الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال البحثى
العام
 - 0الجودة
الشاملة فى مجال
التمريض الباطنى
والجراحى

المخرجات ومؤشرات النجاح

أ - 0-تحديد معدؿ انتشار األمراض الحادة ك
المزمنة كاألمراض المعدية

 أنخفاض معدؿ انتشار

األمراض الحادة ك المزمنة

كدكتكراة) كاألبحاث العممية

أ  - 0 -بحث كدراسو اسباب زياده كعكامؿ الخطكرة

كاألمراض المعدية

الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس

كنسبة االصابو باالمراض الحادة ك المزمنة
كاألمراض المعدية ( مثاؿ  8الكبد -الكمى – الكجو
كالفكيف – الجياز التنفسى )
أ - 3-وضع منظومة صحية للحد من انتشار
األمراض
أ  - 4-البحث عن طرق حديثة للوقاية من األمراض
الحادة والمزمنة واألمراض المعدية
أ - 5-األكتشاف المبكر لألمراض الحادة والمزمنة
واألمراض المعدية
أ  - 6-دراسة المستجدات فى األمراض الحادة
والمزمنة واألمراض المعدية
أ  - 7 -نشر األوراق العلمية عالية التأثير الداعمة
لالرتقاء بالصحة
أ  - 8-طبيق معايير الصحة والسالمة فى تنفيذ
المهارات العملية والتطبيقية

 تحسيف حالة المريض

الصحية كالتقميؿ مف
المضاعفات

 دليؿ إرشادل لمكقاية مف
األمراض الحادة والمزمنة
واألمراض المعدية
 تحسين جودة أداء الهيئة
التمريضية تجاه المريض
 وصول الرعاية الصحية
للمريض ألعلى مستوى للجودة
 دليل إرشادى يتضمن جودة
الرعاية التمريضية لهيئة
التمريض والمرضى

* رسػ ػ ػ ػ ػاػئؿ عممي ػػة (ماجستير

 تقارير المتابعة

الجامعية

السنكية لمرسائؿ

* ندكات عممية لييئة التمريض
كالمرضى كذكييـ لمتعريؼ

بالمرض ككيفية التعامؿ معو

* مؤتمرات محمية كعالمية

ككرش عمؿ

0205

 معدؿ إنجاز

الدكرات التدريبية
بالنسبة إلى مدة

تنفيذ اليدؼ

قسـ تمريض البالغيف (التمريض الباطني كالجراحي)

أ  -جودة الرعاية
التمريضية
الشاملة المقدمة
لإلرتقاء بصحة
البالغين

األهداف البحثية
( المجال البحثى الدقيق )

األنشطة

مؤشرات متابعة
األداء

المسئولة
عن
التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية النهاية
0200

قيمة
التمويل
بالجنيه
032222

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال البحثى العام األهداف البحثية

المخرجات ومؤشرات النجاح

( المجال البحثى الدقيق )

- 2أ.الرعاية
التمريضية للحمل

كالمعدية

- 0رعاية السيدات الحكامؿ كعالج الحمؿ ذك لمحمؿ كالكالدة كفترة ما بعد الكالدة
الخطكرة العالية

كما يترتب عميو مف تقميؿ كفيات

األميات

الخطر
- 2ب -

 تقميؿ المشاكؿ الصحية المصاحبة

اإلرتقاء تصميـ كتنفيذ برامج لمتثقيؼ الصحي كالمشكرة  تيدؼ تمؾ البرامج الى منع كتقميؿ

بصحة المرأة

لإلرتقاء بالصحة لإلناث في

المشاكؿ الصحية الخاصة بالفتيات

 0.0سف البمكغ

كالسيدات في مراحؿ الحياة المختمفة

0.0قبؿ الزكاج
1.0قبؿ الحمؿ

 2.0أثناء الحمؿ
 3.0أثناء الكالدة
4.0فترة ما بعد الكالدة

5.0ما حكؿ سف إنقطاع الطمث

 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ
 إنخفاض معدؿ المشاكؿ الصحية
المختمفة

