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قيمة 
التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ

عن 
 التنفيذ

مؤشرات متابعة 
 األداء

المخرجات ومؤشرات النجاح  األنشطة  األهداف البحثية 
) المجال البحثى الدقيق (   

المجال البحثى 

 البداية النهاية العام

032222 0200 
 

0205 
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يف 
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ـ ت

قس
   

)
  

  تقارير المتابعة
السنكية لمرسائؿ 

 الجامعية
 
 
 

  معدؿ إنجاز
الدكرات التدريبية 
بالنسبة إلى مدة 

 تنفيذ اليدؼ
 

 

* رسػػػػػػػػػاػئؿ عمميػػػة )ماجستير 
كاألبحاث العممية كدكتكراة(  

 الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس
 

* ندكات عممية لييئة التمريض 
كالمرضى كذكييـ لمتعريؼ 

 بالمرض ككيفية التعامؿ معو
 

* مؤتمرات محمية كعالمية 
 ككرش عمؿ

  أنخفاض معدؿ انتشار
األمراض الحادة ك المزمنة  

 كاألمراض المعدية
 تحسيف حالة المريض

الصحية كالتقميؿ مف 
 لمضاعفاتا
  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

الحادة ك  مراض األتحديد معدؿ انتشار -0-أ
 المزمنة كاألمراض المعدية 

الجودة  -0
الشاملة فى مجال 
التمريض الباطنى 

 والجراحى 
 
جودة الرعاية  -أ

التمريضية 
الشاملة المقدمة 
لإلرتقاء بصحة 

 البالغين
 

 

 

 

 

كعكامؿ الخطكرة بحث كدراسو اسباب زياده  -0 -أ
الحادة ك المزمنة   مراض باالاالصابو  كنسبة 

الكجو  –الكمى - الكبدكاألمراض المعدية  ) مثاؿ 8 
  الجياز التنفسى ( –كالفكيف 

وضع منظومة صحية للحد من انتشار -3-أ
 األمراض

البحث عن طرق حديثة للوقاية من األمراض  -4-أ
 الحادة والمزمنة واألمراض المعدية

المبكر لألمراض الحادة والمزمنة األكتشاف -5-أ
 واألمراض المعدية

دراسة المستجدات فى األمراض الحادة  -6-أ

 والمزمنة واألمراض المعدية

نشر األوراق العلمية عالية التأثير الداعمة   -7 - أ
 لالرتقاء بالصحة

طبيق معايير الصحة والسالمة فى تنفيذ  -8-أ
 العملية والتطبيقيةالمهارات 
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قيمة التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ
 عن التنفيذ

 األهداف البحثية المخرجات ومؤشرات النجاح 

 ) المجال البحثى الدقيق ( 

 المجال البحثى العام

 البداية النهاية

 032222 0207 
 

0205 
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  أبحاث منشكره قابمة لمتطبيؽكجكد 
  تقميؿ المشاكؿ الصحية المصاحبة

 لمحمؿ كالكالدة كفترة ما بعد الكالدة
كما يترتب عميو مف تقميؿ كفيات 

 األميات

األكتشاؼ المبكر لألمراض المزمنة كالحادة -0
 كالمعدية

رعاية السيدات الحكامؿ كعالج الحمؿ ذك -0
 الخطكرة العالية

الجودة الشاملة  -7
فى مجال التمريض 

النساء والتوليد 
 والصحة اإلنجابية 

 

الرعاية .أ-2
التمريضية للحمل 

 الخطر
   تيدؼ تمؾ البرامج الى منع كتقميؿ

المشاكؿ الصحية الخاصة بالفتيات 
 كالسيدات في مراحؿ الحياة المختمفة 

  كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ 

  المشاكؿ الصحية إنخفاض معدؿ
 المختمفة

تصميـ كتنفيذ برامج لمتثقيؼ الصحي كالمشكرة 
 لإلرتقاء بالصحة لإلناث في

   سف البمكغ  0.0
 قبؿ الزكاج 0.0
 قبؿ الحمؿ 1.0
 أثناء الحمؿ  2.0
 أثناء الكالدة  3.0
 فترة ما بعد الكالدة 4.0
 ما حكؿ سف إنقطاع الطمث5.0

