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 كليـــت التمريــض
 

 :المقذمـــت
 

انرًشٚغ زمم يٍ زمٕل انًؼشفح انرٗ ذشكض ػهٗ انسمائك ٔ انًؼشفح انؼهًٛح 
انرٗ ٚرى ذـثٛمٓا يٍ خالل انًًاسعح ٔ ذمذٚى انشػاٚح انشايهح ندًٛغ أفشاد 

 .ى ٔ أػًاسْى ٔ يغرٕٚاذٓى االخرًاػٛح دٌٔ ذًٛٛضانًدرًغ تكافح أخُاعٓ
 

إنٛٓا فٗ خًٛغ أَساء انؼانى تكفاءاخ  ٌٕانرًشٚغ يُٓح ػانًٛح ٚرًرغ انًُرغث
يٍ انفشٚك انظسٗ انزٖ ٚؼًم ترُاغى ٔ شًٕنٛح  ًايسذدج ٔ يًٛضج ٔذؼرثش خضء

 .يٍ أخم ذمذٚى سػاٚح طسٛح يركايهح ٔ ذشكم انغانثٛح انؼظًٗ يٍ أفشادِ
 

 ارا تختار كليه التمريض في جامعت فيالدلفيا ؟لم
كٛصذِ فصصٙ يدصاالخ يخرهفصصح    أٌ ذخظصض انرًصصشٚغ ٚرصٛر نهخصصشٚح فشطصّ ػًصصم    إ

راخ انًصصشدٔد انًصصاد٘  حٔانخذياذٛصص حٔانرؼهًٛٛصص ح نؼًصصم تانًسعغصصاخ انظصصسٛكا
  . ًاانًشذفغ َغثٛ

 دٔل انؼصانى تؼصذ يؼادنصح   يٍ كًا اٌ ْزِ انًُّٓ ذرٛر نك فشطح انؼًم فٙ ا٘ 
فصٙ كٕادسْصا فصٙ     ًاانرًشٚغ ػهٗ يش انغصٍُٛ ذٕاخصّ َمظص    حٌ يُٓٞ انشٓادج

 . حخُثٛٔاٞ حخًٛغ انذٔل انؼشتٛ
 

 معلىماث عامت عه الكليت
 

تانًٕافمح ػهٗ إعرسذاز  ذخظض انرًشٚغ ًا إذخز يدهظ انرؼهٛى انؼانٗ لشاس
لثٕل  ٔ تذأ 2004-2003فٗ خايؼح فٛالدنفٛا انخاطح إػرثاسآ يٍ انؼاو اندايؼٗ 

-2004انؼاو اندايؼٗ  يغ يـهغانفٕج اٞٔل ٔ انذساعح فٗ كهٛح انرًشٚغ 
نٗ ذٕفٛش انكٕادس انرًشٚؼٛح راخ انكفاءج إٔرنك ذهثٛح نهساخح انًهسح  2005

ٔيداساج انرمذو انغشٚغ  ساطم فٙ انكٕادس انرًشٚؼٛحانؼانٛح نًٕاخٓح انُمض ان
س يُغدًآ يغ فهغفح ٔلذ خاء ْزا انمشا .فٙ يداالخ انخذياخ انظسٛح

اندايؼح انؼايح ٔ انرٗ ذٓذف إنٗ خذيح انًدرًغ انًسهٗ تًا فٗ رنك ذمذٚى 
أفؼم انخذياخ انظسٛح ٞفشاد انًدرًغ ٔ انؼًم ػهٗ اإلسذماء تانًغرٕٖ 

 .اٚح انًشػٗػانظسٗ ٞفشاد انًدرًغ ٔٔلاٚرّ ٔ يُغ زذٔز اٞيشاع ٔس
 
 ًاؿانث 530أطثسد انكهٛح ذؼى ٔاٌٜ  2004ٔؿانثح فٙ  ًاؿانث 120ذى لثٕل ٔ

اسذفؼد انـالح اإلعرٛؼاتٛح نكهٛح انرًشٚغ خالل انؼاو انذساعٙ . ٔؿانثح
ٔعٛرى يؼاػفح  ،ًا ٔؿانثحؿانث( 560)انٗ ٔؿانثح  ًاؿانث( 160)يٍ  2005/2006
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( 800)انؼذد فٙ االػٕاو انماديح نرظم انٗ انـالح االعرٛؼاتٛح نهكهٛح ْٔٙ 
 .ًا ٔؿانثحؿانث
 