قسـ تمريض النساء كالتكليد ك الصحة اإلنجابية

 - 7الجودة الشاملة
فى مجال التمريض
النساء والتوليد
والصحة اإلنجابية

- 0األكتشاؼ المبكر لألمراض المزمنة كالحادة  كجكد أبحاث منشكره قابمة لمتطبيؽ

المسئولة
عن التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية

النهاية

0205

0207

قيمة التمويل
بالجنيه
032222

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

- 2ج -العناية

بالنواحي النفسية

للمرأة في جميع
مراحل حياتها

- 0تقديـ التثقيؼ الصحي لمتكيؼ عمى التغيرات



كجكد أبحاث منشكرة قابمة

قسـ تمريض



منع كتقميؿ المشاكؿ النفسية

كالتكليد ك

حياتيا

اإلنجابية

الفسيكلكجية كالنفسي ة لممرأة في مراحؿ حياتيا المختمفة
- 0اعداد كتنفيذ برامج لمتكيؼ مع ضغكط الحياة بيف

لمتطبيؽ

لإلناث في مختمؼ مراحؿ

اإلناث في مختمؼ مراحؿ حياتيا



كجكد كتيبات كنشرات إرشادية

النساء

الصحة

بالمؤسسات المختمفة بالمجتمع

- 2د  -إدراة
الجودة الشاملة

في المؤسسات

الصحية والتعليمية

- 0تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في الرعاية التمريضية



- 0تقييـ لفاعمية العممية التعميمية

بالمؤسسات

 - 1تقديـ رعاية تمريضية ذات جكدة عالية لمسيدات في
مختمؼ مراحؿ حياتيا

كجكد كتيبات كنشرات إرشادية
المختمفة

بالمجتمع


ضماف الجكدة في الرعاية

التمريضية

لمسيدات

مختمؼ مراحؿ حياتيا


تحسيف الفاعمية التعميمية

في

0202

0200

قسـ تمريض
النساء

كالتكليد ك
الصحة

اإلنجابية

0202

0200

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

الهدف المحدد

- 1ب -تصميـ كتنفيذ برامج تثقيؼ صحى لالطفاؿ
كاسرىـ عف الرضاعة الطبيعية
 التطعيمات

- 3ج -الرعاية
التمريضية لألطفال
قبل وأثناء وبعد
عمليات جراحة
األطفال

 منع الحكاداث لدل االطفاؿ
- 1 تحديد معدل انتشار العمليات الخاصة بجراحة
األطفال
 تحسين الرعاية التمريضية للجراحات الخاصة
باألطفال قبل وأثناء وبعد العمليات
 متابعة المرضى بعد العمليات .

 وجود أبحاث منشورة قابلة للتطبيق
 تقليل المضاعفات المصاحبة للعمليات
.

تقارير المتابعة الثانوية للرسائل الجامعية

- 1أ -االكتشاؼ المبكر لالمراض كالحد مف انتشارىا

 أبحاث منشورة قابلة للتطبيق فى
االرتقاء بصحة األطفال
 انخفاض معدل المشاكل الصحية
الخاصة باالطفال

تمريض األطفال

- 3أ -الرعاية
التمريضية للحاالت
الحادة والمزمنة و
المعدية
- 3ب -االرتقاء
بالصحة

أ  -تحديد معدل انتشار االمراض المزمنة و المعدية
لدى االطفال بمحافظة اسيوط
- 1ب -تحسين الرعاية التمريضية لألطفال حديثى
الوالدة المعرضين للخطر
- 1ج -رعاية االطفال المصابين باالورام
.1د .رعاية االطفال المصابين بأمراض الكبد و الكلى
والقلب و الدم والجهاز العصبي

 وجود ابحاث منشورة قابلة للتطبيق
 تقليل المضاعفات المصاحبة
لالمراض المزمنة لدى االطفال

الرسائل العلمية (ماجستير و دكتوراه) ندوات علمية

 - 3الجودة الشاملة
فى مجال تمريض
األطفال

األهداف البحثية
(المجال البحثى الدقيق)

المخرجات

األنشطة

مؤشر متابعة
األداء

المسئول
عن التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية النهاية
7177 7117

7117

7117

7177

7177

تكلفة
032222

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال البحثى
العام

األهداف البحثية
( المجال البحثى الدقيق )

- 4الجودة
الشاملة فى
مجال تمريض
صحة
المجتمع

- 0التثقيؼ الصحي لالرتقاء بالصحة بيف فئات  .1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

بالصحة

المجتمع المختمفة فى كؿ الجكانب الصحية.

 - 0االكتشاؼ المبكر لالمراض ك الحد مف
انتشارىا

 - 7زيادة الوعى الصحي في المدارس.

