
 

 قسم تمريض االطفال 

                   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالسيده األستاذ الدكتور / 

تحيه طيبه وبعد,,,,,,,,,,,,,,,,                                             

 

علي    األطفالبناءا  تمريض  قسم  )  مجلس  بتاريخ    المنعقد  ( 129رقم 

علي  م4/10/2020 المجلس  واستشراف     وافق  االبتكار  محور  اضافه 

يشمل   ان  على  التمريض  في  االصطناعي  تطبيق)المستقبل  فى   الذكاء 

االفتراضي,  التمريض   التعليم  التمريض ,  فى  المستقبل   تم  (استشراف 

ومرفق طيه صورة من الخطة    تمريض االطفال  قسمل  البحثية  الخطة  تحديث

 .2022 -2017الجديدة من عام البحثية 

 

 رئيس القسم                                                                             

 ا.د/ ايمان سيد احمد 



        

األطفال قسم تمريض   

 

 

طفال لقسم تمريض األ الخطة البحثية  

1720-2220  

  



 رؤية القســم :

األطفال  تمريض  قسم  للطفل)من    –يسعى  الصحية  بالرعاية  االرتقاء  إلى  أسيوط  جامعة 

العلمي   التطور  مع  فاعلة  تكون  وان  المجتمع  احتياجات  إلى  واالستجابة  البلوغ(  إلى  الميالد 

مواكبة   متميزة  وتدريبية  دراسية  برامج  خالل  من  وذلك  األطفال  تمريض  مجال  في  والتقني 

لتخر والعالمية  المحلية  األكاديمية  على  للمعايير  للحصول  العليا  الدراسات  طالبة    درجتي يج 

 . ومؤهالت علميا ومهنيا قادرات على المنافسة في سوق العمل والدكتوراهالماجستير  

 رسالة القسم  

والتدريب على    العلمية  المعرفة  إعداد خريجات  دراسات عليا مؤهالت مزودات بأصول 

لتقديم الرعاية التمريضية المتكاملة للطفل سواء  المهارات المطلوبـة في مجال تمريض األطفال 

التعليمية   العلمية  في  المستمر  المستنير  التطوير  على  والعمل  تأهيلية  أو  عالجية  أو  وقائية 

المجتمع عن   ثقة  اكتساب  العمل على  المجتمع وأيضا  الصحية في  الرعاية  احتياجات  ومتابعة 

وإمكاناتها البشرية  الكلية  موارد  استخدام  لحل    طريق  األطفال  تمريض  مجال  في  البحثية 

 المشكالت الصحية المرتبطة بالطفل. 

 فلسفة القسم   

تعتمد فلسفة القسم على وعي ومعتقدات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كيفية تحقيق        

واألهداف   والرسالة  برامج    االستراتيجيةالرؤية  وإعداد  مهارتهم  تنمية  وذلك من خالل  للقسم 

 ية في مجال تخصص تمريض األطفال . ة لتنمية وتطوير المهارات العلمية والمعملتدريبي 

 األهداف اإلستراتيجية للقسم :

تمريض األطفال  -1 المهنية في  والتدريبات  النظرية  بالمعلومات  العلمى  البحث  تزويد طالبات 
 لتلبية احتياجات الطفل من الميالد إلى سن المراهقة أثناء الصحة والمرض.

تأهيل طالبات البحث العلمى على كيفية التعامل مع األطفال األصحاء والمرضى في مختلف  -2

تمثيل   المختلفة,  الحاالت  دراسة  خالل  من  وذلك  التمريضية  العناية  وأيًضا  العمرية  الفئات 
 األدوار, حل المشكالت , دراسة الحالة المرتبطة بمشاكل الطفل واألسرة عملًيا . 

التدريبا-3 في  تنظيم  لتطبيقها  والمهارات  بالمعلومات  العلمى  البحث  طالبات  إلمداد  العملية  ت 

وإعطاء   ، وعالجها  شيوًعا  األكثر  األمراض  من  والوقاية  األطفال  صحة  على  المحافظة 
 المشورة للطفل واألسرة .

العلمى    أنشطةتطوير    -4 بالمستوى  االرتقاء  بهدف  العليا  الدراسات  لطالبات  العلمى  البحث 

 هيئة التدريس   أعضاء والمهارى للسادة 

 من حيث التخصص والكفاءة سوق العمل داخل الوطن وخارجه  لمتطلباتاالستجابة  -5



 . محاور الخطة البحثية

 و المعدية  والمزمنة الحادة لألمراض التمريضية الرعايه-1

 األعضاء  وزراعه نقل لعمليات التمريضية الرعايه-2

 بالصحة  االرتقاء -3

  واإلدمان  النفسية لألمراض التمريضية الرعاية-4

 الشاملة  الجودة إدارة -5

 االبتكار واستشراف المستقبل في التمريض  -6

 الذكاء االصطناعي  -أ

 التعليم االفتراضي  -ب

 التمريض استشراف المستقبل في  -ت

 الخطة  إنجازليات أ

 التطورات العلمية  لمواكبةسوف يتم مراجعة الخطة بشكل دورى لضمان تحديثها 

 والمشاكل المجتمعية  

 سوف يتم متابعة تنفيذ الخطة على ضوء مخرجاتها لضمان التنفيذ بالتوقعات الصحيحة  

   مخرجات الخطة

 شورة محليا ودوليا ن العلمية الم األبحاثزيادة عدد  -

 الصحية   بالمؤسساتالبحثية   التدريبيةتفعيل البرامج  -

 للدراسات العليا وإرشاديتفعيل تعريفى وتوضيحى  -

 العلمي الثقافي بين القسم واالقسام األخرى والجامعات العربية واألجنبية تفعيل التبادل  -

