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 لقسم تمريض أمراض النساء والتوليد البحثيةالخطة 

تم تحديث خطه البحث العلمى لقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بناء على تحليل الوضع 

لم يتم فتح الدراسات العليا  وجود أساتذة بالقسمنظرا لعدم الحالى بالنسبه للبحث العلمى للقسم و

أعضاء القسم بناء على المناقشة التى دارت بين  للقسم  تم اختيار مجاالت األبحاث العلميةبالقسم.

ألختيار مجموعة محددة من  والبحث عن كل ما هو جديد فى تمريض أمراض النساء والتوليد

  وكيفيه تطوير أمكانيات البحث  العلمى . المعايير لتحديد أولويات البحوث المقترحة

 -وعلى ذلك تم عمل األتى:

تمريض أمراض فريق أعداد الخطة البحثية للقسم: يتكون من كل أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 .النساء والتوليد

 لجنة مراجعة الخطة البحثية للقسم:

 رئيسا                     ا.م د. رشا محمد عيسى .1

 عضوا    عبدالعزيز اسماعيلد. نعمات ا.م.د.  .2

 عضوا                     فيوليت نقوال غطاس .3

 عضوا                    طايل أنورمحمدد. انوار .4

 عضوا                      د. ايمان محمد احسان .5

 عضوا               سيدأحمدد. حنان ابراهيم  .6

 عضوا             فرج علي د. وسام كمال .7

 عضوا               محمدعالمحسن تهانى  .8

 

 

 

 

 

 

 رؤيه الكلية 

 .كلية رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى التمريض بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالمية
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 رسالةالكلية

تقديم سلسله متصله من البرامج التعليميه المميزة العداد كوادر تمريضيه مؤهلة لمتطلبات سوق 

 .البحث العلمي وتلبية إحتياجات المجتمع العملوتسهم فى تطوير

 االهداف االستراتيجية للكلية:

تأهيل الكلية لالعتماد األكاديمي طبقا لمتطلبات الهيئة القومية الهدف االستراتيجي األولى:  -1

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

سوق العمل زيادة القدرة التنافسية للطالب طبقا الحتياجات الهدف االستراتيجي الثاني:  -2

 محلياً وإقليمياً وعالمياً.

 توفير بيئة تعليمية داعمة لالبتكار واالبداعالهدف االستراتيجي الثالث:  -3

تطوير المخرجات البحثية الحالية لتتوافق مع احتياجات الهدف االستراتيجي الرابع:  -4

 المجتمع المحلى ومتطلبات العولمة.

 وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئةتطوير خطط الهدف االستراتيجي الخامس:  -5

 التنمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسالهدف االستراتيجي السادس:  -6

كفاءة الجهاز اإلداري لتفعيل دوره فى إدارة عمليات  الهدف االستراتيجي السابع: تطوير -7

 التنمية.

 

 

 

 القيم االساسية للكلية :

بدمنهور مع القيم االساسية لجامعة دمنهور والقيم تتماشي القيم االساسية لكلية التمريض 

 االساسية هي :
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 :وضع وتشجيع بيئة متميزة في التمريض االكاديمي علي اساس ما يلي 

 االحترام المتبادل 

 الشفافية 

 التعاون 

 الكفاءة المهنية 

 االبداع 

 التنوع 

 الثقافة الحسية 

 الروحانية 

 :اظهار القيم الشخصية المتعلقة باالتي 

 السالمة 

 التفوق االكاديمي 

 احترام الذات واالخرين 

 الحنان والرعاية 

 نمو الشخصية,والمسئولية,والمساءلة الذاتية 

 الكفاءة المهنية 

 العاطفة من اجل العدالة 

 الصحة الشخصية والرفاهية 

  يؤثر تاثيرا ايجابيا علي مجاالت ممارسة التمريض والرعاية الصحية عن طريق

 تعزيز:

  والعافيةالصحة 

 الشمولية في رعاية المرضي 

 حقوق المريض 

 روح من التحقيق واالدلة القائمة علي الممارسة العملية 

 السالمة وتحسين الجودة 

 رعاية فعالة من حيث التكلفة 

 

 

 التوازن بين التكنولوجيا الحديثة والنهج االنساني 

 صنع القرار المهني واالخالقي 

  زيادة فرص الوصول الي الرعاية السيما للفئات الغير قادرة من السكان 
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 .التعلم مدي الحياة 

 رؤية القسم:

يمتلك قسمممممم تمريض أمراض النسممممماء و التوليداتمكانات التي تؤهل أعضمممممائه لتحقيق التميز في 

ء و التوليد و تقديم برنامج  الدارسات العليا, و يهدف القسم لالرتقاء بتعليم تمريض أمراض النسا

 . ممارساته  و األبحاث العلمية الخاصة به على المستوى المحلي والعالمي

 رسالة القسم:

الرسمممالة األولى واألسممماسمممية للقسمممم هي تقديم برنامج متكامل و مكثخ في فرع التخصممم  والتي 

 تؤهل طلبه و طالبات التمريض ) ممرضممممي المسممممتقبل   للدخول في مجال العمل بكفاءة وحرفية

 المتخصصين مما يساهم في تحسين صحة المرأة و الرقي بها خالل مراحل عمرها المختلفة . 

