
   
 

 

 

 معٌار البحث العلمى واالنشطة العلمٌة االخرى

 التمرٌض ةكلٌل 0205 -0202 ةالخطه البحثٌ ارتباط

 ةالجامع ةبخط

 ةالمنوفي  ةلجامع والبحثية ةاالستراتيجي ةالخطهدف ت

وغايتها  ةوفقا لرؤيتها ورسالتها واهدافها وقيمها االساسي

 ةالمجتمع والرعاي ةالعامه على تنميه المعارف وخدم

من  ةالمنوفي ةلمواطنى محافظ ةوالصحي ةاالجتماعي

 ةتخدم خطط التنمي ةمتقدمة مجتمعي ةخالل خدمات بحثي

ات المهنه التزاما باخالقي ةواالجتماعي ةاالقتصادي

ودعم المجتمع  ةوالحرص على كسب ثق ةالجامعي

  ةالمستدام ةلتحقيق التنمي ةالمنوفي ةالمحلى بمحافظ

وهذا  ةللجامع ةوالمالي ةوحسن استغالل الموارد المادي

وتتبناة خطه البحث العلمى لكليه التمريض  ةما تدعم

من خالل اهدافها  (0202-0202)ةالمنوفي ةجامع

 ةتتناول جميع فئات المجتمع فى محافظ والتى ةالمتنوع

كلها ومشا ةارتكازا على احتياجات كل فئ ةالمنوفي

ات ولويات المجتمع وهذا وفقا المكانوا ةوالنفسي ةالصحي

  ة.الكلي

 



   
 

 

مع اهداف  ةكلٌلل 0205 -0202 ةالبحثٌ ةمصفوفه اهداف الخط

 ةللجامع ةالبحثٌ ةالخط

  ةاهداف  الخط       
 ةللجامع ةالبحثٌ       

 
 
 

  ةاهداف الخط
 ةالبحثٌ

  ةللكلٌ 
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 دراسه وتحلٌل .1
 االكثر المشكالت
 المجتمع شٌوعا فى

وتأثٌرها  يمصرال
علً استجابة 

فى  المرضً
تخصصات 

  .التمرٌض المختلفه
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وضع معاٌٌر  .0

للرعاٌه التمرضٌة 
بما ٌتماشى مع 
المعاٌٌرالدولٌة 

 االداءلرفع جودة 

  .التمرٌضً

 X X  X  X X   

تصمٌم بروتوكالت   .3
النماط الرعاٌه 

التمرٌضٌه العالجٌه  
للمشاكل الصحٌه 
االكثر شٌوعا فى 

المجتمع  واستخدام 
التقنٌات الحدٌثه 

فى التمرٌض 
وتصمٌم برامج 
تاهٌلٌه حدٌثه 

للفئات ذوى 
 االحتٌاجات الخاصه 

X X X X X X X X X X 

 الكلٌةربط ابحاث  .4
بالتطورات 

المستمرة فى مجال 
الصحة واحتٌاجات 
المجتمع المتغٌرة 

وتمشٌا مع 
التقنٌات الحدٌثة 

X X X X X X X X X X 



   
 

 

فى الرعاٌة 
التمرٌضٌة 

المتقدمة والتقدم 
التكنولوجى 

 والعلمى 

 
 مجاالتطرح  .5

بحثٌة هدفها تنمٌة 
مهارات البحث 

العلمى لدى الطالب 

  .و الباحثٌن
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 االبحاثتشجٌع  .6
العلمٌة فى تعلٌم 
التمرٌض لرفع 
جودة العملٌة 

 .الكلٌةب التعلٌمٌة
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 ةللدراسات العلٌا         عمٌد الكلٌ ةوكٌل الكلٌ          البحث العلمى معٌار رئٌس

 ا.د اٌناس قاسم                    أ.د منال فرٌد                      د. غادة الحجرى