  



 

األطفال قسم تمريض   
 2022/ 2017فى الفترة   األطفالتمريض قسم ل التنفيذيةالخطة 

 األهداف البحثية الهدف المحدد 
 ()المجال البحثى الدقيق 

مؤشر متابعة   األنشطة  المخرجات 
 األداء 

المسئول  
 عن التنفيذ 

 تكلفة  فترة التنفيذ 

 النهاية  البداية 

الرعاية   .1
التمريضية  

للحاالت الحادة  
و    والمزمنة

 المعدية 

و المعدية  تحديد معدل انتشار االمراض المزمنة  -أ

 بمحافظة اسيوط لدى االطفال 
الرعاية التمريضية لألطفال حديثى   تحسين-ب-1

 للخطر الوالدة المعرضين 
 رعاية االطفال المصابين باالورام-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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2017 2022   91600 

الرعاية   .2
التمريضية  

لعمليات زرع  
 ونقل األعضاء 

عمل برامج تعليميه للممرضات عن تجهيز -أ-2

لعمليات زرع   االطفال المرضى والمتبرعين
 االعضاء

عمل برامج تعلميه للممرضات عن متابعه -ب-2

اثناء وقبل وبعد   (العمل االدوايه،  )التغذيه، الطفال
 زرع االعضاء 

أبحاث منشورة فى الرعاية  وجود  •
التمريضية  الخاصة بعمليات زرع  
ونقل األعضاء لألطفال المصابين  
 بأمراض و الكلى والقلب واألورام  

2017 2022   43750 

االرتقاء   .3
 بالصحة 

من  -أ -3 والحد  لالمراض  المبكر  االكتشاف 
 انتشارها  

تصميم وتنفيذ برامج تثقيف صحى لالطفال  -ب-3
 واسرهم عن الرضاعة الطبيعية 

 التطعيمات   •
 منع الحواداث لدى االطفال •

فى  قابلة للتطبيق  أبحاث منشورة   •
 االرتقاء بصحة األطفال  

انخفاض معدل المشاكل الصحية   •
 باالطفال الخاصة 

2017 2022   42850 

الرعاية التمريضية  -4
  النفسية لألمراض
   واإلدمان

بالصحة  ت   -أ -5 لالرتقاء  التمريضية  الرعاية    قديم 

  لدى المراهقين النفسيه واالدمان
قابلة للتطبيق    أبحاث منشورةوجود  •

 ألطفال  لصحة  النفسية الب  فى االرتقاء 

2017 2022   10000 

الجودة  إدراة  -5
 الشاملة 

تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية لالمراض  -أ -6

 لدى االطفال  المختلفة
فى    فىقابلة للتطبيق    أبحاث منشورة •

استخدام التكنولوجيا فى تعلم و  
 ممارسة تمريض األطفال 

فى  فى  قابلة للتطبيق  أبحاث منشورة   •
 جودة الرعاية التمريضية لألطفال 

2017 2022   15000 

2017 2022   

          



 

 األهداف البحثية الهدف المحدد 
 ()المجال البحثى الدقيق 

مؤشر متابعة   األنشطة  المخرجات 
 األداء 

المسئول  
 عن التنفيذ 

 تكلفة  فترة التنفيذ 

 النهاية  البداية 

واستشراف  -6 االبتكار 

 المستقبل في التمريض 
 الذكاء االصطناعي -أ6

تخص  -1 تطبيقات    الرعاية تصيمم 
المزمنة   لألطفالالتمريضية   االمراض  ذو 

التكنولوجية  الوسائل  استخدام  بواسطه 
 الحديثة 

في    -2 الصحية  المعلومات  نظم  استخدام 
القرارات  واتخاذ  البيانات  تحليل  و  تسجيل 

الصحية   الحالة  تخص  لألطفال التي 
 لمرضي واالستغناء عن استخدام الورقياتا

تقديم   -3 في  األلى  االنسان  استخدام 
 الرعاية الصحية للمرضى  

 المثلى للمرضى   تقديم الرعاية  •
 
 
 
 

تقليل الوقت والجهد المهدر في   •
تسجيل وتحليل البيانات  وتقليل  

 االخطاء 
 
 
 

رفع مستولى الرعاية الصحية   •
وتقليل المضاعفات الناتجة عن  

 االمراض المختلفة 
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2017 2022   91600 

فصول الانشاء عن عمل دراسات  -1 التعليم االفتراضي  -ب6

تعكس الواقع التعليمي  وهل  افتراضية 
 لطالب تمريض االطفال 

توفير معامل عن اهمية عمل ابحاث  -2

بالمجسمات  المصممة بنظام مجهزة 
 محاكاة عالية الدقة 

عمل دراسات مقارنة بنظام محاكاة  -3

 عالية الدقة والنطام التقليدى
 

رفع الكفاءة  المهاريه والتعليمية لدى   •
 الطالب  

2017 2022   43750 

في  استشراف  -ت6 المستقبل 

 التمريض 
التعليم  -1 مستقبل  عن  ابحاث  عمل 

 التمريضي في مصر 
االعتماد   -2 بدون  تمريضية  رعاية  تقديم 

الكلى على العنصر البشرى وذلك باستخدام 
 الوسائل التكنولوجية الحديثة 

رفه الكفاءة التعلمية للطالب والتغلب   •
 على عوائق الزمان والمكان 

وجود رعاية تمريضية فائقة الدقة   •
 بدون حدوث أي اخطاء مهنية 

2017 2022   42850 

 

 رئيس القسم                                                                                    

 ا.د/ إيمان سيد احمد                                                                                                                                             