 

 هداف األستراتيجية للقسماال

المسمماهمة الفعالة فى خطا التطوير لكلية التمريض لتنمية المهارات التمريضممية االدراية  

 .والدولىوالتنفيذية لتكون مركز التميز على المستوى الوطنى واالقليميى 

فترة  -الوالدة-اعداد ممرضمممين وممرضمممات ذو كفاءة عالية فى رعاية السممميدات)الحوامل 

 تنظيم االسرة  التى  بدورها تقدم رعاية صحية وتمريضة للفئة المستهدفة -النفاس

تشجيع الطالب لتصبح مشرفات ومشرفين  فى التمريض لديهم سمات ذاتية وقدرة على  

 التفكير النقدى والقيادة

سة  الحالة الصحية للمرأة والمجتمع   سها درا سا شجيع تطبيق المشاريع واالبحاث التى ا ت

 وتوجية النتائج الى الجهات المعنية الرتقاء بصحة االسرة والطفل.

 



 جامعة دمنهور
 كلية التمريض

 تمريض امراض النساء والتوليد قسم

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حث العلمى بالمحاور االساسية لل

 بالقسم

 

المحور الخامس: 

امراض النساء 

وكيفية االرتقاء 

بصحة المرأة 

 والصحة االنجابية.

المحور الرابع: 

 تنظيم االسرة

المحور الثالث : 

العناية اثناء 

 فترة النفاس

المحور الثانى: 

العناية اثناء 

 الوالدة

المحور االول : 

العناية اثناء 

 فترة الحمل
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المحور االول : العناية 

 اثناء فترة الحمل
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 2018/2019الخطة البحثية لقسم تمريض أمراض النساء والتوليد للعام الجامعى 

 

 

 م

 

 

 مجاالت البحوث

 

 

المخرجات/ 

 العائد

 

 

 االنشطة

 

 

مؤشرات متابعة 

 داءألا

عناوين 

رسائل 

الماجستير 

والدكتوراة 

الموجودة فى 

 مجالهذا ال

 

 فترة التنفيذ

 

 

التمويل 

 بالجنية

 

 األقسام المشاركة

مدى خدمة 

هذا 

الموضوع 

لمحافظة 

 البحيرة

 

بداية 

 الخطة 

 

نهاية 

 الخطة

الفحص ما  1

 قبل الزواج

برنامج تمريضى -
عن الفحص ما 

 قبل الزواج
دليل ارشادى -

عن الفحص ما 
 قبل الزواج

 
ابحاث منشورة -

فى مجال 
 التخصص

 

جمع احصائيات -
تفيد أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونه فى 
مجال البحث 

 العلمى
توفير أحدث -

الكتب للباحثين 
 الجدد

عمل دورات  -
 تدريبية

 عمل قوافل طبية-

تقارير المتابعة السنويه -
 عن تسجيل 

رسائل علمية )ماجستير 

و دكتوراه  و أبحاث 

 منشورة 

احصائيات تفيد زيادة -
لدى المقبلين الوعى 

 الزواج على 
معدل انجاز الدورات -

 التدريبيه

 1- معلومات

واتجاهات طلبة 

 دمنهورجامعة 

المتعلقة 

بالمشورة 

والفحص قبل 

 الزواج

 2-

المواقفمناالستش

ارةقباللزواجبين

الكليات  طالب

النظريه بجامعة 

 دمنهور 

 

قسم تمريض  -  2022 2018
أمراض 

النساء 
 والتوليد

قسم صحة  -
 المجتمع

التعاون مع  -
مديرية 
الصحة 

للفحص ما 
 قبل الزواج

الحد من انتشار -
بعض أمراض 
الدم الوراثية؛ 

مثل: الثالسيميا، 
والمنجلي، وبعض 

األمراض 
المعدية؛ مثل 
التهاب الكبد 

الوبائي ب/ج، 
ومرض نقص 

المناعة المكتسبة 
 ز()اإليد

نشر الوعي   -
فيما يخص مفهوم 

الزواج الصحي 
 بين أبناء الشامل

 .المحافظه
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تغذية  2

السيدة 

 الحامل    

برنامج تمريضى 
تغذية السيدة عن 

 الحامل    
دليل ارشادى -

تغذية السيدة عن 
 الحامل    

ابحاث منشورة -
فى مجال 
 التخصص

 

حصائيات جمع -
تفيد أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونه فى 
مجال البحث 

 العلمى
توفير أحدث -

الكتب للباحثين 
 الجدد

عمل دورات 
 تدريبية

 و قوافل طبية
وسحب عينة دم 

وتحليل 
 الهيموجلوبين

تقارير المتابعة السنويه -
 عن تسجيل 

رسائل علمية )ماجستير 

و دكتوراه  و أبحاث 

 منشورة 

احصائيات تفيد زيادة -
الوعى لدى الحوامل 

 عن التغذية
معدل انجاز الدورات -

 التدريبيه

تأثير التغذية  -
للسيدة الحامل 
 وعلى الجنين 

تأثير تغذية -
الحامل على 

 الرضاعة
عالقة التغذية  -

بنمو الجنين 
والتاثير السلبى 

 لسوء التغذية

قسم تمريض  -  2022 2018
أمراض النساء 

 والتوليد
 
التعاون مع المراكز  -

الصحية لنشر الوعى 
الصحى عن التغذية 

 بين الحوامل

خطر يُقلل من -
اإلصابة بفقر 

الدم ونقص 
الحديد عند 

فى  الحامل
محافظة 
 البحيرة

يوفر للحامل  -
الطاقة 

المطلوبة 
إلنجاب طفل 
ينعم بصّحة 

 جيّدة

االكتشاف  -3

المبكر 

لحاالت 

المعرضه 

 للخطر 

برنامج تمريضى 
االكتشاف عن 

المبكر لحاالت 
 المعرضه للخطر

دليل ارشادى -
الية االكتشاف عن 

للحاالت المبكر 
 المعرضه للخطر

ابحاث منشورة -
فى مجال 
 التخصص

 

