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د. لوؤي �أبو �شحرور
عميد الكلية

 )OUR VISION(روؤيتنــــــــا
التميز يف جمال التعليم التمري�سي والبحث العلمي وخدمة املجتمع على امل�ستويني املحلي والإقليمي. 

)OUR MISSION( ر�شـــالتنـــا
التمري�سية الالزمة  اإعداد ممر�سني موؤهلني ومزودين باملعلومات واملهارات  اإلى  اأكادميية عالية اجلودة توؤدي  العمل وفق معايري 

لتقدمي الرعاية التمري�سية ال�ساملة وخدمة املجتمع وحتقيق امليزة التناف�سية على امل�ستويني املحلي والإقليمي ودعم البحث العلمي. 

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
يهدف الربنامج التدري�سي بالكلية اإلى تخريج ممر�ض/ ممر�سة قادرين على: 

ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة بناًء على حاجات املجتمع املحلي والقليمي على م�ستوى البكالوريو�ض والدرا�سات العليا �سمن . 1
المكانيات املتاحة وفق معايري العتماد اخلا�سة بهذه الربامج .

تطوير مهارات التفكري املنطقي والتحليلي لدى الطلبة اثناء تقدمي الرعاية التمري�سية ملر�ساهم .. 2
حث اأع�ساء الهيئة التدري�سية على البحث العلمي من خالل ت�سكيل فرق بحثية مب�ساركة الطلبة. 3
حتفيز اع�ساء الهيئة التدري�سية على امل�ساركة يف املوؤمترات املحلية و القليمية والدولية واإجراء بحوث بناًء على اولويات البحث . 4

العلمي يف وزارة ال�سحة وجمل�ض التمري�ض الردين .
اجلامعة . 5 رحاب  يف  البداعية  الطالبية  وامللتقيات  العلمية  الي��ام  يف  امل�ساركة  على  والطلبة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ت�سجيع 

وخارجها.
التعرف على حاجات املجتمع املحلي ال�سحية من خالل اجراء امل�سوحات ال�سحية.. 6
التعاون مع اجلمعيات واملنظمات ال�سحيه يف تقدمي الرعاية للمجتمع املحلي من خالل عقد الندوات التثقيفية ال�سحية وعمل . 7

الأيام ال�سحية املجانية.



123 جامعة الزيتونة االردنية

كلية التمريض

اأن انطلقت م�سرية الكلية وهي متنح  ان�ساأت كلية التمري�ض عام 1993م لتكون حلقة �سمن منظومة الكليات بجامعة الزيتونه، منُذ 
درجة البكالوريو�ض يف التمري�ض. ا�ستمرت هذه امل�سرية وتقدمت بخطى �سريعة وثابته من خالل خططها الدرا�سية التي ت�ستهدف تخريج 
العلمي ملناهجها  بامل�ستوى  الى  الرتقاء  الكلية  العلمية والتقنيات احلديثة.  ت�سعى  امل�ستجدات  التعامل مع  ممر�سة/ ممر�ض قادر على 
الأكادميية والبحثية وكذلك بال�سمعة العلمية املحلية والعاملية ا�ستجابة ملتطلبات احل�سول على العتماد والتميز  ومتا�سياً مع روؤية ور�سالة 

اجلامعة. 

املر�سية  احل��الت  جميع  مع  التعامل  على  القادرة  املوؤهلة  التمري�سيه   للكوادر  رئي�ساً  راف��داً  الزيتونه  جامعة  التمري�ض  كلية  تعترب 
احلادة منها واملزمنة بكفاءة وجودة عاليه وعلى جميع م�ستويات الرعاية ال�سحية  ا�ستجابة ملتطلبات املجتمعاملحلى و�سوق العمل الردنى 

والقليمى وملواكبة املتغريات وامل�ستجدات العلمية على امل�ستوى املحلي، والأقليمي، والعاملي.