 - 1الكقاية مف االمراض بيف فئات

- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
- 7االرتقاء بالصحة والحد من االمراض
المختلفة.

نقؿ كزراعة

 - 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
 - 7زيادة الوعى الصحي فى مجال نقؿ كزراعة

 - 2تكعية المجتمع عف

االعضاء لممرضي كذكييـ.
االعضاء.
 - 3التأىيؿ كالمتابعة بعد عمميات نقؿ  - 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
كزراعة االعضاء لممرضي كذكييـ.

الرسائل
(ماجستير
وابحاث
الدكتوراه)

العلمية
و دكتوراه
بعد
ما

- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
 - 7زيادة الوعى الصحي عن االمراض وكيفية
الحد من انتشارها

المجتمع المختمفة.

األنشطة

 - 7الحد من المضاعفات بعد عمليات نقل
وزراعة االعضاء.

 -ندوات علمية

تقارير
المتابعة الثانوية
للرسائل
الجامعية
 معدل انجازالدورات
التدريبية
بالنسبة الى مدة
تنفيذ الهدف

7117

قسم تمريض صحة المجتمع

- 4أ -االرتقاء

المخرجات ومؤشرات النجاح

مؤشرات
متابعة األداء

المسئولة
عن
التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية النهاية
7177

قيمة
التمويل
بالجنيه

032222

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال البحثى
العام

األهداف البحثية
( المجال البحثى الدقيق )

المخرجات ومؤشرات النجاح

 - 4تكعية المرضى عف حقكقيـ ككاجباتيـ

 - 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

نحك نقؿ ك زراعو االعضاء ك كذلؾ اخالقيات

المينة لدل مقدمى الرعاية

مفيكـ الجكدة لدم المستفيديف مف الخدمة

7117

 - 7زيادة الوعى الصحي فى مجال نقؿ الرسائل العلمية  -تقارير المتابعة
و الثانوية للرسائل
(ماجستير
كزراعة االعضاء.
دكتوراه وابحاث الجامعية
بعد
ما
- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
الدكتوراه)
- 0زيادة الكعى عف مفيكـ الجكدة

بالمجتمع الخارجي .

- 6تطبيؽ معايير الجكدة الشاممو

- 7نشر ثقافة الجكدة لدل الفئات المختمفة مف
مقدمي الرعاية عمى كافة المؤسسات بالمجتمع
 - 02عمؿ متابعة دكريو ك التقكيـ المستمر
لمعممية التعميميو .

- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

- 0زيادة الكعى عف ثقافة الجكدة
- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

- 0زيادة الكعى عف ثقافة الجكدة
- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

- 0زيادة الكعى عف ثقافة الجكدة

 -ندوات علمية

 معدل انجازالدورات التدريبية
بالنسبة الى مدة
تنفيذ الهدف

قسم تمريض صحة المجتمع

- 5اعداد ك تطبيؽ برامج لزيادة الكعي عف

األنشطة

مؤشرات
األداء

متابعة المسئولة
عن
التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية النهاية
7177

قيمة
التمويل
بالجنيه

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال
العام

البحثى

- 4ب -
الرعاية
التمريضية
المعديه و
المزمنة

 . 0التأىيؿ

المخرجات ومؤشرات النجاح

لمرضي - 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

الشامؿ

األمراض المعدية ك المزمنة
كذكييـ.

تقارير
العلمية -
- 0الحد مف مضاعفات االمراض الرسائل
(ماجستير و دكتوراه المتابعة الثانوية
المعديو كالمزمنة.
وابحاث ما بعد الدكتوراه) للرسائل
الجامعية

 - 0تحديد معدؿ انتشار االمراض - 1أبحاث
التخصص
المعدية كالمزمنة في المجتمع.
 .0عمل قاعدة بمعدل انتشار
 ندوات علميةاالمراض المعديه والمزمنة.
تنشر فى مجاالت

 - 1التثقيؼ الصحي لمكقاية مف
األمراض المعدية ك المزمنة.

تنشر فى مجاالت

 .1أبحاث
التخصص
 - 7زيادة الوعى الصحي

عن

األمراض المعدية ك المزمنة.
 - 2تحديد معدؿ انتشار االمراض  - 1أبحاث
التخصص

النفسية

ك االدماف

المجتمع المختمفة.

