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 صحة المجتمع تمريض الخطةالبحثيةلقسم

 

تحليل الوضع بالنسبه للبحث  ا علىتم تحديث خطه البحث العلمى لقسم تمريض صحه المجتمع  بناء : مقدمه

من  7/2/2102تم أعتمادها يتاريخ  والعلمى للقسم حيث تم فتح الدراسات العليا ) دبلوم و ماجستير ودكتوراه ( 

االستراتيجية للكلية و التحليل البيئى للكلية وبناءا على خطة البحث العلمى بالخطة المجلس األعلى للجامعات 

 .وتحليل الفجوة

 وعلى  ذلك تم عمل األتى :

 أعضاء مجلس القسم يتكون من كل  فريق أعداد الخطه البحثيه للقسم :  

 أ.م. د.أيناس محمد أبراهيم                  لجنه مراجعه الخطه البحثيه للقسم : أ.د مريم حجاج 

  أ.م.د ريم بسيونى            أ.م .د عبير عبد العزيز            أ.م.د دعاء عبد السالم               
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 جامعه دمنهور ت العليا و البحث العلمى لكليه التمريض الدراسامقدمه عن 

وحرصًا 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 

ية التي من شأنها مساندة التطور األكاديمية لمتابعة مجاالت التطوير وتقوية الخبرات العلمية والبحث
 المتالحق المشهود اآلن . 

لذلك تسعى الكلية دائمًا 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 

مدادهم بمزيد من المعلومات .العلمية عند الطال   ب في جميع مراحل الدراسات العليا وا 

  مجاالت البحث العلمى لقسم تمريض صحه المجتمع :

تم اختيار مجاالت األبحاث العلمية للقسم  بناء على المناقشة التى دارت بين أعضاء القسم  ألختيار 

ه تطوير أمكانيات البحث  وكيفي المقترحةمجموعة محددة من المعايير لتحديد أولويات البحوث 

             .العلمى

 معايير األبحاث العلميه للقسم :

 خصصات المختلفه لألبحاث للقسم العلمى بناء على المشاكل  األكثر شيوعا فى المجتمع  البحيرى.  التتحديد  -1

 االهتمام بالتنوع فى األبحاث وعدم تكرارها -2

 الناحية المادية والبشرية والفنية ضمان إمكانية عمل األبحاث من -3

أستحداث  أبحاث  تخدم المجتمع  تالئم كل ما هو جديد بحيث يسهم فى أظهار الدور الحيوى لممرضه  -4

 صحه األسره.

 .أن تكون النتائج مثبتة بشكل علمى وأحصائى سليم -5

 دى أثرها.ضمان تطبيق نتائج االبحاث  وتفعيلها  و ذلك باألتصال بالجهات المختصه  وقياس م -6

أن تساعد األبحاث فى خدمة المجتمع  البحيرى وتحسين اداء التمريضى فى  تخصص تمريض صحه  -7

 المجتمع.
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تشجيع التعاون و األشتراك بين قسم صحه المجتمع و أقسام الكليه المختلفه  وما بين الكليات األخرى  -8

 بالجامعه .

 لمىه المعروفةأن يحترم الباحث قواعد أخالقيات البحث  و القواعد الع -9

تشجيع  و دعم الباحثين بالقسم  بكل  ما  يتأنى  به القسم من دعم  علمى و مادى ومعنوى  و تشجعيهم لنشر   -11

 أبحاثهم  بدوريات عالميه  و ذات معامل  تأثير عالمى .

ضرورة االهتمام باالستخدام األمثل لما هو متاح من تكنولوجيا حديثة وأجهزة مستخدمة فى مجال  -11

 ريضالتم

 

 تطوير إمكانيات البحث العلمى للقسم :    

 

 أعداد   قاعده بيانات  لألبحاث و الرسائل  المنشوره بالقسم محليا  و عالميا  .1

 أنشاء  لجنه البحث العلمى لمتابعه تطبيق  وتنفيذ مخرجات البحوث للقسم   .2

تحليل  و تقييم أبحاث الماجستير و الدكتوراه و األبحاث العلميه  فى الفتره السابقه لقياس مردودها على    .3

 المجتمع 

 شجيع أعضاء هيئة التدريس للتقدم لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية.ت .4

األبحاث العلمية تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل دورات منتظمة فى أسلوب إعداد  .5

وأخالقياتها و اإلحصاء الطبى و كيفيه أستخدام التكنولجيا فى البحوث و كل ما هو جديد فى تخصص 

 تمريض صحه المجتمع و المشاركه  مع  وحده التدريب بالكليه للتنسيق مع  القسم لتنفيذ هذه الدورات .

