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الخطة البحثية المقترحة لكلية التمريض جامعة اسيوط
من 7107م 7177 :م

نشأة كمية التمريض جامعة أسيوط
أنشئت كمعهد عالى لمتمريض بقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  4411لسنة 4981ـ  ،وبدأت الدراسة بها
في العاـ الجامعي 4981 / 4981ـ وقد صدر القرار الجمهوري رقـ  122لسنة 1222ـ بالتعديؿ مف معهد
عالي لمتمريض إلى كمية.
يقع حرـ الكمية أماـ المستشفى الجامعي بأسيوط ،وتعت بر الكمية التمريض مف أقدـ كميات التمريض بصعيد
مصر وتشغؿ مبنييف إحداهما مبنى إداريا يشمؿ مكاتب األدارات  ،ومك ػ ػػاتب أعض ػ ػ ػػاء هيئة التدريس
والمبنى اآلخر يخدـ العممية التعميمية
( مبني معامؿ كمية التمريض ) لمتدريب عمى المهارات التمريضية لمختمؼ التخصصات وقاعات الدرس.
 -تـ إصدار الالئحة الداخمية لكمية التمريض طبقا لمقرار الوزاري رقـ ( )969بتػاري  1222/7/9لمرحمتػي

"البكالوريوس ،الدراسات العميا

رؤية الكمية :
تتطمع كمية تمريض جامعة أسيوط لمتميز والريادة في مجاالت التمريض والبحث العممي والخدمة
المجتمعية .

رسالة الكمية:
كمية التمريض جامعة أسيوط مؤسسة حكومية تعميميػة بحييػة تعمػؿ عمػى إعػداد كػوادر مؤهمػة عمميػا ومهاريػا
ومهنيا قادرة عمى االبتكار والمنافسػة فػى سػوؽ العمػؿ والتصػدي لمشػكالت المجتمػع فػى مجػاالت التمػريض
وذلؾ مف خالؿ برامج تعميمية تستند عمى معػايير أكاديميػة معتمػدة وبحػث عممػي يواكػب متطمبػات الحاضػر
والمس ػػتقبؿ وي ارع ػػى معػ ػػايير الج ػػودة  .وتق ػػوـ الكميػ ػػة بتأدي ػػة رس ػػالتها فػ ػػي إط ػػار م ػػف القػ ػػيـ والتقالي ػػد الجامعيػ ػػة

المتعارؼ عميها.
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األهداف األستراتيجيه لكمية التمريض- :
 . 4تطوير أنشطة العممية التعميمية لطالب مرحمة البكالوريوس و االرتقاء بها.
 . 1العمؿ عمى تطبيؽ معايير مرجعية قومية لمبرامج الدراسية.
 . 1تطػوير أنشػػطة البحػػث العممػػي لطػػالب الد ارسػػات العميػا بهػػدؼ االرتقػػاء بالمسػػتوو العممػػي والمهػػاري لمسػػادة
أعضاء هيئة التدريس و معاونيهـ و بالتالي خريجات الكمية.

 . 1رفػ ػػع كفػ ػػاءة مسػ ػػتوو داء الخ ػ ػريجيف لمخ ػ ػػدمات الصػ ػػحية التػ ػػي تقػ ػػدـ لممرضػ ػػى ف ػ ػػي جميػ ػػع مواقػ ػػع تقػ ػػديـ ه ػ ػػذ
الخدمات و تنمية المهارات اإلدارية و القيادية.
 . 9التفاعؿ مع المجتمع ومشاركته في حؿ مشكالته الصحية والنهوض بالمستوو الصحي لجميع أفراد .
 . 6رفع مستوو يقة المجتمع في نتائج ومخرجات الكمية واداء الخرجيف .

 . 7االستجابة لمتطمبات سوؽ العمؿ داخؿ الوطف وخارجه مف حيث التخصص والكفاءة .

