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العلمية واألنشطة العلمي البحث – 6  

 

العلمي للبحث خطط توافر 6/1/1  

 فى جليا وضح حيث المنصورة عةبجام التمريض لكلية األساسية األنشطة أحدالعلمي هو  البحث •
 للبحث إستراتيجية خطة خالل من العلمى البحث مجال ينظم توجها الكلية تبنت وقد. الكلية رسالة

 اعتمادها تمو  وتحقق خطة الجامعة للكلية اإلستراتيجية الخطة من منبثقة العليا الدراسات و العلمى
 على اإلستراتيجية الخطة عرض بعد وذلك ،19/4/2010 ريخبتا) 91( رقم بجلسة الكلية مجلس من

    .عليها التعديالت إجراء و لمناقشتها عمل ورشة عمل و العلمية األقسام
     

 المجتمع احتياجات وخطة العلمية لألقسام البحثية بالخطط ةرتبطم أيضا لكليةل العلمي لبحثا خطة  •

 العلمية األقسام تلتزم , 11/11/2008 بتاريخ)  76( رقم بجلسة الكلية مجلس من اعتمادها تم و

    بحيث تتوافق مع خطة وتوجهات الجامعة العلمي البحث في الكلية خطة بتنفيذ

تتوافق تعتبر اإلمكانات المادية للكلية غير كافية لتلبية كافة احتياجات البحث العلمي بالكلية ولكن  •

جع الكلية المشاريع البحثية ذات مع اإلمكانات المادية للكلية وتشإلى حد ما خطة البحث العلمى 

 .التمويل الذاتى لزيادة تمويل البحث العلمى

 للكلية كترونىأللا الموقع على العليا الدراسات و العلمى للبحث اإلستراتيجية الخطة من كال نشر تم •

   .http://www.mans.edu.eg.لألقسام لمراجعتها وٕاقرارها و الموافقة عليها والعمل بها ونشرات

توجد بالكلية لجنة ألخالقيات البحث  الجدير بالذكر أنه: ر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العلمينش •

مسئولة عن   IORG0006127 دوليبرقم من مجلس الكلية  3/2/2009بتاريخ  تم اعتمادها العلمي

ت اخالقيانشر الوعى وتفعيل اخالقيات البحث العلمى ومراجعة األبحاث العلمية طبقًا لمبادئ 

تم توزيعه على أعضاء  2009/2010ة بطباعة كتاب عن أخالقيات المهنة لعام قامت الكلي .البحث

   .هيئة التدريس

  

 
 

العلمي البحث خطة   6/1  

 

البحثية العملية كفاءة  6/2  
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الكفـاءة مؤشرات 6/2/1  

 والفارابيالكلية  موقعيتشير بيانات أعضاء هيئة التدريس من خالل السيرة الذاتية على كل من  •
البيانات الخاصة بإدارة شئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن جميع السادة إلى  باإلضافة

 محليا منشورة أبحاثب العلمي البحث فيأعضاء هيئة التدريس المتواجدون بالكلية مشاركين 
 . التدريس هيئة أعضاء من% 100 بنسبة ودوليا

 

 العام
أبحاث منشورة 

 محلياً 
 أبحاث منشورة دولياً 

إجمالي عدد 
 بحاثاأل

2009/2010 34 12 46 
2010/2011 65 21 90 

 من عضو لكل الفارابى برنامج على الكترونيا و ورقيا بالكلية العلمية للبحوث بيانات قواعد توجد •
 هيئة أعضاء لجميع والدكتوراه الماجستير لرسائل بيانات قاعدة توجد كذلك. التدريس هيئة

 .لجامعةبا الكترونيا موقع ويوجد  ورقيا التدريس
 
 

 

  علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية أبحاث
• AUB 
• Lanchashire University. UK 