بيف فئات

7117

تنشر فى مجاالت

 - 7اعداد قاعدة بيانات عن اكثر
االمراض النفسية انتشارا في المجتمع
واالدمان.

 معدل انجازالدورات
التدريبية
بالنسبة الى مدة
تنفيذ الهدف

قسم تمريض صحة المجتمع

لألمراض

األهداف البحثية
( المجال البحثى الدقيق )

األنشطة

مؤشرات
األداء

متابعة المسئولة
عن
التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية النهاية
7177

قيمة
التمويل
بالجنيه

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال
العام

البحثى

األهداف البحثية
( المجال البحثى الدقيق )

األنشطة

المخرجات ومؤشرات النجاح

ليا جميع فئات المجتمع المختمفة

- 4ج  -الرعاية
التمريضية
لذوى االمراض
المهنية

 - 0ا لػتحكـ فػي المخػاطر المينيػة - 1أبحاث
التخصص

لفئات المجتمع المختمفة.

تنشر

فى

تقارير
العلمية -
الرسائل
(ماجستير و دكتوراه المتابعة الثانوية
وابحاث ما بعد الدكتوراه) للرسائل
الجامعية
 معدل انجازالدورات
التدريبية
 ندوات علميةبالنسبة الى مدة
تنفيذ الهدف

قسم تمريض صحة المجتمع

- 4اعداد ك تنفيذ برامج لمتكيؼ - 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
- 7زيادة الوعي عن الضغوط النفسية
مع ضغكط الحياة التى يتعرض وكيفية التكيف معها للوقاية من
االمراض المختلفة.

7117

العلمية  -تقارير
الرسائل
(ماجستير و دكتوراه المتابعة الثانوية
وابحاث ما بعد الدكتوراه) للرسائل
الجامعية
 معدل انجازالدورات
التدريبية
 ندوات علميةبالنسبة الى مدة
تنفيذ الهدف

قسم تمريض صحة المجتمع

- 3معرفة اسباب االدماف ك كيفيو  - 1تنشر فى مجاالت التخصص
- 7زيادة وعي المجتمع عن االدمان و
كيفيه مواجهته
مكاجيتو -

مؤشرات
األداء

متابعة المسئولة
عن
التنفيذ

مجاالت

- 7زيادة وعي هيئة التمريض عف
التحكـ في المخاطر المينية

 - 0كضػع ب ػرامج عػػف االسػػعافات - 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
- 7زيادة وعى العاملين عن طرق
االكلية إلصابات العمؿ المختمفة االسعافات االولية المختلفة.
 انخفاض معدل االصابة بالمخاطرالمهنية

فترة التنفيذ
البداية النهاية

7117

7177

7177

قيمة
التمويل
بالجنيه

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال
العام

البحثى

األهداف البحثية
( المجال البحثى الدقيق )

األنشطة

المخرجات ومؤشرات النجاح

مؤشرات
األداء

متابعة المسئولة
عن
التنفيذ

فترة التنفيذ
البداية النهاية

- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص

تقارير
العلمية -
الرسائل
 - 1الكقاية مف االمراض المينية بيف
- 7االرتقاء بصحة العاملين في المجاالت (ماجستير و دكتوراه المتابعة الثانوية
العامميف ك االرتقاء بصحتيـ.
المختلفة.
وابحاث ما بعد الدكتوراه) للرسائل
الجامعية
نحك الجكانب الصحيو ك المينية

 - 3تحديد معدؿ أنتشار االمراض
المينية في مجاالت العمؿ المختمفة

 - 4التأىيؿ الشامؿ لمعامميف
لمتعامؿ
المختمفة.

مع

اصابات

العمؿ

مجاالت

 - 7االرتقاء بصحة العاملين في
المجاالت المختلفة.
 ندوات علمية- 1أبحاث تنشر فى مجاالت التخصص
 - 7عمل قاعدة عن نسبة انتشار
االمراض المهنية.
 - 1أبحاث
التخصص

تنشر فى مجاالت

- 7الحد من المضاعفات واصابات
العمل المختلفة.