تهدف ر�سالة الكلية الى  العمل  وفق معايري اأكادمييه عالية اجلوده توؤدى الى اعداد ممر�سني موؤهلني ومزودين باملعلومات واملهارات 
التمري�سيه الالزمه لتقدمي الرعايه التمري�سيه ال�سامله وخدمة املجتمع وحتقيق امليزه التناف�سيه على امل�ستويني املحلى والقليمى ودعم 
ت�ساعد  التى  واملتطوره  اليجابيه   التعلم  بيئه  بتوفري  والب�سريه وذلك  املادية  ر�سالتها من خالل مواردها  الكلية  العلمى. حتقق  البحث 
الجهزة  بها  تتوافر  وخمتربات   جمهزه  تدري�سيه  قاعات  خالل  من  وذل��ك  املتقدمه  التمري�سيه  وامل��ه��ارات  املعارف  اكت�ساب  على  الطلبه 
التمري�سيه وحت�سريهم للتدريب  املهارات  اكت�ساب  التى ت�ساعد الطلبه على  املحاكاه واي�ساً احلوا�سيب   التعليميه احلديثه  وجم�سمات 

ال�سريرى فى اماكن الرعايه احلقيقيه بامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحيه.

د. دالل ب�شري
نائب العميد  / رئي�ض ق�سم كلية التمري�ض 
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�أع�شاء جمل�س �لكلية
/ الغبي�ض  �سهري  د.   / ح�سن  خ��ال��د  د.  ب�����س��ري،  دلل  د.   / ���س��ح��رور  اأب���و  ل���وؤي   د. 
العقباين ال�سيد حممد   / ال�سيدة مزنة �سالح اخلطيب   / �سالمة  بني  اأمي��ن  د. 

�الآن�شة حنان �أبو هديب
�سكرترية  العمادة

• اجراءات مراجعة اخلطة الدرا�سية واملعادلت والر�ساد الكادميى	
• الجراءات اخلا�سة باللجان املنهجية والالمنهجية	
• اإجراءات التدريب العملي	
• اإجراءات امل�ساندة لعمل اللجان	
• اجراءات مراجعة الروؤية والر�سالة	
• اجراءات متابعة اخلريجني	
• اخلطة ال�سرتاتيجية للكلية	

�الن�شطة �لعلمية و�البحاث: 
• مت ت�سكيل فرق بحثية ذات اهتمامات علمية وبحثيه م�سرتكة	
• البحث 	 اأولويات  على  معتمده  اأبحاث  متخ�س�سة  باأبحاث  للقيام  البحثية  الفرق  ت�سم  بحثية  خطة  ت�سميم  مت 

العلمى التي مت حتديدها بوا�سطة املجل�ض التمري�سي الأردين ووزارة ال�سحة الردنية
• مت التخطيط لتنفيذ اأن�سطة علمية تهدف اإلى تبادل املعلومات من خالل الندوات وور�ض العمل والأيام العلمية 	

 ،)EDC( وذلك من خالل جلنة البحوث والأن�سطة العلمية واأي�ساً مركز تطوير اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية
وهي كما يلي:

عقد امللتقى البداعى اخلام�ض لطلبه كليات التمري�ض بعنوان: 
»نحو متري�ض اأكرث اإبداعاً«

»Toward a more creative nursing«

عقد  اليوم العلمياحلادي ع�سرلكلية التمري�ض بعنوان: 
»نحو حت�سني الكفايات التمري�سية«

»Toward Improving Nursing Competencies«
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اأ.د. �سروق منري يعقوب  اأع�ساء الهيئة التدري�سية والذي ترتاأ�سه  اأداء  التالية مبركز تطوير  مت تنفيذ ور�ض العمل 

بغر�ض تنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ض وم�سرفو املختربات: 

• 	Qualitative Research
• 	SBAR Communication Approach about Health Care Providers I
• 	Q – Methodology
• 	Brenner›s Philosophy from novice to expert for nursing
• جتارب اأع�ساء الهيئة التدري�سية وم�سريف املخترب يف مواقف الطلبة وكيفية التعامل معها	
• 	Arterial blood gases
• 	Breast Self-Examination
• 	Vaccines

�الأن�شطة �الأكادميية: 
• حتديث اخلطة الدرا�سية تبعاً ملعايري العتماد. 	
• حتديث وتطوير م�ساقات الكلية النظرية والعملية 	
• حتديث امل�سادر التعليمية مبا يف ذلك املختربات والقاعات الدرا�سية 	
• عقد حفل ا�ستقبال الطلبة اجلدد	
• ت�سميم نظام موحد لتقييم الطالب وتطوير اأدوات التقييم ح�سب التخ�س�ض 	

