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 العلمي البحث خطة   6/1

 العلمي للبحث خطط توافر 6/1/1

 سـالةر  فـى جليـا وضـح حيـث المنصـورة بجامعـة التمـريض لكليـة األساسية األنشطة أحد العلمى البحث •
 و العلمى للبحث إستراتيجية خطة خالل من العلمى البحث مجال ينظم توجها الكلية تبنت وقد. الكلية

 مجلـس مـن إعتمادهـا تـم وتحقـق خطـة الجامعـة للكليـة اإلسـتراتيجية الخطـة مـن منبثقـة العليا الدراسات
ــا) 91( رقــم بجلســة الكليــة  األقســام علــى ةاإلســتراتيجي الخطــة عــرض بعــد وذلــك ،19/4/2010 ريخبت
 )39مرفق(  .عليها التعديالت إجراء و لمناقشتها عمل ورشة عمل و العلمية

 
 إحتياجــات وخطــة العلميــة لألقســام البحثيــة بــالخطط تــرتبط أيضــا بالكليــة العلمــي للبحــث خطــة توجــد •

 األقســام تلتـزم , 11/11/2008 بتــاريخ)  76( رقـم بجلسـة الكليــة مجلـس مـن إعتمادهــا تـم و المجتمـع

 )40مرفق(   .العلمي البحث في الكلية خطة بتنفيذ تام إلتزام العلمية

تتوافق خطة البحـث العلمـى بالكليـة مـع اإلمكانـات الماديـة للكليـة إلـى حـد مـا وتشـجع الكليـة المشـاريع  •

 .البحثية ذات التمويل الذاتى لزيادة تمويل البحث العلمى

 للكليـة اإللكترونـى الموقـع علـى العليـا الدراسـات و ىالعلمـ للبحـث اإلستراتيجية الخطة من كال نشر تم •

 .لألقسام لمراجعتها وٕاقرارها و الموافقة عليها والعمل بها ونشرات

بــرقم دولــى مســئولة عــن نشــر  إعتمادهــاأيضـًا توجــد بالكليــة لجنــة موثقــة ألخالقيــات البحــث العلمــى تــم  •

ـــــل اخالقيـــــات البحـــــث العلمـــــى ومراجعـــــة  ـــــوعى وتفعي ـــــادئ العل األبحـــــاثال ـــــة طبقـــــًا لمب  أخالقيـــــاتمي

 )41مرفق(          البحث 
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 البحثية العملية كفاءة  6/2

 الكفاءة مؤشرات 6/2/1

ــا منشــورة أبحــاثب العلمــي البحــث فــي مشــاركين التــدريس هيئــة أعضــاء جميــع •  بنســبة ودوليــا محلي
 . 1: 6 التدريس هيئة أعضاء الى النشر نسبة). مرفقات( التدريس هيئة أعضاء من% 100

 

 مـن عضـو لكـل الفـارابى برنـامج علـى لكترونيـاإ و ورقيـا بالكلية العلمية للبحوث بيانات قواعد توجد •
ـــة ـــدكتوراه الماجســـتير لرســـائل بيانـــات قاعـــدة توجـــد كـــذلك. التـــدريس هيئ  هيئـــة أعضـــاء لجميـــع وال

 .بالجامعة الكترونيا موقع ويوجد  ورقيا التدريس
 :كألتى 2009/2010المنشورة لعام  األبحاثعدد 
 بحث  34: منشورة فى مؤتمرات محلية أبحاث •

 بحث 12:   منشوة فى مؤتمرات دولية أبحاث •

 بحث  64: منشورة فى مجالت محلية أبحاث •

 )42مرفق(    ثبح 15 :مجالت دولية فية ر منشو  أبحاث •

 

 

  علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية أبحاث
•  Impact of problem based learning on maternity nursing students 

experiences and achievement (UK) 

•  Population Counsel (USA) 

• Enhancing Research ethics committees in Egypt ( Maryland University 
USA) 

•  Obtaining informed consent in an Egyptian research studies (UK) 

