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ام برؤية ورسالة وأهداف الجامعة وكذلك رؤية ورسالة وأهداف الكلية.   ▪ ز  االلت 

ام بإنتاج بحوث علمية معرفية وأخرى تطبيقية تلبى احتياجات المجتمع.   ▪
ز  االلت 

ية المؤهلة.   ▪ ام بأخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية والتنمية المهنية وبناء الكوادر البشر ز  االلت 

▪   . اكة مع المؤسسات العلمية المناظرة عىل المستوى المحىل والقومي
 الشر

ز المجتمع ال  ▪  كاديمي والمؤسسات الصحية   الربط بي 

 مجال البحث  ▪
ز
   العلمي رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس ف

ز  العلمي النشر  وتشجيعاالرتقاء بجودة البحاث العلمية  ▪  المتمت 

ز ورسائل الدراسات العليا   ▪ بناء قاعدة بيانات كاملة خاصة بالقسم للبحوث العلمية والباحثي 

 وإتاحتها للجميع  

 الحصول عىل المشاري    ع البحثية.   ▪

  

 

البحث   بميثاق أخالقيات  القسم  م  ز المتبعةيلت  ي   العلمي 
ز
ام،الكلية و هذا نص عىل    ف ز اهة والمانة    االلت  ز التز

ام حقوق الملكية   التعاون والعمل الجماعي ، وتمثل هذه القيم والمبادئ اإلطار الذي   الفكرية،العلمية، احت 

ي يسىع القسم من خالله لتحقيق الولويات البحثية  
ز
السنوات الخمس القادمة ، و عىل الباحث اتباع اسس    ف

ي   هي بالكلية و  العلمي ث اخالقيات البح
 : كاالت 

 العلمي يقوم الباحث بعرض موضوع بحثه عىل لجنة أخالقيات البحث  .1

ي الحصول  .2
ز
 المعلومات.   عىل عىل الباحث أن يمتنع عن استخدام الخداع ف

الباحث أن يراع المانة   .3 ي عىل 
ز
ة وغت  ملتوية وال يقدم نتائج    ف أو    ،خاطئةتقديم نتائجه بطرق مباشر

 أو غت  سليمة أو دالئل أو نتائج أو استنباطات أو تعليقات مضللة.  ،مصطنعة

تم تنفيذه منها وماالبحثية لقسم تمريض صحة المجتمع  الخطة  
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ي سياسات القسم   
ز
  العلمي مجال البحث  ف

 المتبعة بالقسم  العلمي أخالقيات البحث 
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 البحث.  .4
ز
ز له ف ز عند إختيار المعاوني   عىل الباحث أال يمارس أي نوع من أنواع التميت 

 البحث مع تحديد دقيق لدور كل   .5
ز
ز الذين شاركوا فعليا ف ي البحوث وضع فقط أسماء الباحثي 

ز
يراع ف

 منهم. 

والتأكد من   .6 والعلمية  النظرية  المعلومات  ان يتحىل بقدرة عالية من  البحاث  بتحكيم  يقوم  عىل من 

جيد   موضوعي  تقييم  عمل  يستطيع  حب   ذلك  و  م  للبحوث،المرجعيات  يكون  أن  عليه  حايدا  و 

ي وموضوعيا   
ز
ي حالة تعارض المصالح أو الخالفات    ف

ز
تقييم أبحاث اآلخرين و أن يمتنع عن تقييم البحث ف

 الشخصية. 

المعرفة والمجتمع واإلنسانية   .7 لما يفيد  الباحث أن يوجه بحوثه  ام أخالقيا أساسي بحكم وااللعىل  ز ت 

 ية. وظيفته، وأن يمارس البحاث بطريقة ال تضز بالبحاث المستقبل

ار بها.  .8  أن يتمتع بالمانة عند تقديم اآلراء المهنية للجهات الحكومية أو المجتمع دون اإلضز

ي بحث   .9
ز
ز ف فيجب اطالعهم عىلي نوعية و طبيعة البحث وتعريفهم بالنتائج   علمي عند استخدام متطوعي 

المعايت   تطبيق  مراعاة  وعليه  المحتملة  المخاطر  أو  ار  الضز عىل  وكذلك  منه  الخالقية   المرتقبة 

ي يحصل عليها عن  
، وأن يحتفظ بشية المعلومات الب  ز ي شأن استخدام المتطوعي 

ز
المنصوص عليه ف

 غت  الغرض  
ز
ز و عدم اإلفصاح عن أسمائهم و أال يستخدم ما حصل عليه من معلومات ف المتطوعي 

 . ي
 البحب 

 

 

 مض    المجتمع اال تناول المشكالت الخاصة بتمريض صحة  .1
ز
 كت  شيوعا ف

2.   . ي
 وضع معايت  للرعاية التمريضية بما يتماسر مع المعايت  الدولية لرفع جودة االداء التمريضز

العالجية و التأهيلية طرق تحديد المشاكل الصحية  التعرف عىلي انماط الرعاية التمريضية الوقائية و  .3

 لألفراد و الشة و المجتمعات.  