رتقاء اإل -ب-2
 بصحة المرأة
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قسـ تمريض  0202 0200 
النساء 

كالتكليد ك 
الصحة 
 اإلنجابية

 

  كجكد أبحاث منشكرة قابمة
 لمتطبيؽ 

  منع كتقميؿ المشاكؿ النفسية
لإلناث في مختمؼ مراحؿ 

 حياتيا
  رشادية إكجكد كتيبات كنشرات

 بالمؤسسات المختمفة بالمجتمع 

ـ التثقيؼ الصحي لمتكيؼ عمى التغيرات -0 تقدي
 ة لممرأة في مراحؿ حياتيا المختمفةالفسيكلكجية كالنفسي

 اعداد كتنفيذ برامج لمتكيؼ مع ضغكط الحياة بيف -0
 في مختمؼ مراحؿ حياتيا  اإلناث

العناية -ج-2
بالنواحي النفسية 
للمرأة في جميع 

 مراحل حياتها

قسـ تمريض  0202 0200 
النساء 

كالتكليد ك 
الصحة 
 اإلنجابية

 

  رشادية إكجكد كتيبات كنشرات
بالمؤسسات  المختمفة 

 بالمجتمع 
  ضماف الجكدة في الرعاية

التمريضية لمسيدات في 
 مختمؼ مراحؿ حياتيا 

  تحسيف الفاعمية التعميمية 

 تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في الرعاية التمريضية   -0
ـ لفاعمية العممية التعميمية -0  تقيي
ـ رعاية تمريضية ذات جكدة عالية لم -1 سيدات في تقدي

 مختمؼ مراحؿ حياتيا

دراة إ -د-2
الجودة الشاملة 
في المؤسسات 

 الصحية والتعليمية



                                                      جامعة أسيوط –الخطة التنفيذية لكلية التمريض                                                      

 7177حتى  7107فى الفترة من 
 

 

 
 األهداف البحثية الهدف المحدد

 ()المجال البحثى الدقيق 

مؤشر متابعة  األنشطة المخرجات
 األداء

المسئول 
 عن التنفيذ

 تكلفة فترة التنفيذ
 النهاية البداية

الشاملة الجودة  -3
فى مجال تمريض 

 األطفال
 

الرعاية -أ-3
التمريضية للحاالت 
الحادة والمزمنة و 

 المعدية

و المعدية تحديد معدل انتشار االمراض المزمنة  -أ

 بمحافظة اسيوطلدى االطفال 
الرعاية التمريضية لألطفال حديثى  تحسين-ب-1

 الوالدة المعرضين للخطر
 ورامرعاية االطفال المصابين باال-ج-1
بأمراض الكبد و الكلى  رعاية االطفال المصابين.د. 1

 والقلب و الدم والجهاز العصبي

  وجود ابحاث منشورة قابلة للتطبيق 
  تقليل المضاعفات المصاحبة

 لالمراض المزمنة لدى االطفال
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7117 7177  032222 

االرتقاء -ب-3
 بالصحة

 االكتشاؼ المبكر لالمراض كالحد مف انتشارىا -أ-1
تصميـ كتنفيذ برامج تثقيؼ صحى لالطفاؿ -ب-1

 كاسرىـ عف الرضاعة الطبيعية 
  التطعيمات 
 منع الحكاداث لدل االطفاؿ 

  فى قابلة للتطبيق أبحاث منشورة
 االرتقاء بصحة األطفال 

  انخفاض معدل المشاكل الصحية
 الخاصة باالطفال

7117 7177  

الرعاية -ج-3
التمريضية لألطفال 

قبل وأثناء وبعد 
عمليات جراحة  

 األطفال

 1- تحديد معدل انتشار العمليات الخاصة بجراحة

 األطفال
  تحسين الرعاية التمريضية للجراحات الخاصة

 وأثناء وبعد العمليات باألطفال قبل
 . متابعة المرضى بعد العمليات 

 وجود أبحاث منشورة قابلة للتطبيق 
 للعمليات  تقليل المضاعفات المصاحبة

. 

