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 كلمة أمین عام المجلس التمر�ضي األردني  

إستقالل�ة مهنة التمر�ض على مستوى المنطقة و��مانًا  تبوأ األردن منذ عقود مضت تجر�ة ناجحة بتعز�ز 
من تجر�تنا التي تغري بنجاحها اآلخر�ن فإننا نطمح �أن �كون األردن قائد  
لمسیرة التعل�م والتطو�ر في مهنة التمر�ض ورائد التحول وُأنموذجا ُ�حتذى  

 .للمنطقة والعالم

بدهللا الثاني بن الحسین" لم  و�ما جاء في الورقة النقاش�ة السا�عة لجاللة الملك ع
�عد خاف�ًا على أحد أننا نع�ُش في عصر تسارعت خطاه، و�ننا لن نستط�ع أن 

ه  نواكب تحد�ات هذا العصر إال �أدواته المعرف�ة الجدیدة، وال أن نلبي احت�اجات
 . "إال بوسائلة التقن�ة الحدیثة

والبدء بتفعیل التصن�ف   اف اإلسترات�ج�ةلقد استمر المجلس خالل هذا العام �العمل على تحقیق األهد 
،  ، وامتحان مزاولة المهنةالتطور المهني المستمر  الى السعي، و الفني الموحد على المستوى الوطني

من قبل مر�ز  التعل�م�ه ضمن معاییر اإلعتماد من  �عقد األنشطةوالتعل�م المستمر حیث استمر المجلس 
 . )ANCCاألمر�كي (اإلعتماد واإلشهاد التمر�ضي 

نقا�ة  و الملك�ة  ةوزارة الصحة والخدمات الطب�واخص �الذ�ر وال �سعني هنا إال أن أشكر �افة الشر�اء 
، لكم من  ُأسرة المجلس الممثلة �الموظفین واللجان الممرضین والممرضات وجم�عة المستشف�ات الخاصة 

 المجلس �ل المح�ة والتقدیر. 
سیدتي صاح�ة السمو الملكي األمیرة منى الحسین المعظمة رئ�س المجلس التمر�ضي  لكي منا وختامًا،  

المتواصلة   ِك ومتا�عتِك ومساندتكِ لدعم�ل الشكر والتقدیر والعرفان  وراع�ة التمر�ض والق�الةاألردني 
كثر  �السعي للوصول إلى رؤ�تنا الطامحة في توفیر رعا�ة صح�ة أعهد نت واننالتحقیق أهداف المجلس، 

تطو�ر مهنة التمر�ض والق�الة وتعز�ز نظامنا الصحي في أردننا الحبیب تحت ظل  أمنًا وفعال�ة من خالل 
 سید البالد الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا و رعاه.

 

 أمین عام المجلس

 د. محمد یوسف صالح
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 نبذه عن المجلس 

إستقالل إداري ومالي ُتعنى بتنظ�م مهنة التمر�ض إن المجلس التمر�ضي األردني مؤسسة حكوم�ة ذات 

�صدور قانون مؤقت، ومن ثم صدور   2002في األردن. أنشىء المجلس التمر�ضي األردني في عام 

. یترأس المجلس سمو األمیرة منى الحسین المعظمة  2006) في عام 53القانون الدائم للمجلس رقم (

مثًال من المؤسسات الصح�ة والتعل�م�ة وممثلین عن  م 14و�ضم في عضو�ته �ل من األمین العام و 

، 2012المجتمع المحلي. إنضم المجلس إلى عمل�ة ه�كلة المؤسسات الحكوم�ة، وتمت ه�كلته في عام 

تال ذلك ق�ام المجلس �عمل�ة تحول جوهر�ة تضمنت مواءمة �افة أنظمته وتعل�ماته مع األنظمة 

 والتعل�مات الحكوم�ة. 