جمع احصائيات -
تفيد أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونه فى 
مجال البحث 

 العلمى
توفير أحدث -

الكتب للباحثين 
 الجدد

 دورات تدريبية-
 عمل قوافل طبية-

لقياس السكر 
 والضعط الدم

 

تقارير المتابعة السنويه -
 عن تسجيل 

رسائل علمية )ماجستير 

و دكتوراه  و أبحاث 

 منشورة 

احصائيات تفيد زيادة -
الوعى فى 

المراكزالصحية   عن 
االكتشاف المبكر 

للحاالت المعرضة 
 للخطر

معدل انجاز الدورات -
 التدريبيه

االكتشاف -
المبكر للسيدات 

المعرضين 
للخطر لتسمم 

 الحمل
للحمل  بروفيل-

عالي الخطورة 
في مدينة 

 هوردمن
 

 

قسم تمريض -  2022 2018
أمراض النساء 

 والتوليد
 

االكتشاف  -
المبكر يساعد 
على العالج 

المبكر وكذلك 
تقليل 

 المضاعفات
تحسين  -

الحاله الصحية 
للسيدات 

الحوامل فى 
محافظة 
 البحيرة.
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مراقبة  -4

الجنين 

باستخدام 

جهاز 

مراقبة قلب 

 الجنين

برنامج تمريضى -
عن استخدام 

مراقبة قلب جهاز 
 الجنين

 
دليل ارشادى -

للممرضات عن 
استخدام جهاز 

مراقبة قلب 
 الجنين

 
ابحاث منشورة -

فى مجال 
 التخصص

 

 عمل قوافل طبية
للكشف على 

السيدات الحوامل 
باستخدام جهاز 

مراقبة قلب 
 الجنين

 
 

تقارير المتابعة السنويه -
 عن تسجيل 

رسائل علمية )ماجستير 

و دكتوراه  و أبحاث 

 منشورة 

احصائيات تفيد زيادة  -
الوعى فى 

المراكزالصحية   عن 
استخدام  جهاز مراقبة 

 قلب الجنين

تأثير متابعة -
 مراقبة الجنين

باستخدام جهاز 
مراقبة قلب 

على االم  الجنين
 والجنين 

قسم تمريض -  2022 2018
أمراض النساء 

 والتوليد
 

-
مراقبةسالمةال
جنينوالسماحب
مالكشفالمبكرعن

ضاعفات 
 . الجنين

تحسين  -
صحه االم 

 والجنين
منع حدوث -

 مضاعفات
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المحور الثانى: 

 العناية اثناء الوالدة
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 م

 

 

 مجاالت البحوث

 

 

 المخرجات/ العائد

 

 

 االنشطة

 

 

مؤشرات متابعة 

 داءألا

عناوين رسائل 

الماجستير والدكتوراة 

الموجودة فى هذا 

 المجال

 

 فترة التنفيذ

 

 

الت

مو

يل 

بال

جن

 ية

 

األقسام 

 المشاركة

مدى خدمة 

هذا 

الموضوع 

لمحافظة 

 البحيرة

 

بداية 

 الخطة 

 

نهاية 

 الخطة

التحكم في  1
العدوي لحاالت 

 القيصرية

  ارشادات عن

طرق ومكافحة 

العدوي لحاالت 

 القيصرية

  ابحاث منشورة في

 مجال التخص 

 دورات تدريبية-1

توفير احدث الكتب -2

 والمراجع

جمع احصائيات -3

تفيد اعضاء هيئة 

مجال  التدريس فى

 البحث

اعداد توصيات -3

بخصوص أفضل 

ممارسات الوقاية من 

األمراض المعدية 

ومكافحتها، 

والمرتبطة بالرعاية 

الصحية للمرضى 

األكثر عرضة 

لإلصابة بعدوى 

 .المستشفيات

 

 

معدل انجازات -1

 الدورة التدريبية

 

احصائيات تفيد  -2

انخفاض معدل 

العدوي  لحاالت 

 القيصرية

لجروح لما دراسة عدوى ا

بعد القيصرية فى 

مستشفي دمنهور العام 

 البحيرة

 

تأثير برنامج تعليمى 

للممرضات على 

معلوماتهن عن التحكم فى 

 العدوي

 

مدي التزام الممرضات 

باالرشادات والتوصيات 

 لمكافحة العدوى

 

2018- 2022    لقسم تمريض

أمراض النساء 

 والتوليد

 

تقليل عدد  -1

السيدات 

 الصابين بعدوي

الجروح بعد 

 القيصرية

توفير في -2

االدوية 

والمستلزمات 

الطبية فى حالة 

 حدوث العدوي
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استخدام  2

الممرضات 

للبارتوجرام 

المعدل فى 

 حاالت الوالدة

وكيفية التعامل 

 مع الم الوالدة

ابحاث منشورة في -1

 مجال التخص 

برنامج تمريضى عن -2

تدريب الممرضات غلى 

 البارتوجرام

منظمة الصحة دليل -3

العالمية المعدل 

 للبارتوجرام

 دورات تدريبية-1

 

