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 :0005-0000انخطه انبحزُه نكهُه انخًشَط صبيعه انًُىفُه  يقذيه

 بٌؼ١ٍّود بألظةظ١د ٌٕٙؼد بٌؼ١ٍّد بٌسؼ١ّ١ٍد فٙوٛ بألظوةض بٌورٜ زموَٛ ػ١ٍوٗ بٌحؿص بٌؼٍّٝ ألٜ ِإظعد زؼ١ّ١ٍد ٚخةطد ِإظعد بٌسؼ١ٍُ بٌؼةٌٝ ٘ٛ أؾد بٌّؿةٚز

جطس٠مد ػ١ٍّد طؿ١ؿد ِٚٛغٙد ٌخدِد بٌّػسّغ ؾ١ص ٠ظحؽ ِظودز أظةظوٝ  ٠ٚػث بْ ٠ىْٛ بٌسؼ١ّ١ٍد ٌّسبؾً بٌدزبظةذ بٌؼ١ٍة ٚورٌه ِٕسع بٌؼ١ٍّد بٌحؿط١د 

فؼوةي فوٝ بشا٘وةز بٌؼٍوُ ٚبٌؼّوً  زٙسُ بٌى١ٍد جةٌحؿص بٌؼٍّٟ ٚزؼًّ جىً ؽةلسٙة ِٓ أغً زط٠ٛسٖ ٚزدػ١ّوٗ ئ٠ّةٔوة ِٕٙوة جودٚزٖ بٌ فٝ بؽةز ذٌه.    ٌٕٙؼد بألِد

ٚب١ٌٙاود ٚفٟ ئؽةز ؾسطٙة ػٍٝ بٌّٕٙػ١د فٟ ٘رب بٌّػةي لةِر بٌى١ٍد جٛػغ خطد ِٛضمد ِٚؼسّدخ ٌٍحؿص بٌؼٍّٟ شةزن فوٟ ئػودبا٘ة أػؼوةي ١٘اود بٌسودز٠ط 

بٌحؿط١ود ٌٍى١ٍود ٚزؿد٠ود  سو١ؽ ئظوسطّةز بألِىةٔوةذ٠ؼىوط لودززٙة ػٍوٝ زٕف١ور بٌّخسغوةذ   ِّوة ٠ ٚبػوؽ  زسفك ف١ٙة بٌسؤ٠د ِغ بأل٘دبف فٝ ئؽةز شِٕٝ بٌّؼةٚٔد

  بٌّشىالذ بٌسئ١ع١د بٌسٝ زٛبغٙٙة أ٠ٌٛٚةزٙة  ٚفٝ زظُ ِععمحً بٌى١ٍد بٌحؿطٟ   ٚؾً

جةٌٕشوةؽ  ِوٓ بٌم١وةَٚجٕةي ػٍٝ ذٌه فةْ بٌخطد بٌحؿط١د ٌٍى١ٍد زسعك ِغ خطد بٌػةِؼد  ٚزؿسص ٌٍى١ٍد ػٍٝ زٛف١س ٚز١ّٕد بٌّٛبزا بٌالشِد بٌسٟ زّىٓ بٌحوةؾط١ٓ 

 بٌحؿطٟ  ٚزشػغ بٌسؼةْٚ ٚبٌّشةزود ج١ٓ بٌسخظظةذ بٌّخسٍفد فٟ ِػةي بٌحؿٛش  ٚزخٍك ِٕةخة ابػّة ٌألٔشطد بٌؼ١ٍّد 
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 >نهكهُتفٍ  انحبنً ىظعهنححهُم 

زبظود جوٗ ٌٍؼوةَ بٌػوةِؼٟ بٌّؼٙود بٌؼوةٌٟ ٌٍسّوس٠غ غةِؼود بٌّٕٛف١ود   ٚلود جودأذ بٌد َ جأشوةي  9:;3( ٌعوٕد 543طدز لسبز بٌعو١د زئو١ط بٌػّٙٛز٠ود زلوُ   

ضُ زٍٟ ذٌه جودي بٌدزبظود جّسؾٍود بٌحىوةٌٛز٠ٛض  -اوسٛزبٖ " جةٌّؼٙد   جؼطةذ ابخ١ٍد ٚخةزغ١د (–بٌؼ١ٍة " ِةغعس١س   جفسؽ جةت بالٌسؿةق ٌٍدزبظةذ ;:;3/::

بٔشوةي ةٌٟ ٌٍسّوس٠غ ئٌوٝ و١ٍود بٌسّوس٠غ  جسؿ٠ٛوً بٌّؼٙود بٌؼو 4222ٌعوٕد 422َ ضُ طدز لسبز بٌع١د زئو١ط بٌػّٙٛز٠ود زلوُ  4;;3/3;فٟ بٌؼةَ بٌػةِؼٟ 

ػٍوٝ بٌّعوةّ٘د جا٠ػةج١ود فوٟ ػ١ٍّود بٌسؿود٠ص ٚبٌسطو٠ٛس فوٝ  جٙدف ئِدبا أظوٛبق بٌؼّوً ٚبٌسٛف١وم جّسخظظو١ٓ فوٝ ِػوةالذ بٌسّوس٠غ  لوةاز٠ٓبٌى١ٍٗ وةْ 

 >ؾد٠طةزُ بفسسةؾُٙ لع١ّٓ ُِٕٙ  بٌى١ٍد ضّة١ٔد ألعةَ ػ١ٍّد زؼُ ٚبٌّعسٜٛ بٌّؿٍٝ ٚبإلل١ٍّٟ  ِػةالذ بٌخدِةذ بٌسّس٠ؼ١د ػٍٝ

  ػسبؾٟبٌحةؽٕٟ ٚبٌلعُ زّس٠غ   3

  لعُ زّس٠غ بألؽفةي  4

 . طؿٗ بالَلعُ زّس٠غ   5

  .لعُ بٌسّس٠غ بٌٕفعٟ ٚبٌظؿد بٌٕفع١د  6

  ّػسّغبٌظسخ ٚبأل لعُ زّس٠غ طؿد  7

  لعُ ئابزخ زّس٠غ  8

  لعُ زّس٠غ ؾةالذ ؾسغد ٚؽٛبزب  9

 عُ زّس٠غ ِع١ٕٓل  :

ًبصسخُش و انذكخىساة وابحبد يع بعذ انذكخىساة انخً َششث يحهُب ودونُب واقهًُُب ونقذ سبهًج انكهُه ببَخبصهب نهكهُه اَخبس عهًً غضَش يٍ سسبئم ان

 انعهًً  فً حم انكزُش يٍ انًشبكم انصحُه وانُفسُه وصَبدةانىعً نذي انًضخًع انًحهً بًحبفظه انًُىفُه. 