األقسام العممية

وتشمؿ كمية التمريض األقساـ العممية اآلتية - :

 . 4قسـ تمريض الباطنى والجراحى
 . 1قسـ تمريض األطفاؿ
 . 1قسـ تمريض النساء والتوليد و الصحة اإلنجابية
 . 1قسـ التمريض النفسي والصحة النفسية

 . 9قسـ تمريض صحة األسرة والمجتمع
 . 6قسـ إدارة التمريض

ف ػػى إط ػػار تح ػػديث وتط ػػوير الػ ػػتعمـ التمريض ػػى ص ػػدرت الالئح ػػة الداخمي ػػة لمكميػ ػػة بموج ػػب القػ ػرار ال ػػوزاري رقػ ػػـ
( )969بتاري  1222/7/9حيث تـ فتح قسمى- :

 . 7تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ
 . 8قسـ تمريض المسنيف

بدأ ت الدراسات العميا اعتبارا مف العاـ الجامعى  0987 /0986ويبمغ عدد درجات الماجستير التى منحتها
الكمية منذ نشأتها في عاـ  0987نحو  375درجة بينما بمغ عدد درجات الدكتورا التى منحتها الكمية نحو
 078درجة حتى نهاية العاـ الجامعى .7107 /7106
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الدرجات العممية:

بناء عمى إقتراح مجمس كمية التمريض الدرجات العممية التالية:
تمنح جامعة أسيوط ا

اوال :مرحمة البكالوريوس:

بناء عمى إقتراح مجمس كمية التمريض درجة البكالوريوس في عموـ التمريض .
تمنح جامعة أسيوط ا

ثانيا :مرحمة الدراسات العميا:

بناء عمى إقتراح مجمس كمية التمريض الدرجات العممية التالية فى عموـ التمريض
تمنح جامعة أسيوط ا
 دبمومه فى التخصصات العمميه المختمفة.
 درجة الماجستير في التخصصات العمميه المختمفة.

 درجة الدكتورا في التخصصات العمميه المختمفة.
l 
الدرجه بالمغه العربيه


Degree in English

م

0

تمريض البالغيف (الباطنى والجراحى )

7

تمريض النفسى

1

تمريض األطفاؿ

1

تمريض أمراض النساء والتوليد

9

تمريض صحة المجتمع

6

إدارة التمريض

7

تمريض الحاالت الحرجة و الطوارئ

8

تمريض المسنيف

Medical and surgical Nursing
Psychiatric and Mental Health Nursing
Pediatric Nursing
Obstetrics and Gynecological Nursing
Community Health Nursing
Nursing Administration
Critical Nursing
Gerontological Nursing

الكوادر العممية:

تتضػػمف كميػػة التم ػريض (  ) 000عضػػو هيئػػة التػػدريس وع ػػدد ( )74أعضػػاء هيئػػة معاونػػة مػػوزعيف عمػػى األقس ػػاـ
المختمفة بالكمية كما يمى- :
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بيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكمية التمريض – جامعة أسيوط حسب األقسام عدد ( ) 085

القســم

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ

الهيئة المعاونة

أستاذ

أستاذ

أستاذ

مساعد

متفرغ

مساعد

3

ــ

مدرس

مدرس

معيد

مساعد

الجممة

متفرغ

 0تمريض الباطنى والجراحى

4

ــ

05

5

05

47

( البالغين )
7

تمريض الحاالت الحرجة

ــ

3

ــ

0

7

0

4

06

3

تمريض النساء والتوليد

4

7

ــ

ــ

8

0

6

76

4

تمريض األطفال

7

6

ــ

ــ

7

3

6

74

5

تمريض صحة المجتمع

3

7

0

ــ

6

7

6

75

6

إدارة التمريض

4

7

ــ

0

3

5

5

70

7

التمريض النفسي

0

3

ــ

ــ

7

3

5

09

8

تمريض المسنين

ــ

ــ

ــ

ــ

5

7

5

07

08

30

0

7

58

77

57

085

الجممـــة

الطالب:
ينقسـ الطالب بكمية التمريض إلى نوعيف  :طالب البكالوريوس ( طالب السنوات الخمس لمكمية ) وطالب
ا لدراسات العميا ( ماجستير – دكتوراة ) وقد لوحظ الزيادة السنوية المستمرة فى أعداد طالب البكالوريوس عف طريؽ
زيادة أعداد المقبوليف عف طريؽ مكتب التنسيؽ  .وكذلؾ الزيادة فى أعداد طالب الدراسات العميا منذ بداية اإلعالف
عف قبوؿ الخريجيف لتسجيؿ درجات الماجستير والدكتوراة.
فيما يمى بياف باعداد الطالب المقيديف بالكمية سواء فى مرحمة البكالوريس او مرحمه الدراسات العميا بكميه التمريض
خالؿ الخمس سنوات الماضيه 7107/7107
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أجماني أعذاد انطالب انمقبونيه بكهية انتمريض – جامعة أسيوط خالل خمس سىوات