كل  المستجدات فى علم تمريض عن ه و الهيئه المعاوناعطاء ندوات وورش عمل العضاء هيئة التدريس  .6

 و كيفيه األستفاده بها فى البحث العلمى .  صحه المجتمع

 .إيجاد سبل وقنوات لتشجيع األفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة .7

بحثيه مبتكره وتشجيعهم  لريوس  الملتحقين بماده تمريض صحه المجتمع  بالقيام بمشاريع اتشجيع طلبه البك .8

 باألشتراك بها فى المؤتمرات العلميه المحليه و العالميه .
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 -:القسم رسالةأوال: 

 والمهارات المعارف اكتساب والخريجة للخريج يتيح عالية جودة ذا تعليمى برنامج تقديم هى للقسم االساسية الرسالة

 لمواصلة ومؤهلين متخصصين ممرضيين ليصبحوا يحتاجونها والتى المجتمع صحة تمريض فى االساسية والتقنيات

 . والمجتمع االسرة بصحة واالرتقاء التقدم

 -:القسم رؤيةثانيا : 

 يوسورالبكال برامج تقديم فى التميز لتحقيق اعضائه تؤهل التى االمكانات المجتمع صحة تمريض قسم يمتلك

 تعزيز على يساعدوا عالية كفاءة ذو وممرضيين ممرضات لتخريج وذلك المجتمع صحة مجال فى العليا والدراسات

 . وعالميا محليا التمريض ممارسات فى التقدم عصر فى المنافسة على وقادرات المجتمع بصحة االرتقاء

 -:للقسم االهداف اإلستراتجيةثالثا :

 صحة مجال فى االكاديمية المعايير حسب المجتمع رعاية فى عالية كفاؤة ذو وممرضات ممرضيين اعداد 

 . والجماعات لالفراد ودقيقة متكاملة صحية رعاية لتقديم المجتمع

 والتحليل االدراك من الطلبة تمكن والتى االبعاد المتعددة والمعضالت الصحية المشكالت حل مهارات تطوير 

 .المجتمع الحتياجات البناء والتفسير

 والمعرفة للعلم السريع التقدم - مسايرة خالل من والمهنى المستمرالشخصى التعلم مهارات تطوير. 

 بها الخاصة لنتائجا وتوجيه والمجتمع للسكان الصحية الحالة اساسها التى واالبحاث المشاريع تطبيق تشجيع 

 .المجتمع بصحة لالرتقاء
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 -رابعا : تحليل الموارد:

 احصائية أعضاء هيئة التدريس للقسم لثالث سنوات  -

                                     

 السنة                  هيئة التدريس أعضاء

 بالقسموالهيئة المعاونة  

2105 2102 2107 

 0 0 1 أستاذ

 5 4 2 أستاذ مساعد

 3 4 4 مدرس

 4 2 3 مدرس مساعد

 2 4 4 معيد

 7 7 7 أخصائى

 

 احصائية التطور البحثى للقسم لثالث سنوات  -

 

 السنة                                        األنتاج العلمى
2105 2102 2107 

 2 1 1 رسائل ماجستير

 1 2 1 رسائل دكتوراة

 2 04 04 أبحاث علمية منشورة محليا وعالميا
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 الموارد الخاصة بالقسم/الكلية والتى من شأنها تطيوير وتنفيذ خطة البحث العلمى

   الوحدات الخاصة بالكلية المشاركه فى الدورات التدربيه من خالل األنشطه التى تقوم بها

 وبرتكوالت تعاون مع الجهات المعنية

  SOWT Analysis التحليل البيئى لقسم تمريض صحة مجتمع

ارتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن بشقية الداخلى و الخارجى على منهجية التحليل الرباعى البيئى 

 لتحديد: 

 Strengthsنقاط القوة                       -

 Weaknessesنقاط الضعف                 -

        Opportunitiesالفرص المتاحة -

 Threatsالتهديدات الخارجية            -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كافة االطراف المعنية والجهات المستفيدة وهم كالتالى:   علىللبيئة  هفى تحليل قسموقد اعتمد ال  

 الطالب .1

 هيئة التدريساعضاء  .2

 الهيئة المعاونة .3

 الجهاز االداري .4

 المؤسسات المجتمعية .5

ةمساعد أضرار   

 البيئة

 الداخلية
W 

Weaknesses 

 ضعف

S 

Strengths 

 قوة

T 

Threats 

 تهديدات خارجية

O 

Opportunities 

 فرص متاحة

 البيئة

 الخارجية
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وبمراجعة وتحليل ظروف وبيئة العمل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف 

   -تبين األتى: قسموالفرص والتهديدات لل

  تحليل البيئة الداخلية :أوال

 
 :نقاط القوة

معلنة و موثقة وتعكس دوره التعليمى والبحثى ومسؤليته المجتمعية  للقسم رسالة ورؤية وأهداف إستراتيجية .1

 شارك باعدادها كافة الفئات المستهدفة.