 



                                                                                                                                                                                                                  

(0205-0202منوفيه )الخطه البحثيه لكليه التمريض جامعه ال   
 

 :سُبست انكهُت فٍ دعى انبحذ انعهًٍ

 ِد زؼسّد ػٍٝ بؾس١ةغةذ بٌّػسّغ بٌّؿٍٝ ِٓ خالي بٌدزبظد بٌسٝ ظحكٚػغ خطد جؿط١د ػة 

 .ئغسبؤ٘ة ٚذٌه ٌالززمةي جأٔشطد بٌحؿص بٌؼٍّٟ ػٓ ؽس٠ك خطد جؿط١د ِؼسّدخ ِٚٛضمد

 ٓزشػ١غ بٌٕشس بٌؼٍّٟ بٌّس١ّص ٚبٌرٞ ٠ؼّٓ بالززمةي جػٛاخ بألجؿةش بٌؼ١ٍّد جةٌى١ٍد ٚزؿع١ 

 .بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّؼةٚٔد فٟ ِػةي بٌحؿص بٌؼٍّٟٚزط٠ٛس بٌىفةيخ بٌحؿط١د ألػؼةي ١٘اد 

 اػُ بٌحةؾط١ٓ ٚ ئشبٌد بٌّؼٛلةذ بٌسٟ لد زؼسسع زٕف١ر بٌحسبِع ٚبٌّشةز٠غ بٌحؿط١ّد ِٓ ػٛبئك ِة١ٌد 

 .  أٚ ف١ٕد  أٚ ئابز٠د

  َاػُ ِظةاز بٌس٠ًّٛ بٌربزٟ بٌسٟ زخدَ بٌؼ١ٍّد بٌحؿط١د ٚبٌّسغؼ١د بٌدبخ١ٍد ٌٍخطؾ بٌحؿط١د ٌأللعة. 

 ذٌه ِٓ خالي بٌسشػ١غ ٚ بالززمةي جػٛاخ بألجؿةش بٌؼ١ٍّد ٚزشػ١غ بٌٕشس بٌؼٍّٟ بٌّس١ّص فٟٚ

 .بٌّػالذ بٌّؿ١ٍد بٌّؿىّد ا١ٌٚةً ٚ بٌّػالذ بٌؼة١ٌّد

 :انبحزُه انخطت عًمظىابط 

 ٚ رٌه زؤ٠د ٚزظةٌد ٚأ٘دبف بٌى١ٍدوبالٌسصبَ جسؤ٠د ٚزظةٌد ٚأ٘دبف بٌػةِؼد. 

 ِؼسف١د ٚأخسٜ زطح١م١د زٍحٝ بؾس١ةغةذ بٌّػسّغ بالٌسصبَ جأسةظ جؿٛش ػ١ٍّد. 

 بالٌسصبَ جأخالل١ةذ بٌّٕٙد ٚؾمٛق بٌٍّى١د بٌفىس٠د ٚبٌس١ّٕد ب١ٌّٕٙد ٚجٕةي بٌىٛباز بٌحشس٠د 

 .بٌّإٍ٘د

 د ِغ بٌّإظعةذ بٌؼ١ٍّد بٌّٕةفسخ ػٍٝ بٌّعسٜٛ بٌّؿٍٝ ٚبٌمِٟٛوبشس ػمد. 

 ي بظسؿدبش ِظةاز غد٠دخ ٌٍس٠ًّٛجس١ّٕد بٌّٛبزا بٌربز١د ٌٍى١ٍد ِٓ خال بٌعؼٝ ٌٍس١ّص. 

  د ِغ ِإظعةذ بٌّػسّغ ٚبٌؿفةف ػٍٝ زػةي بٌؼّالي ٚبٌّعسف١د٠ٓوبشسػمد. 
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 :انخطت انبحزُت نهكهُت خُفُزاالسس انًخبعت ن

 َجسؤ٠د ٚزظةٌد ٚب٘دبف بٌى١ٍد                                           بالٌسصب 

 ٕجّة ٠سالئُ ِغ بٌخطٗ بٌحؿط١ٗ د بخس١ةز ِٛػٛع بٌحؿصِسبػةخ ؾػُ بٌّشىٍد ِؿ١ٍة ٚػة١ٌّة ػ  

 بْ زىْٛ بٌحؿٛش ِسزحطد جةٌّشىالذ بٌّػسّؼ١د 

  بِىة١ٔد زطح١ك ٔسةئع بٌحؿٛش ٚ بٌسظةئً بٌؼ١ٍّد 

  زٛبفس بالِىةٔةذ بٌّةا٠د  ٌسٕف١ر بٌحؿٛش ٚبٌسظةئً بٌؼ١ٍّد 

 ٛش ِٛبفمد بالغٙصخ بٌسظ١ّد ٚبٌّد١ٔد ٚبٌّػسّؼ١د ٌسع١ًٙ بزّةَ بٌحؿ 

 ٛشبالٌسصبَ جةالخالل١ةذ ب١ٌّٕٙد ٚبٌحؿط١د بضٕةي بغسبي بٌحؿ  

 زؿد٠د بالؽةز بٌصِٕٝ ٌسٕف١ر بٌخطد 

 انخطه أنُت حُفُز:- 

  بغسّةع بٌفس٠ك بٌسسف١رٜ ٌٛػغ بظسسبز١ػ١د بٌسٕف١ر 

 ِٕٚ ةلشد ِمسسؾةزُٙ ِٕٚةلشد بٌسم١١ُ بٌح١اٝ ػمد ٚزشد ػًّ ِغ أػؼةي ١ٕ٘د بٌسدز٠ط ٚب١ٌٙاد بٌّؼةٚٔد ٌّٕةلشد ٚبٌسؼس٠م جةٌخطد بٌحؿط١د جةٌى١ٍد

    ٌٍى١ٍد

 َةلعٌط بالةػسع بٌّٛػٛػةذ بٌّخسةزخ ػٍٝ ِػ  

    ٍِٝٚػٍط ِٚػٍط بٌدزبظةذ بٌؼ١ٍّٗ ٚبٌحؿٛش جةٌى١ٍٗ ٚبخالل١ةذ بٌحؿص بٌؼٍّٝ ٌػٕٗ ِسبغؼٗ بالجؿةش بٌؼ١ٍّٗ ػسع بٌّٛػٛػةذ بٌّخسةزخ ػ

 بٌى١ٍد  ٌٍّٛبفمد  

  ّػٍط بٌػةِؼد  ج ط بٌدزبظةذ بٌؼ١ٍة ٚبٌحؿٛش جّػٍزعػ١ً ِٛػٛع بٌحؿص 

 ةي  ِسةجؼد بٌّشسف١ٓ ألابي بٌطةٌث ٚأظسخدبِٗ  ٌٍسظ١ُّ بٌػ١د ٌٍحؿص بٌؼٍّٝ  ِٚحةشسخ بٌٕسةئع ِٚمةزٔسٙة جةألجؿةش بٌسٝ أغس٠ر فٝ ٘رب بٌّػ 