 

 

 

 

 أهداف المجلس

   المشار�ة في وضع اإلسترات�ج�ات الوطن�ة الصح�ة وفي تطبیق الخطط والبرامج الموضوعة
 .�المهنة وتنفیذهاالمتعلقة 

   تنم�ة الموارد ال�شر�ة في مجال التمر�ض لرفع مستوى األداء التمر�ضي �ما یتالءم مع
 .المستجدات العلم�ة والعمل�ة

  .دعم ال�حث العلمي لغا�ات االرتقاء �مستوى المهنة 

 
 
 

 

 
 

 
 

المجتمع  إلى تنمیة الخدمات التمریضیة في المملــكة بما یحقق حمایـة أفرادیھدف المجلس 
 رتقاء بصحتھم عن طریــق تنظیم مھنة التمریض وتطویرھــا علمیـا وعملیااإلو

 الرؤیا

 ً  الریادة في تنظیم مھنة التمریض والقبالة محلیاً واقلیمیا

 الرسالة
تعز�ز المهن�ة والمساءلة لدى الممرضین والممرضات والقابالت ضمن اطار علمي وعملي �كفاءة عال�ة 

والتزام �االخالق�ات المهن�ة وتطو�ر المعرفة التمر�ض�ة لدیهم من خالل ال�حث العلمي ورسم وتطبیق 

 الس�اسات التمر�ض�ة والق�ادة التشار��ة
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 المال�ة واإلدار�ة نجازات اإل

 :على النحو التالي 2018للعام  نجازات ضمن المحور اإلداري والمالياإلأهم كانت 

 التكنولوج�ا واألتمتة : تعز�ز استخدام 

 . �اللغتین العر��ة واإلنجلیز�ة الموقع اإللكتروني للمجلس  تصم�مإعادة  -

 اإلجتماعي من ف�س بوك وتو�تر.االستمرار بنشر اخ�ار المجلس على مواقع التواصل  -

 أرشفة الصادر والوارد -

 : الموارد ال�شر�ة  •

 .2019إعداد جدول تشكیالت الوظائف للعام   •

تعز�ز مشار�ة الفنیین في الم�ادرات الوطن�ة واإلقل�م�ة   •

 والعالم�ة.

عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل الداخل�ة التي من   •

 شأنها رفع �فا�ة الموظفین 

 

 تعز�ز �فاءة العمل�ات في المجلس : •

 .لمجلسا و إصدارات یتضمن �افة معلومات  والذياستحداث ر�ن المعرفة  −

اإلنتهاء من تدقیق حسا�ات المجلس �التعاون مع مؤسسة طالل  −

 . 2017-2015ابو غزالة لالعوام  

 .حصول المجلس على شهادة بیئة خال�ة من التدخین −

 

 المال�ة : •

 2021-2020والتأشیري لعامي  2019الموازنة التقدیر�ة لعام  إعداد  -

   2017،  2016، 2015اإلنتهاء من تدقیق حسا�ات لألعوام  -
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 اإلنجازات المهن�ة  

 ألنظمة والقوانین  ا

 نظام اإلختصاص والتصن�ف الفني  .1

دراسة نظام االختصاص بافة القطاعات الصح�ة والتعل�م�ة قامت اللجنة الوطن�ة والممثلة من � 

للخروج �مشروع نظام معدل �فضي الى امكان�ة تطب�قه على   2016لسنة  85والتصن�ف الفني رقم 

     .كافة القطاعات الصح�ة في االردن

 نظام ترخ�ص مزاولة مهنة التمر�ض والق�الة  .2

الممرضین والممرضات والقابالت القانون�ات وزارة الصحة األردن�ة شارك المجلس و�التعاون مع نقا�ة 

في وضع مسودة نظام ترخ�ص مزاولة مهنة التمر�ض والق�الة ل�صار إلى إقرارها ضمن الطرق  

 الرسم�ة

 تعل�مات التطو�ر المهني المستمر الوطن�ة   .3

ب نظام ترخ�ص  شارك المجلس في وضع تعل�مات التطو�ر المهني المستمر والتي ستصدر �موج 

وذلك من خالل اللجنة الوطن�ة للتطو�ر المهني   2018) لسنة  46مزاولة مهنة التمر�ض والق�الة رقم (

 المستمر التي یترأسها أمین عام المجلس الصحي العالي. 

