
  بيروت   الجامعة األميرآية في   ازدياد اإلقبال على دراسة التمريض في
 2009 تشرين الثاني 24الثالثاء 

  
  بيروت البروفسورة هدى هاير أبي   الجامعة األميرآية في   للتمريض في   الحريريآلية تقوم مديرة 

من أربع عشرة    ر مرشدًامن المدرسة بتنفيذ حلقات تدريبية ألربعة عش   سعد مع فريق اختصاصي 
تعتبر الضمانة لهذا الجيل    يقوموا بشرح أهمية شهادة التمريض لطالبهم والتي   مدرسة ثانوية آي

 آلية وتسعى  .  فوائد هذه المهنةالعام والطالب المحتملون   يدرك الرأي   ولكي   على وظيفة،للعثور
 قد استقبلت خمسين من كليةوتقول مديرتها إن ال .  آل سنة وطالبة ًاطالب   75   التمريض إلى اجتذاب

موضحة أن هذا    مطلع الشهر الماضي،   بدأ في   الذي   العام األآاديمي   الطالب الجدد حتى اآلن في
سعد إلى أن     وتلفت الدآتور هاير أبي . الفترة ذاتها قبل عامين   بالمئة منه في   31   الرقم أعلى بنسبة
وتمنح ممارسها حرية الحرآة وفرص توظيف عديدة    جواز سفر إلى العالم،    هيمهنة التمريض

إن طالب التمريض    وتقول أيضًا .  مكان من العالم   أي   ومرتبات تفوق المعّدل وإمكانية العمل في
:  هذه المهنة فتقولوتنّبه إلى أهمية  .  بعد   يجّف    امتحاناته النهائية لموحبُر   يجد عمًال   المتخرج حديثًا

  ". لتوّقف نظام العناية الصحية عن العمل   من الممرضين والممرضات،   إذا لم نتزّود بالعدد الكافي "
  . بيروت   الجامعة األميرآية في   من أقدم االختصاصات في   والمعلوم إن دراسة التمريض هي

  ،1867   العام   يف )  عى الكلية السورية االنجيليةيوم آانت تد  ( الجامعة   إنشاء آلية الطب في    وقد تم 
تلك    وفي .  الشرق األوسط    تمريض فيآليةأول    وهي   1905    العام    التمريض فيآليةت ئوأنش 

 برنامجها لبكالوريوس كليةبدأت ال   1936   العام   فيو .  سرير تابع للجامعة   الفترة شّيد مستشفى بمئتي
آانت    والتي   من آليات العلوم الطبية،   جزءًا   1978    حتى العامكلية الوقد بقيت .  التمريض   العلوم في
 التمريض إلى آليةذلك العام ُضمت    وفي .  مةالصيدلة والصحة العا   آلية الطب ومدرستي   تضم أيضًا

  فيما أغلقت مدرسة الصيدلة في   لمدرسة الصحة العامة،   أعطي   آلية العلوم الصحّية وهو االسم الذي
 آليةمديرة    وتروي .  لية الطب التمريض إلى آآليةّضمت    1982   العام   وفي    . 1977   العام 

ولكن الحرب  .  بالحروب   سعد إن القرن األول من عمر المدرسة آان حافًال   التمريض هدى هاير أبي
  العمل وساهم أساتذتها في    فيكليةستمرت الورغم الصعوبات ا .  للبنانية آانت األآثر تأثيرًااألهلية ا

 برنامجين جديدين إضافة كليةأطلقت ال   ،2004   العام   وفي .  دول الجوار   إنشاء برامج تمريض في 
   التمريض فييةآلوتقول إن  .  هنية وماجيستيرم بكالوريوس :  التمريض  الى البكالوريوس في

استمرت برامجها    العالم التي    التمريض القليلة فيآلياتمن    ت هيبيرو   الجامعة األميرآية في 
 اعتماد لجنة التعليم كليةنالت ال   2007   العام   فيو .  األآاديمية آل تلك الفترة الطويلة من دون توقف

 وبذلك أصبحت .  ة الجمعية األميرآية للتمريضالواليات المتحدة آما نالت عضوي   في   التمريضي
   والمعلوم أن شهادتي . األميرآية تنال اعتماد اللجنة والجمعية    تمريض خارج األراضيآليةأول 

والية    دائرة التربية في    مسّجلتين فيلكليةالتمريض اللتين تمنحهما ا   البكالوريوس والماجيستير في 
   . دراسية للطالب الكفوئينوتتوافر منح  .  نيويورك

  
 