�الأن�شطة �لالمنهجية و�خلدمات �ملجتمعية: 
• حفل ا�ستقبال الطلبة اجلدد 	
• ا�ستمرار برنامج الرعاية املنزلية لكبار ال�سن بالتعاون مع اأمانة عمان الكربى ملدة ثالث �سنوات متتالية باإ�سراف 	

م. �سقليه ع�سر وطالب �سعبة متري�ض املجتمع العملي. 
• يوم طبي جماين يف مدر�سة نزهة القوي�سمة/�سحاب - عمان	
• يوم تطوعي بعنوان: »�سحتك بالدنيا«	

علوم  فى  واملاج�ستري  الدكتوراه  حملة  من  التدري�ض  هيئة  اع�ساء  من  متميزه  تعليميه  ك��وادر  الكليه  ل��دى  يتوافر 
التمري�ض  واي�سا كادر متميز من م�سريف املختربات. يتوافر لدى اع�ساء الهيئه التدري�سيه خلفيه علميه خمتلفه على 
امل�ستوى العاملى والقليمى واملحلى. ويقوم اأع�ساء الهيئة التدري�سية بتفيذ برنامج الكليه با�ستخدام احدث ال�سرتاتيجيات 

التدري�سيه  يف اأماكن متعددة داخل الكلية وخارجها وي�ساركهم فى ذلك  كوادر متميزه من م�سريف املختربات 
 

ت�ساهم الكليه  فى اإر�ساء مبداأ التن�سيق والتعاون باملنطقه العربيه وذلك من خالل ا�ست�سافة اجلمعيه العلميه لكليات 
التمري�ض العربيه، حيث توفر مقر دائم واي�سا اداريني يتمثلون فى امني عام اجلمعيه )عميد الكليه( وادارى للجمعية  

)ال�سيد. رائد علي(.
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�إجناز�ت �لكلية:  

تتعدد اإجنازات الكلية يف املجالت املختلفة، على امل�ستوى املحلى واي�سا امل�ستوى القليمى. فعلى امل�ستوى القليمى فقد 
ح�سلت  الكلية على جائزتني على النحو التالى:

• التمري�ض العربية وقد 	 العلمية لكليات  التي تطرحها اجلمعية  املتميزه  املوؤ�س�سات نظري العمال  جائزة تكرمي 
فازت بها كلية التمري�ض، جامعة الزيتونة للعام 2011

• جائزة تكرمي ال�ساتذه نظري العمال املتميزه ، وقد ح�سل عليها  د. خالد ح�سن �سليمان للعام 2011	
• فازت الكلية باملركز الثاين يف امللتقى الطالبي الإبداعي الرابع ع�سر التابع لحتاد اجلامعات العربية الذي عقد 	

يف جمهورية م�سر العربية
• فاز طلبة الكلية باملركز الثالث يف امللتقى الطالبي الإبداعي اخلام�ض لطلبة كليات التمري�ض باجلامعات الأردنية 	

الذي عقد يف جامعة الزيتونة الأردنية. 
• طرحت الكلية برنامج املاج�ستري يف التمري�ض ال�سريري / البالغني مع بداية الف�سل الأول 2015 - 2016.	
• وقعت الكلية اإتفاقية تعاون علمي مع كلية التمري�ض يف جامعة نربا�سكا / نربا�سكا / اأمريكا.	
• اجلامعات 	 يف  التمري�ض  كليات  طلبة  بني  اجلامعي  الكفاءة  اإمتحان  يف  الأول��ى  املرتبة  على  الكلية  طلبة  ح�سل 

اخلا�سة والثالث على م�ستوى اجلامعات الأردنية.
• امل�ساركة يف جلان علمية مع املجل�ض التمري�ض الأردين	

والأبحاث،  العلمية  الأن�سطة  اجل��ودة،  اربعة حم��اور: �سمان  اط��ار  الكلية فى  اإجن��ازات  تتلخ�ض  املحلى  امل�ستوى  على 
الأن�سطة الأكادميية، اأن�سطة خدمة املجتمع.
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د. دالل ب�شري
 رئي�ض الق�سم

