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  األميرآية تنال زمالة األآاديمية األميرآية للتمريض   مديرة آلية التمريض في

  
  الجامعة األميرآية في   للتمريض في   مديرة آلية الحريري   سعد هاير،   وتم اختيار البروفسورة هدى أب

  خالل اجتماع األآاديمية السنوي وذلك   األآاديمية األميرآية للتمريض،   آزميلة دولية في   بيروت، 
 . واشنطن العاصمة   عقد قبل أيام في   الـسابع والثالثين والذي 
  أنا فخورة ويشّرفني :"  وقالت بعد اختيارها .  الشرق األوسط تنال الزمالة   أول بروفسورة في   وهاير هي 
بيروت    يخدم الجامعة األميرآية في   أن آمل   مجال التمريض والذي   في   أن أحّقق هذا اإلقرار الدولي 

 ". التمريض   النهاية إلى إقرارات مماثلة لكبار المسؤولين في   في   للتمريض فيها ويؤدي   وآلية الحريري
يضعنا    إذ إنه   للتمريض،   إن تحقيق هذا اإلقرار ذات أهمية آبيرة للجامعة ولكلية الحريري : " وأضافت  

التفّوق    تعزيز أعلى المعايير التعليمية في   ويؤآد مهمتنا في   ول األعمال الدوليمن جديد على جد
 ". مجال التمريض   والنزاهة والكفاءة المهنية في

إن انتخاب البروفسورة هاير زميلة لألآاديمية  : " بيروت بيتر دورمان   وقال رئيس الجامعة األميرآية في 
  التمريض والسهاماتها في   التعليم واألبحاث في   في   ئعة لدورها القيادياألميرآية للتمريض هو شهادة را

 ". بيروت تفخر بانجازاتها   والجامعة األميرآية في   تطوير سياسة الرعاية الصحية، 
ُتعتبر مؤسسة تقّدم المنفعة    1973   العام   تأسست في   التي )  AAN (  واألآاديمية األميرآية للتمريض 

آما أنها تخدم مهنة التمريض من خالل تطوير السياسات والممارسات الصحية عبر توليد  .  امةالع
  في   وُيعتبر زمالء األآاديمية قادة التمريض األآثر إنجازًا .  مجال التمريض   وتجميع ونشر المعرفة في

التمريض وهم من    ستثنائية فيوهم معروفون بسيرتهم المهنية اال .  التعليم واإلدارة والممارسة واألبحاث 
 . بين الحائزين على مستويات تعليمية عالية

مجال التمريض على السياسات الصحية    ويستند اختيار المرّشح على مدى تأثير ممارسته المهنية في 
مهنة    أآثر من اعتراف بإنجازات الفرد في   والزمالة هي .  وتقديم الرعاية الصحية من أجل الفائدة العامة

  بوقتهم وطاقاتهم لألآاديمية،   يساهمون أيضًا   فزمالء األآاديمية األميرآية للتمريض   التمريض،
 . تحسين نظم الرعاية الصحية   ويشارآون في 
بيروت    التمريض من الجامعة األميرآية في   وتجدر اإلشارة إلى أن هاير حائزة على البكالوريوس في 

سان فرنسيسكو قبل انتقالها الى هولندا    وقد عّلمت في .  وعلى الماجيستير والدآتوراه من جامعة فلوريدا
  .   جامعاتعدة    حيث اشرفت على تطوير وإدارة برامج الماجيستير والدآتوراه في

 
  في   دور أساسي   وآان لها أيضاًَ   2003   آانون الثاني   األميرآية في   وقد عّينت مديرة آلية التمريض في

  عضو مؤسس وزميلة في   أيضًا   وهي .  وتوسيع برامج الكلية األآاديمية   إطالق برنامج الماجيستير فيها، 
  وقد تلقت هاير أخيرًا  . 1998   العام   تأسست في   التي )  EANS  (  األآاديمية األوروبية لعلم التمريض 
جائزة انجاز العمر من مرآز ماآميالن لمكافحة السرطان بالتعاون مع المجلة الدولية للتمريض  

  أيضا عضو مؤسس لفريق عمل الجمعية األوروبية للعناية التلطيفية باألطفال،   وهي . لندن   في   التلطيفي
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.  وال سيما بالنسبة ألمراض األطفال المميتة   مجال إدارة األلم،   ا العديد من األبحاث المنشورة فيوله 
 . ترأس حاليا الجمعية اللبنانية لدراسة األلم   وهي 
  في   غير مشروط من لجنة التعليم التمريضي   نالت الكلية اعتمادًا   2007   العام   أنه في   وُيذآر أيضًا 
وبذلك أصبحت أول مؤسسة  .  آما نالت عضوية الجمعية األميرآية للتمريض   يات المتحدة،الوال 

وقد احتفلت الكلّية بمئويتها  .  األميرآية تنال اعتماد اللجنة والجمعية   تمريضية تعليمية خارج األراضي
   . 2005   العام   في
  
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
امعة تقّدم الج     . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا   606   تضم هيئة تعليمية من 

  والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب 
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