
 برامج تعليم التمريض
البرامج التً تعد الطالب لالمتحانات والحصول على ترخٌص  (1

 ( NCLEX-RN) المجلس الوطنً للممرضٌن المسجلٌن          
Council Licensure Examination for Registered Nurses 

 :الدبلومبرامج  - أ
وعندما  1960وهذا البرنامج التمرٌضً االكثر شٌوعا قبل   -1

انتقل تعلٌم التمرٌض فً كلٌة واعدادات الجامعة قد انخفض بشكل 
 .كبٌر

عادة ما تكون هذه البرامج تحت رعاٌة مستشفى وٌمكن ان  -2
 .توفر االنتماء الى الكلٌة

سنوات وٌكون فٌه التركٌز على الخبرة  3عموما ٌستغرق  -3
 .السرٌرٌة  وهذا النوع من التعلٌم متوفر فً العراق

 



شهادة جامعٌة مثل شهادة جامعٌة فً التمرٌض  - ب•
Associate Degree in Nursing (ADN)  

ما تكون البرامج حسب العمر تقدمها كلٌة عادة -1 •

ألن الكثٌر من الطالب , المجتمع أو الجامعة ومع ذلك

,  هم من كبار السن ذوي المسؤولٌات العائلٌة والعمل

بدوام سنوات او اكثر من الدراسة  3قد ٌستغرق 

 .  الدراسةإلكمال جزئً 

توفٌر اساس لمتابعة تعلٌم التمرٌض اكثر تقدما  -2•

 .وهذا غٌر متوفر فً العراق

 



 برامج درجة البكالوريوس في التمريض 

 Bachelor of Science inمثل بكالورٌوس فً علوم التمرٌض •
Nursing (BSN)   وٌقدم برنامجٌن من الدراسة : 

سنوات برامج الطالب  4الى  3هً عموما  : Genericشامل  ( أ•

 (تخصص عام فً التمرٌض)الذٌن ٌدخلون بعد االعدادٌة وبشروط 

عادة ما تكون البرامج لمدة عامٌن لخرٌجً  : Generalعامة  ( ب•

او برامج الدبلوم مع االنتماء الى المستشفى قد تقدم  ADNبرامج 

شهرا مستمرا لألفراد مع  18الى  12من " المسار السرٌع"الى 

 .درجة المنتسبٌن فً مجال التمرٌض

 

 



أو برامج تعد الطالب ( ممرض ممارس)الممرض المرخص  (2•

تراخٌص مجلس فحص للممرضٌن )شهادة ممارسة المهنة  ألتخاذ
 (NCLEX-PN) والممرضات العملٌة الوطنٌة 

 

اعداد الخرٌجٌن لتوفٌر عناٌة تمرٌضٌة سرٌرٌة  ( أ•

  (RNالرعاٌة التمرٌضٌة تحت اشراف )غٌر معقدة 

 

 .سنة 2الى  1عادة ما تكون من  ( ب•

 

 

 



 التي تقدم درجات علمية متقدمة في مجال التمريض البرامج (3

 Master ofفً العلوم فً التمرٌض ماجستٌر مثل , التمرٌض درجة الماجستٌر  برنامج ( أ
Science in Nursing (MSN)  ,  وماجستٌر فً التمرٌضMaster in Nursing (MN)  

 .لممارسة مقدما BSNمع درجة  RSNاعداد  1- 

 واالدارة لتولً ادوار متقدمة فً الممارسة السرٌرٌة والتعلٌم والبحوث اعداد الممرضٌن -2

 شهادة ممرض اختصاص                 -3

 .Clinical Nurse Specialist    ( CNS) سرٌريممرض مثال  أخصائً   

 Certified Registered Nurse Anesthetist(CRNA)  ممرض تخدٌر مسجل
(CNM)certified Midwife Nurse           شهادة ممرضة قابلة                         

              Nurse Practitioner (NP)                                        ممرض ممارس   
Nurse administrator  ,  مدٌر ممرضة                                                    

                Practitioner of nursing education Professorالتمرٌض    تعلٌم واستاذ 

 

 .      إلكمالسنوات او اكثر  2عام تأخذ وبشكل -3



مثلدكتورفًالفلسفة,فًالتمرٌضالدكتواهبرامج(ب
 (DNSE , DNS)دكتورفًعلومالتمرٌض,(دكتوراه)

(PHD) of philosophy Doctor) , والتمرٌضالدكتوراه

(ND) . 