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

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

 وفاء اسماعيل  حاصلة على جائزة النشر الدولى/ د -2

 مر حاصلة على جائزة النشر الدولىأمينة الن/ د -3

 )1-14مرفق(          الدوليشويكار شحاتة حاصلة على جائزة النشر / د-4

العلميتشجيع وتحفيز البحث   2/ 2/ 6  

 بين مشتركة بحوث دتوجتم عمل اليات لتشجيع البحوث العلمية المشتركة بين االقسام العلمية، وعلية  •
 :لكالعلمية بالكلية، مثال ذ األقسام

o بين قسمى " والممارسات المبنية على البراهين تطوير طرق التدريس"عن  مشترك بحث
  . جامعة المنصورة -قسم النساء والتوليد كلية الطبتمريض األمومة و إمراض النسا و 
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o  بين أقسام تمريض البالغين" عليها التغلب وكيفية المستشفيات في العدوي" مكافحة عنبحث ،
 .تمريض صحة المجتمع الحاالت الحرجة و

o  تمريض األمومة وقسم صحة المجتمع بكلية التمريض : هشاشة العظام  عنبحث
 جامعة المنصورة –

o  قسم تمريض األمومة ): أثناء الوالدة(السمنة وآثارها على صحة المرأة  عنبحث
 )2-14مرفق(  .جامعة بنها–جامعة المنصورة وقسم تمريض األمومة  –

 الضعف أوجه وبيان فيها الباحثين ومناقشة المختلفة البحث موضوعات لطرح ةعلمي لقاءات عمل يتم •
 .بها والقوة

 هذه ومراجعة والدكتوراه للماجستير المقدمة البروتوكوالت لمناقشة العليا الدراسات لجنة تشكيل تم  •
 .اللجنة قبل من البروتوكوالت

لطالب الدراسات العليا من  لمهارة البحثيةبرامج الكلية للدراسات العليا على تنمية ا فيتم التركيز  •
 .الماجستير والدكتوراه مرحلتي فيإجبارية  خالل مقررات

أعدت الكلية دورات تدريبية وورش عمل للهيئة المعاونة لرفع المهارات البحثية لديهم من خالل  •
 .لتدريسالتدريب على العديد من متطلبات البحث العلمي وفق خطة الكلية لتدريب أعضاء هيئة ا

 

 

 التعليمية العملية وتعزيز دعم في العلمي البحث إسهام 6/2/2

 يتم كما التعليمية العملية تخدم أبحاث إعداد خالل من بالكلية العلمي البحث نتائج من االستفادة يتم •
 :مثال التدريس طرق و  المقررات تطوير في استخدامها

 تمريض قسم و التمريض ادارة مقس فى طبق الذي   Problem Based Learningعن بحث -1
 .المجتمع صحة

واستخدمت توصيات البحث بأهمية  OSCEبحث تحديث نظام التقويم اإلكلينيكى بتطبيق نظام  -2
أربع فى العديد من األقسام اآلن لمدة  OSCEتطبيق النظام فى تقويم الطالب ويتم تطبيق نظام 

 .سنوات متتالية

يع البحثية وجارى وضع خطة لتفعيل دور الطالب للمشاركة ال توجد مشاركة من الطالب في المشار  •
 .المشاريع البحثية في

 
 

 العلمي البحث تمويل مصادر 6/3/1

 العلمي البحث تمويل   6/3
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 .سنويا جنية آالف ثالثة بحوالي بالكلية العلمي البحث لنشاط  سنوية ميزانية بتخصيص الجامعة تقوم

 .التويفل و امتحان الرخصة الدولية للكمبيوتر امتحان دفع مصاريفكما تقدم الدعم المادى للطالب ب

 وكذلك المؤتمرات و العلمى البحث ميزانية لدعم الذاتى التمويل مصادر تطوير الى الكلية تسعىكما 

 علي للتعرف والخاص العام القطاع ممثلي مع لقاءات بعمل خارجيةال تمويلال مساهمات تشجيع يتم

 والتى االبحاث متطلبات لتغطية كافية ليست الحالية التمويل مصادر لكن. نتائجهاو  البحثية األنشطة

 .التدريس هيئة أعضاء نفقاتها يتحمل

 .المختلفة الصرف ألوجهه المالية التسوية طريق عن المالية المخصصات مردود تقييم يتم   

 