توفير احدث الكتب -2

 والمراجع

 

جمع احصائيات -3

تفيد اعضاء هيئة 

التدريس فى مجال 

 البحث

معدل انجازات -1

 الدورة التدريبية

احصائيات تفيد -2 

ارتفاع نسبة 

الممرضات اللواتى 

يستخدمن 

 البارتوجرام

 

تعليمى تأثير برنامج -1

للممرضات على 

معلوماتهن وممارستهن 

 الستخدام البارتوجرام

 

استخدام  البارتوجرام -2

بين الممرضات في 

مستشفي دمنهور العام 

 البحيرة

تأثير استخدام  -3

البارتوجرام  على نتائج 

الوالدة للنساء وحديثى 

 الوالدة

المعرفة والممارسة  -4

على  البارتوجرام بين 

 الممرضات مستشفي

 دمنهور العام البحيرة

تأثير استخدام   -5

للبارتوجرام المعدل على  

نتائج الحمل ورأي 

 الممرضات

 

2018- 2022    لقسم تمريض

أمراض النساء 

 والتوليد

 

تحسين -1

 الرعاية الصحية 

 

خفض -2

معدالت وفيات 

األمهات 

 واألجنة

العناية  3

التمريضية  

  اثناء الوالدة

  ابحاث منشورة
في مجال 
 التخصص

  اصدار دليل للتوعية
باالمراض المصاحبة 
 للحمل وكيفية تجنبها

  رسائل علمية
 ماجستير ودكتوراه

  ندوات لنشر الوعي
بالمشكالت التى 

تحدث اثناء الحمل 
والوالدة وما بعد 

 الوالدة

  تقارير المتابعة
السنوية عن رسائل 

الماجستير 
 والدكتوراه

معدل انجاز الدورات 
بالنسبة الى التدريبية 

 مدى تنفيذ الهدف

  الوسائل المستخدمة
لتقليل االلم اثناء 

 الوالدة

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
  قسم الصحة

 المجتمع

  المساهمة في
تقليل 

االمراض 
والوفيات 

 اثناء الوالدة
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المحور الثالث : 

العناية اثناء 

 فترةالنفاس
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 م

 

 

 مجاالت البحوث

 

 

 المخرجات/ العائد

 

 

 االنشطة

 

 

مؤشرات متابعة 

 داءألا

عناوين رسائل 

الماجستير والدكتوراة 

الموجودة فى هذا 

 المجال

 

 فترة التنفيذ

 

 

التمويل 

 بالجنية

 

األقسام 

 المشاركة

مدى خدمة هذا 

الموضوع 

لمحافظة 

 البحيرة
 

بداية 

 الخطة 

 

نهاية 

 الخطة
توعية السيدات  1

باهمية الرضاعة 
الطبيعية وكيفية 

التغلب على 
مشاكل 

 الرضاعة. 

  دورات تثقيفية
للسيدات عن 

االوضاع 
الصحيحة 
للرضاعة 
الطبيعية 

والمتاعب 
المصاحبة 
للرضاعة 

الطبيعية وكيفية 
 التغلب عليها.

  عمل دليل
ارشادى بالصور 

التوضيحية 
وتوزيعها على 

 السيدات

  جمع احصائيات
تفيد اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونة  فى 
مجال البحث 

 العلمى
  توفير احدث

الكتب  والمراجع 
الحديثة للباحثين 

لتسهيل عملية 
 البحث

 دورات تدريبية 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقارير المتابعة
السنوية عن 

تسجيل رسائل 
ماجستير 
 ودكتوراة

  ابحاث ما بعد
 الدكتوراة 

  معدل انجاز
الدورات 
 التدريبية

  العالقة بين
الرضاعة الطبيعية 
وكثافة العظام من 

الطفولة الى 
 الشيخوخة.

  العالقة بين البدء
المبكر للرضاعة 

الطبيعية 
 واستمراريتها.

2018 2022   ريض قسم تم
امراض 

النساء 
 والتوليد 

  قسم تمريض
 االطفال

  قسم صحة
 المجتمع

  زيادة الوعى
لدى السيدات 

عن اهمية 
الرضاعة 
الطبيعية 

للطفل واالم 
 ايضا

  زيادة معدل
الرضاعة 

 الطبيعية
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العناية بمنطقة  2
 شق العجان

  دورات تثقيفية
للسيدات عن 
كيفية العناية 

الشخصية اثناء 
فترة ما بعد 

 الوالدة
  دليل ارشادى

بالصور 
التوضيحية عن 

كيفية العناية 
الشخصية اثناء 

فترة ما بعد 
 الوالدة

 

  جمع احصائيات
تفيد اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونة  فى 
مجال البحث 

 العلمى
  توفير احدث

الكتب  والمراجع 
الحديثة للباحثين 

لتسهيل عملية 
 البحث

 دورات تدريبية 

  تقارير المتابعة

السنوية عن 

تسجيل رسائل 

ماجستير 

 ودكتوراة

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراة 

  معدل انجاز
الدورات 
 التدريبية

  معلومات السيدات
البكريات عن العناية 
الشخصية اثناء فترة 

 ما بعد الوالدة 
  تأثير تعليمات العناية

الشخصية بمنطقة 
العجان على آالم 
وإلتئام جرح شق 

 العجان بعد الوالدة.
 