الممرضاتمعدرجةالماجستٌرفًالتمرٌضاعداد-1

.لممارسةمتقدمة

مثلالممارسةالسرٌرٌة,علىمختلفالبرامجالتركٌز-2

واالدارةوالتعلٌموالتنمٌةنظرٌةومعذلكنؤكدجمٌعاعلى

.البحوث

 



  A Patient Bill of Rightsحقوق المرضى 
اعتمدتجمعٌةالمستشفٌاتاالمرٌكٌة,1972عامفً•

American Hospital Association (AHA) مجموعةنظم

 لحقوقالمرضىالداخلٌنالىالمستشفىوسمًهذاالنظام
Patients Bill of Rights  من2003وتممراجعتهاوتحدٌثها

وتمتحدٌث (AHA)وجمعٌةالمستشفٌاتاالمرٌكٌة,قبلالجمعٌة

مجموعةمنالنظمالتًتنصعلىحقوقاالفرادداخلالمستشفى

والتًٌرجعالٌهااالنفًفهمافاقالحقوقوالمسؤولٌاتفً
والطبٌة (AHA)وجمعٌةالمستشفٌاتاالمرٌكٌة,رعاٌةالمرضى

والمنظماتالتمرٌضٌةوغٌرهاتوفرالمبادئالتوجٌهٌةالتًتكون

بمثابةاساساالتخاذقرارفًالرعاٌةالصحٌةللمستهلكاوالعمٌل

فًالمستشفٌاتلضمانمفهومحقوقاالنساناالساسٌةوتحظى

.بقبولواسعبٌنمقدمًالرعاٌةالصحٌة



 حقوق المريض 
.المرٌضلدٌهالحقفًالرعاٌةواالحترام -1•

المرٌضلدٌهالحقفًالحصولعلىالمعلوماتالخاصةبمرضهالحالًكاملة-2•
ومستقبلتطورالمرضوحسبفهم,منالطبٌبفٌماٌخصالتشخٌصوالعالج
.المرٌضوماٌمكنتوقعهالىحدمعقول

عندماالٌنصحطبٌااعطاءهذهالمعلوماتللمرٌضلصالحهٌنبغًاعطاء-3•
.المعلوماتالمتاحةللشخصالقرٌبللمرٌض

.لدىالمرٌضالحقفًمعرفةاسمالطبٌبالمسؤولعنرعاٌته-4•

المرٌضلدٌهالحقفًالحصولعلىالمعلوماتالالزمةمنالطبٌباو-5•
الممرضقبلالشروعلبدءأياجراءاوالعالجوالحصولعلىالموافقةالمسبقةقبل

.المرٌضاالفًحاالتالطوارئ

المرٌضاٌضالدٌهالحقفًمعرفةاسمالشخصالمسؤولعناجراء-6•
.االجراءاتالتمرٌضٌةاوالعالج

بعدحصولهعلى,المرٌضلهالحقفًرفضالعالجالىحدٌسمحبهالقانون-7•
.معلوماتمنالعواقبالطبٌةللعالجعندالرفضٌثبتمنقبلالمرٌض

المرٌضلدٌهكلالحقفًالمحافظةعلىخصوصٌاتهالمتعلقةبالفحصوسرٌة-8•
.العالجوٌنبغًانتعاملعلىانهاسرٌة