م

العام الجامعى

الفرقة األولى
ذكور إناث

0
7
3
4
5

7103/7107
7104/7103
7105/7104
7106/7105
7107/7106

-017
018
057
096

368
738
045
790
761

الفرقة الثانية
ذكور إناث
-9
97
000
074

319
505
351
764
374

الفرقة الثالثة
ذكور إناث
--9
97
015

083
796
506
364
766

االجمالى
الفرقة الرابعة
ذكور إناث ذكور إناث
---9
97

-000
704
374
577

731
080
791
495
366

0191
0731
0310
0404
0706

أجماني أعذاد انطالب انمقيذيه فى مرحهة انذراسات انعهيا بكهية انتمريض – خالل خمس سىوات
إجمالي أعداد الطالب المقيدات في مرحمة الدراسات العميا بكمية التمريض –جامعة أسيوط
خالؿ الفترة مف 2017/2012

العام الجامعي

دكتو راه

ماجستي ر

ا إلجمالي

تسجيل

منح

تسجيل

منح

تسجيل

منح

7103/ 7107

048

78

69

00

707

39

7104/ 7103
7105/ 7104
7106/ 7105
7107/ 7106

040
076
773
760

35
79
71
39

64
73
70
69

04
70
71
01

715
749
794
331

49
51
41
49

انوضع انتىافسي نهكهية :
يميؿ الوضع التنافسى لكمية التمريض بجامعة اسيوط بما ينشر اعضاء هيئة التدريس بالكمية مف ابحاث عممية
داخميا وخارجيا ويمكف تمييؿ ذلؾ خالؿ الخمس سنوات الماضية كما يمى:
- 1وجود مجمه عمميه تصدر نصؼ سنوي ا وتحتوو عمى محكميف دولييف فى مجاالت عموـ التمريض ومعتمدة مف
لجنة الترقيات لقطاع عموـ التمريض.
 - 2يتـ نشر البحوث العممية فى دوريات عممية عالمية محكمة دوليا.
 - 3وجود مقترح الئحة الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة والذو يساعد فى تطوير نظـ العممية البحيية بالكمية.
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 - 4وجود توصيفات وتقارير محدية لجميع برامج مرحمة الدراسات العميا.
 - 5تغطية برامج الدراسات العميا لصعيد مصر مف محافظة بنى سويؼ إلى محافظة أسواف.

أعداد األبحاث المنشورة مف قبؿ أعضاء هيئة التدريس خالؿ الفت ةر 7107/7107
العاـ الجامعى

عدد األبحاث المنشورة

7103/ 7107
7104/ 7103
7105/ 7104
7106/ 7105
7107/ 7106
اإلجمالى

054
97
013
97
83
534

انمراكز انبحثية وانخذمية :
الوحدات ذات الطابع الخاص:
تحتوو كمية التمريض عمى مركز الخدمة العامة وجارو موافقة وزارة المالية لمبدء فى تفعيؿ أنشطة المركز.

البنية التحتية:
تتمتع كمية التمريض جامعة أسيوط بمباني جديدة تـ إقامتها عمى مساحة كبيرة خارج أسوار الحرـ الجامعي عبارة
عف يالث مباني كاالتى - :
 . 1مبنى لممعامؿ

.2

مبنى إدارو لألقساـ األكاديمية

أوال :مبىى انمعامم
ينقسـ الى  6طوابؽ ويشمؿ كؿ طابؽ عمى فصوؿ دراسيه ومعامؿ وعدد  6مدرجات لمطمبة ( عبارة عف
مدرج فى كؿ طابؽ ) ويوجد قاعة لممؤتمرات –وكذلؾ قاعة لمجمس الكمية وعدد مف الوحدات والمراكز العممية فى
كؿ طابؽ
كما يوجد عدد ( )2معامؿ لمكمبيوتر ومعمؿ ومدرج لمدراسات العميا وكذلؾ يوجد غرفة لمتصحيح االلكترونى
والكنتروالت
والمعامؿ كاالتى - :
 معمؿ تمريض البالغيف
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 معمؿ تمريض الحاالت الحرجة
 معمؿ تمريض النساء والتوليد
 معمؿ تمريض األطفاؿ
 معمؿ تمريض صحة المجتمع والمسنيف



معمؿ التعميـ والتدريب المستمر

 معمؿ التعميـ الذاتي والمهارات المركزية
 معمؿ الدراسات العميا

انمكتبة:
يوجد مكتبه مجهزة بأحدث الكتب والمراجع العممية والمجالت والدوريات وتوفر خدمه االطالع وخدمه االنترنت
وقواعد البيانات مف خالؿ اتصالها المباشر بمشروع المكتبات الرقمية التابع لممجمس األعمى لمجامعات

انمجهة انعهمية
كما يوجد ب مبنى المعامؿ المجمة العممية والتي وافؽ مجمس الجامعة بجمسته المنعقدة
عمى إنشائها .