2018 2022    قسم تمريض
امراض 

النساء 
 والتوليد 

 

  زيادة الوعى
لدى السيدات 

عن اهمية 
العناية 

الشخصية 
 بعد الوالدة 

  سرعة التئام
جرح شق 

العجان 
وتقليل االلم 
المصاحب 

 له.

الوقايه من  3
السلس البولى 

المصاحب 
 للوالدة الطبيعية

  عمل تثقيف
صحى للسيدات 
بعد الوالدة عن 

التمارين اهمية 
الرياضيه 

الخاصة بتقوية 
عضالت قاع 

 الحوض
  دليل ارشادى

عن تمارين 
تقوية عضالت 

 قاع الحوض

  جمع احصائيات
تفيد اعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

المعاونة  فى 
مجال البحث 

 العلمى
  توفير احدث

الكتب  والمراجع 
الحديثة للباحثين 

لتسهيل عملية 
 البحث

 .دورات تدريبية 

  المتابعة تقارير

السنوية عن 

تسجيل رسائل 

ماجستير 

 ودكتوراة

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراة 

  معدل انجاز
الدورات 
 التدريبية

  العالقة بين شق
العجان وحدوث 

السلس البولى بين 

 5-2السيدات خالل
 سنوات بعد الوالدة

   العالقة بين الجروح
العجانية و عضالت 

الحوض والسلس 
البولى لدى السيدات 

 والدةبعد ال

2018 2022    قسم تمريض

امراض 

النساء 

 والتوليد 

  قسم تمريض

الباطني و 

 الجراحي

  

  زيادة الوعى
لدى السيدات 

عن اهمية 
ممارسة 
التمارين 

 الرياضية.
  الحد من

مشكلة 
السلس 

البولى لدى 
السيدات بعد 

 الوالدة 
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المحور 

الرابع: تنظيم 

 االسرة
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 م

 

 

 مجاالت البحوث

 

 

المخرجات/ 

 العائد

 

 

 االنشطة

 

 

مؤشرات 

متابعة 

 داءألا

عناوين رسائل 

الماجستير 

والدكتوراة 

الموجودة فى 

 هذا المجال

 

 فترة التنفيذ

 

 

التمويل 

 بالجنية

 

األقسام 

 المشاركة

مدى خدمة 

هذا 

الموضوع 

لمحافظة 

 البحيرة

 

بداية 

 الخطة 

 

نهاية 

 الخطة
عمل برامج  تنظيم االسرة 1

تعليمية لرفع 

الوعي والتثقيخ 

واترشاد عن 

 تنظيم االسرة

اعضاء  جمع احصائيات تفيد
التدريس فى مجال البحث 

 العلمى

تقارير 

المتابعة 

السنوية عن 

تسجيل رسائل 

ماجستير 

 ودكتوراة

جودة 
الرعايةالتمريضية  
المقدمة  فى مركز 

 الهالل بدمنهور

قسم  تمريض   2022 2018
أمراض النساء 

وقسم  والتوليد
 صحة المجتمع

المساهمة في 

حل المشكالت 

الصحية للنساء 

بالمجتمع و 

االرتقاء 

بالمستوي 

الصحي لدي 

 السيدات
 
 

2  
يم وسائل تنظ

 االسرة

دليل ارشادى 
عن وسائل 

 تنظيم االسرة
 

 
 

حضور الورش المختلفة -

بالبحث العلمي الخاصة بتنظيم 

 االسرة

حضور دورات خاصة ببرامج -

 االحصاء

حضور مؤتمرات محلية و -

 عالمية

 

احصائيات 
تفيد  زيادة 
الوعى لدى 

السيدات 
للوسلئل 
المختلفة 

 لتنظيم االسرة
 
 

استخدام لقاءات مع 
االم البراز اهمية 

 اللولب وتاثيرة
تقييم معرفة االم 

والمعتقدات الخاصة 
بتركيب اللولب فى 

مراكز تنظيم 
 االسرة بدمنهور

 
 
 
 
 

2018 2022   
قسم  تمريض 

أمراض النساء 
 والتوليد

 
تقليل التزاحم 
السكانى فى 

محافظة 
 البحيرة
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3  

جودة العناية 
التمريضية المقدمة 
للسيدات فى مجال 

 تنظيم االسرة

 

 دورات تدريبية

 

 

 معدل انجاز الدورات التدريبية

 

تاثير الدورات 

على جودة 

 االداء

توقعات االم عن -

الخدمات المتوقعة 

فى مجال تنظيم 

 االسرة

 

قسم  تمريض   2022 2018

أمراض النساء 

 والتوليد

حل مشكلة 

 التزايد السكانى

والوصول 

لجودة العناية 

التمريضية 

 المقدمة

 
 

4 

 

المضاعفات الناتجة 
عن استخدام وسائل 

تنظيم االسرة 
 المختلفة

ابحاث منشورة  -

فى مجال  تنظيم 

 االسرة

االتصال -

بالمراكز 

المختلفة لجلب 

اتحصائيات 

مثل الهيئة 

العامة للتعبئة 

 واتحصاء

توفير احدث الكتب والمراجع 

الحديثة للباحثين لتسهيل عملية 

 البحث

تقارير 

المتابعة 

 سنويةال

مسح صحى لمعرفة 

المضاعفات 

المختلفة فى مراكر 

 دمنهور

قسم  تمريض   2022 2018

أمراض النساء 

 والتوليد

 

تقليل 

المضاعفات 

المسببة 

الستخدام 

وسائل تنظيم 

 االسرة
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المحور الخامس: 

وكيفية امراض النساء 

االرتقاء بصحة المرأة 

 والصحة االنجابية.

