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انخطت انبحخيت نقظى انتًزيط انُفظي وانصحت انُفظيت
يقذيت :
يحزم انجحث انؼهًَ فَ انٌقذ انزاىن يكبنب ثبرسا فَ رقذو اننيعخ انؼهًيخ ًرطٌرىب ،من خالل مساهمة
الباحثٌن بإضافاتهم المبتكرة فً رصٌد المعرفة اإلنسانٌة ،حيث رؼزجز انًؤطظبد االكبديًيخ ىَ
انًزاكش انزئيظيخ نيذا اننشبغ انؼهًَ انحيٌٍ ًيب نيب ين ًظيفخ أطبطيخ فَ رشجيغ انجحث انؼهًَ
ًرنشيطو ً إثبرح انحٌافش ا نؼهًيخ نذٍ انجبحث حزَ يزًكن ين انقيبو ثيذه انًيًخ ػهَ اكًم ًجو .نذا
يؼزجز انجحث انؼهًَ ًاحذا ين أىى ييبو ًأىذاف ػعٌ ىيئخ انزذريض ثبنجبيؼخ ًانكهيخ ًاألقظبو انؼهًيخ.

فزيك أعذاد ويزاجعت انخطه انبحخيه نهقظى :
أ.د طُبء عبذ انعشيش ئيبو
دَ /جيت ابزاهيى حظٍ
د /ايم عىض
د /هبت شفيك
و.و /اطًبء يحًذ يحًىد عًزاٌ

رؤيت انكهيت
كهيخ رائذه في رقذيى انجزايج انًزًيشه في انزًزيط ثين انجبيؼبد انًصزيخ ًاالقهيًيخ
ًانؼبنًيخ.
رطبنت انكهيت
رقذيى طهظهو يزصهو ين انجزايج انزؼهيًيو انًًيشح الػذاد كٌادر رًزيعيو يؤىهخ
نًزطهجبد طٌق انؼًم ًرظيى فَ رطٌيز انجحث انؼهًي ًرهجيخ إحزيبجبد انًجزًغ.
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األهذاف االطتزاتيجيت ()7170-7102
 -1رأىيم انكهيخ نإلػزًبد األكبديًَ.
 -2سيبدح انقذرح انزنبفظيخ نهطالة فَ يجبل طٌق انؼًم.
 -3رٌفيز ثيئخ رؼهيًيخ داػًخ نإلثزكبر ًاالثذاع
 -4االررقبء ثًنظٌيخ انذراطبد انؼهيب ًانجحث انؼهًَ
 -5رطٌيز خطػ ًثزايج خذيخ انًجزًغ ًرنًيخ انجيئخ
 -6انزنًيخ انًظزذايخ ألػعبء ىيئخ انزذريض
 -7رطٌيزكفبءح انجيبس االدارٍ
 -8رنٌع يصبدر انزًٌيم ًرزشيذ االنفبق

رؤيت انقظى
رؤٌة قسم التمرٌض النفسً والصحة النفسٌة هى إعداد خرٌج متمٌز ٌقدم الرعاٌة الصحٌة
النفسٌة والممارسات التمرٌضٌة بما ٌتوافق مع اإلحتٌاجات الفعلٌة األكادٌمٌة واإلكلٌنٌكٌة على
المستوى المحلى واألقلٌمى والعالمى.

رطبنت انقظى
رسالة قسم التمرٌض النفسً والصحة النفسٌة هى توفٌر فرص تعلٌمٌة مختلفة فً التمرٌض
النفسً لطالب المرحلة الجامعٌة والدراسات العلٌا .وٌهدف إلى مساعدة الطالب على التواصل
بشكل فعال ،والتفكٌر النقدي ،والتدخل بشكل مناسب فً عملٌة رعاٌة الصحٌة النفسٌة
وتوفٌرالمعلومات واالرشادات االزمة للمرٌض والعائلة.

