
Tel.: +962 6 4799000 / +962 6 5698405
Telfax: +962 6 5695567 - Fax: +962 6 4799038

P. O. Box: 1- Philadelphia University 19392 – Amman - Jordan

Philadelphia University Liaison Office –Amman 
Queen Nour Street –Ministry of Industry and Trades 

كلية التمريض

لطلبة  المنح  من  مجموعة  فيالدلفيا  جامعة  تقدم 
النشاطات  من  للعديد  تشجيعًا  الصباحي  البرنامج 

العلمية والمهنية والرياضية واالجتماعية منها:
منح تفوق أكاديمي

الفرعين  في  العامة  الثانوية  في  دراسي  تفوق  منح 
العلمي وا�دبي.

الدراسية �بناء  الرسوم  من   %20 تقدم منحة تعادل 
منتسبي النقابات المهنية.

منح للتفوق الرياضي
منح ا�خوة

على  الحاصلون  الطلبة  التمريض  كلية  في  يقبل 
أو ما يعادلها  ا�ردنية  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة 
الفرع  طلبة  من  (ل�ردنيين)   70% عن  يقل  ال  بمعدل 
والذكور،  ا¢ناث  من  الصحي  التعليم  وفرع  العلمي 
وفق  التجسير  برنامج  في  الطلبة  قبول  إلى  با¢ضافة 
شهادة  بمعادلة  المتعلقة  العالي  التعليم  قوانين 
من  يعادلها  ما  أو  المشارك  التمريض  في  الدبلوم 

ا�قطار العربية المجاورة.

 / االبداع  مسابقة  في  الثانية  المرتبة  الكلية  حصدت 
جامعة الزيتونة:

وأهمية  السرطان  لمرضى  "ا¢رادة  بعنوان:  فيلم  أ . 
التواصل العالجي" (2016/2015).

ب . فيلم وثائقي بعنوان: "االدمان" (2015/2014).

المنح الدراسية :

سياسة القبول في كلية التمريض:

الجــــــــــــــوائـــز



 (٦) وعددها  الكلية  مختبرات  في  الطلبة  تدريب  يتم 
سريري،  تقييم  من  التمريضية  المهارات  جميع  على 
التخصصات  كافة  وفي  ا�ساسية  التمريض  ومهارات 
االطفال،  تمريض  البالغين،  تمريض  من  التطبيقية 
ويشرف  الحثيثة.  العناية  تمريض  ا�مومة،  تمريض 
التدريب  مشرفي  من  مجموعة  التدريب  هذا  على 
العملي المختصين في المجاالت التمريضية. با¢ضافة 
في  العملي  بالتطبيق  الطلبة  يقوم  المختبرات،  إلى 
صحية  ومراكز  مستشفيات  من  مختلفة  مواقع 
هذا  تنفيذ  المحلي.ويتم  المجتمع  ومؤسسات 
اعتماد  هيئة  قبل  من  معتمدة  أماكن  في  التدريب 
ويكون  جودتها.  وضمان  العالي  التعليم  مؤسسات 
التدريب في تلك المواقع بواقع يومين با�سبوع الواحد 
الثالث  ذات  الواحدة  للمادة  يوميًا  ساعات   ٧ ولمدة 
كلية  في  الطالب  ويختتم  المعتمدة.  ساعات 
التدريب  مادة  دراسة  خالل  من  البرنامج  التمريض 
بااللتحاق  وذلك  معتمدة)  ساعة   ٤) بواقع  الميداني 
بالدوام العملي في أحد المواقع في المستشفيات حتى 
دوره  �خذ  تمهيداً  التمريض  مهارات  يكتسب 

المستقل بعد التخرج كممرض قانوني. 

تسعى كلية التمريض إلى:
لتقديم  مؤهلين  ممرضات  و  ممرضين  اعداد   -١
و  المعرفة  و  بالعلم  مزودين  و  التمريضية  الرعاية 
المهارات و القيم و لهم حضور محلي و اقليمي و دولي 
على  القدرة  و  الحياة  مدى  للتعلم  الدافعية  لديهم  و 

مواجهة متطلبات العصر.
و  االبداع  برامج  تعزيز  و  العلمية  االبحاث  اجراء   -٢
التطور المهني لالرتقاء بالبحث العلمي و تحفيز برامج 

االبداع وفقًا للمعايير العالمية.
٣- بناء شراكة مثمرة مع المجتمع وتقديم الخدمات 

المجتمعية

مختبرات الكلية والتدريب العملي

رسالة الكلية: 

نظام الدراسة: 

رؤية الكلية: 

العلمية  مسيرتها  وباشرت  التمريض  كلية  تأسست 
تخريج  بهدف  فيها  الدراسة  وبدأت   (2004/2005) عام 
حملة  من  قانونيين  وممرضات  ممرضين 
المجتمع  احتياجات  تلبي  التمريض  في  البكالوريوس 
عملت  ا�ردنية.  التمريضية  للكفاءات  المتزايدة 
الكلية على اعتماد خطة دراسية متكاملة من المواد 
البرنامج  لتنفيذ  التدريس  في  والعملية  النظرية 
الدراسي والنشاطات العملية والتطبيقية في الجامعة 
ستة  انشاء  تم  فقد  ذلك  إلى  با¢ضافة  والمجتمع. 
المتعددة  التمريض  مهارات  تطبيق  ليتم  مختبرات 
العناية  تمريض  البالغين،  تمريض  تخصصات  ومنها 
الحثيثة، تمريض االطفال، تمريض  االمومة والطفولة 
المدرسين  من  عدد  تعيين  وتم  السريري،  والتقييم 
بعملية  للقيام  المؤهلين  البكالوريوس  حملة  من 
الكلية  تضم  للطلبة.  والميداني  العملي  التدريب 
كافة  في  الدكتوراه  حملة  من  تدريس  هيئة  أعضاء 
أرقى  خريجي  ومن  التخصصية  التمريض  مجاالت 
الجامعات العالمية. وكذلك أعضاء هيئة التدريس من 
الكلية  مبنى  يضم  التمريض.  في  الماجستير  حملة 
للطلبة  ومصلى  ومقصف  الواسعة  الصفية  القاعات 

ومركزا صحيا متكامال ومدرجا سعته 250 شخص.  

نبذة عن كلية التمريض
الساعات  نظام  وفق  الكلية  في  الدراسة  تجري 
المواد على مدار 4 سنوات  المعتمدة، وتتوزع ساعات 
بواقع فصلين دراسيين (ا�ول والثاني) ومدة الفصل 16 

أسبوعًا. وفصل صيفي (اختياري) لمدة 8 أسابيع.
يكون الحد ا�على للعبء الدراسي للطالب في الفصل 
الواحد 18 ساعة معتمدة للفصول ا¢جبارية و 9 ساعة 
االنجليزية  اللغة  وتعتمد  الصيفي/االختياري.  للفصل 

في التدريس لكافة مواد البرنامج في الكلية.
تقسم الرسوم الجامعية إلى رسوم تعليمية ورسوم 

تسجيل:
أ- الرسوم التعليمية:

(50) دينار لكل ساعة معتمدة.
ب- رسوم التسجيل في الجامعة.

(45)   دينارا  طلب التحاق أول مرة .
(50) دينارا رسم تأمين مسترد يدفع مرة واحدة.

أول،  (فصل  للفصل  التسجيل  رسوم  دينارا   (355)
فصل ثاني)

(255) دينار رسوم تسجيل الفصل الصيفي .

ا�ردنية  الكليات  من  التمريض  كلية  تكون  أن 
والبحث  التمريضي  والتعلم  التعليم  في  المتميزة 

العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية.