 ّفٝ أِةوٓ بٌسدز٠ث ٚبٌّػةي بٌٕظسٜ فٝ زط٠ٛس ِٕةلشد ٔسةئع بألجؿةش ٚزؼ١ّّٙة ٚأخس١ةز بٌمةجً ٌٍسطح١ك ِٕٙة  ألظسخدبِٗ فٝ بٌّػةي بٌؼ ٍٝ

 بٌّٕة٘ع 
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 انخطه: يخببعهانُبث 

 ٍّد٠سُ ِسبغؼٗ بٌخطٗ جشىً اٚزٜ جٛبظطٗ ٌػٕسٙة بٌسئ١ع١ٗ ٌؼّةْ زؿد٠طٙة ٌّٛبوحٗ بٌسطٛزبذ بٌؼ١ٍّٗ ٚبٌّشةوً بٌّػسّؼ١ٗ بٌّؿس 

 ٠سُ ِسةجؼٗ زٕف١ر بٌخطٗ ػٍٝ ػٛي ِخسغةزٙة ٌؼّةْ بٌسٕف١ر 

 انًخشصبث 

 اوسٛزبخ( –ئً ػ١ٍّٗ  ِةغعس١س زظة 

 أجؿةش ِحسىسخ 

 ٜا١ًٌ أزشةا  

 ٝا١ًٌ زّس٠ؼ 

  زؼ١ّ١ٍٗوس١حةذ 

  جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد 
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 انضبيعه: سؤَـــت

 "  ّػسّؼ١د فٝ زمد٠ُ بٌخدِةذ بٌسؼ١ّ١ٍد ٚ بٌحؿط١د ٚ بٌ بْ زىْٛ ِٓ بٌػةِؼةذ بٌسبئدخ ػٍٝ بٌّعس١٠ٛٓ بٌّؿٍٝ ٚ بٌدٌٚٝ غةِؼد بٌّٕٛف١د زسطٍغ

 " بٌّٛغٙد جة٘دبف بٌس١ُّٕ بٌّعسدبِد

 >سسبنت انضبيعه

 "ِؼ١ٍّد زٌعٛق بٌؼًّ ٚزة١ٍ٘ٙة ِٓ خالي زمد٠ُ خدِةذ  دغةِؼد بٌّٕٛف١ٗ بؾدٜ ِإظعةذ بٌسؼ١ٍُ بٌؼةٌٝ بٌسٝ زعُٙ فٝ بػدبا بٌىٛباز بٌحشس٠د بٌالش

 " ٚوعث ضمد بٌّػسّغ دِس١ّصخ ٚفك بٌّؼة١٠س بٌّسغؼ١د ٌسؿم١ك ب٘دبف بٌس١ّٕد بٌّعسدبِ ٚجؿط١د ِٚػسّؼ١د

 :انضبيعت غبَبث

  لدزبذ بٌػةِؼد ٚبِىةٔةزٙةزط٠ٛس ٚبظسطّةز  -3

 ؼًّ عٛق بٌٌبوث إِِس١ّص خس٠ع  - 4

  دبٌّعسدبِبٌس١ّٕد ِس١ّص ٠ٍحٝ بؾس١ةغةذ جؿص ػٍّٝ  - 5

  بٌشسبوٗ بٌّػسّؼ١دزؼص٠ص  – 6

  ِس١ّصئابزٜ  ػًِّٕظِٛد  – 7
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 ه :هضبيعانخطه انبحزُه ناهذاف 

  ٍٝغٙٗ ٚبٌػةِؼٗ ِٓ غٙٗ بخسٜ بٌى١ٍةذ بٌسٝ زمَٛ جٙةزؿم١ك بٌسىةًِ ٚبٌسٕع١ك فٝ ِػٙٛابذ بٌؼًّ ػ ِٓ 

  بٌّؿٍٝ  جخطؾ بٌس١ّٕٗ ٚؾةغةذ بٌّػسّغ زسؼّٓ بالززحةؽخطؾ جؿط١ٗ ٚػغ 

 ٗبٌسٝ زسٕةظث ِغ بٌّشىالذ بٌم١ِٛٗ ِٚشىالذ بٌّػسّغ بٌّؿٍٝ  زشػ١غ بٌحؿٛش بٌؼ١ٍّٗ بٌسطح١م١ 

  فٝ بٌّػالذ بٌؼ١ٍّٗ بٌد١ٌٚٗ بٌّؿىّٗ ذبذ ِؼةِالذ بٌسةض١س بٌّسزفؼٗ بٌٕشس بٌؼٍّٝزشػ١غ 

 جةٌػةِؼٗ ز١ّٕٗ ٚزفغ لدزبذ بػؼةي ١٘اٗ بٌسدز٠ط 

 شةٍِٗ ٌٙة ٚٔشس٘ة زٛض١ك وةفٗ بالٔشطٗ بٌحؿط١ٗ  ٚػًّ لٛبػد ج١ةٔةذ 

 ٗج١ٓ بٌسخظظةذ بٌّخسٍفٗ زشػ١غ بٌشسبوٗ فٝ بٌحؿٛش بٌؼ١ٍّ 

 ٛش بٌؼ١ٍّٗزٛظ١غ ٔطةلةذ بٌحؿ 

  ًِٚز١ّٕٗ بٌح١اٗ  فٝ ِػةي بٌسؼ١ٍُ ِٚػةالذ خدِٗ بٌّػسّغ ِغ ظ١ةظةذ بٌى١ٍةذ  زؿم١ك بٌسىة 

 ٌحؿط١ٗ بٌٌّّٛٗ ابخً ٚخةزظ بٌػةِؼٗش٠ةاخ ٔعحٗ بٌّشسٚػةذ ب 

 :انكهُه سؤَـــت

خدِد بٌّػسّغ ٌألززمةي جةٌّٕظِٛد بٌظؿ١د  " أْ زىْٛ بٌى١ٍد  زبئدخ  ٚ ِس١ّصخ فٟ ِػةي بٌسؼ١ٍُ ٚبٌّّةزظةذ بٌسّس٠ؼ١د ٚ بٌحؿص بٌؼٍّٟ ٚ

 ٚزؿم١ك بٌس١ّٕد بٌّعسدبِد ػٍٟ بٌّعسٛٞ بٌّؿٍٟ ٚبٌمِٛٝ ٚبالل١ٍّٟ ٚ بٌدٌٟٚ 

 :انكهُهسسبنت

 ل١ِٛةً  "بػدبا خس٠ع ِإً٘ ٚ ومي  فٟ ِػةي بٌسؼ١ٍُ ٚ بٌّّةزظةذ بٌسّس٠ؼ١د ٚبٌحؿص بٌؼٍّٟ ٚخدِد بٌّػسّغ لةاز ػٍٝ بالجسىةز ِٕٚةفعةً ِؿ١ٍةً ٚ