7117 7177  
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قيمة 
التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

مؤشرات 
 متابعة األداء

 البحثيةاألهداف  المخرجات ومؤشرات النجاح  األنشطة
 ) المجال البحثى الدقيق ( 

المجال البحثى 
 البداية النهاية العام

032222 7177 7117 
ع
تم

ج
لم

 ا
حة

ص
ض 

ري
تم

م 
س
ق

 
تقارير   -

المتابعة الثانوية 

للرسائل  
 الجامعية 

 

 
معدل انجاز   -

الدورات 

التدريبية  

بالنسبة الى مدة  

 تنفيذ الهدف

 الرسائل العلمية 
)ماجستير و دكتوراه 

وابحاث ما بعد 
 الدكتوراه(

 

 
 
 

 ندوات علمية   -
  

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث   .1

 في المدارس.زيادة الوعى الصحي  -  7

التثقيؼ الصحي لالرتقاء بالصحة بيف فئات -0
 المجتمع المختمفة فى كؿ الجكانب الصحية.    

الجودة -4

الشاملة فى 
مجال تمريض 

صحة 
 المجتمع 

 
االرتقاء -أ-4

 بالصحة

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1 

عن االمراض وكيفية  زيادة الوعى الصحي -7 

  الحد من انتشارها

االكتشاؼ المبكر لالمراض ك الحد مف  -0
 انتشارىا

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  - 1  

االرتقاء بالصحة والحد من االمراض -7  

 المختلفة.

الكقاية مف االمراض بيف فئات  -1
 المجتمع المختمفة.

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث   -1   

نقؿ كزراعة فى مجال زيادة الوعى الصحي  -7 
 االعضاء.

تكعية المجتمع عف  نقؿ كزراعة  -2
 االعضاء لممرضي كذكييـ.

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث   -1 

الحد من المضاعفات بعد عمليات نقل  -7 

 وزراعة االعضاء.

التأىيؿ كالمتابعة بعد عمميات نقؿ  -3
 كزراعة االعضاء لممرضي كذكييـ.
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قيمة 
التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

مؤشرات متابعة 
 األداء

 األهداف البحثية المخرجات ومؤشرات النجاح  األنشطة
 ) المجال البحثى الدقيق ( 

المجال البحثى 
 البداية النهاية العام

 7177 7117 
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لم
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ص
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تقارير  المتابعة  -

الثانوية للرسائل  

 الجامعية 

 

 

معدل انجاز   -

الدورات التدريبية  

بالنسبة الى مدة  

 تنفيذ الهدف

 الرسائل العلمية 
)ماجستير و 

دكتوراه وابحاث 
ما بعد 

 الدكتوراه(

 
 

 
 
 ندوات علمية   -

  

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث   -1 

نقؿ فى مجال زيادة الوعى الصحي  -7
 كزراعة االعضاء.

ـ   -4 تكعية المرضى عف حقكقيـ ككاجباتي
نحك نقؿ ك زراعو االعضاء ك كذلؾ اخالقيات 

 مقدمى الرعايةالمينة لدل 

 

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1 

 عف مفيكـ الجكدةالكعى زيادة -0  

اعداد ك تطبيؽ برامج لزيادة الكعي عف -5
ـ الجكدة لدم المستفيدي مف الخدمة  فمفيك

 بالمجتمع الخارجي .