 معدل انجازالدورات
التدريبية
بالنسبة الى مدة
تنفيذ الهدف

قسم تمريض صحة المجتمع

 - 2التثقيؼ الصحى لمعامميف ك اسرىـ

- 1أبحاث
التخصص

تنشر

فى

7117

7177

قيمة
التمويل
بالجنيه

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجال البحثي
العام

المجال البحثي الدقيق
 - 1أحديد معدؿ انتشار اإلمراض الحادة كالمزمنة كالمعدية عند

 - 5الجودة
الشاملة فى مجال
كبار السف.
التمريض
المسنين

الرعاية

التمريضية
الشاممة لالرتقاء
بصحة المسنيف

كالندكات العممية


كالمعدية كذكييـ

انخف ػ ػػاض مع ػ ػػدالت اإلص ػ ػػابة بػ ػ ػػاألمراض
المزمنة المختمفة

كالمزمنة كالمعدية.
- 4التأىيؿ الشامؿ لممرضي المسنيف باألمراض الحادة كالمزمنة

كج ػػكد قاعػ ػػدة بيانػ ػػات عػ ػػف معػ ػػدؿ انتشػ ػػار قسـ تمريض

7117

الرسػائؿ العمميػػة كأبحػػاث مػػا بعػػد الػػدكتكراه

كالمعدية المختمفة عند كبار السف.
 - 3تقديـ الرعاية التمريضية لممرضي المسنيف ذكم األمراض الحادة

البداية

األم ػ ػراض الحػ ػػادة كالمزمنػ ػػة كالمعديػ ػػة م ػ ػػف

 - 7بحث كدراسة أسباب زيادة اإلصابة باألمراض الحادة كالمزمنة

- 5أ -جكدة

المسئول
عن التنفيذ

المخرجات و مؤشرات النجاح





زيادة الكعي الصحي



وجود أبحاث منشورة قابلة للتطبيق

 - 5االكتشاف البكر لإلمراض والحد من انتشارها
 - 6تصميم وتنفيذ برامج التثقيف الصحي لكبار السن للوقاية من
اإلمراض



فترة التنفيذ

انخفاااااااض معاااااادل المشاااااااكل الصااااااحية
المختلفة

المسنيف

النهاية
7177

قيمه
التمويل
بالجنيه
032222
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 - 6الجودة الشاملة فى
مجال إدارة التمريض

- 6أ  -الجوده الشاهله
في الوؤسسات الصحيه
والتعليويه

 اداره الوواردالبشريه

-

 التعلين التوريعي --

رظا الورظي عن الرعايه
الوقذهه
زياده هعذل شغل االسره
انخفاض هعذل اقاهه
الوريط في الوستشفي
رظا الوظيفي للفريق
التوريعي
رظا الورظي
االستخذام االهثل للووارد
رظا الطالب
استخذام استراتيجيات
التعلين والتعلن الحذيثه
تحسين جوده التعلين
التوريعي

رسائل
ماجستير
ودكتوراه
وابحاث
علميه

تقارير متابعه
الرسائل
العلميه

قسم إداره التمريض

المجال البحثي العام االهداف البحثيه
المجال البحثي
الدقيق
 هردود الرعايهالتوريعيه علي
الوريط
والوؤسسه

المخرجات ومؤشرات النجاح

األنشطه

المسئول عن
مؤشر
التنفيذ
متابعه اآلداء

فتره التنفيذ
البدايه

النهايه

7117

7177

قيمه التمويل
بالجنيه
032222
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األهداف البحثية

المجال البحثي العام

المخرجات ومؤشرات النجاح

( المجال البحثي الدقيق)

- 7أ -الرعاية التمريضية
لألمراض الحادة

المزمنة و الطارئة

المزمنة كالطارئة.

عن

التنفيذ
 كجكد قاعدة بيانات عف معدؿ انتشارأمراض

الحادة كالمزمنة كالطارئة مف

ب  -بحث كدراسة أسباب زيادة نسب األصابة الرسائؿ العممية (ماجستير كدكتكراة)باألمراض الحادة المزمنة كالطارئة المختمفة
كابحاث ما بعد الدكتكراة ك الندكات
ج  -تقديـ رعاية تمريضية لممرضي ذكم
العممية لييئة التمريض كالمرضي
باألمراض الحادة المزمنة كالطارئة ك ذكييـ
د  -التأىيؿ الشامؿ لممرضي ذكم باألمراض كذكييـ
معدالت