 ٚبل١ّ١ٍةً ٚفمةً ٌٍم١ُ ب١ٌّٕٙد ٚ بالخالل١د" 
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 :انكهُهأهذاف 

 زفغ وفةيخ بٌمدزخ بٌّإظع١د ٌسؿع١ٓ بٌٛػغ بٌسٕةفعٝ ٌٍى١ٍد  3

 بٌس١ّص فٝ بٌسدز٠ط ٚبٌسؼ١ٍُ ٌص٠ةاخ بٌمدزخ بٌسٕةفع١ىد ٌطالت بٌى١ٍد  4

 زط٠ٛس ٚاػُ بٌحؿص بٌؼٍّٝ ٚزسو١صٖ ػٍٝ خدِد بٌّػسّغ  5

 ٚز١ّٕد بٌح١اد بٌسٛظغ فٝ خدِد بٌّػسّغ  6

 أهذاف انخطت انبحزُت  

 .زؿد٠د ٚ زم١١ُ بؾس١ةغةذ بٌّػسّغ بٌظؿ١د  3

    ازبظد ٚزؿ١ًٍ  بٌّشىالذ بالوطس ش١ٛػة فٝ بٌّػسّغ ٚزأض١س٘ة ػٍٟ بظسػةجد بٌّسػٟ فٟ زخظظةذ بٌسّس٠غ بٌّخسٍفد  4

    فٟ زخظظةذ بٌسّس٠غ بٌّخسٍفد ّسػٝبٌزم١١ُ بّٔةؽ بٌسػة٠ٗ بٌسّس٠ؼ١ٗ بٌؼالغ١د ٚبظة١ٌث بٌسشخ١ض ٚزأض١س٘ة ػٍٟ ٚ ازبظٗ  5

 .ٚػغ ِؼة١٠س ٌٍسػة٠ٗ بٌسّسػ١د جّة ٠سّةشٝ ِغ بٌّؼة١٠سبٌد١ٌٚد ٌسفغ غٛاخ بالابي بٌسّس٠ؼٟ  6

 زظ١ُّ  ٚزٕف١ر جسٚزٛوٛالذ زّس٠ؼ١ٗ  ٚزظ١ُّ جسبِع زة١ٍ١٘ٗ ؾد٠طٗ ٌٍّشةوً بالوطس ش١ٛػة فٝ بٌّػسّغ   7

ػةي بٌظؿد ٚبؾس١ةغةذ بٌّػسّغ بٌّسغ١سخ ٚزّش١ة ِغ بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد فٝ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د زجؾ بجؿةش بٌى١ٍد جةٌسطٛزبذ بٌّعسّسخ فٝ ِ  8

  بٌّسمدِد ٚبٌسمدَ بٌسىٌٕٛٛغٝ ٚبٌؼٍّٝ 

 .ؽسؼ ِػةالذ جؿط١د ٘دفٙة ز١ّٕد ِٙةزبذ بٌحؿص بٌؼٍّٝ ٌدٜ بٌطةٌث ٚ بٌحةؾط١ٓ  9

 .١ّ١ٍد جةٌى١ٍدزشػ١غ بالجؿةش بٌؼ١ٍّد فٝ زؼ١ٍُ بٌسّس٠غ ٌسفغ غٛاخ بٌؼ١ٍّد بٌسؼ  :

 بٌسطح١ك بٌؼٍّٟ ٌٕسةئع بٌحؿٛش بٌؼ١ٍّد ٌالظسفةاخ ِٕٙة فٟ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌألِسبع بٌّخسٍفد    ;

 .بالززمةي جةٌؼ١ٍّد بٌحؿط١د جٕةي ػٍٝ ٚػغ خطؾ ِدزٚظد ِٚمدِد ِٓ بأللعةَ بٌؼ١ٍّد بٌّخسٍفد ٌٍٕٙٛع جةٌّػسّغ  32
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 يحبوس انخطت انبحزُُت

 

 سخظظةذ بٌسّس٠غ بٌّخسٍفدٚ جشةزب ٚػاللسٙة جةٌؼٛبًِ بٌح١ٌٛٛغ١د  بالغسّةػ١د   بٌٕفع١د ٚبٌح١ا١د فٟ بٌّػسّغ ازبظد بالِسبع بالوطس بٔس -3

   ذ بٌسّس٠غ بٌّخسٍفٗفٟ ِػةال غٛاخ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د بٌشةٍِدػّةْ  -4

  سّغٌٍّشةوً بالوطس ش١ٛػة فٟ بٌّػ زظ١ُّ  جسزٛوٛالذ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼد جةظسخدبَ بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد -5

 -بٌّع١ٕٓ-ذٚٞ بالؾس١ةغةذ بٌخةطد – بٌّد١ِٕٓ زظ١ُّ بٌحسبِع بٌسأ١ٍ١٘د بٌؿد٠طد ٌٍفاةذ بالوطس ػسػد ٌٍخطٛزخ فٟ بٌّػسّغ بٌّظسٞ -6

   ِسػٟ ٔمً ٚشزبػد بالػؼةي  / بٌّسأخ(-بالِسبع ب١ٌّٕٙٗ   -ِسػٟ بألِسبع بٌّؼد٠د ٚبٌّصِٕٗ 

  دٚبٌفةػٍد فٟ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١زم١١ُ بٌحسزٛوٛالذ بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد بٌّإضسخ  -7

 زم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد فٟ بٌسؼ١ٍُ ٚفٝ  زخظظةذ بٌسّس٠غ بٌّخسٍفد   -8

 زفؼ١ً اٚز بٌظؿٗ بالززمةئ١ٗ فٝ بٌّػسّغ ِٓ خالي زخظظةذ بٌسّس٠غ بٌّخسٍفٗ  -9

 بٌسّس٠غ ئابزخ بٌىٛبزش فٝ بٌّػةي بٌظؿٝ ٚز١ّٕد ِٙةزبذ بٌم١ةاخ ٚبٌسٛبطً فٝ ِػةي -8
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 انًحىس انبحزٍ  

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

 

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل عٍ 

 انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 انًخببعه

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 انخًىَم
0000 0005 

دساست االيشاض االكزش اَخشبسا وعالقخهب ببنعىايم انبُىنىصُت،  3

وانبُئُت فٍ انًضخًع و بخخصصبث انخًشَط  االصخًبعُت ، انُفسُت

 انًخخهفت

 

