الوحدة البحثية
مقدمة عن الوحدة:
هى وحدة علمية تختص بتقديم الخدمات اإلستشارية المعينة بجميع البيانات و تطبيق إلجراءات
البحثية وإستخدام األساليب اإلحصائية فى مجال العلوم التمريضية المختلفة  ،و الوحدة تقدم
خدماتها اإلستشارية على يد أكاديميين متخصصين فى مجال التحليل اإلحصائى و مناهج البحث
العلمى.

رسالة الوحدة:
تقديم الخدمات اإلستشارية المعنية بجمع البيانات و تطبيق اإلجراءات البحثية و إستخدام
األساليب اإلحصائية فى مجال التمريض.

رؤية الوحدة:
اإلسهام فى تطوير البحث العلمى فى مجال التمريض على المستوى المحلى و اإلقليمى .

التشكيل اإلدارى للوحدة البحثية:
ا.د/محمود عبد الصبور

عميد الكلية

أ.د/هويدا صادق

وكيل الكلية للدراسات العليا

أ.م.د/أمل عمران

وكيل الكلية شئون البيئة وخدمة المجتمع

أ.م.د/هناء عبدالجواد

أستاذ مساعد تمريض صحة المجتمع

أ.م.د/سعاد عبد السالم

أستاذ مساعد تمريض صحة األم والرضيع

د/مواهب محمود

مدير الوحدة

د /رحاب السيد محمد

نائب الوحدة

أعضاء الوحدة:
د /هدى عبدهللا مرسى

مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع

م.م/أسماء العبد

مدرس مساعد بقسم تمريض الصحة النفسية

م.م  /نجالء فتحى

مدرس مساعد بقسم تمريض الصحة النفسية

م /ضحى عبد البصير

معيدة بقسم تمريض الصحة النفسية

أهداف الوحدة :
 -1اإلسهام فى تقدم و تطور المجتمع.
 -2نشر الوعى البحثى و اإلحصائى فى المجتمع.
 -3خلق قنوات إتصال بين الكلية و المجتمع المحلى الخارجى.
 -5السعى لتحقيق اإلستخدام األمثل لألدوات البحثية و اإلحصائية فى مجال التمريض.
 -6إغناء العلم و المعرفة فى المجاالت النافعة جميعها .
 -7ربططط البحططث العلمططى باهططداة الجامعططة و خطططط التنميططة القوميططة و البعططد عططن اإلزدواجيططة و
التكرار و اإلفادة من الدراسات السابقة.
 -8اإلرتقاء بمستوى التعليم الجامعى و الدراسات العليا.
 -9دعم الباحثين المتميزين و تدريبهم على اجراءات البحوث االصلية ذات المستوى الرفيع .
 -11تقديم المشورة العلمية و تطوير الحلطول العلميطة و العمليطة للمشطكالت التطى تواجط المجتمطع
من خالل األبحاث و الدراسات التى تطلب إعدادها جهات حكومية.

مهام الوحدة البحثية :
تعمل الوحدة البحثية على إجراء البحث العلمى فى مجال المعنى و ذلك بتنفيذ سياسات مجلس
بحوث الكلية المعنية من خالل االتى -:
 عرض مشروعات البحوث المقترحة بواسطة مجلس بحوث الكلية على المجلس
إلجازتها.
 اإلشراة على تنفيذ مشروعات البحوث المجازة للكلية بواسطة المجلس.
 اإلشراة على تدريب الكوادر البحثية بالكلية على وسائل تقنيات البحث العلمى بدعم من
المجلس.
 توفير مستلزمات و معينات البحث العلمى بالكلية بدعم من المجلس.
 ت نظيم و تنفيذ الندوات و المؤتمرات العلمية و اإلسهام فى إعداد المجالت و الدوريات
العلمية .توثيق و نشر المعلومات المتعلقة بتاريخ البحث العلمى بالكلية .
 إ عداد مشاريع بحثية مرتبطة بالخطة القومية للبحوث يمكن تنفيذها بواسطة طالب
الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 إعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمى بالكلية تمهيدا لعرض على مجلس بحوث
الكلية و من ثم رفع إلى المجلس.
 إعداد التقرير السنوى عن البحث العلمى بالكلية ورفع لمجلس بحوث الكلية ثم المجلس.


أى مهام أخرى توكل اليها من مجلس بحوث تالكلية أو المجلس .

