
 

 

 

المصرية  كلية رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى التمريض بين الجامعات: رؤية كلية التمريض

.واالقليمية والعالمية  

 

يه مؤهلة تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد كوادر تمريض: رسالة كلية التمريض

.م فى تطوير البحث العلمي وتلبية إحتياجات المجتمعلمتطلبات سوق العملوتسه  

 

 

 

 العلمى البحث آليات

 

 مستوى لتقييم اإلنجاز مؤشرات تحديد مع البحثية الخطة تنفيذ متابعة آلية .1

 :النجاح

مطابقة التقارير السنوية والنصف سنوية فى مجال الدراسات العليا المقدمة من  .1

 .األقسام العلمية بالخطة البحثية لكل قسم وتحديد نسبة ما تم إنجازه

 .حاث التى تم نشرها لكل قسمتقديم تقرير سنوى باألب .2

 .تقديم تقرير سنوى عن عدد الرسائل العلمية التى تم إنجازها بكل قسم .3

 

 البحثية بالمشروعات المعاونة والهيئة الطالب مشاركة على التدريس هيئة أعضاء حث

 :العلمية والمؤتمرات

نة عقد ورش عمل وندوات إلعالم أعضاء هيئة التدريس والطالب والهيئة المعاو .1

 .بالفرص المتاحة للمشروعات البحثية

 .تشجيع إشراك طالب الدراسات العليا والهيئة المعاونة .2

اإلعالن عن ورش العمل التى تعقدها الجامعة عن المشروعات بالمشاركة مع  .3

 .الهيئات العلمية والدولية

 

 :التطبيقية العلمية البحوث تسويق آلية .2

 .لبحوث العلمية التطبيقيةمن خالل مؤتمر الجامعة السنوى لتسويق ا .1

 .من خالل مؤتمر تسويق البحوث العلمية التطبيقية على مستوى الجامعات .2

 .فيدةتعمل نشرة سنوية بملخصات البحوث وتوزع على الجهات المس .3
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 .وضع البحوث التطبيقية على موقع الكلية .4

يق المخاطبة المباشرة بالجهات المستفيدة على المستوى المحلى واإلقليمى عن طر .5

 .لحل المشكالت اتالكلية وعرض خدمات الكلي اءعمد

 

 :العلمية األقسام بين المشتركة البحوث وتشجيع دعم آلية .3

إعطاء أولوية مطلقة الختيار المشروعات الممولة من صندوق المشروعات بالجامعة  .1

 .للمشاريع التى يشترك فيها أكثر من قسم علمى

 .أقسام وأخذ موافقة مجلس الدراسات ومجلس الكليةتشكيل فرق بحثية من مجموعة  .2

 

 :العلمى للبحث الذاتى التمويل مصادر تنمية آلية .4

تشجيع تسجيل الطالب الوافدين من الدول المختلفة فى الدرجات العلمية المختلفة بالكلية مع  .1

 .لمختصةالسماح لهم بإجراء الجزء العملى فى دولة المقر بعد أخذ موافقة المجالس الجامعية ا

 .حث أعضاء هيئة التدريس للتقدم للمشروعات البحثية الممولة من جهات خارجية .2

تعظيم االستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص المهتمة بالبحوث التطبيقية من خالل توفير  .3

 .األجهزة واألدوات الالزمة للعملية اإلنتاجية والبحثية

الكلية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين من تحصيل رسوم على الخدمات التى تجرى بمعامل  .4

 .خارج الكلية

 .اإلعالن عن كل ما يرد من مشروعات ذات طابع دولى على موقع الكلية .5

 .التأكيد على ضرورة سداد طالب الدراسات العليا للرسوم مع بداية كل عام جامعى .6

 .مستديمة تنفيذ قرارات الجامعة والخاصة بفرض رسوم على استخراج شهادات مؤقتة أو .7

 