بيان انوحذات وانمراكز كاالتى - :
 وحدة القياس والتقويـ
 مطبعة الكمية
 وحدة الصيانة
 وحدة السمعيات والبصريات
 وحدة الفيديو كونفرانس
 وحدة الرياد العممية والدعـ الطالبي
 وحدة األزمات والكوارث
 وحدة التصحيح االلكتروني
 وحدة ضماف الجودة واالعتماد
 وحدة الخدمات التكنولوجية
 وحدة الفحص الذاتى إلكتشاؼ األوراـ وجارو إنشائه
8
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 كما يوجد بعض اإلدارات لخدمة الطالب والعامميف كإدارة رعاية الشباب وادارة شئوف العامميف وادارة
المخازف .

ثاويا  - :المبنً االداري يتكىن مه  5طىابق به إدارات مختلفة مثل- :
 إدارة شئوف الطالب
 إدارة الدراسات العميا والبحوث
 مكتب اميف عاـ الكمية
 إدارة الشئوف المالية
 سكرتارية األقساـ
 مكتب القيد والحفظ
 مكتب السيدة أ .د  /عميد الكمية
 مكاتب السادة الوكالء ورؤساء االقساـ و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهـ
 وحدة التصوير المصمحى
 مدرج (أ) لمدراسات العميا



قاعة لممؤتمرات ومناقشة الرسائؿ

ثانثا - :مبنً المذرجات يىجذ بها عذد ( )2مذرج سفلً وعلىٌ للطلبة .

ورش العمل والندوات والمؤتمرات:
تحرص كمية التمريض عمى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمؿ فى مختمؼ العموـ التمريضية والتى تهدؼ إلى
رفع الوعى الصحى المجتمعى مف أجؿ الوقاية والعالج ومنع المضاعفات لكيير مف األمراض المنتشرة فى
المجتمع  .وفيما يمى بياف بورش ال عمؿ واالياـ العممية والندوات والمؤتمرات خالؿ خمس سنوات
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بيان بورش العمل وااليام العممية والندوات والمؤتمرات خالل خمس سنوات الماضية 7107/7107م
العام الجامعى
2014/2013

2015/2014

انتاريخ

اسم انورشة
الجديد فى قواعد الترقيات ونقد البحث العممي

 2013/12/11ـ

الجديد فى قواعد الترقيات ونقد البحث العممي

 2013/12/11ـ

كيفية عمؿ خطة بحيية

 2014/3/26ـ

المعايير األكاديمية لمدراسات العميا

 2014/3/11ـ

اليوـ العممي الياني لقسـ تمريض صحة المجتمع

 2014/4/1ـ

اليوـ العممي لقسـ مسنيف

 2014/4/12ـ

اليوـ العممي لقسـ التمريض النفسي

 2014/4/22ـ

اليوـ العممي لقسـ النساء والتوليد

 2014/3/25ـ

نظاـ الساعات المعتمدة

 2014/9/22ـ

مواصفات االختبار الجيد

 2014/10/13ـ

التسجيؿ االلكتروني لطالب الدراسات العميا

 2014/12/22ـ

المعايير األكاديمية لمدراسات العميا

 2014/3/11ـ

Research design

 2015/4/1ـ

التعريؼ بالمعايير األكاديمية القياسية  ARSلمرحمة الدراسات العميا

 2015/4/5ـ

وكيفية تطبيقها فى البرامج التعميمية

2016/2015

اليوـ العممي الياني لقسـ تمريض النساء والتوليد

 2015/4/7ـ

اليوـ العممي الياني لقسـ تمريض تمريض المسنيف

 2015/4/15ـ

اليوـ العممي األوؿ لقسـ تمريض البالغيف

 2016/11/14ـ

خطورة فيروس زيكا وطرؽ الوقاية منه

2016/2/22

نتائج التقويـ الكمي

2016/2/28

الصحة والسالمة المهنية لمستخدمي الحاسب اآللي بالكمية

2016/3/1

تشتت اإلنتبا وتغذية الدماغ

2016/3/6

مرض زيكا كؿ رؤؤس األطفاؿ

2016/3/21

التغذية الصحية أيناء اإلمتحانات

2016/3/21
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توعية أعضاء هيئة التدريس بأنشطة زيارة المحاكاة