• Sexuality and Reproductive Health  (Nigeria) 
 

 : تضم المؤسسة أعضاء هيئة التدريس سبق حصولهم على جوائز مثال •

 نعمات محمد السيد حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية/ د.أ -1

 حاصلة على جائزة النشر الدولى إسماعيلوفاء / د.م.أ -2

 على جائزة النشر الدولىأمينة النمر حاصلة / د.م.أ -3

 )43مرفق(    يالدولعلى جائزة النشر شويكار شحاتة حاصلة / د-4 •

•  

 :تستفيد المستشفيات الصحية من البحوث العلمية التطبيقية مثال ذلك  •
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 : ذلك مثال بالمستشفيات التمريضية العناية تحسين في العلمي البحث أنشطة تستخدم •
 .العدوى مشاكل علي للتغلب العدوى مكافحة عن برنامج تطبيق •

 .األخطاء هذه معالجة وكيفية الدواء إعطاء عند الشائعة األخطاء معرفة •

و مــن  3/2009/ 14 فــى يــوم" المجتمــع  إحتياجــاتو  العلمــيبــط البحــث ر " نــدوةكمــا تــم عمــل  •
 :اآلتىأهداف هذه الندوة 

o   العلمية بالكلية األبحاثهيئة التمريض ب أعضاءتعريف. 

o  بين المؤسسات الصحية و الكلية البحثيالتعاون. 

o وجودة بالمستشفياتلحل المشكالت الم العلميالبحث  إستخدام. 
 

 العلميتشجيع وتحفيز البحث  2/ 2/ 6
 بـين مشتركة بحوث دتوجالعلمية، وعلية  األقساملتشجيع البحوث العلمية المشتركة بين  آلياتتم عمل  •

 :العلمية بالكلية، مثال ذلك األقسام

o ـــدريس"عـــن  مشـــترك بحـــث ـــى البـــراهين تطـــوير طـــرق الت بـــين قســـمى " والممارســـات المبنيـــة عل
  . جامعة المنصورة -ء والتوليد كلية الطبالنساءقسم و  النساء أمراضمريض األمومة و ت
o  بين أقسام تمـريض البـالغين" عليها التغلب وكيفية المستشفيات في العدوي" مكافحة عنبحث ،

 .الحاالت الحرجة و تمريض صحة المجتمع
o  تمريض األمومة وقسم صحة المجتمع بكلية التم�ريض : هشاشة العظام  عنبحث

 جامعة المنصورة –
o  قسم تمريض األمومة ): أثناء الوالدة(السمنة وآثارها على صحة المرأة  عنبحث

  .جامعة بنها–جامعة المنصورة وقسم تمريض األمومة  –
 )44مرفق(

 الضـعف أوجـه وبيـان فيهـا الباحثين ومناقشة ةالمختلف البحث موضوعات لطرح علمية لقاءات عمل يتم •
 .بها والقوة

ــدكتوراه للماجســتير المقدمــة البروتوكــوالت لمناقشــة العليــا الدراســات لجنــة تشــكيل تــم  •  هــذه ومراجعــة وال
 .اللجنة قبل من البروتوكوالت

 
 

 
 

 

 التعليمية العملية وتعزيز دعم في العلمي البحث إسهام 6/2/2
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 يـتم كمـا التعليميـة العمليـة تخـدم أبحـاث إعـداد خـالل من بالكلية العلمي البحث ئجنتا من اإلستفادة يتم •
 :مثال التدريس طرق و  المقررات تطوير في هاإستخدام

 تمـريض قسـم و التمـريض ادارة قسـم فـى طبـق الـذى   Problem based learningعـن بحـث -1
 .المجتمع صحة

توصــيات البحــث بأهميــة  أسـتخدمتو  OSCEبحـث تحــديث نظــام التقـويم اإلكلينيكــى بتطبيــق نظــام  -2
اآلن لمـدة ثـالث  األقسـامفى العديـد مـن  OSCEتطبيق النظام فى تقويم الطالب ويتم تطبيق نظام 

