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التعليمية الفاعلية: الثاني احملور   

العلمية واألنشطة العلمي البحث – 6  
العلمي البحث خطة   6/1  

العلمي للبحث خطط توافر 6/1/1  

 في لياج ضحاو انه  حيث المنصورة بجامعة التمريض لكلية األساسية األنشطة أحدالعلمي هو  البحث 
 العلمى للبحث إستراتيجية خطة خالل من العلمى البحث مجال ينظم توجها الكلية تبنت وقد. الكلية رسالة

 مجلس من اعتمادها تم وتحقق خطة الجامعة للكلية اإلستراتيجية الخطة من منبثقة العليا الدراسات و
 العلمية األقسام على ستراتيجيةاإل الخطة عرض بعد وذلك ،91/4/0292 ريخبتا( 19) رقم بجلسة الكلية

      .عليها التعديالت إجراء و لمناقشتها عمل ورشة عمل و

   

  و المجتمع احتياجات وخطة العلمية لألقسام البحثية بالخطط ةرتبطم أيضا لكليةل العلمي لبحثا خطة 
 بتنفيذ العلمية األقسام تلتزم , 99/99/0222 بتاريخ(  66) رقم بجلسة الكلية مجلس من اعتمادها تم

    بحيث تتوافق مع خطة وتوجهات الجامعة العلمي البحث في الكلية خطة
  تتوافق خطة تعتبر اإلمكانات المادية للكلية غير كافية لتلبية كافة احتياجات البحث العلمي بالكلية ولكن

حثية ذات التمويل مع اإلمكانات المادية للكلية وتشجع الكلية المشاريع البإلى حد ما البحث العلمى 
 .الذاتى لزيادة تمويل البحث العلمى

 للكلية كترونىأللا الموقع على العليا الدراسات و العلمى للبحث اإلستراتيجية الخطة من كال نشر تم 
قرارها و الموافقة عليها والعمل بها ونشرت    .http://www.mans.edu.eg.لألقسام لمراجعتها وا 

 توجد بالكلية لجنة ألخالقيات البحث  الجدير بالذكر أنه: البحث العلمي نشر الوعي وتفعيل أخالقيات
  IORG0006127 دوليبرقم من مجلس الكلية  3/0/0221بتاريخ  تم اعتمادهاو موثقة و  مفعله العلمي

مسئولة عن نشر الوعى وتفعيل اخالقيات البحث العلمى ومراجعة األبحاث العلمية طبقًا لمبادئ 
تم توزيعه على  0221/0292ة بطباعة كتاب عن أخالقيات المهنة لعام امت الكليق.اخالقيات البحث

  .أعضاء هيئة التدريس
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 البحثية العملية كفاءة  6/2
 

الكف اءة مؤشرات 6/2/1  

  والفييارابيالكلييية  مييوقعيتشييير بيانييات أعضيياء هيئيية التييدريس ميين خييالل السيييرة الذاتييية علييى كييل ميين 
أن جميييع السييادة أعضيياء خاصيية بييةدارة شييئون الدراسييات العليييا والبحييوث إلييى إلييى البيانييات ال باإلضييافة

 بنسييبة ودوليييا محليييا منشييورة أبحيياثب العلمييي البحييث فيييهيئيية التييدريس المتواجييدون بالكلييية مشيياركين 
 . التدريس هيئة أعضاء من% 922

 

 إجمالي عدد األبحاث أبحاث منشورة دوليا   أبحاث منشورة محليا   العام
2002/2010 41 12 16 
2010/2011 61 21 20 
2011/2012 11 12 41 

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

 
 

 

 علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية أبحاث  

 AUB ( developing and testing a cost-effective and feasible model for the 

integration of labor companionship in public health care services in three 

Arab countries ( Lebanon, Syria, Egypt)  

 Lanchashire University. UK 
 

 تضم المؤسسة أعضاء هيئة التدريس سبق حصولهم على جوائز مثال : 

 الدوليالنشر حاصلة على جائزة  مدرس بقسم إدارة التمريض – وفاء فتحي/ د -9

الجامعة ألحسن رسالة حاصلة على جائزة   مدرس بقسم تمريض الحاالت الحرجة -هناء حسين/د -0
 دكتوراه

الجامعة حاصلة على جائزة بقسم تمريض األطفال  مدرس مساعد – عبد الواحدأمل أحمد / السيدة -4
 (1-11مرفق)        ألحسن رسالة ماجستير
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العلميتشجيع وتحفيز البحث   2/ 2/ 6  

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

o قسميبين " العالقة بين أنماط القيادة والذكاء االنفعالي لمشرفات التمريض" بحث مشترك عن 
   .جامعة المنصورة –بكلية التمريض النفسي إدارة التمريض والتمريض 

o  بين أقسام تمريض البالغين" عليها التغلب وكيفية المستشفيات في العدوي" مكافحة عنبحث ،
 .و تمريض صحة المجتمع الحاالت الحرجة

o بحث مشترك بعنوان "Raising Awareness of deaf students and their school 

care-givers about first aid intervention in medical emergencies"  قسم بين
 .تمريض صحة مجتمع وقسم تمريض األطفال