2016/4/3

التحميؿ اإلحصائي )(SPSS

2016/4/5- 4

تطوير موقع الجامعة

2016/4/26

الصياـ الصحي -الصياـ الصحي ومرض السكري -الصياـ الصحي

 2016/6/19ـ

ومرض القمب -إضطرابات الجهاز الهضمي
2017/2016

تشتت اإلنتبا وفرط الحركة عند األطفاؿ والبالغيف ودور التغذية في

 2016/10/5ـ

العالج
الندوة التعريفية الخاصة بمعيار التخطيط اإلستراتيجي

2016/10/30

بنود التخطيط اإلستراتيجي لطالب الفرقة الرابعة

2016/10/31

بنود التخطيط اإلستراتيجي لهيئات القطاع الصحي

2016/11/1

بنود التخطيط اإلستراتيجي ألعضاء هيئة التدريس

2016/11/2

بنود التخطيط اإلستراتيجي لطالب الفرقة اليالية

2016/11/2

بنود التخطيط اإلستراتيجي لعماؿ الكمية

2016/11/2

مهارات اإلحصاء الحيوي

2016/10/31
2016/11/3

الهيكؿ التنظيمي والتوصيؼ الوظيفي

2016/11/3

بنود التخطيط اإلستراتيجي لطالب الفرقة األولي

2016/11/6

بنود التخطيط اإلستراتيجي لمعامميف بالكمية

2016/11/7

المسائمة والمحاسبة

2016/11/7

بنود التخطيط اإلستراتيجي لطالب الفرقة اليانية

2016/11/8

المعايير االكاديمية المرجعية القياسية NARS

2016/11/8

عرض نتائج اإلستبياف الخاصة بالعمميات التعميمية

2016/11/9

التقويـ الشامؿ

2016/11/9

المعايير االكاديمية

2016/11/9

عرض نتائج اإلستبياف الخاصة بتقييـ األداء الجامعي

2016/11/10

عرض نتائج اإلستبياف الخاصة بتقييـ أداء العامميف

2016/11/13

كيفية عمؿ الخريطة اإلمتحانية

2016/11/13
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الدراسة الذاتية

2016/11/15

المعايير االكاديمية

2016/11/15

المعايير األكاديمية لعموـ التمريض لمرحمتي البكالوريوس والدراسات

2016/11/16

العميا
التهاب المفاصؿ

2016/12/21

نتائج عممية التقويـ لمعاـ الماضي  2016/2015ـ

2016/11/16

رعاية طفؿ التوحد

2017/4/30
2017/3/23

Plagiarism and paraphrasing
كيفية انشاء واستخداـ حساب عمى RESEARCH GATE

2017/3/9

اليوـ العممي لقسـ التمريض النفسي

2017/3/7

مرض السكر وتأيير عمى األعصاب

2017/1/12

نتائج التقويـ الكمي

2016/2/28

الصحة والسالمة المهنية لمستخدمي الحاسب اآللي بالكمية

2016/3/1

ا ليوـ العممي لقسـ التمريض النفسي

2017/3/7

التوجهات البحثية للكلية:
تـ دراسة إ حتياجات المجتمع المحيط بالكمية وأ ولوياته في مجاؿ الصحة والتمريض بهدؼ توظيؼ البحث العممى
لموفاء بهذ اإلحتياجات واستعراض األولويات التى تش غؿ العمؿ التمريضى في السنوات األخيرة ووجد اف امراض
الكمى والجهاز البولى والكبد ومضاعفاتهـ عند االطفاؿ والبالغيف فى مقدمة ما يشغؿ وزارة الصحة وبالتالى اعطيت
االولوية البحيية لمموضوعات االتية:
الرعاية التمريضية لمرضى الكمى والجهاز البولى والكبد ومضاعفاتهـ عند االطفاؿ والبالغيف


كيفية االرتقاء بالحالة الصحية لممصابيف بامراض الصدر المزمنة والدرف واالمراض المزمنة لكبار السف



التاهيؿ النفسى لممصابيف باالمراض المزمنة

 طرؽ الوقاية مف العدوو لمقائميف عمى التمريض و الرعاية الصحية لمرضى الكبد و االمراض المعدية


الرعاية التمريضية لحاالت المرضى النفس المزمنة واالدماف



الرعاية التمريضية قبؿ وبعد عمميات نقؿ وزراعة االعضاء ودورها فى تقميؿ المضاعفات وااليار الجانبية
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