 ق�سم التمري�ض

ال�سا�سية  التمري�سية  وامل��ه��ارات  النظرية  التمري�سية  باملعلومات  الطلبة  تزويد  ال��ى  التمري�ض  ق�سم  يهدف 
املجتمع.  اف��راد  لكافة  �ساملة  متري�سية  رعاية  تقدمي  على  قادرين  مهنيني  ممر�سني  اع��داد  يف  ت�سهم  والتي  واملتقدمة 
للعملية  امل�ستمر  التقومي  ويعترب  امل�ساقات،  جلميع  التعليمية  للعملية  المثل  والتطبيق  الع���داد  على  الق�سم  ي�سرف 
من  متميزة  جمموعة  على  الق�سم  ي�سم  الق�سم.  اداء  يف  والتميز  اجل��ودة  الى  الو�سول  ل�سمان  رئي�سي  مبداأ  التعليمية 
اع�ساء الهيئة التدري�سية من خمتلف  الخت�سا�سات العلمية والرتب الكادميية والهتمامات البحثية، والذين يقومون 
بتدري�ض امل�ساقات النظرية، وال�سراف املبا�سر على الطلبة يف اماكن التدريب العملي، بال�سافة الى دورهم يف ال�سراف 

على م�ساريع تخرج الطلبة وامل�ساركة يف خدمة املجتمع.

�جناز�ت �لق�شم
عمل ملف للمقرر)course file(  حديث جلميع امل�ساقات يف الكلية. 1
ا�ستحداث منوذج خا�ض ملراقبة ومتابعة الدوام يف م�ساقات التدريب العملي. 2
ا�ستحداث منوذج خا�ض ملراقبة ومتابعة الدوام يف امل�ساقات النظرية. 3
تقييم لع�سو هيئة التدري�ض من قبل الطلبة مره على الأقل يف الف�سل الدرا�سي. 4
مت ا�ستحداث جلان تخ�س�سيه تكون مهمتها مراجعة و�سف امل�ساقات، و�سع خطة التدريب الف�سلية، ومراجعة اأوراق . 5

التقييم العملي للمواد العملية. 
مت حتديث ال�سفحة اللكرتونية للق�سم. 6
تطبيق اإجراءات ومناذج �سمان اجلودة والإ�سراف على تنفيذها . 7
اإ�ستحداث اإجراءات للتدريب العملى بكافة امل�ساقات. 8
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�سروق منري / د.  اأ.   / د. خالد ح�سن   / �سحرور  اأب��و  ل��وؤي  د.   / )رئي�ساً(  ب�سري   د. دلل 
 د. جناح �سياح / د. عندليب ابو كامل / د. �سهري الغبي�ض / د. اأمين خلف بني �سالمه /
د. م��ه��ا ���س��ب��ح / د.م���ل���ك���ة زه�����دي / ال���ك���الل���دة /  ال����ربم����اوي / د. حم���م���ود  م�����روة   د. 
ع��م��ر �سالمة  ال�����س��ي��د   / ع����ارف  ال�����س��ي��د حم��م��د   / ع�����س��ر  م. �سقلية  وف����اء ج�����رادات /  م. 

�ع�شاء جمل�س �لق�شم 

�الآن�شة والء �ملجايل
�سكرترية الق�سم

خمترب�ت �لكليه
يوجد بالكليه املختربات التاليه تهدف الى تدريب الطلبه لك�سابهم املهارات التى ت�ساعدهم على التدريب ال�سريري

خمترب ا�سا�سيات التمري�ض. 1
خمترب �سحة البالغني. 2
خمترب �سحة الأم . 3
خمترب �سحة الطفل . 4
خمترب التقييم ال�سريري. 5
خمترب احلا�سوب )م�سادر التعلم(. 6

 ق�سم التمري�ض
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�أ.د. �شروق منري 
اأ�ستاذ 

د. لوؤي �أبو �شحرور
اأ�ستاذ م�سارك

م. �شقليه ع�شر 
مدر�ض

د. عندليب �أبو كامل 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. �أمين بني �شالمه 
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممود �لكاللدة
اأ�ستاذ م�ساعد

د. ملكة زهدي
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. عمر �شالمه 
مدر�ض 