كهٛح انرًشٚغ دسخح انثكانٕسٕٚط فٗ انرًشٚغ ٔ انرٗ ذؼرثش اٞعاط  ذًُر
فٓٗ ذؼرثش َمـح االَـالق انٗ اإلخرظاطاخ انؼهٛا فٗ , نإلسذماء ػهًٛآ ٔ يُٓٛآ 

انرًشٚغ ػٍ ؿشٚك انسظٕل ػهٗ دسخح انًاخغرٛش ٔ انذكرٕساج داخم انٕؿٍ ٔ 
 .خاسخّ

 
ٚدراص انـانة يا يدًٕػّ  ٔذًُر دسخح انثكانٕسٕٚط فٗ ػهٕو انرًشٚغ تؼذ أٌ

ٔٚٓذف انثشَايح انزٖ ذمذيّ انكهٛح إنٗ إػذاد     .عاػح يؼرًذج تُداذ 132
انـهثّ إػذادآ يرًٛضآ ٔ ذؤْٛهٓى ذؤْٛٝ ػانٛآ يٍ أخم انؼًم فٗ انًسعغاخ 

ٔيٍ أخم  .انظسٛح انًخرهفح عٕاء كاٌ ػهٗ انًغرٕٖ انًسهٗ أٔ اإللهًٛٗ
ؼٗ نركٌٕ يشكضآ يرًٛضآ فٗ يدال انرؼهٛى ذسمٛك ْزا انٓذف فإٌ انكهٛح ذغ

عؼد خايؼح فٛالدنفٛا ٔلذ  .انرًشٚؼٗ ٔ يدال إخشاء ٔ ذـٕٚش اٞتساز انؼهًٛح
انظشٔف انؼهًٛح ٔ انرؼهًٛٛح انًُاعثح ٔ إخرٛاس أفؼم انكفاءاخ  إنٗ ذٕفٛش

 .انؼهًٛح ٔإذثاع أزذز انٕعائم انرؼهًٛٛح يٍ انُازٛرٍٛ انُظشٚح ٔ انؼهًٛح
 

ذسؼصٛش ٔذٓٛةصح انًًشػصاِخ ٔانًًشػصٍٛ انًسرشفصاِخ نهثشاػصِح       ِت الكليت إن مهّم
ذمذو كهٛح انرًشٚغ فٙ خايؼح فٛالدنفٛا تشَايدصًا  ٚسْصم انـانصة     انٕٛو ٔغذا ،

نهسظٕل ػهصٗ شصٓادج انثكصانٕسٕٚط فصٙ انرًصشٚغ، ٔٚٓٛصد إلػصذاد يًشػصاخ         
كٙ ٔيًشػٍٛ يسرشفٍٛ ٚغرـٛؼٌٕ انؼًم يغ فشق طسٛح يرؼذدج انرخظظاخ، 

ػهٗ ذشلٛح ٔذسغٍٛ َٕػٛح انشػاٚح انظسٛح ٚؼًهٕاٚهثٕا زاخح انًشٚغ انظسٛح ٔ
 .فٙ أياكٍ انؼُاٚح ٔانظسح انًخرهفح

ًِّح خايؼِح فٛالدٚهفٛصا  ٌّ فهغفَح كهِّٛح انرًشٚغ يّرًاشٛح يغ أْذاِف ٔيٓ ُذشّكصُض  . إ
 .انظسح ٔانرًشٚغٔانثٛةح ٔفهغفُح انكهَّٛح ػهٗ ؿثٛؼِح انشخِض، 

 
 ىة في كليت التمريضوقاط الق

 
 انرُٕع فٙ خُغٛاخ اػؼاء انٓٛةح انرذسٚغٛح ٔيغرٕٚاذٓى انؼهًٛح، 

 .ٔيُاعثح أػذادْى يغ أػذاد انـهثح
  ذؼٍٛٛ أػؼاء انٓٛةح انرذسٚغٛح ٔانًذستٍٛ انغشٚشٍٚٛ ٔفك أعظ ٔأَظًح

 .اإلػرًاد ٔتؼذ إخشاء انًماتالخ ٔغٛشْا يٍ انًؼاٚٛش
 او ٔانخاص فٙ اندايؼح يًا ٚغاػذ ػهٗ ػثؾ اإلنرضاو تًؼاٚٛش اإلػرًاد انؼ

 .انُٕػٛح
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 انؼًم تشٔذ انفشٚك تٍٛ انٓٛةح انرذسٚغٛح ٔ االداسٚح فٙ انكهٛح. 
   ازرٕاء انخـح انذساعٛح ػهٗ يغاق ػهٕو ذًشٚؼٛح يرخظظح تاالػافح

 .انٗ انرخظظاخ انرًشٚؼٛح االخشٖ
 ة يٍ ْٔزا ٚٓٛد انـان ،داسج فٙ انرًشٚغإلٔخٕد خضء ػًهٙ نًادج ا

 .انُٕازٙ االداسٚح
  ذٕفش تُٛح ذسرٛح يركايهح نكهٛح انرًشٚغ. 

