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 :تخصص التمريض

وكان . 7002ثم تطور القسم إلى كلية تمريض عام ،  7002أنشئ قسم التمريض بجامعة اربد األهلية في عام 

يمثل أول برنامج بكالوريوس في التمريض في الشمال من ضمن الجامعات الخاصة لتلبية حاجة السوق المحلي 

مع تطورات واحتياجات سوق العمل والتغيرات التي طرأت على المهنة  وتماشيا   من الكوادر التمريضية المدربة،

 .واالحتياجات الصحية الخاصة للمجتمع األردني

 الرؤية

 .التميز في إعداد وتخريج كادر تمريضي بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لمهنة التمريض

 

 الرسالة

تأهيال  عاليا  وقادرين على تقديم الرعاية التمريضية المتميزة تلتزم كلية التمريض بتخريج كادر تمريضي مؤهل 

 .والشاملة لألفراد واألسر والمجتمعات المحلية ، ومواكبة التحديات التي تواجههم في بيئة سريعة التغير

 

 :أهداف الكليه

 توفير التعليم الجيد والتطوير المهني لطالب كلية التمريض. 

  بالتعلم المستمرتعزيز الرغبة للخريجين. 

 حث ودعم البحث العلمي في كافة مجاالت العلوم التمريضية. 

 تعزيز الروابط بين كلية التمريض واحتياجات المجتمع المحلي. 

 تشجيع األنشطة االمنهجية لطلبة الكلية و ربطها باحتياجات المجتمع المحلي. 

 ساليب و التقنياتتطبيق معايير الجودة في التعليم والتدريب باستخدام أحدث األ. 

  إعداد الكوادر التمريضية والقيادات المؤهلة علميا  وعمليا  في مجال الرعاية التمريضية حسب معايير

 .أكاديمية عالمية

 مواكبة التطورات العلمية و التقنية الحديثة التي تحدث في العالم في مجال التمريض. 

  بما يّمكن الخريجين من منافسة أقرانهم من التركيز على أهمية وجود مخرجات العملية التعليمية

 .خريجي الجامعات األخرى في الدراسات العليا والعمل الوظيفي

  خدمة المجتمع المحلي بشكل خاص والمجتمع األردني بشكل عام وذلك من خالل التعاون مع

-العملالمؤسسات الحكومية واألهلية األردنية في إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش 

 .سواء داخل الجامعة أو خارجها

  تقديم الرعاية التمريضية لكافة شرائح المجتمع في المجال العالجي و السريري والوقائي والربط بين

 العلوم التمريضية ومشاكل المجتمع

 عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل سواء داخل الجامعة أو خارجها من أجل تبادل الخبرات. 

 

 :ق بتخصص بكالوريوس في التمريضشروط االلتحا

 : النظامي 

 في الفرع العلمي أو الفرع الصحي% 20أن يكون الطالب حاصل على ثانويه عامه بمعدل ال يقل عن 

 :التجسير 

أو تخصص غير ( تمريض ، قباله ) أن يكون الطالب خريج كليه مجتمع سواء كان خريج تخصص مناظر 

ليحتسب له  86بشرط أن يكون معدله في الشامل ال يقل ( الخ....وطوارئاسعاف / قسطره / تخدير ) مناظر 

 00له  يحتسب 82.2و  80شهاده الشامل بين واذا كان معدله ب. من مجموع الساعات المعتمده للتخصص % 00

 ساعه فقط 
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 تمنح كليه التمريض درجه البكالوريوس في التمريض : الدرجه العلميه

 

 (مرفق الخطة االسترشادية( /) مرفق الخطة الدراسية) ساعه معتمده  007:تخصصعدد الساعات المعتمده لل

 

 :شروط االلتحاق بتخصص بكالوريوس في التمريض

 .في الثانويه العامه للفرعي العلمي أو الصحي% 20الحصول على معدل  .1

 خريج كليه مجتمع .2

 

 مجاالت العمل المتاحة في دراسة التمريض

العمل في القطاع العالجي والتأهيلي بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، وكذلك بمراكز التأهيل والعالج  .0

 .الطبيعي 

والقطاع الوقائي يشمل العديد من الهئيات والمنظمات الفرعية مثل مراكز . العمل في القطاع الوقائي  .7

 .األمومة والطفولة، مراكز تنظيم األسرة

ا. ليميالعمل في القطاع التع .0 فيمكن . وهذا يشمل كال  من المنظمات التمريضية التعليمية، والمدارس أيض 

 . أن تعمل بكلية التمريض ذاتها، المعاهد الصحية

يستطيع حامل بكالوريوس التقدم المتحان البورد االمريكي وفي حال النجاح به يحصل على فيزا وعمل  .4

 .في أمريكا

 : ل درجه بكالوريوس تمريضالمسميات الوظيفيه التي يشغلها حام

 ممرض قانوني 

  مدرب سريري 

  مشرف تمريض 

  معلم تمريض 

  مشرف مختبر 

 ممرض جراحة 

 ممرض رعايه حثيثة 

 رئيس قســم 

  مدير  تمريض 

 :مجاالت الدراسات العليا في تخصص التمريض

علميه عليا في  يستطيع حامل درجه البكالوريوس في التمريض إكمال مسيرته التعليميه للحصول على درجات

تمريض رعايه حثيثه / تمريض أم ورضيع / تمريض أطفال/ تمريض بالغين) أي فرع من فروع التمريض 

 (تمريض صحه مجتمع/تمريض نفسي/


