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 س نة اوىلال طلبة لالس تاذ ادلكتورة معيد لكية المتريض ب رتحيبية اللكمة ال

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 لمتريض ابجلامعة الاردنيةالطلبة املقبولني يف لكية اأ عزايئ 

ملسب تقب   ببوابتمك يسعدين أ ن اابرك لمك مجيعًا قبولمك يف  لكية المتريض وأ ن ارحب  مكبمك يف اا اجلامعبااجل اجلامعبة الاردنيبة الب  ي

ذن هللا.   مرشق ابإ

 

تضباي اجلامعباا العامليبة لصبولىلا عبىل تصبني اا حيب   ACENس باقة يف احلصول عىل الاعامتد ادلويل ريض لكية المتلقد اكنت 

بداعية وم  و دامئاً تسعىجل  مرموقة ذن هللابعد خترجمك يف احلصول عىل الوظائف ساعدتمك لتعزيز هماراتمك العلمية والعملية والإ . فلكية ابإ

 اإضافة اىل متزيه للمرىض داخ  الوطن وخارجه الرعاية الصحيةخيدا اجملمتع ويساعد يف تقدمي  تسعى دامئاً اىل خترجي جي  واعٍ  المتريض

 .اجملالا الصحية والمتريضيةيف وأ اكدمييًا  لثياً 
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ضافة اإىل لكية المتريض متنح و  ًً مبندرجبة البللوريبو  اإ يف التخصصباا المتريضبية املاجسب ت  وادلكتبوراه درجب   يف المتبريض 

 اخملتل ة.

 

داريةكام تضم اللكية   ي : ثالثة أ قساا اإ

 جل ويدر  فيه مساقاا الس نة الاوىل والثانيةقسم المتريض الرسيري -

 جل ويدر  فيه مساقاا الس نة الثالثةقسم متريض حصة الاا والط    -

 قاا الس نة الثالثة والرابعةجل ويدر  فيه مساقسم متريض حصة اجملمتع  -

 أ بنايئ الطلبة

ريض لىلبا رسبا  و ر   لكيبة المتبجل ويسعدين أ ن اش  يف هذا املقباا اىل أ ن مكمك اجلامعة الاردنية تزهويف بداية لك عاا جامعي جديد 

. املواقبعجي  مبدع من املمرضني واملمرضاا القادرين عىل حتم  املسؤولية مضن ال ريق الصحي يف مجيع خللق  تسعى واحضةجل حي 
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جل وأ بوابنبا دامئبًا م تولبة لبمك فب  بيننبا ل هنبا للقبة الوصب  الالكرتوين وأ متىن منمك دامئًا متابعة ص حة اللكية عىل موقع اجلامعة الاردنية

 .من خاللمك عم  دامئًا لالرتقاء مبىلنة المتريضولس ت ساراتمك وحنن يف خدمتمك و ن

 

 أ بنايئ الطلبة

ا مك متنيت أ ن يكون اللقاء بيننا وجاهيًا وليس عن بُعدجل ولكن نظرًا للظروف ال  مير هبا العامل و وطننا احلبي  كجزء من هذا العامل مبب

لزتاا بتعل ا الصح نين أ متىن عليمك مجيعًا الإ ة والسالمة العامة للوقاية من هذا الوابءجل ل س   أ ن همنة المتريض يتعلق جباحئة كوروانجل فاإ

 ي جزء أ سايس من اللدر الصحي اذلي يواص  اللي  ابلهنار خلدمة الوطن للوقاية والعالج من هذا الوابء.

 

حملببة . لك اذكبر تمك أ مجب   اجلامعيبةتمكحيباأ مةًل أ ن تكون امتىن لمك حياة أ اكدميية مليئة ابلعطاء ول  العمل واملعرفةجل ويف ختاا لدييث 

 .مكلكية المتريض يف اا اجلامعااجل اجلامعة الاردنية يف بيتمك الثاينمرًة اخرى ومبارك قبولمك مين ومن أ عضاء هيئة التدريس  والالرتاا لمك

 والسالا عليمك ورمحة هللا ومكراكته