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1  

 الجكدةثقافة عف الكعى زيادة -0

 تطبيؽ معايير الجكدة الشاممو-6

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1  

نشر ثقافة الجكدة لدل الفئات المختمفة مف -7 الجكدة ثقافةعف الكعى زيادة -0  
 مقدمي الرعاية عمى كافة المؤسسات بالمجتمع

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1  

عمؿ متابعة دكريو ك التقكيـ المستمر  - 02 الجكدة ثقافةعف الكعى زيادة -0  
 لمعممية التعميميو .
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قيمة 
التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

مؤشرات متابعة 
 األداء

 األهداف البحثية المخرجات ومؤشرات النجاح  األنشطة
 ) المجال البحثى الدقيق ( 

المجال البحثى 
 البداية النهاية العام

 
 

 

7177 
 

7117 
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تقارير   -

المتابعة الثانوية 

للرسائل  
 الجامعية 

 

 
معدل انجاز   -

الدورات 

التدريبية  

بالنسبة الى مدة  

 تنفيذ الهدف

 الرسائل العلمية 
)ماجستير و دكتوراه 

 وابحاث ما بعد الدكتوراه(
 
 

 
 

 ندوات علمية   -

  

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  - 1

الحد مف مضاعفات االمراض -0
 المعديو كالمزمنة.

لمرضي  الشامؿتأىيؿ ال .0
المزمنة  المعدية ك األمراض
 كذكييـ.

 

  -ب-4
الرعاية 

التمريضية 
لألمراض 

و  المعديه
 المزمنة

 

فى مجاالت  تنشرأبحاث  - 1

 التخصص

عمل قاعدة بمعدل انتشار  .0
 والمزمنة.االمراض المعديه 

معدؿ انتشار االمراض  تحديد -0
 .المعدية كالمزمنة في المجتمع

فى مجاالت  تنشرأبحاث  . 1

 التخصص
عن زيادة الوعى الصحي  -7 

 .المزمنةالمعدية ك  األمراض

مكقاية مف التثقيؼ الصحي ل -1
 .المزمنةالمعدية ك  األمراض

فى مجاالت  تنشرأبحاث   -1  

 التخصص

اعداد قاعدة بيانات عن اكثر  -7

االمراض النفسية انتشارا في المجتمع 

 واالدمان.

تحديد معدؿ انتشار االمراض  -2
النفسية ك االدماف بيف فئات 

 المجتمع المختمفة. 
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قيمة 
التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

مؤشرات متابعة 
 األداء

 األهداف البحثية المخرجات ومؤشرات النجاح  األنشطة
 ) المجال البحثى الدقيق ( 

المجال البحثى 
 البداية النهاية العام

 7177 7117 
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تقارير   -

المتابعة الثانوية 

للرسائل  
 الجامعية 

معدل انجاز   -

الدورات 

التدريبية  

بالنسبة الى مدة  

 تنفيذ الهدف

 الرسائل العلمية 
)ماجستير و دكتوراه 

 وابحاث ما بعد الدكتوراه(
 
 

 
 

 ندوات علمية   -

  

 فى مجاالت التخصص تنشر  -1

زيادة وعي المجتمع عن االدمان و -7

 كيفيه مواجهته
معرفة اسباب االدماف ك كيفيو -3

 - مكاجيتو

  

 

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1 

زيادة الوعي عن الضغوط النفسية  -7 

وكيفية التكيف معها للوقاية من 
 االمراض المختلفة.

اعداد ك تنفيذ برامج لمتكيؼ -4
مع ضغكط الحياة التى يتعرض 
  ليا جميع فئات المجتمع المختمفة

 

7177 
 

7117 

ع
تم

ج
لم

 ا
حة

ص
ض 

ري
تم

م 
س
ق

 

تقارير   -

المتابعة الثانوية 
للرسائل  
 الجامعية 

معدل انجاز   -

الدورات 

التدريبية  

بالنسبة الى مدة  

 تنفيذ الهدف

 الرسائل العلمية 

)ماجستير و دكتوراه 
 وابحاث ما بعد الدكتوراه(

 

 
 

 
 ندوات علمية   -

فى مجاالت  تنشرأبحاث  -1  

 التخصص

 عفالتمريض زيادة وعي هيئة -7 
 التحكـ في المخاطر المينية

المينيػة لػتحكـ فػي المخػاطر ا - 0
 لفئات المجتمع المختمفة.