 الضعف أوجه وبيان فيها الباحثين ةومناقش المختلفة البحث موضوعات لطرح علمية لقاءات عمل يتم 
 .بها والقوة

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

  من خالل  لطالب الدراسات العليا برامج الكلية للدراسات العليا على تنمية المهارة البحثية فيتم التركيز
 .الماجستير والدكتوراه مرحلتي فيإجبارية  مقررات

  أعدت الكلية دورات تدريبية وورش عمل للهيئة المعاونة لرفع المهارات البحثية لديهم من خالل التدريب
تم تنفيذ  فقد،  على العديد من متطلبات البحث العلمي وفق خطة الكلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس

 .بالكلية 0290يناير  في"وسلوكيات المهنة  العلميأخالقيات البحث "  يبيالتدر  برنامجال
 

 

 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

 صحة تمريض قسم و التمريض ادارة قسم فى طبق الذي   Problem Based Learningعن بحث -9
 Nursing students experiences with pbl. : A teaching strategy:مثل  المجتمع

Applied in Community Health Course. 
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تخدمت توصيات البحث بأهمية واس OSCEبحث تحديث نظام التقويم اإلكلينيكى بتطبيق نظام  -0
أربع فى العديد من األقسام اآلن لمدة  OSCEتطبيق النظام فى تقويم الطالب ويتم تطبيق نظام 

 .سنوات متتالية
 

  مثلتوجد مشاركة من الطالب في المشاريع البحثية: 

 The effect of computer based learning عبد المطلب فوزيرشا / رسالة ماجستير للطالبة  .1

regarding endotracheal air way suction  on the retention of skill and ventilation 
of third year student 

 School: مشاريع بحثية متنوعة لقسم تمريض صحة مجتمع وهى  فيالمشاركة من الطالب  .2

health survey- Violence- Family health survey- Early detection of cognitive and 
communication disorder- Health education for about toxoplasmosis in 

pregnancy-Surveillance for male in preparatory school 

 
 العلمي البحث تمويل   6/4

 

 العلمي البحث تمويل مصادر 6/4/1
 .سنويا جنية آالف ثالثة بحوالي بالكلية العلمي البحث لنشاط  سنوية ميزانية بتخصيص الجامعة تقوم

 تسعىكما  .كما تقدم الدعم المادى للطالب بدفع مصاريف التويفل و امتحان الرخصة الدولية للكمبيوتر
 مهنى دبلوم عائد مثل المؤتمرات و العلمى البحث ميزانية لدعم الذاتى التمويل مصادر تطوير الى الكلية
 مع لقاءات بعمل خارجيةال تمويلال مساهمات تشجيع يتم وكذلك المعتمدة، بالساعات التمريض علوم فى

 ليست الحالية التمويل مصادر لكن. ونتائجها البحثية األنشطة علي للتعرف والخاص العام القطاع ممثلي
 .التدريس هيئة أعضاء نفقاتها يتحمل والتى االبحاث متطلبات لتغطية كافية

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

 أخرى علمية أنشطة 6/1
 

 واتف اقيات ممولة بحثية مشروعات 6/1/1
 مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية دولية 

 

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

 developing and testing a cost-effective and feasible model for the integration of 
labor companionship in public health care services in three Arab countries ( 
Lebanon, Syria, Egypt) 
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 العلمية والندوات المؤتمرات 6/1/2
 

س في مؤتمرات وندوات علمية مشاركة أعضاء هيئة التدري  

2011/2012   خالل العام األكاديمي   

األقسام 
 العلمية

اسم عضو هيئة 
 التدريس

 مكان االنعقاد تاريخ انعقادها مؤتمرات وندوات

الحاالت تمريض 
 Working Together toمؤتمر  هناء حسين السيد/ د الحرجة

save lives Resuscitation 
 نمساال -فنيا 96-09/92/0290

 سعاد حسن عبد الحميد/ د تمريض مسنين
الثالث لتطوير  الدوليالمؤتمر 
رؤى " بعنوان العاليالتعليم 

 " العاليمستقبلية لتطوير التعليم 
1-2/11/2011 

مركز تطوير األداء 
الجامعي بجامعة 

 المنصورة

 تمريض البالغين

 كريمة الشامي/ د.م.أ

 Aortic Internationalمؤتمر 

Center 

01/99/0299- 
0/90/0299 

 تركيا

 تركيا Palliative 0-4/4/0290مؤتمر 
 Cancer Research Inمؤتمر

Africa Building 
Transnational 
Collaborations 

 بريطانية -لندن 94-96/1/0290

 أماني شبل/ د.م.أ

 SNRS 2012 Annualمؤتمر 

conference  22-21/2/2012  هيلتون بنواورليانز-
 أمريكا

 XIII panمؤتمر 

American Nursing 
Research Colloquium 

9-6/1/0290  
جامعة ميامى 

بالواليات المتحدة 
 األمريكية

 تمريضالإدارة 
" المؤتمر العلمي الدولي األول وفاء فتحي/ د

استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 " واالتصاالت في مجال التمريض