. 
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 م

 

 

مجاالت 

 البحوث

 

 

المخرجات/ 

 العائد

 

 

 االنشطة

 

 

مؤشرات متابعة 

 داءألا

عناوين رسائل 

الماجستير والدكتوراة 

الموجودة فى هذا 

 المجال

 

 التنفيذ فترة

 

 

التمويل 

 بالجنية

 

األقسام 

 المشاركة

مدى خدمة هذا 

الموضوع 

لمحافظة 

 البحيرة
 

بداية 

 الخطة 

 

نهاية 

 الخطة

الكشف  1

المبكر 

للسرطان 

الثدى 

وسرطان 

 عنق الرحم

  تمريضى برنامج

عن الكشخ 

المبكر لسرطان 

الثدى وعنق 

 الرحم

 شادىدليل ار 

عن الفح  

 الذاتى للثدى 

  ابحاث منشورة

فى مجال 

 التخص 

  جمع إحصائيات تفيد
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .البحث العلمى
  وجود داعمين

لالبحاث العلمية 
وتشجيع الباحثين 

 الجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 
 عملية البحث.  

 دورات تدريبية 
 
 
 
 
 
 

 تقارير المتابعة 

السنوية عن تسجيل 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراه

  احصائيات تفيد زيادة

الوعى لدى السيدات 

عن اهمية الكشخ 

المبكر لسرطان 

الثدى وسرطان عنق 

 الرحم.

  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 

 

 

 

  العوامل المسببة
لسرطان الثدى 

وسرطان عنق الرحم 
للسيدات فى المجتمع 

 البحيرى.
  معلومات واتجاهات

السيدات فى المجتمع 
البحيرى عن سرطان 

الثدى أو سرطان عنق 
 الرحم.

  تاثير البرنامج التعليمى
للسيدات على 

معلوماتهن تجاه 
سرطان  الثدى أو 

 سرطان عنق الرحم.
 

 
 

 

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
  تمريض قسم

باطني و 
 جراحه

  التعاون مع
مديرية الصحة 

لعمل حملة 
توعية للكشف 

المبكر 
للسرطان 

الثدى حيث 
تكون الحملة 
هى موضوع 

البحث لمعرفة 
 نتائجها 

  زيادة الوعى
لدى السيدات 
فى المجتمع 

البحيرى عن 
اهمية 

االكتشاف 
المبكر لسرطان 
الثدى وسرطان 

 عنق الرحم.
  تقليل عدد

السيدات 
المصابة 

بسرطان الثدى 
ان عنق وسرط

 الرحم .
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كيفية التعامل  2

مع فترة 

انقطاع 

 الطمث

  تمريضى برنامج

عن كيفىة 

التعامل مع فترة 

 انقطاع الطمث

 شادىدليل ار 

عن الفحوصات 

اهامة لقترة 

 انقطاع الطمث

  ابحاث منشورة

فى مجال 

 التخص 

  جمع إحصائيات تفيد
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .البحث العلمى
  وجود داعمين

لالبحاث العلمية 
وتشجيع الباحثين 

 الجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 

 عملية البحث.
 دورات تدريبية 

 

  تقارير المتابعة

السنوية عن تسجيل 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراه

  احصائيات تفيد زيادة

 الوعى لدى السيدات 
مع  ة التعاملوكيفي

 فترة انقطاع الطمث.

  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 

 للهشالعواماللمسببة
اشة العظام 

للسيداتبعدانقطاعالطم
 .ث

  تاثير البرنامج
التعليمى للسيدات 
على معلوماتهن 

وممارستهن أثناء 
 فترة انقطاع الطمث.

  الطب البديل وفترة
 انقطاع الطمث.

 
 

2018 2022    قسم تمريض
النساء أمراض 
 والتوليد

زيادة الوعى لدى 
السيدات فى 

المجتمع البحيرى 
عن ماهى فترة 

انقطاع الطمث , 
االعراض 

المصاحبة وكيفية 
 التعامل معها.

كيفية التعامل  3

مع االلتهابات 

 المهبلية 

  تمريضى برنامج

عن كيفية 

التعامل مع 

االلتهابات 

 المهبلية

 شادىدليل ار 

عن العناية 

 المهبلية 

فى ابحاث منشورة 

 مجال التخص 

 

 

 

 

 

  جمع إحصائيات تفيد
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .البحث العلمى
  وجود داعمين

لالبحاث العلمية 
وتشجيع الباحثين 

 الجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 
 عملية البحث.  

 دورات تدريبية 

  تقارير المتابعة

السنوية عن تسجيل 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراه

  احصائيات تفيد زيادة

الوعى لدى السيدات 

عن كيفية التعامل مع 

 االلتهابات المهبلية.

  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 

  تقييم معلومات
وممارسات السيدات 

تجاه االلتهابات 
 المهبلية.

 نامج تاثير البر
التعليمى للسيدات 
على معلوماتهن 

تجاه   وممارستهن
 االلتهابات المهبلية.