الرعاية  -ج-4
التمريضية 

ذوى االمراض ل
 المهنية

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1 

العاملين عن طرق وعى  زيادة-7  

 االسعافات االولية المختلفة.
انخفاض معدل االصابة بالمخاطر  -

 المهنية

كضػع بػػرامج عػػف االسػػعافات  - 0
 العمؿ المختمفةاالكلية إلصابات 
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قيمة 
التمويل 
 بالجنيه

المسئولة  فترة التنفيذ
عن 

 التنفيذ

مؤشرات متابعة 
 األداء

 األهداف البحثية المخرجات ومؤشرات النجاح  األنشطة
 ) المجال البحثى الدقيق ( 

المجال البحثى 
 البداية النهاية العام

 7177 7117 
ع
تم

ج
لم

 ا
حة

ص
ض 

ري
تم

م 
س
ق

 
تقارير   -

المتابعة الثانوية 

للرسائل  
 الجامعية 

معدل انجاز   -

الدورات 

التدريبية  

بالنسبة الى مدة  

 تنفيذ الهدف

 الرسائل العلمية 
)ماجستير و دكتوراه 

 وابحاث ما بعد الدكتوراه(

 
 

 
 

 ندوات علمية   -

  

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  -1

المجاالت االرتقاء بصحة العاملين في -7

 المختلفة.

بيف  االمراض المينيةالكقاية مف  - 1
 .بصحتيـ االرتقاءك  العامميف

 

فى مجاالت  تنشرأبحاث  -1 

 التخصص

االرتقاء بصحة العاملين في  -7

 المجاالت المختلفة.

التثقيؼ الصحى لمعامميف ك اسرىـ  -2
 نحك الجكانب الصحيو ك المينية

 فى مجاالت التخصص تنشرأبحاث  - 1

عمل قاعدة عن نسبة انتشار  -7

 االمراض المهنية.

تحديد معدؿ أنتشار االمراض  -3
 المينية في مجاالت العمؿ المختمفة

فى مجاالت  تنشرأبحاث   -1

 التخصص

الحد من المضاعفات واصابات - 7

 العمل المختلفة.

التأىيؿ الشامؿ لمعامميف  -4
العمؿ لمتعامؿ مع اصابات 

 المختمفة.
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المجال البحثي 

 العام
 المخرجات و مؤشرات النجاح المجال البحثي الدقيق

 المسئول

 عن التنفيذ

قيمه  فترة التنفيذ

التمويل 

 النهاية البداية بالجنيه

الجودة  -5
الشاملة فى مجال 

التمريض 
 المسنين

 
جكدة -أ-5

الرعاية 
التمريضية 

الشاممة لالرتقاء 
 بصحة المسنيف 

أحديد معدؿ انتشار اإلمراض الحادة كالمزمنة كالمعدية  عند    -1
 كبار السف.

  كجػػػكد قاعػػػػدة بيانػػػػات عػػػػف معػػػػدؿ انتشػػػػار
األمػػػػراض الحػػػػادة كالمزمنػػػػة كالمعديػػػػة مػػػػػف 
الرسػائؿ العمميػػة كأبحػػاث مػػا بعػػد الػػدكتكراه  

 كالندكات العممية 

  انخفػػػػػاض معػػػػػدالت اإلصػػػػػابة بػػػػػػاألمراض
 المزمنة المختمفة

  زيادة الكعي الصحي 

  وجود أبحاث منشورة قابلة للتطبيق 

 

  انخفاااااااض معاااااادل المشاااااااكل الصااااااحية
 المختلفة

قسـ تمريض 
 المسنيف

  7117   

 

 

 

 

 

 

7177 032222 

زيادة اإلصابة باألمراض الحادة كالمزمنة  ببحث كدراسة أسبا -7
 كالمعدية المختمفة عند كبار السف. 

