
 

 

 

جامعة دمنهور رائدة -: أن تكون كلية التمريض رؤية كلية التمريض
بين الجامعات المصرية  في تقديم البرامج المتميزة في التمريض

 واإلقليمية والعالمية

 
كوادر  : سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعدادرسالة كلية التمريض

لبية وُتسهم في تطوير البحث العلمي وت مؤهلة لمتطلبات سوق العملتمريضية 
  احتياجات المجتمع.

 

                                                                                       

 

 

الطالب على االشتراك فى  أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه و الية  تشجيع

 المشاريع البحثية

 
 :المادة الدراسية

تدرس مهارات البحث كمادة مستقلة أو يقرر جزء من درجات المادة إلجراء بحوث وذلك بغية   -

 تحسين مهارات الطالب في البحث العلمي.

خطط الدراسية، تتضمن تمكين الطلبة من المشاركة في أوراق تضمين ساعات بحثية في ال -

المؤتمرات المحلية أو ملصقات جدارية وتخصيص ميزانية لحضور الطلبة للمؤتمرات  علمية في

 ومشاركتهم بها.

 ترسيخ التفكير البحثي وطرق البحث في المحاضرات التي يتلقاها الطالب يومياً. -

 بة الكترونية ومعامل للوصول لمصادر المعلومات.توفير البيئة الداعمة من  مكت -

 

 مشاريع التخرج:ادخال نظام 

حيث تنبع كثير من أفكار مشاريع التخرج من مشاكل موجودة يتطلب لحلها التقدم بخطوات  

 علمية مدروسة. 

 أبحاث األستاذ:

إجراء  يسعى األستاذ الجامعي إلى إجراء أبحاث في مجال تخصصه لخدمة المجتمع، وتتطلب -

مثل هذه األبحاث فريق بحثي مساند، لذا يشكل طالب مرحلة البكالوريوس طاقة بشرية يمكن 

الجزء  لسداستثمارها واالستعانة بها، وفي المقابل تقدم هذه الفرص البحثية للطالب وسيلة 

النظري والعملي من التخصص بطريقة إرشادية يشرف عليها األستاذ وفي ذات الوقت يحصل 

 على الدرجة المستحقة لعمله. من الجانب اآلخر، الطالب

تقديم الدعم المعنوى لألساتذة الداعمين للطلبة الباحثين  و تكريم المشرفين على الطلبة فى  -

 المؤتمرات السنوية.
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فى أعمال اللجنة المنظمة للمؤتمرات المحلية أو المؤتمرات التى تعقدها  الطالب يتم اشراك -

 االقسام العلمية بالكلية

 احثين،وحتى يتحول جهد طلبة البكالوريوس إلى وسيلة تواصل مع غيرهم من الطلبة أو الب - 

ة لنشر ص ندوات ومؤتمرات وورش عمل طالبية وكذلك مجالت علميييخص ستسعى الكلية الى

ج أبحاثهم فيهانتائ  

 (Undergraduate Research Symposiumبإقامة ندوة سنوية ألبحاث تحت التخرج )

 ت الكليةايوس من خالل تخصيص وقت في مؤتمرز تواجد بحوث طالب البكالوريعزت -

 لعروض الملصقات الجدارية ألبحاث الطلبة. 

لنشر أبحاث طلبة  مةعلمية محك مجلةعلى توفير فستعمل الكليةالنشر أما في مجال  - 

إقامة ملتقى علمي للطالب ( وJournal of Undergraduate Researchالبكالوريوس )

 أبحاثهم.الجامعيين ولنشر وتعزيز 

تخصيص خدمة في وزارة التعليم العالي لرصد المشاركات الطالبية وقياس مستواها وعمل  -

 تقارير دورية عن تقدمها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