 الق�الة ورعا�ة األمومة والطفل قانون  .4

ن والممرضات القانون�ات شارك المجلس �التعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص ونقا�ة الممرضی

والخدمات الطب�ة الملك�ة ومشروع تواصل لسعادة االسرة  في وضع مسودة تعدیالت قانون مهنة  

 . 1959) لسنة 7الق�الة ورعا�ة األمومة والطفل رقم (

 اإلختصاص 

قامت مدیر�ة االختصاص �البدء لتحضیر لكفا�ات امتحان مزاولة المهنة للممرضة القانون�ة من   −
خالل مراجعة �فا�ات الممرض العام الوطن�ة والعالم�ه و عقد ورشات عمل مع ذوي االختصاص في  

   .المهنة  وتوز�ع است�انات على ار�اب العمل في  المؤسسات الصح�ة
 . اإلنتهاء من وضع  امتحان الرعا�ة التلط�ف�ة −
   .عقد امتحانات االختصاص لكل من تمر�ض صحة المجتمع والرعا�ة التلط�ف�ة −
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تجهیز امتحان تمر�ض صحة  الكلى واالدارة والق�ادة في التمر�ض  وصحة االم وحدیثي الوالدة  −
 .لمستوى المختص 

 

 : اللجان الفرع�ة العتماد دبلومات التخصصات التمر�ض�ة

اإلنتهاء من موائمة الدبلومات المهن�ة لمستوى ممرض مختص للتخصصات التال�ة : صحة مرضى   −

الكلى، تمر�ض رعا�ة االم وحدیثي الوالدة، برنامج الق�ادة من اجل التغییر، تمر�ض الصحة النفس�ة  

 Nursingكما تم استحداث تخصصات تمر�ض الحاالت الحادة لل�الغین/ طواريء، القدم السكر�ة، -

informatics  ض�ط العدوى، و ادارة الجودة والبدء بوضع مجال الممارسة والكفا�ات التخصص�ة  ،

 لها.

 Freseniusمع خبراء من شر�ة �التعاون مع النقا�ة قامت مدیر مدیر�ة االختصاص �عقد لقاء  -

medical care  العالم    وهي شر�ة عالم�ة لغسیل الكلى تعنى �التطو�ر المهني لتمر�ض الكلى في

لمناقشة شروط منح اجازة مستو�ات االختصاص في التمر�ض و االطار الوطني للدورات التدر��ة  

 .    Pearson VUE  المتخصصه وامتحانات 

حیث تم تسل�م مشروع �حث �التعاون مع خبراء من الجامعات والمؤسسات الصح�ه في تخصص  

شهور مبن�ة على االطار الوطني للدورات التدر�ی�ة   9برنامج دورة تدر�ب�ة متخصصه  الكلى لبناء

المتخصصة و الكفا�ات التخصص�ه التمر�ض�ه الوطن�ة لتمر�ض صحة الكلى لیتم اعتماده لشر�تهم  

كبرنامج عالمي �فضي الختصاص تمر�ض صحة الكلى حیث س�كون اول تخصص مرت�ط ب  

SIMULATION  .   

 برنامج الق�اده من اجل التغییر الدولي 

عقد ورشة عمل تحضیر�ة لمنتسبي برنامج "الق�ادة من اجل التغییر" في ضوء 
تحضیرهم لالختصاص في مجال االدارة والق�ادة في التمر�ض یوم الخم�س 

ممرض وممرضة من �افة   18و�مشار�ة   2018/ 29/11الموافق 
 القطاعات الصح�ة. 
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 التصن�ف الفني  

تم موائمة االلقاب في التصن�ف الفني لكافة المستو�ات المهن�ه للممرضین والممرضات المتقدمین   −

  .) ممرض وممرضه 426من النقا�ة وعددهم (

تم موائمة االلقاب في التصن�ف الفني لكافة المستو�ات المهن�ه للممرضین والممرضات المتقدمین   −

 .) ممرض وممرضه 2254الملك�ة وعددهم (من الخدمات الطب�ة 

 