تقديـ الرعاية التمريضية  لممرضي المسنيف ذكم األمراض الحادة  -3
 كالمزمنة كالمعدية.

التأىيؿ الشامؿ لممرضي المسنيف باألمراض الحادة كالمزمنة -4 
 كالمعدية كذكييـ 

 االكتشاف البكر لإلمراض والحد من انتشارها -5

تصميم وتنفيذ برامج  التثقيف الصحي لكبار السن للوقاية من  -6

 اإلمراض
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االهداف البحثيه  المجال البحثي العام 

المجال البحثي 

 الدقيق

مؤشر  األنشطه المخرجات ومؤشرات النجاح

 متابعه اآلداء

المسئول عن 

 التنفيذ

قيمه التمويل  فتره التنفيذ

 بالجنيه
 النهايه البدايه 

الجودة الشاملة فى  -6
 مجال إدارة التمريض  

 

الجوده الشاهله  -أ-6

في الوؤسسات الصحيه 

 والتعليويه

هردود الرعايه  -

التوريعيه علي 

الوريط 

 والوؤسسه

 

رظا الورظي عن الرعايه  -

 الوقذهه

 زياده هعذل شغل االسره -

هعذل اقاهه  انخفاض -

 الوريط في الوستشفي

رسائل 

ماجستير 

ودكتوراه 

وابحاث 

 علميه

تقارير متابعه 

الرسائل 

 العلميه

ض
سم إداره التمري

 ق

7117 7177 032222 

اداره الووارد  -

 البشريه

رظا الوظيفي للفريق  -

 التوريعي

 رظا الورظي -

 االستخذام االهثل للووارد -

 رظا الطالب - التعلين التوريعي -

استخذام استراتيجيات  -

 التعلين والتعلن الحذيثه

تحسين جوده التعلين  -

 التوريعي
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 األهداف البحثية  المجال البحثي العام 

 ) المجال البحثي الدقيق(

المسئول  المخرجات  ومؤشرات النجاح
عن 
 التنفيذ

 قيمة التمويل فترة التنفيذ

 النهاية البداية بالجنية 

الشاملة فى  الجودة -7
مجال التمريض الحاالت 

 الحرجة والطورائ
 

الرعاية التمريضية -أ-7
لألمراض الحادة  

 المزمنة و الطارئة 

تحديد معدؿ انتشار األمراض الحادة   -أ
 المزمنة كالطارئة.

بحث كدراسة أسباب زيادة نسب األصابة  -ب-
 باألمراض الحادة المزمنة كالطارئة المختمفة 

تمريضية لممرضي ذكم  تقديـ رعاية  - ج
 باألمراض  الحادة المزمنة كالطارئة ك ذكييـ 

التأىيؿ الشامؿ لممرضي  ذكم  باألمراض   -د
 الحادة المزمنة كالطارئة كذكييـ

 عمؿ تقييـ لفاعمية العممية التعميمية -ق 
 

كجكد قاعدة بيانات عف معدؿ انتشار  -
أمراض  الحادة كالمزمنة كالطارئة مف 

العممية )ماجستير كدكتكراة(  الرسائؿ 
كابحاث ما بعد الدكتكراة ك الندكات 
العممية لييئة التمريض كالمرضي 

 كذكييـ
انخفاض معدالت األصابة   -

 باألمراض المزمنة المختمفة 
 زيادة الكعي الصحي  -

يء
وار

الط
ة و

حرج
ت ال

حاال
ض ال

مري
م ت

قس
 

2102 2122 032222 
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الرعاية  -ب-2
التمريضية لعمليات نقل 

 وزراعة االعضاء

  تصميـ كتنفيذ برامج تعميمية كتدريبية لييئة
 التمريض لمرضي نقؿ كزراعة األعضاء 

  التاىيؿ بعد عمميات نقؿ كزراعة األعضاء
 لممرضي كذكييـ

كجكد ابحاث منشكرة قابمة   -
 لمتطبيؽ 

زيادة الكعي الصحي في  -
 نقؿ كزراعة األعضاء 

قسم 
تمريض 
الحاالت 
 الحرجة و 

 الطواريء 

2102 2122  

االرتقاء  -ج-2
 بالصحة 

تصميـ كتنفيذ برنامج لمتثقيؼ   - أ
الصحى كنشر الكعى الصحى لكيفية 
التعامؿ مع الحاالت الطارئة كالحرجة  
لمألرتقاء بالصحة بيف فئات المجتمع 

