بالتعلم.

بمؤتمرات

استخدام االجهزة والبرامج الحديثة

وماالت دولية

بالتقويم (االمتحانات االلكترونية –

ومالية

ماسج ضوئى التصحيح -تحليل
النتائج -بنوك االسئلة).
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الاامعة

يسم تعليم

عناوين

فترة التنفيذ

روائل
مااالت
الباوث

المخرجات/ال
النقاط الباثية

عائد

مؤشرات

األنشطة

متابعة االداء

الماجستير
والدكتوراه

بداية

الموجودة

الخطة الخطة

ف هذا
الماال
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نهاية

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

6

برامج برامج اكتشاف الطالب الموهوبين تمكين

متخصصة

من

روائل

المتابعة السنوية

وبرامج رعاية التميز الطالبى .الجامعى

برعاية برامج تمكين الطالب من اجل

الطالب

الطالب

تسايل

وجود تقارير

التنمية المستدامة.

اجل

مواكبة

ماجستير و للروائل الاامعية

فى

دكتوراة و

وانااز الروائل

سوق العمل

اوراا باثية

المتغيرات

برامج زرص ورعاية القيم االيجابية

فيما بعد

بين الطالب.

الدكتوراه

برامج ريادة االعمال وتأثيراتها

وفع الادول
الزمن المطلوب
نشر نتائج
االبااث
والروائل العلمية
بمؤتمرات

برامج قياس تأثير البرامج الثقافية

وماالت دولية

والفنية واالجتماعية والرياضية على

ومالية

االندماج بالمجتمع التعليمى واكتشاف
الموهوبين.
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الاامعة

يسم تعليم

عناوين

فترة التنفيذ

روائل
مااالت
الباوث

المخرجات/العا
النقاط الباثية

ئد

األنشطة

مؤشرات
متابعة االداء

الماجستير
والدكتوراه

بداية

الموجودة

الخطة الخطة

ف هذا
الماال
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نهاية

التمويل

األيسام

بالانيه

المشاركة

7

برامج تطبيقات نظم المعلوماتية الصحية

تطوير بيئة العمل

متخصصة ووضع برامج تدريب التمرض بها
وقياس تأثير التطبيق على متغيرات

رضاء

بتطوير
االداء

تحقيق

الخريجين

بحثية مختلفة.

تسايل

وجود تقارير

روائل

المتابعة السنوية

التمريض

ماجستير و للروائل الاامعية

ويسم ادارة

دكتوراة و

مساهمة البحوث

اوراا

المهنى

العلمية

بحل

باثية فيما

للفريق

مشكالت

بيئة

بعد

العمل.

الدكتوراه

التمريضى
وبيئة

وانااز الروائل
وفع الادول
الزمن المطلوب
نشر نتائج
االبااث
والروائل العلمية

العمل

بمؤتمرات
وماالت دولية
ومالية
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شخص

يسم تعليم

التمريض