د. مروة �لربماوي
اأ�ستاذ م�ساعد

د. جناح �شياح 
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. وفاء جر�د�ت 
مدر�ض

د. مها �شبح 
اأ�ستاذ م�ساعد 

م. حممد عارف
حما�سر

د. خالد �شليمان
اأ�ستاذ م�سارك

د. دالل ب�شري 
اأ�ستاذ م�ساعد 

د. �شهري �لغبي�س 
اأ�ستاذ م�ساعد 

 ق�سم التمري�ض
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 ال�������س���ي���د رائ��������د ع���ل���ي / ال�������س���ي���دة ل����ودم����ي����ال ����س���ل���ي���ح / الآن���������س����ة اآم�����ن�����ه ����س���ع���دي /
 ال�سيد رائد اأبو جبة / ال�سيدة �سحر بلبول / ال�سيد عدنان القي�سي / الن�سة اروى ناجح /
 الآن�سة هيا البنا / الأن�سة اأحالم العمرو / الآن�سة نادين ح�سني / الآن�سة بيان الوح�ض.

ال���������س����ي����دة �����س����ائ����دة ����س���ل���ي���م���ان /  ال�������س���ي���د اأح�����م�����د ف����رح����ان

م�شرفو �ملخترب�ت

فنيو �ملخترب�ت

ال���������س����ي����د م���ع���ت�������س���م ال�������س���ن���ت���ري / ال���������س����ي����د ف���������ادي ال����ع����زة
مر��شلو� �لكلية
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كلية التمريض

�ل�شيد ر�ئد علي
 اإداري اجلمعية

اجلمعية العلمية لكليات التمري�ض العربيه

ت�ست�سيف كلية التمري�ض مقر الأمانة العامة للجمعية العلمية لكليات التمري�ض العربية والتي تاأ�س�ست 30/ 10/ 1998 
مببادرة من رئا�سة جامعة الزيتونة وتن�سيب من عمادة كلية التمري�ض بالطلب من الأمانة العامة لإحتاد اجلامعات العربية 
اإع��داد املمر�سني / العليات الأع�ساء يف  الكليات والأق�سام واملعاهد  املوافقة، والهدف الأ�سا�سي للجمعية هو دعم   وقد متت 
ومنذ  امل�سروعة.  الو�سائل  بجميع  تطلعاتهم  وحتقيق  العربية  واأمتهم  التمري�ض  مهنة  خدمة  على  القادرين  املمر�سات 
التاأ�سي�ض واجلمعية تعمل على العديد من الن�ساطات يف خمتلف املجالت ومنها العلمية والبحثية والدرا�سية والأكادميية 

للنهو�ض مب�ستوى مهنة التمري�ض ومن هذه الن�ساطات:
• اإعداد دليل معايري اجلودة والإعتماد لربامج التمري�ض العربية 	
• بالتعاون مع 	 اأقيم  وال��ذي  العلمي اخلام�ض للجمعية  املوؤمتر  واأخرها  العلمية  والأي��ام  املوؤمترات  العديد من  اإقامة 

جامعة ااخلرطوم يف ال�سودان خالل �سهر كانون اأول 2015. 
• العربي 	 الوطن  يف  الأول���ى  املجلة  وه��ي  التمري�سية  والبحوث  للدرا�سات  العربية  اجلامعات  اإحت��اد  جملة  تاأ�سي�ض 

املتخ�س�سة و�سيتم اإ�سدار العدد الأول خالل الأ�سهر القادمة وهي جملة علمية حمكمة ومفهر�سة.
• العمل على اإن�ساء مركز متميز للبحث العلمي يقوم على دعم وتطوير وتن�سيق اإجراء البحوث بني الكليات املختلفة.	
• كليات 	 فى  التعليم  ج��ودة  و�سمان  اإن�ساء  يف  امل�ساعدة  مهمتها  والإعتماد  للجودة  متخ�س�سة  اإ�ست�سارية  جلنة  اإن�ساء 

التمري�ض العربية.
• اإن�ساء جلنة تعليم وتدريب الطلبة وهذه اللجنة تقوم على درا�سة املقررات الدرا�سية التابعة لربامج التمري�ض العربية 	

والعمل على اإعداد خطط درا�سية اأ�سا�سية تعتمد يف جميع الدول العربية لت�سهيل تدري�ض التخ�س�ض والت�سهيل على 
كلٍّ من الطلبة واملدر�سني عند الإنتقال من كلية اإلى اأخرى �سمن الدول العربية.

