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لتمريض في الجامعة األميركية في بيروت ُتعتمد كأول فرع في المنطقة جمعية ا

 لجمعية الشرف الدولية للتمريض 

سُرعرًذ جًعٛح انشزف نهرًزٚض فٙ كهٛح رفٛك انحزٚز٘ نهرًزٚض فٙ انجايعح األيٛزكٛح فٙ تٛزٔخ 

نهرًزٚض سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح انرٙ ذعًم عهٗ ذحسٍٛ انصحح  كأحذ انفزٔع انزسًٛح نجًعٛح انشزف

 ٔذحرفٙ تااليرٛاس فٙ انرًزٚض درسًا ٔرٚادج ٔخذيح.

ٔسُرعزف جًعٛح انشزف نهرًزٚض فٙ كهٛح رفٛك انحزٚز٘ نهرًزٚض، يٍ اٌٜ ٔصاعذًا، تئسى فزع 

رفٛك انحزٚز٘ نهرًزٚض ذشٙ نٕذا فٙ سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح. ٔ جًعٛح انشزف نهرًزٚض فٙ كهٛح 

ْٙ األٔنٗ انرٙ ذحّمك ْذا االَجاس، فٙ انًُطمح، ْٕٔ ُٚذرج فٙ سٛاق جٕٓد انكهٛح انًرٕاصهح نرًُٛح 

  يمذراخ طالتٓا عهٗ ذحمٛك أعهٗ يسرٕٚاخ انًعزفح ٔانزٚادج فٙ انرًزٚض.

تٙ سعذ ْاٚز، ٔسرشزف انذكرٕرج ْسرز كهٕتز، رئٛسح سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح، يع انذكرٕرج ْذٖ أ

رئٛسح يجهس فزع ذشٙ نٕذا )ٔيذٚزج كهٛح رفٛك انحزٚز٘ نهرًزٚض فٙ انجايعح األيٛزكٛح فٙ 

 31تٛزٔخ(، عهٗ احرفال االَضًاو إنٗ يٛثاق سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح. ٔسٛماو االحرفال ٕٚو انسثد 

ًّٗ لاد ج ٔطالب فٙ أٚهٕل انجار٘ فٙ لاعح يحاضزاخ ْشاو انجارٔد٘. ٔخالل االحرفال سُٛس

انرًزٚض، فٙ انجايعح، كأعضاء يٛثالٍٛٛ فٙ انفزع. ٔسٛماو يؤذًز تحثٙ تعُٕاٌ "دفع األجُذج 

أٚهٕل  31ٔ 31انثحثٛح انرًزٚضٛح فٙ نثُاٌ إنٗ األياو" فٙ سٛاق االحرفال، ٕٚيٙ انجًعح ٔانسثد، 

 انجار٘.

ذحذٚاخ يرعذدج إساء اإلصالحاخ  ٔلاند انذكرٕرج ْذٖ أتٙ سعذ ْاٚز: "ذٕاجّ األسزج انطثٛح انعانًٛح

انعانًٛح نهعُاٚح انصحٛح ٔانطهة انًرشاٚذ عهٗ انعُاٚح انصحٛح. إٌ كهٛح رفٛك انحزٚز٘ نهرًزٚض فٙ 

انجايعح األيٛزكٛح فٙ تٛزٔخ ذمٕو تاعذاد انجٛم انجذٚذ يٍ انًًزضٍٛ انمادرٍٚ عهٗ يٕاجٓح ْذِ 

 ٙ ٔيا تعذِ".انرحذٚاخ ٔرفع  يسرٕٚاخ انرًزٚض فٙ انعانى انعزت

ٔلاند انذكرٕرج ْاٚز أٚضًا: "تمثٕل اعرًادَا، ذعرزف سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح أٚضًا تانًساًْاخ انُجّهٗ 

نًًزضٍٛ يٍ يُطمرُا فٙ رفع شأٌ يُٓرُا ٔاألسزج انطثٛح انعانًٛح. إٌ انشٓزج انًزيٕلح نجًعٛح 

ماء أنًع ٔأفضم شزف عانًٛح يعزٔفح يثم سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح سرساعذَا عهٗ اجرذاب ٔاسرث

 طالب انًُطمح".



ُٚذكز أٌ انعضٕٚح فٙ سٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح ذمٕو فمط عهٗ دعٕج يُٓا، ذّٕجٓٓا إنٗ يٍ أثثد عهًًا 

ٔيُٓٛٙ  ،ٔلٛادج ٔيُجشاخ ذًزٚضٛح تٍٛ طالب يا لثم  انرخّزج، ٔطالب انذراساخ انعهٛا، ٔاألساذذج

ثرغٙ انزتح، ذٓف إنٗ ذحسٍٛ صحح انثشز حٕل انعانى انرًزٚض. ٔسٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح، انرٙ ال ذ

عثز انزٚادج ٔانذراسح فٙ انًًارسح ٔانرعهٛى ٔاألتحاز. ٔذٓذف إنٗ دعى انرعهى ٔانًعزفح ٔانرطٕر 

ٔذضى تٍٛ  3211انًُٓٙ نهًًزضٍٛ انًهرشيٍٛ ترحسٍٛ انصحح حٕل انعانى. ٔلذ ذأسسد فٙ انعاو 

 ُٔصُّاع سٛاساخ ٔأصحاب يثادراخ ٔغٛزْى.أعضائٓا يًزضٍٛ ٔيعهًٙ ذًزٚض ٔتحاثح 

فزعًا، يرٕاجذج فٙ يؤسساخ نهرعهٛى انعانٙ فٙ انٕالٚاخ  084ٔنسٛغًا ثٛرا ذأ انذٔنٛح أكثز يٍ 

انًرحذج ٔأٔسرزانٛا ٔتٕذسٕاَا ٔانثزاسٚم ٔكُذا ٔكٕنٕيثٛا ٔغاَا َْٕٔغ كَٕغ ٔانٛاتاٌ ٔكُٛٛا 

فٕرج ٔجُٕب أفزٚمٛا ٔكٕرٚا انجُٕتٛح ٔسٕاسٚالَذ ٔانًاالٔ٘ ٔانًكسٛك ْٕٔنُذا ٔتاكسراٌ ٔسُغا

 ٔانسٕٚذ ٔذإٚاٌ ٔذُشاَٛا ٔٔٚهش. 

  
 
 
 

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ىً ًالدبهعة  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   س جعلٍوًبكوب جٌّف  . الطب   فً
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