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التمريض    ولي واثراء العملية البحثية بكليات انطالقا من اهمية البحث العلمي علي الصعيد المحلي والد

كلية التمريض  قامت    ث العلمي ورفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكل المهتمين بالبح

تمريض، بهدف  تحسين أداء المشاركين في مجال  لل  ثيبح بعمل أول معسكر افتراضي    جامعة سوهاج  

واالرتقاء بالتمريض  العلمي  بصعيد مصر  البحث  العلمي  البحث  فعالياو   بمستوي  المعسكر    تاستمرت 

أيام  ثال الجمعة    14المواق  من االربعاء  متتالية  ث  إلي  الجلسة االفتتاحية    وقدأكتوبر،  16أكتوبر  شملت 

حضور كال من السيد رئيس الجامعة و السادة نواب الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي و  

منسق   و  االقسام  رؤساء  من  بعض  و  الوكالء  السادة  و  الكلية  عميد  و  المجتمع  خدمة  و  البيئة  شئون 

 المعسكر.  

 لكل من: لفعلي تمت فعاليات المعسكر بالحضور ا

 وكيل الكلية لشئوت الدراسات العليا و البحوث                   غني عبد الناصر علي  ا.م.د/ -1

 رئيس قسم إدارة التمريض                              محمد علي   يةناد  ا.م.د/ -2

 منسق المعسكر                               هند إسماعيل علي  د.  -3

 .  خالل باقي االيام فتراضي لعميد الكلية و السادة الوكالء و رؤساء االقسامالحضور اال -4 

بحثية   أنشطة  و  نظرية ورشة عمل  األنشطة مثل محاضرات  العديد من  المعسكر  فعاليات  قد شملت  و 

البحث  عن  مختلفة وفرضيات  البحث  مشكلة  وصياغة  البحثي  المشروع  كتابة  اختيار  و   كيفية  كفيية 

الصحي  المناسبة   التصمييم  العلمية  المجالت  اختيار  وكيفية  البيانات  تجميع  وكيفية  التمريض  لبحوث  حة 

المعسكر محاضرات عن في  فكي كما شملت جلسات  الموجودة  االدبيات  وتلخيص  ونقد  وتحليل  تقييم  ية 



و  البحثية  األساسية  الورقه  األكاديمية  الكتابة  قواعد  مإتقان  التمريض  أساتذة  من  عدد  فيه  حاضر  ن  قد 

من الباحثين من    --كالعراق و السعودية. واستمر المعسكر لثالث ايام و قد شارك عدد    و خارجها  مصر

و قد كان عدد الحضور اكثر    كليات التمريض داخل مصر و خارجها من العراق و السعودية و سوريا.

ئيين تمريض من  فرد علي مدار الثالث أيام ما بين أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة و أخصا 300من 

 مختلف كليات التمريض بجامعات مصر. 

 مرفق جدول اعمال المعسكر و بروشور المعسكر

 

 

 

 

 

 



                                             

 



 م 2020سوهاج  –جدول أعمال معسكر أبحاث التمريض 

 مالحظات الميعاد المحاضر الموضوع  الجلسة اليوم

ول 
أل
وم ا

الي
 

 االولي 

Introduction to nursing 

research: past, present, 

future and research 

priorities. 

How to write the ″abstract, 

introduction″ section for 

systematic literature review 

(SLR) paper 

 امين عجيل ياسر  

استاذ تمريض   

صحة المجتمع كلية  

جامعة   -التمريض 

 بابل العراقية  

 

1:2  

How to develop Research 

Problems, Research 

Questions, and 

Hypotheses?  

 ماجدة محمد احمد  

استاذ التمريض  

الباطني والجراحي   

  -كلية التمريض 

 جامعة اسيوط 

2:3  

 الثانية 

How to find and evaluate 

existing review articles 

before starting your 

systematic literature review 

paper? 

 اد. شلبية ابو زيد  

استاذ التمريض  

الباطني والجراحي   

كلية التمريض  

 جامعة اسيوط 

3:4  

How to write the research 

discussion, summary, 

limitation, future work, and 

conclusion section for 

systematic literature 

review(SR) paper? 

محمد ام.د. نادية 

 ح  صال

استاذ مساعد  ادارة   

التمريض  كلية  

جامعة   -التمريض 

 سوهاج 

4:5  

ي
وم الثان

الي
 

 االولي 

Clinical guideline and 

Systematic reviewer.           

 

 اد. شادية حسن 

استاذ تمريض النسا  

والتوليد  كلية 

جامعة   -التمريض 

 القاهرة 

 

1:2  

Mastering the basic 

academic writing rules in 

59 minutes . 

 اد.صادق الفياض 

أستاذ مساعد كلية  

جامعة   -التمريض 

 بغداد 

دكتوراه فلسفة  

جامعة   -التمريض 

-مدينة أوكلوهوما

الواليات المتحده 

 االمريكية 

 

2-3  
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 مالحظات الميعاد المحاضر الموضوع  الجلسة اليوم

 الثانية 

How to design and 

implement a data collection 

plan? 

 

 

 

 اد.ايمان سيد 

استاذ تمريض  

ة  االطفال كلي

جامعة   -التمريض 

 اسيوط 

3-5  

ث 
وم الثال

الي
 

 االولي 

How to choose the correct 

nursing research designs 

(advanced nursing 

research)? 

How to evaluate synthesis, 

criticize and summarize 

existing literature for your 

systematic literature review 

paper the research?  

 

 اد. يسرية السيد 

استاذ تمريض النسا   

والتوليد كلية  

جامعة  -التمريض 

 القاهرة 

 

1:3  

 الثانية 

How to find the proper 

scientific magazine?   

 

 محمد الشيمي اد. 

استاذ المسالك  

البولية  كلية الطب 

  -القصر العيني

 جامعة القاهرة 

3:4  

How to write the research 

proposal.    

 

 اد. فاطمة رشدي   

استاذ إدارة  

كلية   -التمريض 

جامعة  -التمريض 

 أسيوط 

4:5  

 

     وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحترام ,,,                                                                                    

                                                                                                       مقدمته                                                                            

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                         

 اد/ غني عبد الناصر علي                                                            

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