  ذُٕع فشص . داسج انذاػًح ٔاندٕ اٞكادًٚٙ نهدايؼح ٔانكهٛحإلانمٛادج ٔا
 .انرذسٚة انؼًهٙ ٔانؼاللاخ اندٛذج يغ يسعغاخ انرذسٚة انؼًهٙ

  ًٙرـهثاخ انرذسٚة ندًٛغ انـهثح فٙ يخرهف تذٕفش يخرثشاخ يدٓضج ذف
 .ظاخانرخظ

  ػمذ دٔساخ نرًُٛح لذساخ أػؼاء انٓٛةح انرذسٚغٛح ٔيششفٙ انرذسٚة
 .انؼًهٙ فٙ انًداالخ انًخرهفح

ذؼرثش َماؽ انمٕج فٙ  انكهٛح ٔ انخـح انذساعٛح ػُظشا داػًا فٙ انرـٕس 
 .تًغرٕٖ انرؼهٛى ٔ تُاء أخٛال ذشلٗ تًغرٕٖ انرًشٚغ ػشتٛا ٔ ػانًٛا

 
 الكليت وإوجازاتها تطىر 

 
 َرمال نهًشزهح انثاَٛح نًششٔع طسح انثذٔ فٙ اٞسدٌاال. 

 ذى ذسذٚس انخـح انذساعٛح نرٕائى يغردذاخ انؼهى ٔيؼاٚٛش االػرًاد . 

  ٖٕاالعرًشاس ترـثٛك تشَايح ػثؾ اندٕدج عؼٛا َسٕ اإلسذماء تًغر

 .انرؼهٛى ٔ انرذسٚة 

  ِاترؼاز ػذد يٍ أػؼاء انٓٛةح انرذسٚغٛح نهسظٕل ػهٗ دسخح انذكرٕسا

 .فٙ انرًشٚغ

 انسظٕل ػهٗ دػى ياد٘ نًششٔع تسس ػهًٙ فٙ يدال انرًشٚغ. 

  ذى ػمذ انٕٛو انؼهًٙ اٞٔل نكهٛح انرًشٚغ انز٘ ػمذ تراسٚخ

 .فٙ كهٛح انرًشٚغ تشػاٚح عًٕ اٞيٛشج يُٗ انًؼظًح 17/12/2007

  انًشاسكح فٙ يسذًشاخ يخرهفح ٔانرٙ يٍ أًْٓا يسذًش انًدهظ

 .24/4/2008-23ٛد ٔانز٘ ػمذ تراسٚخ انرًشٚؼٙ فٙ انثسش انً
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  انًشاسكح تًسذًش انًشأج انؼشتٛح تدايؼح انؼهٕو ٔانركُٕنٕخٛا ٔانز٘ ػمذ

 . 30/4/2008-28تراسٚخ 

  ٍانًشاسكح تاٞٚاو انؼهًٛح نكم ي : 

  23/1/2008خايؼح انضٚرَٕح تراسٚخ 

  13/5/2008-12خايؼح االعشاء تراسٚخ 

  20/5/2008خايؼح آل انثٛد تراسٚخ. 

  29/5/2008يغرشفٗ انثشٛش تراسٚخ. 

  انًشاسكح تاالخرًاع انغُٕ٘ انؼاشش نًدهظ اندًؼٛح انؼهًٛح نكهٛاخ

عٕسٚا  –انالرلٛح /انرًشٚغ انؼشتٛح انز٘ ػمذ فٙ سزاب خايؼح ذششٍٚ

ٔذى اخرٛاس خايؼح  2008/ 30/10-29خالل انفرشج انٕالؼح يٍ ذاسٚخ 

 .ُح انؼهًٛح فٙ انرًشٚغفٛالدنفٛا ػؼٕ فٙ انهدُح انرُفٛزٚح نهد

  ٌانًشاسكح فٙ انهداٌ انًخرهفح انًُثثمح ػٍ انًدهظ اٞػهٗ نهغكا

 .ٔانًدهظ انرًشٚغ اٞسدَٙ ٔانًدهظ انٕؿُٙ نشسٌٔ اٞعشج

  ػمذخ فٙ كهٛح انرًشٚغ دٔساخ نرًُٛح لذساخ أػؼاء انٓٛةح انرذسٚغٛح

ٔيششفٙ انرذسٚة انؼًهٙ فٙ أعانٛة انرذسٚة انؼًهٙ ٔذـثٛماخ 

 . SPSSتشَايح انص 

  ٖٕانًشاسكح فٙ انًسذًشاخ ٔانُذٔاخ ٔٔسشاخ انؼًم ػهٗ انًغر

 .انًسهٙ ٔااللهًٛٙ ٔانؼانًٙ

 انماء يساػشاخ ذٕخٛٓٛح فٙ أٚاو ػهًٛح يسهٛح ٔالهًٛٛح. 