  ازبظد بالِسبع بالوطس بٔسشةزبً ٚبٌؼٛبًِ بٌح١ا١د

ٚبالغسّةػ١د بٌّسزحطد جٙة فٟ ِػةي زّس٠غ جةؽٕٟ 

 ٚغسبؾٟ الِسبع بٌىحد/ بالٚزبَ

  زم١١ُ بٌؼٛبًِ بٌح١ٌٛٛغ١د ٚبالغسّةػ١د ٚبٌٕفع١د ٚبٌح١ا١د

ٌؿةالذ بٌؿسغد ٚبٌعٍٛو١د بٌّإضسخ فٟ طؿد ِسػٝ ب

 ٚبٌطٛبزب

 -  ْازبظد بالِسبع بالوطس بٔسشةزبً ج١ٓ بالؽفةي  بٌعسؽة– 

 بٌٙؼّٟ( –بٌػٙةش بٌسٕفعٟ 

    ازبظد بالِسبع بالوطس بٔسشةزبً فٟ ِػةي زّس٠غ طؿد

 –ظىس بٌؿًّ  –بالَ ٚؾد٠طٟ بٌٛالاخ  بززفةع ػغؾ بٌدَ 

 بٌىحد بٌٛجةئٟ –بٌعسؽةْ 

  ٚبٌعٍٛو١د ٚبالغسّةػ١د ٚػاللسٙة ازبظد زأض١س بٌؼٛبًِ بٌح١ا١د

 جةٌظؿد ٚبٌّسع فٝ ِػةي طؿٗ بالظسخ ٚ بٌّػسّغ

  ٟازبظد بالِسبع بالوطس بٔسشةزبً فٟ ِػةي بٌسّس٠غ بٌٕفع

 بٌمٍك      ( –بالوساةت  –ٚبٌظؿد بٌٕفع١د   بٌؼظةَ 

  ٍٝازبظد بٌؼٛبًِ بٌح١ا١د / بالغسّةػ١د/ بٌٕفع١د ٚزأض١س٘ة ػ

 فٟ ِػةي زّس٠غ بٌّع١ٕٓ بالِسبع بالوطس بٔسشةزبً 

 

 

 

 

 

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

 

  ًزظةئ

 ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س 

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

  بٌدوسٛزبٖ

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ

 زدز٠ح١د

 ٔدٚبذ 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي ١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

 ب١ٌٙاٗ بٌّؼةٚٔٗ

ؽةٌحةذ 

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ ِٓ 

 بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

 ٌٍدزبظةذ بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ػٕٗ بخالل١ةذ ٌ

 بٌحؿص بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل 

 عٍ انًخببعه

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 4247 4242 انخًىَم

ٍ يضبالث انخًشَط ظًبٌ صىدة انشعبَت انخًشَعُت انشبيهت ف 4

 انًخخهفه 

  بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ ِػةي زّس٠غ طؿٗ بالَ ٚبٌظؿد

 بإلٔػةج١د ٚ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌٍؿًّ بٌخطس

  ٝبٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ ِػةي زّس٠غ بٌحةؽٕٗ  ف

بألوسشةف بٌّحىس ٌألِسبع بٌؿةاخ ٚبٌّصِٕد 

 ٚبألِسبع بٌّؼد٠د

  بٌؿةاخ بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌٍؿةالذ

 ٚبٌّصِٕد ٚبٌّؼدٞ

  ٝبٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ ِػةي زّس٠غ طؿٗ بالَ  ف

زػة٠د بٌع١دبذ بٌؿٛبًِ ٚػالظ بٌؿًّ ذٚ بٌخطٛزخ 

 بٌؼة١ٌد 

  بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ ِػةي زّس٠غ بالؽفةي ٚزؿد٠د

ِؼدي بٔسشةز بالِسبع بٌّصِٕد ٚبٌّؼد٠د ٌدٞ بالؽفةي 

 جّؿةفظد بٌّٕٛف١د 

 ٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌألؽفةي> بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ زؿع١ٓ ب 

 

o ؾد٠طٟ بٌٛالاخ بٌّؼسػ١ٓ ٌٍخطس 

o  َزػة٠د بالؽفةي بٌّظةج١ٓ جةالٚزب 

o  زػة٠د بالؽفةي بٌّظةج١ٓ جأِسبع بٌىحد

 ٚبٌىٍٟ ٚبٌمٍث ٚبٌدَ ٚبٌػٙةش بٌؼظحٟ

o  زؿد٠د ِؼدي بٔسشةز بٌؼ١ٍّةذ بٌخةطد

 جػسبؾد بالؽفةي 

o  زؿع١ٓ  بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌٍػسبؾةذ

 ؽفةي لحً ٚبضٕةي ٚجؼد بٌؼ١ٍّةذبٌخةطد جةال

  بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٟ ِػةي زّس٠غ طؿد بالظسخ

 بٌّػسّغٚ

  ٞزطح١ك ِؼة١٠س بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٝ ٔشس ضمةفد بٌػٛاخ ٌد

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

  ًزظةئ

 ػ١ٍّد

  ِةغعس١س  

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

 ٔ شسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ

 زدز٠ح١د

 ٔدٚبذ 

 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 بٌّؼةٚٔٗ

ؽةٌحةذ 

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ٌػٕٗ 

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 ؼٍّٝ بٌ

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ



                                                                                                                                                                                                                  

(0205-0202منوفيه )الخطه البحثيه لكليه التمريض جامعه ال   
 

بٌفاةذ بٌّخسٍفد ِٓ ِمدِٟ بٌسػة٠د ػٍٟ وةفد 

 بٌّإظعةذ جةٌّػسّغ

  بػدبا ٚزطح١ك جسبِع ٌص٠ةاخ بٌٛػٟ ػٓ ِفَٙٛ بٌػٛاخ

 بٌخدِد جةٌّػسّغ بٌخةزغٟ ٌدٞ بٌّعسف١د٠ٓ ِٓ

  زطح١ك ِؼة١٠س بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٝ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د

 ٌألِسبع بٌّؼد٠د ٚبٌّصِٕد

  زطح١ك ِؼة١٠س بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٝ بػدبا ٚزٕف١ر جسبِع

ٌٍسى١م ِغ ػغٛؽ بٌؿ١ةخ بٌسٟ ٠سؼسع ٌٙة غ١ّغ فاةذ 

 بٌّػسّغ بٌّخسٍفد

  ٖزطح١ك ِؼة١٠س بٌػٛاخ بٌشةٍِد فٝ ِػةي بابز

 ٌسّس٠غ ب
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل 

 عٍ انًخببعه

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 4242 انخًىَم

 

4247 

5   حصًُى  بشحىكىالث انشعبَت انخًشَعت ببسخخذاو

قُُبث انحذَزت نهًشبكم االكزش شُىعب فٍ انخ

 انًضخًع.