 "اآلن التمر�ض"و�طالق حملة منتدى الس�اسات الصح�ة 

یومي  "اإلستثمار في القوى العاملة في التمر�ض" تم عقد منتدى الس�اسات الصح�ة  تحت عنوان 

یوم التمر�ض اإلحتفال بوذلك ضمن  4/2018/ 17-18

الذي أتى تحت عنوان  األردني و�وم الصحة العالمي

إطالق حملة "التمر�ض "الصحة للجم�ع". شهد المنتدى 

اآلن" الوطن�ة وهي الحملة العالم�ة التي أطلقها المجلس 

�التعاون مع منظمة الصحة  ICNالعالمي للتمر�ض 

العالم�ة ، والتي تهدف إلى تحسین الخدمات الصح�ة عن  

أطلقت  ، �ما في المراكز الق�اد�ة وفي صنع القرارطر�ق تعز�ز مكانة الممرضین وتمكینهم وخاصة 

والتي تهدف   2021-2018سموها خالل اإلحتفال خطة عمل الصحة النفس�ة وتعاطي مواد اإلدمان 

إلى تطو�ر نظام الصحة النفس�ة وتر�ز على تطبیق إسترات�ج�ات إللغاء الوصمة المجتمع�ة المتعلقة  

 . �األمراض النفس�ة

حول والتي تمحورت  تین مستدیر  ودائرتین ورشات عمل  4 وعقد تضمن المنتدى جلسات نقاش�ة 

آل�ات تحسین عمل الممرضین وتعز�ز مشار�تهم في رسم الس�اسات الصح�ة، وتعز�ز جودة 

ممرض  320. شارك في المنتدى ةاییر الجودة في التعل�م والممارسالمعلومات الصح�ة، ومع

 .وممرضة من �افة القطاعات الصح�ة
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 التعل�م المستمر  

   :ANCCإستمر المجلس بتنفیذ نشاطات التعل�م المستمر والمعتمدة من 

  18/4/2018-17یومي  "اإلستثمار في القوى العاملة في التمر�ض" منتدى الس�اسات الصح�ة  .1

 ممرض   320وشارك ف�ه

أدوار التمر�ض قي تعز�ز وعي الممرضین حول " ورشة عمل .2
  25�مشار�ة   2018/ 32/4" یوم رسم الس�اسات الصح�ة

 ممرض 

  14/4/2018-12خالل الفترة " 2 التصلب اللو�حي"دورة  .3
  9�التعاون مع اكاد�م�ة العلوم الح�ات�ة / الكو�ت شارك فیها 

   من دولة الكو�ت الشقیق ممرضین

  2018/ 8 /15-1مدى خمسة أ�ام خالل الفترة " عقدت على العنا�ة �األم وحدیثي الوالدة"دورة  .4
 . األردن /مؤسسة الكار�تاس منممرضات  9شارك فیها و 

أ�ام   5وعقدت على مدى  �التعاون مع مر�ز الحسین للسرطان Nurse Educator Course""دورة  .5
 ممرض  14شارك فیها  8/2018/ 12-12خالل الفترة  

دورة "تمر�ض العنا�ة الحثیثة" في الكو�ت �التعاون مع اكاد�م�ة العلوم الح�ات�ة وعقدت خالل الفترة   .6
 من دولة الكو�ت الشقیق ممرض  20، وشارك فیها  9/2018/ 16-20

�التعاون مع الجمع�ة االردن�ة لرعا�ة مصابي  أطلق المجلس حیث : السر�ر�ة الیوم العلمي للتقرحات  .7

المزمنة والتقرحات و�دعم من مستودع ادو�ة قعوار الجروح 
�اطالق م�ادرة الحد من التقرحات السر�ر�ة الحملة الثان�ة  

 Best Practices for Prevention of Pressure) :�عنوان

Injuries)یوم   ، وذلك من خالل عقد یوم علمي

تضمن ورشات تدر�ب�ة متخصصة   2018/ 11/ 21
الكوادر التمر�ض�ة من مختلف القطاعات ن م 89�مشار�ة 
 . الصح�ة