  ذـثٛك انثشَايح انرؤْٛهٙ نـهثح انغُح انشاتؼح انخشٚدٍٛ ٔ رنك

 .سظٛم اكثش َغثح َداذإلػذادْى ٔ ذدٓٛضْى نرمذٚى إيرساٌ انكفاءج ٔ ذ

  انًشاسكح انفاػهح فٙ انسًهح انٕؿُٛح انرٙ ذى ذُظًٛٓا نرشدٛغ

 .انفرٛاخ نالذداِ َسٕ يُٓح انرًشٚغ
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 يشاسكح انـهثح ٔأػؼاء انٓٛةح انرذسٚغٛح فٙ تشايح خذيح انًدرًغ. 

 
 للعام الذراسي الجذيذ الخطط المستقبليت

 
م يٍ ؿهثح ٔأػؼاء انٓٛةح ذرـهغ انكهٛح نهُٕٓع تانًغرٕٖ انرؼهًٛٙ نك -

عٛرى إػافح ذدٓٛضاخ يخثشٚح يرمذيح ٔانؼًم  انرذسٚغٛح فٙ انكهٛح زٛس
تانُغثح ٞػؼاء ْٛةح  أيا .ػهٗ صٚادج انًظادس انرؼهًٛٛح نٓزا انرخظض

انرذسٚظ فغٛرى اعرمـاب انًضٚذ يٍ انكفاءاخ انًسْهح ٔذٕفٛش كم 
ٓا ستؾ أػؼاء ْٛةح انرذسٚظ انًغاػذج نهؼًهٛح انرذسٚغٛح تًا فٛ انًغرهضياخ

ٔػًاٌ ٔطٕنٓى ٞزذز انًشاخغ االنكرشَٔٛح  انشثكح انؼانًٛح نهًؼهٕياخت
 .انًرخظظح تانرًشٚغ

 
انمادو انٗ ذٕعٛغ يشافمٓا نررًكٍ يٍ اعرمـاب  ؼاوذغؼٗ انكهٛح فٙ ان -

 .انـهثح ٔاعرٛؼاب أكثش ػذد يٍ
ذخظظاخ انرًشٚغ  فٙذغؼٗ انكهٛح انٗ إترؼاز ػذد يٍ انـهثح انًرفٕلٍٛ  -

 .انًخرهفح إلػذاد كادسْٛةح ذذسٚظ أسدَٙ يًٛض
ذشَٕ كهٛح انرًشٚغ انٗ ذهثٛح إزرٛاخاخ انًدرًغ انًرضاٚذج نهكفاءاخ  -

 .انرًشٚؼٛح
ػًهد كهٛح انرًشٚغ ػهٗ اٞخز تانًُاْح انًرـٕسج ٔانخـؾ انسذٚثح  -

ًشٚغ، زٛس ذى انًٕاكثح ٞزذز انرـٕساخ ٔانرمُٛاخ انرؼهًٛٛح فٙ يدال انر
ندُح يٍ انخثشاء  ٔػغ انخـؾ انذساعٛح تؼذ دساعح يؼًمح تٕاعـح 

 .ٔانًرخظظٍٛ
ذؼرًذ انذساعح فٙ كهٛح انرًشٚغ تاالػافح انٗ انًسرٕٖ انؼهًٙ ٔانُظش٘  -

انرذسٚة انؼًهٙ انًثشيح فٙ انًغرشفٛاخ ٔانًشاكض  فٙ انرذسٚظ ػهٗ
ًشػٍٛ انًسْهٍٛ ػهًٛا أٔ تانً انظسٛح، نرشفذ انًدرًغ االسدَٙ ٔ انؼشتٙ

 .ػًهًٛا
ذـثٛك انثشَايح انرؤْٛهٙ نـهثح انغُح انشاتؼح انخشٚدٍٛ ٔرنك إلػذادْى  -

 .ٔذسظٛم اكثش َغثح َداذ        ٔذدٓٛضْى نرمذٚى إيرساٌ انكفاءج 
 


