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 دارة التمريضإقسم 

 :يه ؤالر

 دارة التمريض المختلفه محلياجال االدارة والقيادة بين اقسام إالتميز فى م

 :الرساله

قسم ادارة التمريض بكليه التمريض جامعه اسيوط يسعى الى ان يكتسب طالب مرحله   

لدراسات العليا مهارات االدارة والقيادة لتحسين الخدمات الصحيه فى البكالوريوس وا

اماكن تقديم الرعايه الصحيه المختلفه التى تالئم االحتياجات التنافسيه لسوق العمل من 

خالل تبنى المعايير االكاديميه للممارسات المهنيه والبحث العلمى لخدمه المجتمع فى اطار 

 . عدالهمن الشفافيه والموضوعية وال

 :االستراتيجيه لقسم اداره التمريض هدافاآل

تحديث وتطوير المقررات الدراسيه طبقا للمعايير القوميه لضمان الجوده  -1

 . واالعتماد

  .االرتقاء باالنشطه المتعلقه بالعمليه التعليميه في مجال اداره التمريض -2

واستراتيجيات التعليم رفع كفاءه اعضاء هيئه التدريس في مجال البحث العلمي  -3

 . والتعلم

 . (دكتوراه -ماجستير -دبلوم) منح درجات علميه  -4

 



واالشرافيه للقيادات التمريضيه في المؤسسات الصحيه القياديه المهارات تنميه  -5

 .المختلفه

واالشرافيه لطالب االمتياز خالل السنه التدريبيه القياديه المهارات تنميه  -6

 .االجباريه

 .كفاءه اداء الخريجين للمنافسه في سوق العمل رفع -7

 .االستخدام االمثل للموارد المتاحه -8
 

 القيم الحاكمه : 

 التعاون  -1

 الشفافيه -2

 العدله -3

 الموضوعيه -4

 االحترام -5
 

   (2122 -2112) سنوات خمس : مدة الخطة . 
 

  مجاالت الخطة البحثية: -

 .المزمنهلالمراض الحاده والرعاية التمريضية  -1

 .االرتقاء بالصحه -2

 .الجوده الشامله إدارة -3

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 جامعه اسيوط -كليه التمريض –لقسم إداره التمريض  الجوده الشامله 
 

االهداف البحثيه  المجال البحثي العام 

المجال البحثي 

 الدقيق

مؤشر  األنشطه المخرجات ومؤشرات النجاح

 متابعه اآلداء

المسئول عن 

 التنفيذ

قيمه التمويل  التنفيذفتره 

 بالجنيه

 النهايه البدايه 

الجوده الشامله في  -1

المؤسسات 

 الصحيه والتعليميه

جوده الرعايه  -

التمريضيه في 

المؤسسات 

 الصحيه 

 

رضا المرضي عن الرعايه  -

 المقدمه

 زياده معدل شغل االسره -

انخفاض معدل اقامه  -

 المريض في المستشفي

رسائل 

ماجستير 

ودكتوراه 

وابحاث 

 علميه

تقارير 

متابعه 

الرسائل 

 العلميه

قسم إداره 

 التمريض

 جنيه203111 2122 2112

اداره الموارد  -

 البشريه

رضا الوظيفي للفريق  -

 التمريضي

 رضا المرضي -

 االستخدام االمثل للموارد -

قسم إداره 

 التمريض

2112 2122  

التعليم  -

 التمريضي

 رضا الطالب -

استخدام استراتيجيات  -

 يم الحديثهالتعل

تحسين جوده التعليم  -

 التمريضي

قسم إداره 

 التمريض

2112 2122  

 رئيس مجلس القسم