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
 

زيادة الوعى لدى 
السيدات فى 

المجتمع البحيرى 
عن انواع 

االلتهابات المهبلية 
وكيفية التعامل 

 معها
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الصحة  4

الجسمانية و 

النفسية 

للسيدات 

االتى تعانيين 

من استئصال 

 الرحم 

  تمريضى برنامج

عن كيفية تحسين 

الصحة الجسمانية 

والنفسية للسيدات 

االتى تعانيين من 

 استئصال الرحم.

  ابحاث منشورة

فى مجال 

 التخص 

  جمع إحصائيات تفيد
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .العلمىالبحث 
  وجود داعمين

لالبحاث العلمية 
وتشجيع الباحثين 

 الجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 

 عملية البحث. 
  دورات تدريبية 

  تقارير المتابعة

السنوية عن تسجيل 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراه

  احصائيات تفيد زيادة

الوعى لدى 

الممرضات و 

السيدات عن كيفية 

تحسين الصحة 

الجسمانية والنفسية 

للسيدات االتى 

تعانيين من استئصال 

 الرحم.

  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 

 مشاكاللتيتواجهالسال
يداتالالتييجريلهنعمليا

والتلرحمتإستئصاال
 لتمريضى.دخال

  تاثير البرنامج
التعليمى للممرضات 
على معلوماتهن عن 

تحسين  كيفية 

الصحة الجسمانية 

والنفسية للسيدات 

االتى تعانيين من 

 استئصال الرحم

  تاثير البرنامج
التعليمى للسيدات 
الالتى تعانيين من 
استئصال الرحم  

على معلوماتهن عن 
تحسين  كيفية 

الصحة الجسمانية 

 والنفسية.

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
  قسم الصحة

 النفسية.

زيادة الوعى لدى 

الممرضات و 

السيدات بالمجتمع 

البحيرى عن 

كيفية تحسين 

الصحة الجسمانية 

والنفسية للسيدات 

االتى تعانيين من 

 استئصال الرحم.

ابحاث منشورة   العقم 5
في مجال 
 التخصص

  اصدار كتيب
يشمل اسباب 

العقم والطرق 
الحديثة 

المستخدمة في 
 العالج

  ندوات لنشر الوعي
بمشكلة العقم وكيفية 

 عالجة 
  رسائل علمية ماجستير

 ودكتوراه

  تقارير المتابعة السنوية
عن رسائل الماجستير 

 والدكتوراه
  معدل انجاز الدورات

التدريبية بالنسبة الى 
 مدى تنفيذ الهدف

  النتائج النفسية المترتبة
 على العقم.

  برنامج عن أثر السمنة
 على العقم

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
  قسم الصحة

 النفسية

  المساهمة في
حل المشكالت 

الصحية 
والنفسية 
لالزواج 

 المصابين بالعقم
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العنف ضد  6

 المرأة

 

 

 

 

 

 

 عن  شادىدليل ار

عن كيفية الحد 

من العنخ ضد 

 المرأة

  ابحاث منشورة

فى مجال 

 التخص  .

  جمع إحصائيات تفيد
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .البحث العلمى
  وجود داعمين

العلمية لالبحاث 
وتشجيع الباحثين 

 وندوات تثقيفيةالجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 
 عملية البحث.  

  تقارير المتابعة

تسجيل السنوية عن 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  معدل انجاز الندوات

 الثقيفية

  احصائيات تفيد زيادة

المجتمع  الوعى لدى

البحيرى عن كيفية 

الحد من العنخ ضد 

 المرأة

 

 

 

  العوامل المسببة للعنف
ضد المرأة فى 

 المجتمع البحيرى
  التاثير الجسدى

والنفسى للسيدات 
االلتى تعانيين من 

 العنف االسرى.
  العنف المواجه

للسيدات الالتى تعانيين 
 من العقم.

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
  قسم الصحة

 النفسية.
  قسم صحة

 المجتمع

 زيادة الوعى لدى

المجتمع البحيرى 

عن كيفية الحد من 

 العنخ ضد المرأة

الصحةاإلنجا 7

 بيه

  تمريضى برنامج

الصحة عن 

 االنجابية

 شادىدليل ار 

عن الصحة 

 االنجابية

  ابحاث منشورة

فى مجال 

 التخص 

  إحصائيات تفيد جمع
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .البحث العلمى
  وجود داعمين

العلمية لالبحاث 
وتشجيع الباحثين 

 الجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 

 عملية البحث
   .دورات تدريبية 

  تقارير المتابعة

تسجيل السنوية عن 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراه

  احصائيات تفيد زيادة

الشباب الوعى لدى 

عن اهمية الصحة 

 االنجابية.

  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 

 

 

 أثيربرنامجتثقيفيللفتياتت
راهقاتعنالصحةاإلنجمال

 .ابيه
 المرأةالريمنظورقييمت

فيةعنالرعايةالذاتيةلتنم
 .يةالصحةاإلنجابية

  تاثير تقديم الخدمة
التليفونية على 

معلومات وممارسات 
الشباب تجاه الصحة 

 االنجابية.
 

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
 

زيادة الوعى لدى 

الشباب البحيرى 

عن اهمية الصحة 

 االنجابية.
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جودة العناية  8

التمريضية 

فى اقسام 

امراض 

النساء 

 والتوليد

  تمريضى برنامج

جودة العناية 

التمريضية فى 

تمريض النساء 

 والتوليد.