  َزظ١ُّ جسزٛوٛالذ ٌٍؼٕة٠د بٌسّس٠ؼ١د جةظسخدب

بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد ٌٍفؿض ٚبٌىشم بٌّحىس ٌٍٛلة٠د 

بٌىحد  –بٌمٍث  –ٚبٌسشخ١ض الِسبع  بالٚزبَ 

)        

  زظ١ُّ جسبِع زطم١م طؿٟ زؼصش ِٓ بٌؼٕة٠د

ٚبٌسشخ١ض ٚبٌؼالظ فٟ ِػةي زّس٠غ جةؽٕٟ 

ٚبٌػسبؾٟ ٌسؿع١ٓ غٛاخ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د 

 جةظسخدبَ بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طٗ

  زظ١ُّ جسٚزٛوٛالذ زػة٠د زّس٠ؼ١ٗ زؼصش

بٌؼٕة٠د جّس٠غ بٌؿةالذ بٌؿسغد ٚبٌطٛبزب 

ةذ ٌسؿع١ٓ غٛاخ بٌسػة٠د بٌظؿ١د جةظسخدبَ بٌسم١ٕ

 بٌؿد٠طٗ

  ٟزظ١ُّ جسبِع زدز٠ح١د ػٓ بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد بٌس

 زؼصش ػالظ بٌّسػٝ بٌّع١ٕٓ 

  زظ١ُّ جسبِع زطم١م طؿٟ ِح١ٕد ػٍٝ ِعس٠ٛةذ

بٌسػة٠د  بٌطالض١د ٌالؽفةي  فٝ بٌّسبؾً بٌؼّس٠د 

 بٌّخسٍفد 

  َزظ١ُّ جسزٛوٛالذ زػة٠د زّس٠ؼ١د جةظسخدب

 فةي بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد فٟ بٌسػة٠د بٌظؿ١د ٌالؽ

  ٓزظ١ُّ جسبِع زطم١م طؿٟ ٌٍّسػٝ بٌٕفع١١

ذٜٚ بالػطسبجةذ بٌٕفع١ٗ بٌّخسٍفٗ جةظسخدبَ 

 بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طٗ

  زظ١ُّ ٚزٕف١ر جسبِع ٌٍسم١م بٌظؿٟ ٚبٌّشٛزخ

ٌإلززمةي جةٌظؿد ٌإلٔةش جةظسخدبَ بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طٗ 

 فٟ 

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

 

  زظةئً ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س 

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ زدز٠ح١د 

 ٔدٚبذ 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 بٌّؼةٚٔٗ

حةذ ؽةٌ

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ٌػٕٗ 

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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 ظٓ بٌحٍٛؽ  - أ

 لحً بٌصٚبظ  - ت

 لحً بٌؿًّ  - ذ

 أضٕةي بٌؿًّ  - ش

 أضٕةي بٌٛالاخ - ظ

 فسسخ ِة جؼد بٌٛالاخ  - ؼ

 ِة ؾٛي ظٓ ئٔمطةع بٌطّص -ـ 

  ٍٟزظ١ُّ جسبِع بٌسطم١م بٌظؿٟ ٌٍسى١م ػ

بٌسغ١سبذ بٌفع١ٌٛٛغ١د ٚبٌٕفع١د ٌٍّسبخ فٟ ِسبؾً 

 ؾ١ةزٙة بٌّخسٍفد جةظسخدبَ بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طٗ 

  َزظ١ُّ جسزٛوٛالذ زػة٠د زّس٠ؼ١د جةظسخدب

بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد فٟ بٌؿًّ ذٚ بٌخطٛزخ بٌؼة١ٌد  

 ٍػ١ٕٓ ٚطؿد بٌّسأخ ٌ

  ٓزظ١ُّ جسبِع زدز٠ح١د ٌٍسػة٠د بالِٕد ٚزؿع١

غٛاخ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د جةظسخدبَ بٌسم١ٕةذ 

 بٌؿد٠طد ٌّخسٍم فاةذ بٌسّس٠غ

  زظ١ُّ جسبِع زطم١م طؿٟ ِح١ٕد ػٍٝ ِعس٠ٛةذ

بٌٛلة٠د بٌطالض١د ٌّسػٝ بالِسبع بٌّصِٕد 

 ٚبٌّعسٛؽٕد فٟ بٌّػسّغ

 ٌسّس٠ؼ١د جةظسخدبَ زظ١ُّ جسزٛوٛالذ ٌٍؼٕة٠د ب

بٌسم١ٕةذ بٌؿد٠طد ٌالِسبع بٌٕفع١د بالوطس ش١ٛػةً 

 –بالوساةت  –فٟ بٌّػسّغ  بٌفظةَ

 بٌمٍك               (
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 نًخببعها

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 4247 4242 انخًىَم

حصًُى انبشايش انخأهُهُت انحذَزت نهفئبث االكزش عشظت نهخطىسة  6

-روٌ االحخُبصبث انخبصت –فٍ انًضخًع انًصشٌ )انًذيٍُُ 

يشظٍ َقم  -يشظٍ األيشاض انًعذَت وانًضيُه  -انًسٍُُ

 وصساعت االععبء  / انًشأة(

 زة١ٍ١٘د ؾد٠طد زؼصش زأ١ً٘ بٌّسػٝ ػمث  زظ١ُّ جسبِع

 بٌسدخً بٌطحٟ ٚبٌػسبؾٟ

 -  ٝزظ١ُّ جسبِع زػة٠د زّس٠ؼ١د زأ١ٍ١٘د ؾد٠طد ٌّسػ

 بٌؿةالذ بٌؿسغد ٚبٌطٛبزب

 -  ٞٚزظ١ُّ جسبِع ػٕة٠د زّس٠ؼ١د زأ١ٍ١٘د ٌر

بالؾس١ةغةذ بٌخةطد  بٌسٛؾد  فسؽ بٌٕشةؽ بٌصبئد ٚ 

 بالػةلد(

 ٠طد ٌٍفاةذ بالوطس ػسػد زظ١ُّ بٌحسبِع بٌسأ١ٍ١٘د بٌؿد

 ٌٍخطٛزخ ِٓ بالؽفةي

 -  زظ١ُّ بٌحسبِع بٌسأ١ٍ١٘د بٌؿد٠طد ٌٍفاةذ بالوطس ػسػد

ٌٍخطٛزخ فٟ  ٌٍّػسّغ بٌّظسٞ  بٌّسب٘م١ٓ/ بٌّسأخ/ 

 بالِٙةذ بٌؿٛبًِ ذٚ بٌخطٛزخ بٌؼة١ٌٗ

  ٟزظ١ُّ جسبِع ػٕة٠د زّس٠ؼ١د زأ١ٍ١٘د ٌىحةز بٌعٓ ف

 بٌّػسّغ

 ١د زأ١ٍ١٘د ٌٍّد١ِٕٓزظ١ُّ جسبِع ػٕة٠د زّس٠ؼ 

  بٌسأ١ً٘ ٚبٌّسةجؼٗ جؼد ػ١ٍّةذ ٔمً ٚشزبػد بالػؼةي

 ٌٍّسػٟ ٚذ٠ُٚٙ

  بالِسبع ب١ٌّٕٙٗ ٚ بطةجةذ بٌؼًّ بٌٛلة٠ٗ ِٕٙة ٚبػةاخ

 بٌسة١١ً٘ ٚبالززمةي جظؿسٗ بٌؼة١١ٍِٓ

 بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌألشخةص ذٚٞ بألِسبع ب١ٌّٕٙد 