 .سنوات متتالية

ال توجد مشاركة من الطالب في المشاريع البحثيـة وجـارى وضـع خطـة لتفعيـل دور الطـالب للمشـاركة  •
 .فى المشاريع البحثية

 العلمي لبحثا تمويل   6/3
 

 العلمي البحث تمويل مصادر 6/3/1

 .سـنويا جنية آالف ثالثة بحوالي بالكلية العلمي البحث لنشاط  سنوية ميزانية بتخصيص الجامعة تقوم
ــدعم المــادى للطــالب بــدفع مصــاريف التويفــل و  ــة للكمبيــوتر إمتحــانكمــا تقــدم ال كمــا  .الرخصــة الدولي

 عائـد مثـل المـؤتمرات و العلمـى البحـث ميزانيـة لـدعم الـذاتى ويـلالتم مصـادر تطـوير الى الكلية تسعى
 بعمل خارجية تمويل مساهمات تشجيع يتم وكذلك المعتمدة، بالساعات التمريض علوم فى مهنى دبلوم

 مصـــادر لكـــن. ونتائجهـــا البحثيـــة األنشــطة علـــي للتعـــرف والخـــاص العــام القطـــاع ممثلـــي مـــع لقــاءات
 .التدريس هيئة أعضاء نفقاتها يتحمل والتى األبحاث متطلبات لتغطية كافية ليست الحالية التمويل

 .المختلفة الصرف ألوجه المالية التسوية طريق عن المالية المخصصات مردود تقيم يتم   

 أخرى علمية أنشطة 6/4
 

 وٕاتفاقيات ممولة بحثية مشروعات 6/4/1
 مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية  دولية •

 

• Enhancing the clinical teaching skills of Faculty staff (HEEPH). 

• Child birth Cultures concern and consequences:  Creating a dynamic 
European framework for optimal maternity care (European Union).  

• Enhancing the clinical teaching skills of the Faculty Staff (Tempus).  
 

 العلمية والندوات المؤتمرات 6/4/2

 .السنوي الكلية مؤتمر مثل العلمية والندوات المؤتمرات في الطالب يشارك •
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ـــــم • ـــــي الطـــــالب مشـــــاركة ت ـــــي  مـــــن خـــــالل  العلمـــــى البحـــــث ف الســـــنوى األول المـــــؤتمر الطالب
 ”Quality of learning: student’s experience“:بعنوان  12/6/2009في

 الثـــــاني الســـــنويالمـــــؤتمر الطالبـــــي  مــــن خـــــالل  العلمــــي البحـــــث فـــــي الطـــــالب مشـــــاركة تــــم •

”Toward Accreditation from student point of View“:بعنـوان  12/7/2010فـي

 )45مرفق(  

 ببحث  26/4/2010فى  اإلسماعليةمؤتمر  شارك طلبة كلية التمريض فى •

o "Nursing students overview towards their profession 

م تدريب طالبات الفرقة الرابعة في مادة طرق بحث إلعدادهم كباحثين ويتم تدريبهم فيها كما يت
  .أساليب البحث العلمي يستهدف تطبيقبروتوكول  إعدادعلي 

 
     ودولية محلية مؤتمرات في التدريس هيئة أعضاء جميع شارك كما •

ـــم و –ى علـــوم التمـــريض إبـــداع فـــ"عـــن  العلمـــى العـــالمى األول المـــؤتمر بتنظـــيم الكليـــة قامـــت • تعل

     .2009أكتوبر  28-27فى الفترة من " ممارسة وبحث

 )46مرفق( 

 

  :للقسم، مثال ذلك العلمى اليوم العلمية األقسام تقيم كما 
• Legal and ethical consideration in nursing care (Nursing Administration 

Department). 

•  Advanced issues and trends in nursing management (Nursing 
Administration Department). 

•  Life style and health (Obstetric Department). 
•  Physical assessment of infants and children (Pediatric Department). 

 

 


