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كليـــت التمريــض
المقذمـــت:
حى اَشاء كهٛت انخًشٚط ٔباششث يغيٛشحٓا انلهًٛيت ليال انلياو انذساعي. )2005/2004( ٙ
حشَٕ كهٛت انخًشٚط إنٗ حهبٛت احخٛاجاث انًجخًع انًخضاٚذة نهكفياءاث انًخخصصيت بيانخًشٚط.
كًا عًهيج عهيٗ اذليز بانًُياْم انًخ يٕسة ٔانخ يي اناذٚويت انًٕاكبيت ذحيذد انخ يٕساث
ٔانخقُٛاث انخلهًٛٛت ف ٙيجال انخًشٚط ،حٛذ حى ٔظع انخ ي انذساعٛت بلذ دساعت يلًقيت
بٕاع ت نجُت يٍ انخبشاء ٔانًخخصص.ٍٛ
ان انيب بلييذ

ٔحقيذو كهٛيت انخًيشٚط بشَايجيا يكادًٛٚيا ٚشييًم ( 132عياعت يلخًيذة) ًٚيُ
اجخٛاصْا دسجت انبكانٕسٕٚط ف ٙانخًشٚط.
ٔحلخًذ انذساعت ف ٙانكهٛت باإلظيافت إنيٗ انًاخيٕٖ انلهًي ٙانُفيش٘ في ٙانخيذسٚظ عهيٗ
انخذسٚب انلًهي ٙانًبيشيم في ٙانًغخشيفٛاث ٔانًشاكيض انصياٛت ،نخشفيذ انًجخًيع ا سدَيٙ
ٔانلشب ٙبانًًشظ ٍٛانًؤْه ٍٛعهًٛا ًٔٚهكٌٕ يٓاساث عان.ّٛ
أعذاد الطلبت:
إٌ ان اقيت اإلعخٛلابٛيت نكهٛييت انخًيشٚط ليال انلياو انذساعي ٙانايانْ 2007/2006 ٙيٙ
( )560طانب.

أعضبء هيئت التذريس:
حاييشا انكهٛييت عهييٗ اعييخق ام َخبييت يًخيياصة يييٍ يععيياء ْٛصييت انخييذسٚظ فيي ٙحخصصيياث
انخًشٚط انًخخهفّ حٛذ بهغ يعذاد انٓٛصت انخذسٚغ )10( ّٛيُٓى ( )2بشحبت يعخار ٔ( )5بشحبيّ
يعخار يغاعذ ٔ ( )3بشحبّ يذسط با ظافت إنٗ عذد يٍ يععاء ْٛصت انخذسٚظ نخذسٚظ يٕاد
انكهٛت انًغاَذِ كانكًٛٛاء ٔانلهٕو انبٕٛنٕجٔ ّٛانلهٕو ان بٔ ،ّٛرنك بغشض حخيشٚم يًشظيٍٛ
عهٗ يغخٕٖ عال يٍ انلهيى ٔانًٓياسة ٔحقيذٚى لذييّ ياٛت عانٛيّ نهًجخًيع ككيم ٔسفيع
يغخٕٖ انخًشٚط باذسدٌ.

مشرفو المختبراث:
حش ج انكهٛت عهٗ إلخٛاس َخبّ يخًٛيضِ ييٍ يشيشف ٙانًخخبيشاث نهًغياعذِ في ٙحيذسٚب
ان هبّ ف ٙيخخبشاث انكهٛت ٔانًغخشفٛاث حٛذ بهغ عذد يششف ٙانًخخبيشاث ( )7يشيش
حذسٚب عًه.ٙ
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االنجبزاث:
انكهٛيييت يغيييخًشة بخ بٛي ي ٔحفلٛيييم ل يييي انخيييذسٚب انًٛيييذاَ ٙنه هبيييت فيييٙ