 ٌّخسٍفدبٌسؿىُ فٟ بٌّخةؽس ب١ٌّٕٙد ٌفاةذ بٌّػسّغ ب 

  ًّٚػغ جسبِع ػٓ بإلظؼةفةذ بأل١ٌٚد إلطةجةذ بٌؼ

 بٌّخسٍفد

  بٌسطم١م بٌظؿٟ ٌٍؼة١ٍِٓ ٚبظسُ٘ ٔؿٛ بٌػٛبٔث بٌظؿ١د

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 ةا٠د جسبِع أزش

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

  زظةئً ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س 

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ زدز٠ح١د 

 ٔدٚبذ 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 ٗبٌّؼةٚٔ

ؽةٌحةذ 

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ٌػٕٗ 

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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 ٚب١ٌّٕٙد

  ًّبٌسأ١ً٘ بٌشةًِ ٌٍؼة١ٍِٓ ٌٍسؼةًِ ِغ بطةجةذ بٌؼ

 بٌّخسٍفد

 ُٙبٌسٛػ١د ػٓ ٔمً ٚشزبػد بالػؼةي ٌٍّسػٟ ٚذٚج 

الػؼةي   ػٓ ؾمٛلُٙ ٚٚبغحةزُٙ ٔؿٛ ٔمً ٚشزبػد ب

 ٚورٌه بخالل١ةذ بٌّٕٙد ٌدٞ ِمدِٝ بٌسػة٠د

  بٌسأ١ً٘ بٌشةًِ ٌّسػٟ بألِسبع بٌّؼد٠د ٚبٌّصِٕد

 ٚذ٠ُٚٙ
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 انًحىس انبحزُت  

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 نًخببعها

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 4247 4242 انخًىَم

حقُُى انبشحىكىالث انًبُُت عهً االدنت انًإرشة وانفبعهت فٍ  7

 انشعبَت انخًشَعُت فً يضبالث انخًشَط انًخخهفه:

  زم١١ُ بٌحسزٛوٛالذ بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد بٌّإضسخ ٚبٌفةػٍد

 فٟ ِػةي بٌسّس٠غ بٌحةؽٕٟ ٚبٌػسبؾٟ

 زٛوٛالذ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد زم١١ُ جس

 فٟ ِػةي زّس٠غ بٌؿةالذ بٌؿسغد ٚبٌطٛبزب

  زم١١ُ جسزٛوٛالذ بٌسػة٠د بٌسّس٠ؼ١د ٌالؽفةي بٌّح١ٕد

 ػٍٝ بالاٌد

  زم١١ُ بٌحسزٛوٛالذ بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد بٌّإضسخ ٚبٌفةػٍد

 فٟ ِػةي طؿد بالَ / ؾد٠طٟ بٌٛالاخ/ بٌّسبخ

 بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد بٌّإضسخ ٚبٌفةػٍد  زم١١ُ بٌحسزٛوٛالذ

 فٝ ِػةي زّس٠غ بٌّع١ٕٓ

  ٝزم٠ُٛ بٌحسبِع بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد بٌّإضسخ ٚبٌفةػٍد ف

 ِػةي طؿٗ بالظسخ ٚبٌّػسّغ

  زم١١ُ جسزٛوٛالذ بٌسػة٠د بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد فٟ ِػةي

 زّس٠غ بٌّسػٝ بٌٕفع١١ٓ

  ِٟػةي زم١١ُ جسزٛوٛالذ بٌسػة٠د بٌّح١ٕد ػٍٝ بالاٌد ف

 بابزخ بٌسّس٠غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

 زظةئً ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س  

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ زدز٠ح١د 

 ٔدٚبذ 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 بٌّؼةٚٔٗ

ؽةٌحةذ 

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ػٕٗ ٌ

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 انًخببعه

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 4247 4242 انخًىَم

8  نحذَزت فٍ حقُُى اسخخذاو انخطبُقبث انخكُىنىصُت ا

  انخعهُى وفً  حخصصبث انخًشَط انًخخهفت

  زم١١ُ بظسخدبَ بٌسىٌٕٛٛغ١ة فٝ زدز٠ط بٌّمسزبذ

 بٌسّس٠ؼ١ٗ  بٌسؼ١ٍُ بالٌىسسٚٔٝ ٚبٌسم١١ُ بالابي(

  زم١١ُ بظسخدبَ بٌسىٌٕٛٛغ١ة بٌسىٌٕٛٛغ١ة ٚبٌٛظةئؾ

 بٌّسؼداخ ( فٝ بٌسػة٠ٗ بٌسّس٠ؼ١ٗ 

 ٌؿد٠طد  فٟ زم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د ب

 ِػةي بٌسّس٠غ بٌحةؽٕٟ ٚبٌػسبؾٟ

  ٟزم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد ف

 ِػةي زّس٠غ بٌؿةالذ بٌؿسغد ٚبٌطٛبزب

  ٟزم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد ف

 ِػةي زّس٠غ  بالؽفةي 

  ٟزم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد ف

 ٠طٟ بٌٛالاخ/ بٌّسبخِػةي طؿد بالَ / ؾد

  ٟزم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد ف

 ِػةي زّس٠غ بٌّع١ٕٓ

  ٝزم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد ف

 ِػةي طؿٗ بالظسخ ٚبٌّػسّغ

  ٟزم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ بٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد ف

 ِػةي زّس٠غ بٌسّسع بٌٕفعٟ

 ٌسىٌٕٛٛغ١د بٌؿد٠طد فٟ زم١١ُ بظسخدبَ بٌسطح١مةذ ب

 ِػةي فٟ ِػةي بابزخ بٌسّس٠غ

 ٚغٛا جؿص

ِمةي أٚ 

 ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

 

 زظةئً ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س  

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

 ؿةش ِةجؼد أج

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ زدز٠ح١د 

 ٔدٚبذ 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 بٌّؼةٚٔٗ

ؽةٌحةذ 

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

 ٌٍدزبظةذ

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ٌػٕٗ 

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 انًخببعه

يصبدس  انفخشة انضيُُه

 4247 4242 انخًىَم

ه االسحقبئُه فً انًضخًع يٍ خالل حفعُم دوس انصح 9

 حخصصبث انخًشَط انًخخهفه.