 المختمفة 

تطبيؽ احتياطات االمف كالسالمة  -ب 
 العناية الحرجة كالطكارئبكحدات 

كجكد ابحاث منشكرة قابمة  -
 لمتطبيؽ 

 
انخفاض معدؿ المشاكؿ  -

 الصحية المختمفة 

قسم 
تمريض 
الحاالت 

الحرجة و 
 الطواريء 

2102 2122 
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 األىداؼ البحثية  المجاؿ البحثي العاـ
 )المجاؿ البحثي الدقيؽ(

المسئكؿ  المخرجات كمؤشرات األداء 
عف 
 التنفيذ

التكمفة  التنفيذفترة 
 اإلجمالية

 
 النياية البداية

الجودة الشاملة فى  -8
 مجال التمريض النفسى

 
الرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -أ-6

التمريضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
لالضػػػػػػػطرابات النفسػػػػػػػػية 
المصػػػػػػػػػاحبة لألمػػػػػػػػػراض  

 الحادة كالمزمنة.

تحديد معدؿ انتشار األمراض النفسية أك -0
المشاكؿ لدم مرضي األمراض المزمنة كالحادة 

 أسيكط. بمحافظة
لمرضي األمراض الحادة  التأىيؿ النفسي -0

 كذكييـ كتقديـ الرعاية الالزمة ليـ كالمزمنة
النفسية الناتجة  لألمراض الرعاية التمريضية-1

عف  األمراض الحادة كالمزمنة لممرضي كذكييـ 
 كتقديـ الرعاية الالزمة ليـ.

تصميـ كتنفيذ برامج تعميمية كتدريبية لييئة - -2
 التمريض 

كجػػػػػكد قاعػػػػػػدة بيانػػػػػػات عػػػػػف معػػػػػػدؿ انتشػػػػػػار األمػػػػػػراض  -
النفسػػػػػية أك المشػػػػػػاكؿ لػػػػػػدم مرضػػػػػػي  األمػػػػػػراض المزمنػػػػػػة 
كالحػػػػادة مػػػػف الرسػػػػائؿ العمميػػػػة كأبحػػػػاث مػػػػا بعػػػػد الػػػػدكتكراه 

 كالندكات العممية.
دة تنفيػػػذ معػػدؿ انجػػػاز الػػدكرات التدريبيػػػة بالنسػػػبة إلػػي مػػػ -

 اليدؼ.
 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية. -
انخفػاض معػدؿ األمػراض النفسػػية الناتجػة عػف األمػػراض -

 المزمنة كالحادة.

سي
النف

ض 
مري

 الت
سـ

ق
 

 
0205 

 
 

 
0200 

 
 

 
032222 
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الرعاية  -ب-6
التمريضية 

لعمميات نقؿ 
كزراعة 

 األعضاء.

عمميػػػػات زراعػػػػػة التأىيػػػػؿ النفسػػػػي لممرضػػػػػي قبػػػػؿ كبعػػػػػد  -
 األعضاء لممرضي كذكييـ.

 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية. -
معػػدؿ انجػػػاز الػػدكرات التدريبيػػػة بالنسػػػبة إلػػي مػػػدة تنفيػػػذ  -

 اليدؼ.
 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ. -

 

   

االرتقاء   -ج-6
 بالصحة النفسية.

النفسػي فػػي التأىيػؿ النفسػي لابػاء مػف خػالؿ اإلرشػاد  -0
 تربية أبنائيـ.