بهدف تحضیرهم المتحان   "الق�ادة من اجل التغییر"لخر�جي برنامج دورة "اإلدارة والق�ادة"  .8
 ممرض  18و�مشار�ة  29/11/2018اإلختصاص یوم  
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 المشار�ع 

 الصحة النفس�ة   مشروع −
-2018تنفیذا للخطة الوطن�ة للصحة النفس�ة 

، واستكماًال لمشار�ع تعز�ز الصحة النفس�ة  2021
التي عقدها المجلس �التعاون مع وزارة الصحة و�دعم  
من منظمة الصحة العالم�ة، بدء المجلس �عقد 
مشروع تعز�ز المراكز المجتمع�ة الشاملة للصحة 

�هدف المشروع إلى  و  ،النفس�ة في الرعا�ة الثانو�ة
من  في وزارة الصحة تعز�ز خدمات الصحة النفس�ة 

خالل تطو�ر وتأس�س أر�عة مراكز مجتمع�ة شاملة للصحة النفس�ة �اإلضافة إلى قسم داخلي للصحة 
 اء على منهج�ة الفر�ق الصحي المتكامل.ن العاملین ب، وتدر�ب النفس�ة في مستشفى عام

 

 التعاون مع المجلس التمر�ضي الروماني   −
من وزارة  ابتعاث ممرضین  تم اإلتفاق علىتفعیًال التفاق�ة التعاون مع المجلس التمر�ضي الروماني 

. تم عقد مقابالت الخت�ار الممرضین  إلى رومان�افي دورات قصیرة في مجال اإلسعاف والطوارئ الصحة 
   2019  عام  ممرضین من مستشفى ال�شیر في بدا�ة 7وسیتم إرسال الدفعة االولى وهي 

 
 التطو�ر المهني التمر�ضي المستمر  

تجدید شارك المجلس في أعمال اللجنة الوطن�ة للتطو�ر المهني المستمر والمشكلة �موجب نظام  −
، حیث تم وضع مسودة تعل�مات   2018) لسنة  46ترخ�ص العاملین في المهن الصح�ة رقم (

 التطو�ر المهني المستمر.

ورشات عمل للتعر�ف بنظام تجدید ترخ�ص العاملین في المهن الصح�ة رقم    4المجلس  عقد كما  −
، استهدفت هذه الورشات الق�ادات التمر�ض�ة  2018/ 10/  25-22خالل الفترة   2018) لسنة 46(

 في الجامعات والمؤسسات الصح�ة ومسؤولي التعل�م المستمر من الممرضین. 
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 تمر�ض والق�الة  متا�عة وتقی�م اإلسترات�ج�ة الوطن�ة لل
  شكل المجلس لجنة إشراف�ة من أعضاء من المجلس التنفیذي لإلشراف على تنفیذ خطة المتا�عة والتقی�م، 

 و تحدید المؤشرات ذات األولو�ة.  مراجعة مؤشرات األداء لإلسترات�ج�ةیث تمت ح

 

  الدراسات والس�اسات

إستثناء طل�ة التجسیر من س�اسة تحدید نسب  تم رفع �تاب إلى وزارة التعل�م العالي متضمن طلب  −
 .ذ�ور في �ل�ات التمر�ض وقد وافقت وزارة التعل�م العالي على ذلك 30إناث / 70القبول 

  الجامعات  في التمر�ض  طل�ة قبول نس�ة لتحدید  الحال�ة  تم تشكیل فر�ق �حث لدراسة أثر الس�اسة  −

 .)ذ�ور% 30  - إناث % 70( اإلجتماعي للنوع وفقا األردن�ة
انتهى المجلس من دراسة لمنظمة الصحة العالم�ة حول تعز�ز الرعا�ة الصح�ة األول�ة من خالل   −

تحدید التحد�ات التي تواجه الرعا�ة الصح�ة األول�ة و مقدمیها و تقد�م مقترح لرفع مستوى الرعا�ة  
 الصح�ة األول�ة على الصعید الوطني. 