 ابر األطروشهالة ج/ د جامعة طنطا 4-1/10/2011
 أحالم محمود سيد/ د

تمريض األمومة 
 أمينة النمر/ د.م.أ وأمراض النساء

 XIII panمؤتمر 

American Nursing 
Research Colloquium 

9-6/1/0290  
جامعة ميامى 

بالواليات المتحدة 
 األمريكية
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 شارك فيها أعضاء هيئة التدريس التي الدورات التدريبية وورش العمل

األقسام 
 العلمية

 مكان االنعقاد تاريخ انعقادها الدورات التدريبية وورش العمل اسم عضو هيئة التدريس

تمريض 
 صحة مجتمع

محمد مصطفى عبد / معيد
 الغنى

دورة تدريبية متخصصة في مجال إدارة 
  12/1/2012-11 المستشفيات

تمريض 
 األطفال

عهود يوسف عبد المعطى/ د  

ة في مجال دورة تدريبية متخصص
لمدة  24/2/2012 رعاية األطفال حديثي الوالدة 

 أسبوعين

معهد تنمية القوى 
العاملة الطبية 

دورة تدريبية متخصصة في مجال  بالجماهيرية الليبية
 الجودة في القطاع الصحي 

تمريض 
الحاالت 
 الحرجة

مصطفى محمد زناتي/ معيد  Training of Trainer ية دورة تدريب القاهرة -مركز األزهر 12-12/1/2012   

تمريض 
 المسنين

سعاد حسن عبد الحميد/ د  Summit on Acute Pain 
Service 

24/2/2011 

مركز التكنولوجيا الطبية 
باإلسكندرية معهد 

البحوث الطبية جامعة 
 القاهرة

سعاد حسن عبد الحميد/ د  
دورة تدريبية متخصصة في مجال إدارة 

مصطفى تاج الملوك / معيد كلية التجارة 12/1/2012-11 المستشفيات  

طارق محمد أحمد/ معيد  

 إدارة تمريض

 وفاء فتحي سليم/ د

برنامج إدارة المستشفيات بمركز 
 التدريب اإلداري واالستشارات

41/4-1/1/2012  كلية التجارة 

 سحر حسن حسن يوسف/د
 محمد جمال عيد/ معيد

 حنان السيد/ معيد
 إبراهيم عبد اللطيف/ معيد

 أميرة عبد المنعم/ معيد
حنان السيد محمد/ دتمريض   Summit on Acute Pain 24/2/2011  مركز التكنولوجيا الطبية
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األمومة 
وأمراض 

 النساء

 تيسير محمد فتحي/ د
Service  باإلسكندرية معهد

البحوث الطبية جامعة 
 اإلسكندرية

لنمرأمينة ا/ د.م.أ  
أوجه التشابه واالختالف " ورشة عمل 

واألبحاث والممارسات المبنية على 
 البراهين

1/10/2011 جامعة  –كلية التمريض  
 طنطا

أمينة النمر/ د.م.أ  

دورة تدريبية متخصصة في مجال 
لمدة  24/2/2012 تمريض األمومة وأمراض النساء

 أسبوعين

معهد تنمية القوى 
العاملة الطبية 

دورة تدريبية متخصصة في مجال  رية الليبيةبالجماهي
 الجودة في القطاع الصحي 
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 نقاط 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
ويشارك الطالب في الحلقات , البحوث العلمية ونتائجها في تعزيز العملية التعليمية تتم االستفادة من .3

 .النقاشية والمؤتمرات العلمية 

مع توافر قواعد , ينشر أعضاء هيئة التدريس العديد من بحوثهم في المجالت والدوريات العلمية الدولية.5
 .بيانات للبحوث العلمية بالكلية

 حتتاج إىل حتسنينقاط 
 عدم توافر آلية لتسويق األبحاث في المؤسسات الخدمية .1
 عدم حث الباحثين للتقدم لمشاريع التمويل والمنح الدولية .2
 الرسمية في دعم األبحاث العلمية اإلجراءات عدم إتباع .3
 .عدم وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة .4
 علةاتفاقيات موثقة أو مفعدم توافر وثائق تفيد بوجود  .5

 

 مقرتحات التحسني

 توافر آلية لتسويق األبحاث في المؤسسات الخدمية .1
 حث الباحثين للتقدم لمشاريع التمويل والمنح الدولية .2
 الرسمية في دعم األبحاث العلمية اإلجراءات إتباع .3
 .وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة .4
 سسات علمية ودولية وتفعيلهااالتفاقيات الثقافية مع مؤ  إلبرامآليات  وضع .5


