
عن الكلية    
   

عمان  جامعة  في  التمريض  كلية  تأسست 
تحقيق  إىل  وتهدف   2006 عام  األهلية 
الداخيل  المستوى  عىل  والتمزي  الريادة 
شامل  نموذج  بتطوير  وذلك  والخارجي 
والبحث  والتعليمية  العملية  بأبعاده 
يواكب  متمزي  منهاج  خالل  ومن  العلمي، 
الكفايات  عىل  ومبين  الحديثة  التوجهات 

المنافسة في السوق الداخيل والخارجي.
ممرضني  وتطوير  إعداد  إىل  الكلية  تهدف 
عىل مستوى متمزي من األداء االكلينيكي 
أهدافها  بتحقيق  الكلية  وتهتم  والمهين 
من  الحديثة  الوسائل  باستخدام  التعليمية 

أجهزة ومعدات ومختربات.
علمية  ودعائم  أصول  عىل  الكلية  قامت 
إعداد  نحو  ثابتة  متينة تجعلها تسري بخطى 
األكفاء  الممرضني/الممرضات 
المرىض  لخدمة  متمزي  بشكل  والمؤهلني 
المعلومات  بأحدث  تسليحهم  خالل  من 
النظرية والمهارات االكلينيكية، وتمكينهم 
القرار  واتخاذ  والتحليل  االستقصاء  من 

المبين عىل األدلة.

رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:
يقبل في تخصص التمريض الطالب الحاصل 
عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 
للفروع (العلمي، التعليم الصحي الشامل)، 
للطالب عن  العام  المعدل  يقل  ال  أن  عىل 
التمريض  تخصص  في  يقبل  كما   ،70%
الطلبة الناجحون في االمتحان الشامل من 
التخصصات  من  المجتمع  كليات  خريجي 
(التمريض، القبالة) في برنامج التجسري عىل 
أن ال يقل معدل الطالب عن %68 بحيث يتم 
التعليمات  حسب  للطالب  المواد  معادلة 

النافذة.

رشوط القبول لدرجة الماجستري:
درجة  عىل  حاصًال  المتقدم  يكون  أن  يجب 
في  بها  معرتف  جامعة  من  البكالوريوس 
التخصصات  من  أي  أو  التمريض  تخصص 

اليت يمكن أن تستفيد من الربنامج.
أن يكون المعدل العام لمقدم الطلب في 

درجة البكالوريوس "جيدة" عىل األقل.
ما  أو   TOEFL اختبار  المتقدم  يجتاز  أن 

يعادله.
يجب أن يكون لدى المتقدم خربة عملية ال 
تقل عن سنة واحدة (12 شهًرا) في إحدى 

المؤسسات الصحية.
يجب تقديم رسالتني توصية من قبل مقدم 

الطلب.

الهيئة التدريسية:

أعضاء  من  نخبة  التمريض  كلية  تحتنض 
الخربة  ذوي  من  التدريسية  الهيئة 
والممزيين  العالية  المهنية  والكفاءة 
ويقدم  اختصاصهم،  مجال  في  بإنجازاتهم 
أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية خرباتهم 
المعارصة،  والطرق  الوسائل  بأحدث 
التعليمية المساندة من قاعات  والوسائل 

ومختربات وأجهزة إلكرتونية.

لغة التدريس:

كلغة  اإلنجليــزية  اللغة  الكليــة  تعتمد 
أساسية في التدريس.

مجاالت سوق العمل:

المستشفيات.
العيادات الطبية القائمة بحد ذاتها أو ضمن 

مؤسسات (كالجامعات مثًال).
مراكز األمومة والطفولة.

األولية  اإلسعــافات  يـــــب  تدر مراكــــز 
والسالمة العامة.

(التخاذ  والخاصــــة  الحكومية  المــدارس 
الحاالت  مع  والتعامل  الوقائية  اإلجراءات 

الطارئة).
المصانع لضبط مبدأ السالمة العامة.

دور المسنني.
الجمعيات والمنظمات.
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كلية التمريض

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
0096253500211 فرعي 2411

E-mail: Dean_nursing@ammanu.edu.jo
www.ammanu.edu.jo

مختربات ومراكز الكلية:
إىل  جنبًا  الكلية  في  النظري  التعليم  يتماىش 
جنب مع التعليم التطبيقي (االكلينيكي) الذي 
يأخذ مجراه في مختربات المحاكاة، باإلضافة 
خاصة  صحية  ومراكز  مستشفيات  عدة  إىل 
جميع  عىل  الطلبة  تدريب  ويتم  وحكومية. 
المهارات التمريضية باستخدام الدمى الخاصة 
بالمحاكاة لمساعدتهم عىل صقل مهاراتهم 
في األداء قبل التطبيق عىل المرىض في بيئة 

المستشفى الفعلية.

مركز صحة المرأة
وزارة  من  بقرار  المرأة  صحة  مركز  إنشاء  تم 
عام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
من  المرأة  صحة  تعزيز  بهدف   2019/2018
األبعاد  االعتبار  بعني  يأخذ  شمويل  إطار  خالل 
واالجتماعية  كاالقتصادية  المختلفة 
المختلفة  الجهات  مع  وبالتعاون  والنفسية 
بصحة  المتعلقة  السياسات  اقرتاح  بهدف 

المرأة والمبنية عىل الدالئل العلمية. 

التمريض  لتخصص  الدراسية  الخطة 
درجة البكالوريوس والماجستري:

 
1 - درجة البكالوريوس:

عدد الساعات الكيل للتخصص     (132) ساعة 
الثانوية  خريجي  به  يلتحق  األول:  المسار 
 132 عىل  الدراسية  الخطة  وتشتمل  العامة 

ساعة معتمدة.

به  ويلتحق  التجسري  برنامج  الثاني:  المسار 
الراغبني  التمريض  في  الدبلوم  خريجي 
في  البكالوريوس  درجة  عىل  بالحصول 

التمريض.

2 - درجة الماجستري:
علوم التمريض /تمريض الرعاية األولية

(33 ساعة معتمدة)