الحادة المزمنة كالطارئة كذكييـ

 -انخفاض

ق  -عمؿ تقييـ لفاعمية العممية التعميمية

باألمراض المزمنة المختمفة
 -زيادة الكعي الصحي

األصابة

قسم تمريض الحاالت الحرجة والطواريء

 - 7الجودة الشاملة فى
مجال التمريض الحاالت
الحرجة والطورائ

أ-

تحديد معدؿ انتشار األمراض الحادة

المسئول

فترة التنفيذ

قيمة التمويل

البداية

النهاية

بالجنية

2102

2122

032222
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- 2ب  -الرعاية

التمريضية لعمليات نقل
وزراعة االعضاء

 تصميـ كتنفيذ برامج تعميمية كتدريبية لييئة

-

 التاىيؿ بعد عمميات نقؿ كزراعة األعضاء

 -زيادة الكعي الصحي في

التمريض لمرضي نقؿ كزراعة األعضاء

لممرضي كذكييـ

كجكد ابحاث منشكرة قابمة

لمتطبيؽ

نقؿ كزراعة األعضاء

قسم

تمريض

2102

2122

الحاالت

الحرجة و
الطواريء

- 2ج  -االرتقاء
بالصحة

أ-

تصميـ

كتنفيذ

برنامج

لمتثقيؼ

الصحى كنشر الكعى الصحى لكيفية

التعامؿ مع الحاالت الطارئة كالحرجة

لمألرتقاء بالصحة بيف فئات المجتمع

المختمفة

ب  -تطبيؽ احتياطات االمف كالسالمة
بكحدات العناية الحرجة كالطكارئ

 كجكد ابحاث منشكرة قابمةلمتطبيؽ
 انخفاض معدؿ المشاكؿالصحية المختمفة

قسم
تمريض

الحاالت

الحرجة و
الطواريء

2102

2122

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

المجاؿ البحثي العاـ

المخرجات كمؤشرات األداء

األىداؼ البحثية

(المجاؿ البحثي الدقيؽ)

المسئكؿ
عف

التنفيذ
 - 8الجودة الشاملة فى
مجال التمريض النفسى

المشاكؿ لدم مرضي األمراض المزمنة كالحادة

النفس ػ ػػية أك المشػ ػ ػػاكؿ لػ ػ ػػدم مرضػ ػ ػػي األم ػ ػ ػراض المزمنػ ػ ػػة

 - 0التأىيؿ النفسي لمرضي األمراض الحادة

كالندكات العممية.

بمحافظة أسيكط.

التمريضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية
لالض ػ ػ ػػطرابات النفسػ ػ ػ ػػية كالمزمنة كذكييـ كتقديـ الرعاية الالزمة ليـ
المص ػ ػ ػ ػػاحبة لألمػ ػ ػ ػ ػراض - 1الرعاية التمريضية لألمراض النفسية الناتجة

الحادة كالمزمنة.

كالحػ ػػادة مػ ػػف الرسػ ػػائؿ العمميػ ػػة كأبحػ ػػاث مػ ػػا بعػ ػػد الػ ػػدكتكراه

 -معػػدؿ انج ػػاز الػػدكرات التدريبي ػػة بالنس ػػبة إلػػي مػ ػدة تنفي ػػذ

اليدؼ.

عف األمراض الحادة كالمزمنة لممرضي كذكييـ

 -تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية.

كتقديـ الرعاية الالزمة ليـ.

-انخفػاض معػدؿ األمػراض النفسػػية الناتجػة عػف األم ػراض

- - 2تصميـ كتنفيذ برامج تعميمية كتدريبية لييئة
التمريض

المزمنة كالحادة.

البداية

0205
قسـ التمريض النفسي

- 6أ  -الرعاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

- 0تحديد معدؿ انتشار األمراض النفسية أك

 -كج ػ ػػكد قاعػ ػ ػػدة بيانػ ػ ػػات ع ػ ػػف معػ ػ ػػدؿ انتشػ ػ ػػار األم ػ ػ ػراض

فترة التنفيذ
النياية

0200

التكمفة

اإلجمالية

032222
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فى الفترة من  7107حتى 7177

- 6ب  -الرعاية
التمريضية

لعمميات نقؿ

 التأىيػ ػػؿ النفسػ ػػي لممرض ػ ػػي قبػ ػػؿ كبع ػ ػػد عمميػ ػػات ز ارع ػ ػػة  -تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية.األعضاء لممرضي كذكييـ.

كزراعة

 -معػػدؿ انج ػػاز الػػدكرات التدريبي ػػة بالنس ػػبة إلػػي م ػػدة تنفي ػػذ

اليدؼ.

 -كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ.