 شادىدليل ار 

جودة العناية 

التمريضية 

 والتوليد.

  ابحاث منشورة

فى مجال 

 التخص 

 

  جمع إحصائيات تفيد
أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
المعاونة فى مجال 

 .البحث العلمى
  وجود داعمين

العلمية لالبحاث 
وتشجيع الباحثين 

 الجدد.
   توفير احدث الكتب

والمراجع الحديثة 
للباحثين لتسهيل 

 عملية البحث

   .دورات تدريبية 

  تقارير المتابعة

تسجيل السنوية عن 

رسائل ماجستير 

 ودكتوراه 

  ابحاث ما بعد

 الدكتوراه

  احصائيات تفيد زيادة

الرضا لدى المرضى 

العناية عن جودة 

التمريضية فى 

تمريض النساء 

 والتوليد.

  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 

 

  تققيم الخدمات
التمريضية المقدمة من 

اقسام النساء والتوليد 
 ومدى رضا المرضى.

  تاثير البرنامج التعليمى
للممرضات باقسام 

النساء والتوليد على 
معلوماتهن واتجاهاتهن 
عن كيفية زيادة جودة 

 الخدمة.

2018 2022    قسم تمريض
أمراض النساء 

 والتوليد
  قسم ادارة

 التمريض

الرضا لدى زيادة 

المرضى  فى 

المجتمع البحيرى 

عن جودة العناية 

التمريضية فى 

تمريض النساء 

 والتوليد.

االرتقاء  9
بالصحة 

 المرأة

 رامج تثقيفية ب
لالرتقاء بصحة 
المرأة فى جميع 

 مراحلها

  ابحاث
مجال  منشورة في
 التخصص

  جمعإحصائيات تفيد
أعضاء هيئة التدريس 

والهيئه المعاونة في 
 مجال البحث العلمي

  توفير احدث الكتب
والمراجع الحديثة 

للباحثين لتسهيل عملية 
 البحث

 دورات تدريبية 

  تقارير المتابعة السنوية
عن تسجيل رسائل 

 الماجستير والدكتوراه 
 ابحاث الترقيات 
  االرتقاء احصائيات تفيد

بصحة المرأة وحل 
مشاكلها الصحية والنفسية 

 واالجتماعية
  معدل انجاز الدورات

 التدريبية

 لعوامل المؤثرة على ا
 صحة المرأة

  دراسة
المشكالت و اإلحتياجات 

الصحية و النفسية و 
األجتماعية التى تواجهها 
المرأة فى مراحل حياتها 

 المختلفة المرأة

2018 2022    قسم تمريض
ض النساء أمرا

 والتوليد
  قسم صحة

 المجتمع 

 المساهم
ة في حل 

المشكالت 
الصحية للنساء 

بالمجتمع و 
االرتقاء 

بالمستوي 
الصحي لدي 

 السيدات
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 الخطة التنفيذية للبحث العلمى:اليات متابعة 

عن طريق  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسميتم متابعة تنفيذ الخطة من خالل  .1

 .صياغة اجراء ادارة واستمرارية العمل

 .يتم وضع دليل الدارة المخاطر لضمان تنفيذ كافة بنود الخطة واجراء التعديالت الالزمة .2

 الخطة نشطةأمراجعات دورية لمتابعة تنفيذ كافة  ملبعالقسم  يقوم مجلس  .3

 .يتم وضع تقارير فنية دورية مما تم انجازه .4

رئيس القسممممم و أعضمممماء هيئة لضمممممان اسممممتمرارية الخطة يتم عقد اجتماعات دورية بين  .5

 .يقدمها القسموممثلى المستفيدين من الخدمات التى  التدريس والهيئة المعاونة بالقسم

للجدول  والهيئة المعاونة بالقسممممرئيس القسمممم و أعضممماء هيئة التدريس المتابعة من خالل  .6

 الزمني للخطة وإيجاد حلول بديلة للمخاطر والصعوبات والمعوقات التي تواجه الخطة.

تقسممممميم العمل وترسممممميل مفاهيم العمل الجماعي من خالل اتباع اسممممماليب منهجية لتقسممممميم  .7

بما يتناسممممب مع طبيعة النشمممماط وما يتطلبه من خبرة  اعضمممماء القسممممموتوزيع العمل على 

 متابعة ربع سنوية. رومهارات وعمل تقاري

ة تقييم لكل مستويات اتدارة، تعتمد على مؤشرات التقدم والنجاح في برامج موضع منظو .8

القائم والمسمئول عن التنفيذ ومدى االلتزام أو البعد عن  للقسممالتطوير ومؤشمرات االنجاز 

ة ومدى تحقيق األهداف االستراتيجة والتدخل السريع تزالة المعوقات وتقديم مسار الخط

 الحلول.

 .لرئيس القسماتخاذ االجراءات التصحيحة ورفع التوصيات الالزمة  .9

أثناء عملية  الكليات االخرىأو خبراء من  القسممممتسمممند بعض االنشمممطة الى جهات خارج  .10

 ه االنشطة.التنفيذ وذلك للتأكد من حسن أداء مخرجات هذ

يقترح أن تكون هناك متابعة لتوفير الموارد البشمممممممرية المطلوبة، وكذلك متابعة لتوفير  .11

 التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ كل نشاط حسب البرنامج الزمني للخطة.

 رئيس القسم : 

 ىأ.م. د   رشا محمد عيس
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