• كما تقوم اجلمعية بتوزيع جائزة ت�سجيعية تكرميا للموؤ�س�سات والأ�ساتذة نظري الأعمال املتميزة وهي جائزة �سنوية.	
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كلية التمريض

مكتب �سمان اجلودة

د. دالل ب�شري
م�ساعد  العميد ل�سوؤون  اجلودة 

نبذة عن �ملكتب

مكتب �سمان اجلودة يف كلية التمري�ض تاأ�س�ض ب�سكل متزامن مع انطالقة نهج �سمان اجلودة الذي تبنته اجلامعة يف 
مطلع العام 2011م، ومت اعداد املكتب وجتهيزه مبا يلزم من معدات ات�سال وو�سائل حفظ ومعاجلة، وربطه بال�سبكة 
الداخلية للجامعة ليكون مقراً رئي�ساً لتوثيق وحفظ ملفات �سمان اجلودة يف الكلية. ومت تعيني مدير للمكتب من 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الكلية. وهذا املكتب ميثل حلقة الو�سل بني اللجنة امل�سوؤولة عن ملف �سمان اجلودة يف 

الكلية وكافة مكوناتها من اأق�سام اأكادميية وجمال�ض احلاكمية واللجان العاملة يف الكلية والأق�سام والعاملني كافة. 
ويعمل املكتب على متابعة ملف �سمان اجلودة يف الكلية من خالل حفظ الوثائق والإجراءات والنماذج التي ي�سدرها 

ويقوم توزيعها على كافة املعنيني كل ح�سب اخت�سا�سه وجمال عمله.
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كلية التمريض
 ق�سم التمري�ض ق�سم التمري�ض

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

رزان �سليم القماز دينا وائل العبدح�سن

ا�ساله عي�سي  الر�سايده

منار عبدالوهاب الع�سو�ض عبدالرحيم حممد ح�سني

روان ح�سن  ال�سكارنه

حنني م�سطفى الب�ستنجي

هناء ابراهيم املعاويد

رمي علي ابو زيد

حياة حممد اخلوالده

ب�����������������������������راء اي�����������������������������وب  امل�����������غ�����������رب�����������ي
ح�������ن�������ان م���������������س�������ل�������ح  ال���������ف���������الح���������ات
روان ن����������������������������������اف����������������������������������ذ  ال���������������ع���������������زه
������������س�����������اره ح�����������������������س�����������ني  حم������ي�������������س������ن
������������س�����������اره حم�����������م�����������د  اب����������و خ����������اط����������ر
�������������س������������ع������������اد حم������������م������������د  اخل�������������ال�������������د
جم�������دول�������ني ف�������ت�������ح�������ي  اب�������و ج�������اب�������ر

حم���������������م���������������د ن���������������اف���������������ذ  ب�����������������������������دوان
م����������ي���������������������س����������اء ي����������ا�����������س����������ر  م������������������وايف
ن�����������������������������������داء من�����������������������������������ر  اح���������������م���������������د
ه������ب������ه ا�������س������م������اع������ي������ل  اب�������وح�������ل�������ي�������وه
ه�����������������ي�����������������ا م�����������������اه�����������������ر  ال������������ب������������ن������������ا
ي���������������������س����������رى ح���������������������س����������ني  ال��������ن��������م��������ر
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كلية التمريض
 ق�سم التمري�ض