  ٓزظ١ُّ جسبِع بٌسسطم١م بٌظؿٟ ٌالززمةي جةٌظؿد ج١

 بٌّع١ٕٓ 

  زظ١ُّ جسبِع بٌسطم١م بٌظؿٟ ٚزٛػ١ٗ بٌّػسّغ

 ٌٍٛلة٠د ِٓ بألِسبع بٌّؼد٠د ٚبٌّصِٕد 

  زظ١ُّ جسبِع بٌسطم١م بٌظؿٟ ٚزٛػ١ٗ بٌّػسّغ ٌٍؿد

ٌٕفع١د ٚبالاِةْ ج١ٓ فاةذ ِٓ بٔسشةز بألِسبع ب

 بٌّػسّغ بٌّخسٍفد 

  ٝزظ١ُّ جسبِع بٌسطم١م بٌظؿٟ ٌالززمةي جةٌظؿد ف

 ِػةي زّس٠غ بالؽفةي 

  ٝزظ١ُّ جسبِع بٌسطم١م بٌظؿٟ ٌالززمةي جةٌظؿد ف

 ِػةي زّس٠غ بٌؿةالذ بٌؿسغد ٚبٌطٛبزب 

  ٝزظ١ُّ جسبِع بٌسطم١م بٌظؿٟ ٌالززمةي جةٌظؿد ف

 ؾد٠طٟ بٌٛالاخ/ بٌّسبخ ِػةي زّس٠غ طؿد بالَ / 

  ٓزظ١ُّ جسبِع زطم١م طؿٝ ٌالززمةي ٠ظؿٗ بٌؼة١ٍِ

 فٝ بٌّػةي بٌظؿٝ ٚخظٛطة بٌسّس٠غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 زظةٌد اوسٛزبٖ

بجؿةش ِةجؼد 

 بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 دجسبِع زؼ١ّ١ٍ

 

 

 زظةئً ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س  

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ زدز٠ح١د 

 ٔدٚبذ 

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 بٌّؼةٚٔٗ

ؽةٌحةذ 

 بٌدزبظةذ

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ٌػٕٗ 

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 انًخببعه

يصبدس  نضيُُهانفخشة ا

 4247 4242 انخًىَم

ئداسة انكىاسد فً انًضبل انصحً وحًُُت يهبساث انقُبدة  :

 وانخىاصم فً يضبل انخًشَط

  زظ١ُّ جسبِع زدز٠ح١ٗ ٌٍسّس٠غ ػٓ ئابزخ

بألشِةذ ٚ بٌىٛبزش فٝ بٌّػةي بٌظؿٝ ٚو١ف١د 

 .ئابززٙة

  زظ١ُّ جسبِع زدز٠ح١ٗ ٌٍسّس٠غ ػٓ بٌظؿد

 بألشِةذ ٚبٌىٛبزش  بٌٕفع١د أضٕةي

  ٟزظ١ُّ جسبِع ػٓ بٌم١ةاخ ٚئابزخ بٌسغ١١س ف

 بٌّإظعةذ بٌظؿ١د  

  ٟزظ١ُّ جسبِع ئابزخ بألشِةذ ٚ بٌىٛبزش ف

 بٌّعسشف١ةذ 

  زظ١ُّ جسبِع زدز٠ح١ٗ ٌٍسّس٠غ ٌس١ّٕد ِٙةزبذ

 بٌسٛبطً فٝ ِػةي بٌسّس٠غ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚغٛا جؿص

 ِمةي أٚ ِٕشٛزبذ 

 زظةٌد  ِةغعس١س

 سٛزبٖزظةٌد او

 بجؿةش ِةجؼد بٌدوسٛزبٖ

 ا١ًٌ أزشةاٜ

 أجؿةش ِحسىسخ

 ا١ًٌ زّس٠ؼٝ

 وس١حةذ 

 جسبِع أزشةا٠د 

 جسبِع زؼ١ّ١ٍد

 

 

 زظةئً ػ١ٍّد 

  ِةغعس١س  

ٚاوسٛزبٖ( 

ٚبألجؿةش 

 بٌؼ١ٍّد ٚ 

  أجؿةش ِةجؼد

 بٌدوسٛزبٖ 

  ِٝمةالذ ف

 ِإزّسبذ 

  ٔشسبذ 

  ِشسٚػةذ

١ِدب١ٔد 

 ٌٍطةٌحةذ

  اٚزبذ زدز٠ح١د 

 ٔدٚبذ 

 بٌى١ٍٗ ػ١ّد

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

زؤظةي 

باللعةَ 

بػؼةي 

١٘اٗ 

 بٌسدز٠ط

ب١ٌٙاٗ 

 بٌّؼةٚٔٗ

ؽةٌحةذ 

بٌدزبظةذ 

بٌؼ١ٍة 

بٌّعػ١ٍٓ 

 ِٓ بٌخةزظ

 ػ١ّد بٌى١ٍٗ

ٚو١ً بٌى١ٍٗ 

ٌٍدزبظةذ 

 بٌؼ١ٍة

 ِػٍط بٌمعُ

ٌػٕٗ 

بخالل١ةذ 

بٌحؿص 

 بٌؼٍّٝ 

ذبزٝ   

+ِٛبشٔٗ 

غةِؼٗ 

 بٌّٕٛف١ٗ
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بعت أَشطت انخطت انبحزُتانضذول انضيًُ نًخب  

 تدساست االيشاض االكزش اَخشبسا وعالقخهب ببنعىايم انبُىنىصُت، االصخًبعُت ، انُفسُت وانبُئُت فٍ انًضخًع و بخخصصبث انخًشَط انًخخهف -:  المحور االول

 0205-0202 0202 - 0202 0202 – 0200 0200- 0202 0202 -0202 المخرجات    

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 خخهفهظًبٌ صىدة انشعبَت انخًشَعُت انشبيهت فٍ يضبالث انخًشَط انًالمحور الثانى: 

 

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى
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                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 حصًُى  بشحىكىالث انشعبَت انخًشَعت ببسخخذاو انخقُُبث انحذَزت نهًشبكم االكزش شُىعب فٍ انًضخًعالمحور الثالث: 

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 -يشظٍ األيشاض انًعذَت وانًضيُه  -انًسٍُُ-روٌ االحخُبصبث انخبصت –حصًُى انبشايش انخأهُهُت انحذَزت نهفئبث االكزش عشظت نهخطىسة فٍ انًضخًع انًصشٌ)انًذيٍُُ  المحور الرابع:

 يشظٍ َقم وصساعت االععبء  / انًشأة( .-االيشاض انًهُُه  

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة
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                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 حقُُى انبشحىكىالث انًبُُت عهً االدنت انًإرشة وانفبعهت فٍ انشعبَت انخًشَعُت. المحور الخامس:

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 وفً  حخصصبث انخًشَط انًخخهفت حقُُى اسخخذاو انخطبُقبث انخكُىنىصُت انحذَزت فٍ انخعهُى المحور السادس :

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 
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                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     رامج تعليميةب

 حفعُم دوس انصحه االسحقبئُه فً انًضخًع يٍ خالل حخصصبث انخًشَط انًخخهفه. المحور السابع: 

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     يضىدليل تمر

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 ئداسة انكىاسد فً انًضبل انصحً وحًُُت يهبساث انقُبدة وانخىاصم فً يضبل انخًشَط المحور الثامن :
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 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

                     

 


