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كليـــت التمريــض
أوالً :المقذمـــت:
تمممبول ممميعو االولمممنو ىامممٌو م م وو طل ممملوةلِممملو افيممماُةوومممَواال ُممملو ااممممجو عىعو م م و الم م و ا م م لَو
،2005/2004وىتقال وةلِلو افياُةواان وأة دُيِ وُشيجو(132وصم ةلو لفيمال و)وايمح و اا امبوالمالو
جفِ زه ودرجلو ا ك ايرُيسووَو افياُة.و
و
ىتلفيالو االر صلووَو اكلِلوا إلض ولوإاٌو ايحفيًو الليَو احظاٍوومَو افمالرُشوةلمٌوو افمالرُبو اليلمَو
اي ا جووَو ايضفشاِ توى ايا ةزو امحِل،وافاوالو اي فيم و ردنمَوى الاامَوا ايياضمِ و ايم هلِ و
ةليِ وىُيلكينو و ر توة اِن.و
و
ثبنيبً :أعذاد الطلبت:
و
رتالتو اا للو إلصفِل اِنواكلِلو افياُةوخالعو ال و االر صَو2006/2005و و()160وط امبوإامٌو
()560وط اب.و
و
ثبلثبً :أعضبء هيئت التذريس:
و
تحممااو اكلِمملوةلممٌو صممفقا مونز ممنو يف م ز و م وأةي م يوهِصمملو افممالرُشووممَوتزمم م تو افيمماُةو
ايزفلاـــنوحِثوالغوأةال دو اوِصلو افالرُضِنو()9و حوبو()2واات لوأصف ذوى()5واات نوأصف ذو ض ةالوىو()2و
اات نو الرسوا ض ولوإامٌوةمالدو م وأةيم يوهِصملو افمالرُشوافموالرُشو مي دو اكلِملو ايضم نالاوة اكِيِم يو
ى اللممي و ا ِيايجِممنوى اللممي و اا ِممن،وىذامميوامممايوتزمماُجو ياضممِ وةلممٌو ضممفيًوة م عو م و اللممبو
ى ايو ر وىتقالُبوخال نوصحِلوة اِنوالي في وةكجوىرو و ضفيًو افياُةوا عردن.و
و
مشرفي المختبراث:
حاصممتو اكلِمملوةلممٌوإخفِم رونز ممنو فيِممزاو م و شمماوَو ايزف مما تواليضم ةالاووممَوتممالرُبو اال ممنووممَو
زف ا تو اكلِلوى ايضفشاِ ت.و
رابعبً :االنجبزاث:


ل تو اكلِلوا إلةال دوالفمالرُبو ايِمال نَوالال ملوومَو ايضفشماِ توى إل مفا ضوومَوىضم و
إتا لِنو وىز ر و امحلوالفالرُبوا ايضفشاِ تو اف النواو .



اقِ م وازُ م ر و ايضفشمماِ تو ايزفلاممنوىإخفِ موروأنض م و والفممالرُبو م وأجممجوةقممالوإتا لِمملو
افالرُبو اليلَوالال ل.
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اليجوةلٌوتأصِشوىت وِزو()6و زف ا توتللِيِملوخ صملوا افزممم تو ايزفلاملوومَو
افياُةوىتأ ِ و حالثو عجوز وى ايلال توالفالرُبوىصمِفبو إلنفوم يو م وإةمال ده ووميرو
إصفال و اي حٌو ا الُالوالكلِلوىهَ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6





زف اوأص صِ تو افياُةو()1
زف اوأص صِ تو افياُةو()2
زف اوصحلو ا امِ
زف او افقِِبو اضاُاٍ
زف اوتياُةو عطا ع
زف او احض ئِلوى افياِال.

تزىُالو كف لو ا للواأحالثو اكفمبو االر صمِلو ايحو ِمنوى امالىرُ توى اي مالتو الليِملو
وَو عو افياُةوايي ة لوأحالثو افاير تووَو عوتللِبو افياُة.
ف اللوتأصِشو حٌوةلِلو افياُةو ا الُال.



إصمممفقا موةمممالدو مم وأةيمم يوهِصممملو افمممالرُشو ايفيِمممزُ وومممَوتزمممم تو افيممماُةو
ايزفلال.



إةممال دوصمماحلوخ صمملواكلِمملو افيمماُةووممَو يلمم وج لمملووِالدااِمم وةلممٌو إلنفانممت،و
الفلاُفوا اكلِل.



رو م و اا لمملو صممفِل اِنو م و()160وط اممبواوممل و ال م و2005/2004وافم م و()560و
ط اب.و



تلالُجو ازالو االر صِلواففي ٌو و ل ُِاو لشو إلةفي د.



تبوإافل ثو ثحِ و وأةي يوهِصلو افالرُشو م وحيلملودرجملو اي جضمفِاوالحمميعوةلمٌو
درجلو االةفير ووَو افياُة،وأحالهبوإامٌوج لملونيتح وم وومَوااُا نِم وى ّخماوومَو
ا للو عردنِل.

و
خبمسبً :النظرة المستقبليت:


تفال وةلِلو افياُةوإاٌو احوييوا ايضفيًو افللِيَواال لو افياُةوىتزماُجونز ملو يِمز و
و اكا ي تو ايفزمملوا افياُة.



تضلٌو اكلِملوومَو عةمي و اق د ملوإامٌوإصمفقا مو ايزُمالو م وأةيم يوهِصملو افمالرُشو ايفيِمزُ و
ىخ صلو عردنِِ والليجووَوألض و اكلِلو ايزفلال.
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إنش يوألض وةليِلووَو اكلِل.



اضلَوازُ د و اا للو إلصفِل اِلوالكلِلوافمجوإاٌو()000وط اب



هفي وا عاح ثو الليِلوعةي يوهِصلو افالرُشوىحييرو اي تيا تو ال ايِلوى إلللِيِل.



ايض هيلووَوإل لوىرطو اليجوى احالى ت.



إل لو تياوةليَوالكلِلوُكينوةلٌو ضفيًوة ايَ.



إافل ثوةالدو و اال لو ايفايلِ و وتزمم تو افياُةو ايزفلالوإلةال دوة دروهِصلوتالرُشو
أردنَو يِز.و