 .الرسالة تحتوي على طرق تنفيذ الرؤية ويسعي المعنيين لتحقيقها .2

 وجود خطة استراتيجية للقسم. .3

 .وجود خطة للعمل السنوى بالقسم .4

 .خطة للتدريب الميدانى بالقسم .5

س الرسمية للقسم في مناقشة واتخاذ القرارات التي تكفل فاعلية أدائه للدور التدريسي والبحثي تسهم المجال .6

 والخدمي.

توسيع النطاق الجعرافى المستفيد من خدمات تمريض صحة المجتمع المقدمة من خالل القسم ليشمل خمس مراكز  .7

 حمانية وأبو حمص وإيتاى البارود.جديده باإلضافة الى مركز دمنهور وهى : المحمودية وكفر الدوار والر

 يطبق القسم أنماط حديثة و متنوعة للتعليم و التعلم لتحقيق  مخرجات التعلم المستهدفة. .8

 وجود سياسة للتقويم متفقة مع المستويات المختلفة من مخرجات التعلم واألهتمام بنظام التغذية الراجعة للطالب. .9

 على مستوى القسم ولجنة للبت فيها لشكاوىاتفعيل آلية التظلمات المقترحات و .11

 مشاركة فعالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم فى المؤتمرات والندوات العلمية. .11

 توجد آليات بالقسم لتحديد العجز والفائض ألعباء التدريس وأعباء اإلشراف العلمي. .12

 .يوجد بالقسم خطة للتعامل مع  العجز والفائض .13

 تتفق نسبيا مع المعدالت المعترف بها.بالقسم عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب النسبة العامة أل .14

 .تزايد نسبة االبحاث المنشورة دوليا ووجود الية لتسويق البحوث .15

ي بنظام الساعات المعتمدة و تتضمن القواعد المنظمة والدرجات العلمية الت قسمتم اعتماد لوائح للدراسات العليا بال .16

 منحها.ي

 .توافق برامج الدراسات العليا ومناهجها مع متطلبات سوق العمل .17

 .بالقسم تزايد أعداد الطالب المقيدين ببرامج الدراسات العليا .18

 :نقاط الضعف

 .قسم ممثلين من المجتمع المحلى في مجالس الللمشاركة ضعف ال .1

 قسم.نقص الموارد المالية الذاتية في ال .2
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 البعثات الخارجية والمنح والمهام العلمية بالخارج علىأعضاء هيئة التدريس  محدودية اقبال .3

 .بالقسم عدم وجود طالب وافدين ملتحقين بالدراسات العليا .4

 قسم.العدم تمثيل الطالب فى مجالس  .5

 من مخرجات المشاريع البحثية. ةمحدودية مردود الكلي .6

 قصور الخدمات الترويحية والترفيهية. .7

 الفرص

 التعليم مشروع قومي بمصر وتبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة.اعتبار  .1

 والهيئات  في سوق العمل على خريجي  الكلية مؤسسات العمل تزايد إقبال .2

 صدور قواعد الترقيات بما يضمن منع االنتحال العلمى وحماية حقوق الملكية الفكرية  .3

 تى تتيح فرص عمل للخريجين وجود العديد من الهيئات والمستشفيات والمصالح الحكومية ال .4

 يتماشى مع اهداف القسمبالجامعة  وتنمية البيىئة وجود مركز لخدمة المجتمع .5

لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء من فى مجال التخصص  وجود مجالت علمية محكمة  .2

 .داخل الكليات أو خارجها

 التهديدات

 واالجتماعية المتسارعة والمتالحقةالتغيرات في األوضاع االقتصادية  .1

 القوانين واللوائح تسمح بحصول الموظفين على "أجازة بدون مرتب" دون حد اقصى  .2

 موقع الجامعة و الكلية غير مصنف تحت اى نظام ) الويب ماتريكس العالمى( .3

  محدودية دعم وزارة التعليم العالى لتمويل البحث العلمى .4

معة دمنهور يتوافر بها قاعات مجهزة باالحتياجات الالزمة لعقد المؤتمرات عدم توافر دارضيافة تابعة لجا .5