األعضاء.
- 6ج  -االرتقاء

بالصحة النفسية.

 - 0التأىيػؿ النفسػي لابػاء مػف خػالؿ اإلرشػاد النفسػي فػػي  -تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية.
تربية أبنائيـ.

 - 0دكرات تدريبي ػػة فػ ػػي المػ ػػدارس لتعمػ ػػيـ المدرسػ ػػيف كيفيػ ػػة  -كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ.
التعامػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػع الطمبػ ػ ػػة ذكم الصػ ػ ػػعكبات الخاصػ ػ ػػة بػ ػ ػػالتعمـ
كتأىيميـ نفسيا كاجتماعيا.

 -معػػدؿ انج ػػاز الػػدكرات التدريبي ػػة بالنس ػػبة إلػػي م ػػدة تنفي ػػذ

 - 1إعػػداد كتنفيػػذ بػ ػرامج لمتكيػػؼ مػػع ض ػػغكط الحيػػاة الت ػػي اليدؼ.
يتعرض ليا فئات المجتمع المختمفة.

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177
- 6د -الرعايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

- - 0التأىيؿ النفسي لذكل األمراض المينية

 -تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية.

لألشػخاص ذكم

ضغكطات العمؿ.

التمريض كالمرضي كذكييـ.

التمريضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

األم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض

 - 0الرعايػ ػ ػػة النفسػ ػ ػػية لألم ػ ػ ػراض النفسػ ػ ػػية الناتجػ ػ ػػة عػ ػ ػػف  -رس ػ ػ ػػائؿ عممي ػ ػ ػػة (ماجس ػ ػ ػػتير كدكت ػ ػ ػػكراه) ن ػ ػ ػػدكات لييئ ػ ػ ػػة
 - 1إعداد كتنفيذ برامج لمتكيؼ مع ضغكط العمؿ.

أبحاث منشكرة

المينية.
- 6ىػ -

التمريضية

الرعاية - - 0تحديد معدؿ انتشار األمراض النفسية كاإلدماف
- 0معرفة أسباب اإلدماف ككيفية مكاجيتو.

 -كجكد قادة بيانات عف معدؿ انتشار األمراض النفسية

 -كجػ ػػكد كتيبػ ػػات كنشػ ػ ػرات إرشػ ػػادية بمؤسسػ ػػات المجتم ػ ػػع

لألمراض النفسية  - 1الرعاي ػ ػ ػ ػػة التمريض ػ ػ ػ ػػية النفس ػ ػ ػ ػػية لممرض ػ ػ ػ ػػي النفسػ ػ ػ ػ ػػييف المختمفة.
كاإلدماف .

كتأىيميـ نفسيا كاجتماعيا.

- - 2التأىي ػػؿ النفسػ ػػي كاالجتم ػػاعي لممػ ػػدمنيف كمسػ ػػاعدتيـ
عم ػػي ح ػػؿ مشػ ػػكالتيـ كط ػػرؽ الكقاي ػػة مػ ػػف اإلدم ػػاف كتقػ ػػديـ
الرعاية التمريضية ليـ.

 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية -رسائؿ عممية (ماجستير كدكتكراه)

 نػػدكات تدريبيػػة كتعريفي ػػة مػػع المرض ػػى كذكييػػـ كىيئ ػػةالتمريض

 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ. -معػػدؿ انج ػػاز الػػدكرات التدريبي ػػة بالنس ػػبة إلػػي م ػػدة تنفي ػػذ

اليدؼ.

الخطة التنفيذية لكلية التمريض – جامعة أسيوط
فى الفترة من  7107حتى 7177

- 6ك -
الشاممة

الجكدة -- 0مراعاة تطبيؽ نظاـ الجكدة في مجاؿ التمريض  -كجػ ػػكد كتيبػ ػػات كنشػ ػ ػرات إرشػ ػػادية بمؤسسػ ػػات المجتم ػ ػػع
في النفسي.

المختمفة

مجاؿ التمريض - 0عمؿ تقيـ لفاعمية العممية التعميمية في مجاؿ  -تحسيف العممية التعميمية .

النفسي.

التمريض النفسي.

 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية -رسائؿ عممية (ماجستير كدكتكراه).

 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ. -معػػدؿ انج ػػاز الػػدكرات التدريبي ػػة بالنس ػػبة إلػػي م ػػدة تنفي ػػذ

اليدؼ.
اإلجمالى
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