 واتفـاقيات ممولة بحثية مشروعات 6/4/1

 مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية  دولية •
 

• Child birth Cultures concern and consequences:  Creating a dynamic 

European framework for optimal maternity care (European Union).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 العلمية والندوات المؤتمرات 6/4/2
 

وندوات علمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات   
2011-2010خالل العام األكاديمي   

أخرى علمية أنشطة 6/4  
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األقسام 
 العلمية

اسم عضو هيئة 
 التدريس

 مكان االنعقاد تاريخ انعقادها مؤتمرات وندوات

تمريض 
 أطفال

 Health Care Challenges in هبة عزت قمحاوى/ د
the next Decade 

فبراير  3-6
2010 

-تكساس  -أوستين
 رباب السيد حسن/ د أمريكا

إعداد وتنظيم اللقاء العلمى  سحر فاروق هاشم/ د
 لطالبات األمتياز

أغسطس  -مايو
2011 

 -كلية التمريض
 ماجدة عبد العزيز/ د جامعة المنصورة

 هبة عزت قمحاوى/ د
المؤتمر السنوي األول لطب 

 األطفال

14-
15/7/2011 

نقابة األطباء بطلخا 
 المنصورة-

 سحر فاروق هاشم/ د
 ماجدة عبد العزيز/ د

تمريض 
 البالغين

السادس للصحة  الدوليالمؤتمر  الشاميكريمة / د
 المجتمعات العربية  في

 سوريا -حلب 2011مايو 1-7

إدارة 
 تمريض

 جابر  هالة/ د
 ىاألطروش

الدولي األول  العلميالمؤتمر 
استخدام تكنولوجيا المعلومات "

 "واالتصاالت في مجال التمريض
 

أكتوبر  3-4
2011 

 جامعة طنطا

المؤتمر العلمي الدولي األول  أحالم محمود/ د
استخدام تكنولوجيا المعلومات "

 "واالتصاالت في مجال التمريض

أكتوبر  3-4
2011 

 جامعة طنطا

 وفاء فتحي/ د

اليوم العلمى الخامس لقسم تمريض 
 الباطنة والجراحة 

 جامعة األسكندرية 25/5/2011

التحديات " السنوى  المؤتمر
 "والفرص فى مهنة التمريض

 جامعة طنطا 9/11/2010

المؤتمر العلمي الدولي األول 
استخدام تكنولوجيا المعلومات "

 "واالتصاالت في مجال التمريض

أكتوبر  3-4
2011 

 جامعة طنطا

تمريض 
صحة 
 مجتمع

التاسع عشر  السنويالمؤتمر  أمل إبراهيم أحمد/ د
ة لمكافحة العدوى للجمعية المصري

و المؤتمر األول للرابطة المصرية 
 لسالمة المرضى 

 1 إلى أكتوبر 29
.2010نوفمبر   

للجمعية المصرية 
 -لمكافحة العدوى
 اإلسكندرية

المؤتمر الدولي الثالث للمعهد  أمل إبراهيم أحمد/ د
جامعة  -للصحة العامة العالي

البيئة : تحت عنوان اإلسكندرية
" ؤسسات الصحيةالمتكاملة للم  

يناير  20 -19
2011 

للصحة  العاليالمعهد 
جامعة  -العامة

 اإلسكندرية
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األقسام 
 العلمية

اسم عضو هيئة 
 التدريس

 مكان االنعقاد تاريخ انعقادها مؤتمرات وندوات

سحر محمد / د.م.أ
 سليمان

 باستخدامالبيانات والمراجع  إدارة
  x4اند نوت 

مايو  21-22
2011 

مركز البحوث الطبية 
معهد البحوث  -

جامعة  –الطبية 
 اإلسكندرية

تمريض 
األمومة 
وأمراض 
 النساء

 أمينة النمر/ د.م.أ
 

 الرعاية الصحية للحوامل  •
• AUB, faculty of Health 

Science ten years of  
Research by cccc 
 

مايو  17-18
2011 

 ليبيا

اللقاء العلمي الثالث لطالبات 
 االمتياز 

 –كلية التمريض  7/5/2008
 جامعة المنصورة

المؤتمر العلمي الدولي األول 
المعلومات استخدام تكنولوجيا "