االهذاف االطتزاتجيت نهقظى
 -0وضع خطة تنفٌذٌة للقسم بما ٌتوافق مع تحقٌق رسالة القسم
 - -7وضع خطة عمل لتحقٌق نظام الجودة الشامل داخل القسم-
- -3وضع خطة بحثٌة للقسم بما ٌتماشى مع الخطة البحثٌة للكلٌة واحتٌاجات المجتمع
- -4تدعٌم الشراكة العلمٌة والبحثٌة مع الموسسات الصحٌة ذات الصلة بالصحة النفسٌة
 -5تنمٌة ورفع قدرات ومهارات اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالقسو
 -6تقدٌم خدمات االرشاد النفسى للطلبه والعاملٌن بالكلٌه والمرضى
3

 -7رفع الوعى الصحى وتقلٌل وصمه المرض النفسى لدى افراد المجتمع
-

احصبئيت أعضبء هيئت انتذريض نهقظى نخالث طُىاث:
السنه

4102-4102

4102-4102

4102-4102

استاذ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

استاذ مساعد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مدرس

3

3

3

مدرس مساعد

ال يوجد

ال يوجد

0

معيد

2

2

2

اخصائى

4

2

2

عضوهيئه التدريس

أحصبئيت انتطىر انبحخى نهقظى نًذة حالث طُىاث
7105 / 7104

7106 / 7105

7102 / 7106

األبحبث انعهًيت

0

4

0

انزطبئم انعهًيت

 0دكتىراة

------

 3يبجظتيز

انًىارد انخبصت ببنقظى /انكهيت و انتى يٍ شأَهب تطىيز و تُفيذ خطت انبحج انعهًى:

اليٌجذ

انخطت انتُفيذيت انخبصت ببنبحج انعهًى
انهذف
انحذ يٍ درجت
انعُف بيٍ طهبت
انًذارص

االَشطت

انًخزجبث

ػًم دراطخ نزحذيذ اطجبة
ًاًجو انؼنف ثين غهجخ
انًذارص ًطجم انحذ ينو

رحذيذ اىى اطجبة
انؼنف ً طجم انحذ
ينو

انًظئىل عٍ انتُفيذ

االطبر انشيُى

اػعبء ىيئخانزذريض

2123-2118

غالة انذراطبد
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انفئه انًظتهذفه

غهجخ انًذارص

يإشزاث انُجبح

حصز ثبطجبة
انؼنف ًغزق
انحذ ينو

انؼهيب

ػًم ثزايج ارشبديخ
نهزٌػيو ثبنًزض اننفظَ
ًكيفيخ انزؼبيم يغ
انًزيط اننفظَ

َشز انىعى
انصحى عٍ
انًزض انُفظى

 ػًم يطٌيبد رحزٌٍػهَ اطجبة ًاػزاض
انًزض اننفظَ

 سيبدح انٌػَاننفظَ

سيبدة كفبءة هيئت
انتًزيط انُفظى

انًًزض اننفظَ

عهى اطتخذاو طزق
انتىاصم انًهُى و
انفعبل يع انًزيط
انُفظى

االهتًبو ببنتذريب
انًيذاَى إلعذاد
انطبنب نظىق
انعًم

ػًم ثزايج أكبديًيخ
رذريجيخ نزشًيذ ييبرح
انطالة انالسيخ نظٌق
انؼًم

انزذريض

انًجزًغ

انًجزًؼَ ثبنًزض

 اسديبد قذرحػًم ثزنبيج رؼهيًَ
ثطزق انزٌاصم انفؼبل يغ
انًزيط اننفظَ

-اػعبء ىيئخ

جًيغ فئبد

ػهَ اطزخذاو
غزق انزٌاصم
انفؼبل يغ انًزيط
اننفظَ

2123-2118
-غالة انذراطبد

ًػبئالد

 رقهيم ًصًخانؼبر نهًزيط
اننفظَ ًسيبدح
قذرح انًجزًغ

انؼهيب

انًزظَ

-اػعبء ىيئخ

ىيئخ انزًزيط

انزذريض

ثبقظبو يظزشفَ

انًينيخ ثين

انًؼًٌرح نهطت

انًًزض

اننفظَ

ًانًزيط

2123-2118
غالة انذراطبدانؼهيب

ػهَ رقجهو

رحظن انؼالقخ

سيبدح درجخ رظب
انًظزفيذين ين
خذيخ انطالة ين
يؤطظبد حكٌييخ

رحظن أداء
أػعبء ىيئخ انزذريض

2123-2118

االرفبق يغ انًؤطظبد
اننفظيخ نزٌفيز فززح رذريت اً انًزظَ
ييذانَ نهطالة ثبنًيبراد اننفظيين
انطهٌثخ فَ طٌق انؼًم

غالة انكهيخ

انخزيجين
ًرقبريز نًزبثؼخ

اليات متابعة الخطة التنفيذية للبحث العلمى
 من خالل مجالس القسم و عمل تقارٌر سنوٌة و نصف سنوٌة. متابعة التقارٌر الدورٌة لما تم إنجازه -تقسٌم وتوزٌع العمل على اعضاء القسم
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