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

علي عي�سى حممود

اكرام ف�سل ابوعقل

حممود حممد خليل

�سالح اكرم جنارت�سنيم عمادالدين ع�سيله

اح������������م������������د ع������������ل������������ي  ال������������ف������������رج������������ات
اري������������ج �������������س������������ربي  ال�������رم�������ا��������س�������ن�������ه
اري�����������������ج خم�����������������ل�����������������د  امل�������������غ�������������ارب�������������ه
ا�����������������س����������������الم ج����������������ه����������������اد  ج�������ل�������ن�������ب�������و
ام����������ال ي����������و�����������س����������ف  ع�������ب�������دال�������ف�������ت�������اح
ب�����������راءه ف�����������ي�����������������������س�����������ل  ب�������ط�������اي�������ن�������ه
ب�����������������ك�����������������ر ع�����������������م�����������������ر  ط�����������������وي�����������������ل
ح�����������������س��������ام ح��������اب�����������������ض  ال�������ع�������م�������و��������ض
ح���������������������س����������ن حم����������م����������د  ع����������م����������ا�����������ض
ح������������ن������������ني اب������������راه������������ي������������م  دب�������ي���������������ض
�������س������ج������ى �������س������الم������ه  ال�������ق�������ري�������ن�������اوى
�������������س������������الم حم������������م������������ود  ��������س�������ت�������ي�������وي
��������������س�������������وزان حم�������������م�������������د  زع�����������ب�����������وط

ط������������������ارق حم������������������م������������������د  ال��������������دي��������������ك
ع�������������������������������الء ط�������������������������������ارق  م�������������������������������راد
ف������اط������م������ه �������س������الم������ه  ال�������������س������م������ريات
ك����������������م����������������ال ع����������������م����������������اد  ح����������������ي����������������در
ل��������ي��������ن��������ا ع��������ي�����������������س��������ى  اب���������������و رم���������������ان
حم�������������م�������������د ب�������������ا��������������س�������������م  الم���������������������ري
حم�������م�������د خ�������ال�������د  اب�������وال�������ه�������ي�������ج�������اء
حم��������م��������د خ��������ال��������د  ح�����������������س��������ي��������ن��������ي��������ه
حم����������م����������د حم����������م����������ود  اغ����������ب����������اري����������ه
م�����������ري�����������ان�����������ا حم�����������م�����������ود  ج�����������رب�����������ان
م���������������الك حم���������������م���������������ود  اب����������و �����������س����������ل
ن���������������ور حم���������������م���������������د  اب�������������وزل�������������ط�������������ه
ن���������������ور ن�������������������������������س���������������ال  اب�����������������ودي�����������������ه
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كلية التمريض
 ق�سم التمري�ض

حلى حممد العزه

اماين امني عزام ابراهيم حممد ابوهاين

عمار �سرحان حممود

الء �سعيد رم�سان

فاطمه احمد قزاز

ام������������������������اين ام������������������������ني ال��������ل��������ح�����������������س��������ه
اح����������������������������الم زي����������������������������اد امل�����������������������س�����������ري
الء م����������������������اه����������������������ر ال�����������������س��������ع��������ي��������دي
الء حم���������������������������������م���������������������������������د �����������س����������ب����������ري
ب�������������������������س������������رى حم������������م������������د ه��������������������روط
مت������������������ارا �������������������س������������������امل امل������������غ������������ارب������������ه
خ���������دي���������ج���������ة ع���������ي���������د ال�����������ول�����������ي�����������دات
دن���������������������ي���������������������ا م���������������������اه���������������������ر ح���������ي���������ف
دمي����������������ا حم����������������م����������������ود اخل���������������ال���������������دي
ره�������������������ام خ�������������������ل�������������������ف ال���������ن�������������������س���������ر
ره�������������������ام ع�������������������زم�������������������ي ال�����������ن�����������ج�����������ار

روان ع���������������������������ل���������������������������ي ال�����������������س��������ل��������ي��������م
���������س��������الح ع��������ب��������دال��������ك��������رمي ج�����وي�����ع�����د
ع����ب����ري ع����ب����د ال����ل����ط����ي����ف ال���������س����وب����ك����ي
غ������������ال������������ي������������ه حم������������م������������د ط����������وط����������ح
مل���������ي�������������������ض ف���������ه���������د ال�������������������س���������ك���������ارن���������ه
جم��������������د ي��������������و���������������س��������������ف خ���������الي���������ل���������ه
حم������������م������������د ع������������زال������������دي������������ن م��������زه��������ر
ن�����������������س��������ري��������ن خ��������ال��������د امل��������ن��������ا���������س��������ره
ن������������������������������������ور ه������������������������������������اين ج����������������اب����������������ر
ه�����������دي�����������ل حم�����������م�����������د اب�����������ول�����������ب�����������ده

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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 ق�سم التمري�ض