ة وتمشينا مع  ربط ابحاث القس .4  مجال الصحة واحتياجات المجتمع المتغت 
ز
م بالتطورات المستمرة ف

ي والعلمي    الرعاية التمريضية المتقدمة والتقدم التكنولوجى
ز
 التقنيات الحديثة ف

5.   . ز  طرح مجاالت بحثية هدفها تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب والباحثي 

 تعليم التمريض لرفع جودة العملية التعليمية بالقسم والكلية.   .6
ز
 ربط االبحاث العلمية ف

7.  . ز اهي   ربط البحاث العلمية بتنمية مبادئ التعلم المستمر والممارسة القائمة عىل التى

 أهداف الخطة البحثية 
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Consider Significance of the problem    اختيار موضوع وعالميا عند  محليا  المشكلة  مراعاة حجم  يجب 

 البحث  

Consider community needs      ان تكون البحوث مرتبطة بالمشكالت المجتمعية 

Application of researcher's results    امكانية تطبيق نتائج البحوث والرسائل العلمية 

Availability of resources    توافر االمكانيات لتنفيذ البحوث والرسائل العلمية 

Approval from ethical and other committee    موافقة االجهزة الرسمية والمدنية والمجتمعية لتسهيل اتمام

 البحوث 

Commitment to research ethics      ام بالخالقيات المهنية اثناء عمل البحث ز  االلت 

Commitment to faculty's mission and vision      ام برؤية ورسالة واهداف الكلية ز  االلت 

 

 

 

تم إعداد خطة البحث العلم للقسم لتلبية احتياجات المجتمع المحيط والمجاالت المختلفة الب  يشارك 

:   وطبقا فيها القسم  ي
 لالت 

ق المتوسط   .1 ي تقارير منظمة الصحة العالمية لمنطقة شر
 واالحتياجات تفيد بمعدالت المشاكل    والب 

 الصحية للمجتمع المضي    

ي لجامعة المنصورة    .2
ز
 االحتياجات الصحية للنطاق الجغراف

ي االتجاهات الحديثة  .3
ز
 صحة المجتمع    وتمريض علوم الصحة العامة  ف

ي احتياجات المجال الكاديمي  .4
ز
 البحث العلمي      وطرق  والتعلمانماط التعليم  وتطوير استحداث  ف

ات العلمية المتوافرة بالقسم    .5  الختى

 

 

 

1. Health education strategies  

2. Educational strategies 

3. Evidence- based practice 

4. Family Health (Child, women, and men health) 

5. Occupational and environmental health 

6. Developing standards of nursing performance     

7. Infection Prevention and Control  

 

 

 

 تحديد الخطة البحثية لقسم تمريض صحة المجتمعالسس المتبعة ل

 إعداد الخطة:   وإجراءاتأنشطة 

 محاور العملية البحثية بقسم تمريض صحة المجتمع 
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 االبحاث المحاور

Health education strategies Designing Web Based Health Education Sessions for Mothers 

About Electronic Media Used By Their Children 

Educational strategies Effect of Using Simulated Learning on Nurses Performance in 

Applying Health Education Procedure 

Problem Based Learning strategy verses lecture effect on 

academic achievement of Technical Health Nursing Students 

Evidence- based practice Development of  Evidence Based Training of trainers 

Program about using of Personal Protective Equipment at  

Health Care Organization 

Effect of Case- Based Learning Approach on  Technical 

Nursing Students`  Knowledge about Applying  Evidence 

Based Practice 

Family Health (Child, women and men 

health) 

Caregivers` satisfaction regarding Childhood Vaccination 

Services in Mansoura  Primary Health Care facilities, Egypt 

 Lifestyle Pattern as Determinant of Overweight and Obesity 

among Young Adults 

Occupational and environmental health  -------------------------------------------- 

Developing standards of nursing 

performance   

Prevalence of Hepatitis B and C Viruses among Health Care 

Workers at Governmental Hemodialysis Units 

 

Infection Prevention and Control  Prevelance of Needle Stick Injuires among Nurses working in 

the Ministry of Health Hospitals 

Designing Web Based Learning Module About Safe Injection 

Practices For Community Health Nursing Students 
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