انًغخشفٛاث ٔاإلحفاقٛاث انخي ٙحيى إبشايٓيا ييع ٔصاسة انصيات ٔانخيذياث ان بٛيت
انًهكٛت.
انقٛاو بضٚاسة انًغخشفٛاث انًخخهفّ ٔإلخٛاس يَغبٓا ٔرنك يٍ يجم عقذ إحفاقٛيت

نهخذسٚب انلًه ٙنه هبت فٓٛا.
يخابلت حجٓٛض يخخبشاث انكهٛت انغخت انخلهًٛٛت انخا ت بانخخصصاث انًخخهفت فٙ

انخًشٚط ٔحأي ٍٛاحذد اذجٓضة ٔانًلذاث نهخذسٚب ْٔ:ٙ
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يخخبش
يخخبش
يخخبش
يخخبش
يخخبش
يخخبش

يعاعٛاث انخًشٚط ()1
يعاعٛاث انخًشٚط ()2
ات انبانغٍٛ
انخقٛٛى انغشٚش٘
حًشٚط اذطفال
انُغائٛت ٔانخٕنٛذ.



حضٔٚييذ يكخبييت انجايلييت بأحييذد انكخييب انذساعييٛت انًُٓجٛييّ ٔانييذٔسٚاث ٔانًجيياث
انلهًٛت ف ٙيجال انخًشٚط نًٕاكبت يحذد انخ ٕساث ف ٙيجال حلهٛى انخًشٚط.



إعخق ام عيذد ييٍ يععياء ْٛصيت انخيذسٚظ انًخًٛيض ٍٚفي ٙحخصصياث انخًيشٚط
انًخخهفت.



حاييذٚذ انصييفات انخا ييت بكهٛييت انخًييشٚط فيي ٙيٕقييع جايلييت فٛادنفٛييا عهييٗ
اإلَخشَج ،نهخلشٚف بانكهٛت.



حى إبخلاد يحذ يععاء ْٛصت انخذسٚظ يٍ حًهت دسجت انًاجغيخٛش نهاصيٕل عهيٗ
دسجت انذكخٕساة ف ٙانخًشٚط ،إنٗ جايلت اإلعكُذسٚت ف ٙجًٕٓسٚت يصش انلشبٛت.

النظرة المستقبليت:


حخ هع كهٛت انخًشٚط إنٗ انُٕٓض بانًغخٕٖ انخله ًٙٛن هبت انخًيشٚط ٔحخيشٚم
َخبت يًٛضة يٍ انكفاءاث انًخخصصت بانخًشٚط.



حغييلٗ انكهٛييت فيي ٙاذعييٕاو انقاديييت إنييٗ إعييخق ام انًضٚييذ يييٍ يععيياء ْٛصييت
انخذسٚظ انًخًٛضٔ ٍٚلا ت اذسدَ ٍٛٛنهلًم ف ٙيقغاو انكهٛت انًخخهفت.
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انغل ٙإلبشاو احفاقٛاث عانًٛيت نهُٓيٕض بكفياءة يععياء انٓٛصيت انخذسٚغيٛت فيٙ
انخلهٛى ٔانخذسٚب ٔانباذ انلهً.ٙ



إَشاء يقغاو عهًٛت ف ٙانكهٛت.



انغل ٙنضٚادة ان اقت اإلعخٛلابٛت نهكهٛت نخصم إنٗ ( )800طانب



اإلْخًاو باذبااد انلهًٛيت ذععياء ْٛصيت انخيذسٚظ ٔحعيٕس انًيؤحًشاث انلانًٛيت
ٔاإلقهًٛٛت.



انًغاًْت ف ٙإقايت ٔسػ انلًم ٔانُذٔاث.



إقايت يؤحًش عهً ٙنهكهٛت ٚكٌٕ عهٗ يغخٕٖ عانً.ٙ

إبخلاد عذد يٍ ان هبت انًخفٕق ٍٛيٍ حخصصاث انخًشٚط انًخخهفت إلعذاد كادس ْٛصت
حذسٚظ يسدَ ٙيًٛض.