 "واالتصاالت في مجال التمريض

أكتوبر  3-4
2011 

 جامعة طنطا
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التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس وورش العمل الدورات التدريبية  

 األقسام العلمية
اسم عضو هيئة 

 التدريس

الدورات التدريبية وورش 

 العمل
 مكان االنعقاد تاريخ انعقادها

تمريض صحة 
 مجتمع

مد سحر مح/ د.م.أ
 سليمان

References and data 
Management Using End 

Note-x4 
21-22/5/2011  

مركز التكنولوجيا 
جامعة –الطبية 

 اإلسكندرية

سحر فاروق/ د تمريض األطفال ورشة عمل عن خبرات جديدة  
2011سبتمبر فى تدريس التمريض  -كلية التمريض 

 جامعة الزقازيق

وفاء فتحي/ د إدارة تمريض  

 Updating Skillsل ورشة عم
of Scientific Research 

25/12/2010 –كلية التمريض  
 جامعة الزقازيق

إدارة جودة " ورشة عمل 
26/12/2010 "التعليم –كلية الزراعة  

 جامعة المنصورة

دورة تدريبية على نظام جامعة 
15/6/2011 المنصورة إلدارة المؤتمرات  

مركز تقنية 
االتصاالت 
 والمعلومات

References and data 
Management Using End 

Note-x4 
21-22/5/2011  

مركز التكنولوجيا 
جامعة –الطبية 

 اإلسكندرية

 

تمريض األمومة 
 وأمراض النساء

حنان السيد/ د  Summit On Acute Pain 
Service 

23/9/2011 معهد البحوث الطبية  
اإلسكندريةجامعة –  

تيسير محمد فتحى/ د  Summit On Acute Pain 
Service 

23/9/2011 معهد البحوث الطبية  
اإلسكندريةجامعة –  

أمينة محمد / د.م.أ
 رشاد النمر

References and data 
Management Using End 

Note-x4 
21-22/5/2011  

مركز التكنولوجيا 
جامعة –الطبية 

 اإلسكندرية

Evidence Based Practice 4/10/2011 أمينة النمر/ د.م.أ   
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Uنقاط القوة 

توجد خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة ومرتبطة بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع  .1
 .,المحيط

 .الخطة البحثية موثقة ومعتمدة من مجالس األقسام ومن مجلس الكلية .2
 .مالئمة تخصص عضو هيئة التدريس وخبراته مع موضوع الرسالة التي يشرف عليها .3
ويشارك الطالب في الحلقات , دة من البحوث العلمية ونتائجها في تعزيز العملية التعليميةتتم االستفا .4

 .النقاشية والمؤتمرات العلمية 
مع توافر قواعد , ينشر أعضاء هيئة التدريس العديد من بحوثهم في المجالت والدوريات العلمية الدولية.5

 .بيانات للبحوث العلمية بالكلية
U حسينتحتاج إلى تنقاط 

 عدم توافر آلية لتسويق األبحاث في المؤسسات الخدمية .1
 عدم حث الباحثين للتقدم لمشاريع التمويل والمنح الدولية .2
 .عدم وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة .3
 عدم توافر وثائق تفيد بوجود وتفعيل االتفاقيات .4
 .تطوير المقررات الدراسية عدم وجود آلية لالستفادة من نتائج البحث العلمي في .5
 .عدم وجود دعم لجنة أخالقيات البحث العلمي .6

 

Uمقترحات التحسين 

 توافر آلية لتسويق األبحاث في المؤسسات الخدمية .1
 حث الباحثين للتقدم لمشاريع التمويل والمنح الدولية .2
 .وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة .3
 ت الثقافية مع مؤسسات علمية ودولية وتفعيلهااالتفاقيا إلبرامآليات  وضع .4
 .إيجاد آلية لالستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير المقررات الدراسية .5
 .دعم لجنة أخالقيات البحث العلمي .6