 . والندوات العلمية والبحثية

  بالجامعة e-learningعدم كفاية تفعيل التعلم االلكترونى  .6

 ضعف مستوي الطالب القادم من التعليم الثانوي  .7

 ضعف الرواتب وانخفاض الدخول التي ال تتالءم مع مستوى التميز .8

 



 

 

 

 2108/2122تمريض صحة المجتمع عن  لقسم تنفيذيةال الخطة:رابعا

 

 األنشطه األهداف
المخرجات / 

 العائد

مؤشرات متابعه األداء / 

 النجاح

المسئوليه عن 

 التنفيذ

 فتره التنفيذ

 النهايه البدايه

التوعية الصحية فى  1

مجال الصحة 

 االنجابية

  ( رسائل علميه

 ماجستير, دكتوراه,(

  مشاريع بحثيه 

عن الصحه األنجابيه  

لهيئه التمريض و 

 للمجتمع

 دورات تدريبية 

لتطويرالمهارات 

 العضاء هيئة التدريس

 

 برنامج ارشادى 

 ابحاث منشورة

رسائل علمية 

)ماجستير و 

دكتوراه( فى 

مجالت علميه  

 محليه  و عالميه 

تقارير المتابعه السنويه 

 للرسائل الجامعيه 

ابحاث منشورة بالمجالت 

والمؤتمرات المحلية 

 والعالمية

  

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة وطالب 

الدراسات العليا 

بقسم تمريض 

 صحه المجتمع

 

2108 2122 

التوعية الصحية فى  2

 مجال صحة الطفل

رسائل علمية )ماجستير 

 و دكتوراه(

   

 ابحاث منشورة

رسائل علمية 

)ماجستير و 

تقارير المتابعه السنويه 

 للرسائل الجامعيه 

 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة وطالب 

2108 2122 
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الدراسات العليا  دكتوراه(

بقسم تمريض 

 صحه المجتمع

التوعية الصحية فى  3

مجال مكافحة 

 العدوى

رسائل علمية )ماجستير 

 و دكتوراه(

عاملين فى مراكز ال على 

صحه األسره و عيادات 

المدارس عن مكافحه 

 العدوى

رسائل علمية 

)ماجستير و 

 دكتوراه(

 و ابحاث منشورة

 برنامج تدريبى

تقارير المتابعه السنويه 

 للرسائل الجامعيه 

البرامج معدل أنجاز ا

بالنسبه لتحقيق  التدريبية

 األهداف المرجوه من 

 البرامج الصحيةقياس مردود 

 من المستفيدين من الخدمه

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة وطالب 

الدراسات العليا 

بقسم تمريض 

 صحه المجتمع

2108 2122 

التوعية الصحية فى  4

مجال االمراض 

 المزمنة

 مشاريع بحثيه 

ندوات صحيه عن 

األمراض األكثر شيوعا 

فى المجتمع   لهيئه 

 التمريض 

رسائل علمية 

)ماجستير و 

 دكتوراه(

 أبحاث منشورة

 برنامج تدريبى

تقارير المتابعه السنويه 

 للرسائل الجامعيه 

 البرامج الصحيةمعدل أنجاز 

بالنسبه لتحقيق األهداف 

 المرجوه من 

 البرامج الصحيةقياس مردود 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة وطالب 

الدراسات العليا 

بقسم تمريض 

 صحه المجتمع

2108 2122 



 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم تمريض صحة المجتمع

 

 المستفيدين من الخدمهمن 

التوعية الصحية فى  5

 مجال صحة البيئة

رسائل علميه ) ماجستير 

 , دكتوراه,(

 مشاريع بحثيه 

 عن صحه البيئه للمجتمع

رسائل علمية 

)ماجستير و 

 دكتوراه(

 منشورة أبحاث

 برنامج تدريبى

 

تقارير المتابعه السنويه 

 للرسائل الجامعيه 

 البرامج الصحيةمعدل أنجاز 

بالنسبه لتحقيق األهداف 

 المرجوه من 

 البرامج الصحيةقياس مردود 

 من المستفيدين من الخدمه

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة وطالب 

الدراسات العليا 

بقسم تمريض 

 صحه المجتمع

 

2108 2122 

 