دكرات تدريبيػػػة فػػػػي المػػػػدارس لتعمػػػػيـ المدرسػػػػيف كيفيػػػػة  -0
التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الطمبػػػػػػة ذكم الصػػػػػػعكبات الخاصػػػػػػة بػػػػػػالتعمـ 

 كتأىيميـ نفسيا كاجتماعيا.
إعػػداد كتنفيػػذ بػػػرامج لمتكيػػؼ مػػع ضػػػغكط الحيػػاة التػػػي  -1

 يتعرض ليا فئات المجتمع المختمفة.
 

 لمرسائؿ الجامعية.تقارير المتابعة السنكية  -
 
 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ. -
 
معػػدؿ انجػػػاز الػػدكرات التدريبيػػػة بالنسػػػبة إلػػي مػػػدة تنفيػػػذ  -

 اليدؼ.
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الرعايػػػػػػػػػػػػػػػػة -د-6
التمريضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  
لألشػخاص ذكم 
األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض 

 المينية.

 التأىيؿ النفسي لذكل األمراض المينية - -0
الرعايػػػػػػة النفسػػػػػػية لألمػػػػػػراض النفسػػػػػػية  الناتجػػػػػػة عػػػػػػف  -0

 ضغكطات العمؿ. 
 إعداد كتنفيذ برامج لمتكيؼ مع ضغكط العمؿ.  -1

 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية. -
رسػػػػػػػائؿ عمميػػػػػػػة )ماجسػػػػػػػتير كدكتػػػػػػػكراه( نػػػػػػػدكات لييئػػػػػػػة  -

 التمريض كالمرضي كذكييـ.
 أبحاث منشكرة

 

 

الرعاية  -ىػ-6
التمريضية 

لألمراض النفسية 
 كاإلدماف .

 تحديد معدؿ انتشار األمراض النفسية كاإلدماف- -0
 معرفة أسباب اإلدماف ككيفية مكاجيتو.-0
الرعايػػػػػػػػػة التمريضػػػػػػػػػية النفسػػػػػػػػػية لممرضػػػػػػػػػي النفسػػػػػػػػػػييف  -1

 كتأىيميـ نفسيا كاجتماعيا.
التأىيػػػؿ النفسػػػػي كاالجتمػػػاعي لممػػػػدمنيف كمسػػػػاعدتيـ - -2

مشػػػػكالتيـ كطػػػرؽ الكقايػػػة مػػػػف اإلدمػػػاف كتقػػػػديـ عمػػػي حػػػؿ 
 الرعاية التمريضية ليـ.

 ف  معدؿ انتشار األمراض النفسية كجكد قادة بيانات ع -
كجػػػػكد كتيبػػػػات كنشػػػػػرات إرشػػػػادية بمؤسسػػػػات المجتمػػػػػع  -

 المختمفة. 
 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية -
 رسائؿ عممية )ماجستير كدكتكراه( - 
تدريبيػػة كتعريفيػػػة مػػع المرضػػػى كذكييػـػ كىيئػػػة   نػػدكات - 

 التمريض
 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ. -
إلػػي مػػػدة تنفيػػػذ  معػػدؿ انجػػػاز الػػدكرات التدريبيػػػة بالنسػػػبة -

 اليدؼ.
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الجكدة  -ك-6
الشاممة في 
مجاؿ التمريض 

 النفسي.

مراعاة تطبيؽ نظاـ الجكدة في مجاؿ التمريض --0
 النفسي.

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

كجػػػػكد كتيبػػػػات كنشػػػػػرات إرشػػػػادية بمؤسسػػػػات المجتمػػػػػع  -
 المختمفة

 تحسيف العممية التعميمية . -
 تقارير المتابعة السنكية لمرسائؿ الجامعية -
 رسائؿ عممية )ماجستير كدكتكراه(.  -
 كجكد أبحاث منشكرة قابمة لمتطبيؽ. -
معػػدؿ انجػػػاز الػػدكرات التدريبيػػػة بالنسػػػبة إلػػي مػػػدة تنفيػػػذ  -

 .اليدؼ
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