المخرجات /  األنشطه فاهداأل 

 العائد

مؤشرات متابعه األداء / 

 النجاح

المسئوليه 

 عن التنفيذ

 فتره التنفيذ

 النهايه  البدايه 

الكشف المبكر عن أورام  6

 الثدى
برامج توعويه 

للكشف المبكر عن 

األورام لجميع 

 فئات المجتمع 

عمل  منشورات 

للتوعيه بكيفيه 

رسائل علمية 

)ماجستير و 

 دكتوراه(

 أبحاث منشورة

 برنامج تدريبى

تقارير المتابعه السنويه للرسائل 

 الجامعيه 

 البرامج الصحية معدل أنجاز ا

بالنسبه لتحقيق األهداف المرجوه 

 البرامج الصحيةمن قياس مردود 

 من المستفيدين من الخدمه

قسم تمريض 

صحه 

 المجتمع

2118 2122 



 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم تمريض صحة المجتمع

 

 الوقايه من المرض

رسائل علميه )  الرعاية المنزلية 7

ماجستير و 

 دكتوراه(

دورات تدريبيه 

لألفراد المجتمع 

لنشر اساسيات 

 الرعايه المنزليه 

مع قسم تمريض 

المسنسن لهيئه 

 التمريض  

 

رسائل علمية 

)ماجستير و 

 دكتوراه(

 أبحاث منشورة

 برنامج تدريبى

تقارير المتابعه السنويه 

 للرسائل الجامعيه 

البرامج معدل أنجاز 

بالنسبه لتحقيق الصحية 

 األهداف المرجوه من 

البرامج قياس مردود 

من المستفيدين الصحية 

 من الخدمه

قسم تمريض صحه 

 المجتمع

 2122ا 2108

 

 

 



 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم تمريض صحة المجتمع

 

 

المخرجات /  األنشطه فاهداأل 

 العائد

مؤشرات متابعه األداء / 

 النجاح

المسئوليه 

 عن التنفيذ

 فتره التنفيذ

 النهايه  البدايه 

 برامج توعويه  الصحة المهنية  8

عن الصحة للتوعيه 

 المهنية

رسائل علمية 

)ماجستير و 

 دكتوراه(

 أبحاث منشورة

 برنامج تدريبى

تقارير المتابعه السنويه للرسائل 

 الجامعيه 

 البرامج الصحية معدل أنجاز ا

بالنسبه لتحقيق األهداف المرجوه 

 البرامج الصحيةمن قياس مردود 

 من المستفيدين من الخدمه

قسم تمريض 

صحه 

 المجتمع

2118 2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 قسم تمريض صحة المجتمع

 

 2108/2122تمريض صحة المجتمع المشتركة بين االقسام المختلفة عن  لقسم تنفيذيةال الخطة: خامسا

 العائد/  المخرجات األنشطة االقسام المنفذة األهداف 

 للتوعية بالصحة االنجابية ابحاث تمريض النسا مع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم الصحة االنجابية  -1

 

 برنامج ارشادى 

 ابحاث منشورة

 منشورةابحاث  رسائل علمية )ماجستير و دكتوراه(  تمريض االطفالمع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم صحة الطفل -2

رسائل علمية )ماجستير و 

 دكتوراه( 

تمريض العناية مع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم- مكافحة العدوى -3

 الحرجة 

 تمريضمع قسم تعليم الباالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم-

 (رسائل علمية )ماجستير و دكتوراه

 ابحاث علمية

 ابحاث منشورة

 برنامج تدريبى

الصحية الرعاية  -4

 لالمراض المزمنة

 تمريضمع قسم تعليم الباالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم

 تمريض المسنينمع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم -

 ابحاث علمية

 رسائل علمية )ماجستير و دكتوراه(

 ابحاث منشورة

 برنامج تدريبى

ندوات للتوعية بالبيئة و ملوثاتها و اثرها على  تمريضتعليم المع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم- صحة البيئة -5

 الصحة العامة

 ابحاث منشورة

 

الكشف المبكر عن  -6

 أورام الثدى

 (رسائل علمية )ماجستير و دكتوراه تمريض النسامع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم

 ابحاث علمية

 ابحاث منشورة

 برنامج تدريبى

 ابحاث علمية تمريض المسنينمع قسم باالشتراك  صحة المجتمع تمريض قسم - الرعاية المنزلية -7

 رسائل علمية )ماجستير و دكتوراه(

 ابحاث منشورة

رسائل علمية )ماجستير و 

 دكتوراه(

 

                        د/ عبير عبد العزيز مدين                                         :     رئيس القسم 