�افة الجامعات االردن�ة الرسم�ة �إلزام وذلك  2018-9-20بتار�خ  رهالعالي قراصدر مجلس التعل�م أِ  −
والخاصة اخذ موافقة المجلس التمر�ضي االردني في الكفا�ات والشروط التي تحققها الدورات التدر�ب�ة  

 في مجال (التمر�ض والق�الة) قبل التقدم للحصول على موافقة وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي 
من اجل خلق مرجع�ة موحدة توحد المفاه�م والمعاییر واالسس الالزمة للتطو�ر   على تلك الدورات 

 .المهني لمهنتي للتمر�ض والق�الة
 

 الشراكة والتعاون 

 �ل�ات التمر�ض ومدراء التمر�ض   عمداءمنتدى  −

ومدراء التمر�ض في  منتدى عمداء �ل�ات التمر�ض تم عقد 

وقد ناقش  28/8/2018الموافق  الثالثاء یوم المستشف�ات 

تم  وقد المنتدى اخر المستجدات في خطط وتوجهات المجلس 

حول متا�عة تقی�م االسترات�ج�ة  الخروج �عدد من التوص�ات 

الوطن�ة للتمر�ض و الق�الة و دبلومات التمر�ض التخصصي  

 . الجامعات االردن�ةو س�اسة قبول طل�ة التمر�ض في 

 



 

14 

یوم  �و�نز الند للتكنولوج�ا/ استرال�ا ستقبل المجلس وفد جامعة ا −
حیث تم ال�حث في سبل التعاون مع جامعة  ، 2018/ 11/ 19

 كو�نزالند في مجاالت ال�حث واالختصاص في التمر�ض 
قام المجلس التمر�ضي االردني و �التعاون مع وزارة الصحة  −

,ومشروع تواصل لسعادة االسرة الممول من الو�الة االمر�ك�ة  

للتنم�ة الدول�ة �عقد االجتماع التشاوري لمراجعة التعدیالت 
المقترحة على قانون مهنة الق�الة ورعا�ة االمومة والطفل 

نقا�ة   م، �حضور قابالت من1959) لسنة 7رقم (
الممرضین الممرضات والقابالت القانون�ات ووزارة الصحة 
والخدمات الطب�ة الملك�ة والقطاع الخاص واعضاء هیئة  
التدر�س من �ل�ات المجتمع و الجامعات الحكوم�ة  

 والخاصة . 
تعرف لللمجلس ل Hacettepe University زار وفد من جامعة −

یوم  التمر�ض في االردنعلى تجر�ة المجلس في تنظ�م مهنة 

 2018/ 12/ 11الثالثاء الموافق 

  6/2018/ 24لمجلس بتار�خ لالسفیر الروماني في االردن ز�ارة  −
و�حث سبل التعاون بین المجلس وجمع�ة التمر�ض الرومان�ة وتعز�ز و تفعیل  
مذ�رة التفاهم مع المجلس بهدف ت�ادل الخبرات واالرتقاء �مهنة التمر�ض �ما  

 . لمجتمع�خدم صحة ا
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     الوطن�ة المناس�ات و اإلحتفاالت الرسم�ة 

 یوم التغییر  
 

 

شارك المجلس التمر�ضي األردني بنشاطات المؤسسات الصح�ة في  

   HCAC یوم التغییر الذي ینظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصح�ة

وقد شملت ز�ارات المجلس  ، 2018/ 28/11یوم االر�عاء الموافق 

التمر�ضي األردني �ل من الخدمات الطب�ة الملك�ة ومستشفى  

الجامعة األردن�ة والمستشفى التخصصي، وتأتي هذه المشار�ة 

لجهود تحسین الجودة و  ضمن دعم المجلس التمر�ضي األردني 

 .ن�ةالمؤسسات الصح�ة األرد سالمة المرضى في 

 
 

   دور المجلس  مهام و المحاضرات التوع�ة ل

في �ل�ة االمیرة سلمى   26/3/2018یوم االثنین الموافق توع�ة لدور ومهام المجلس محاضرة  عقدت  −
 . بنت عبد هللا للتمر�ض 

 
العضاء هیئة   14/3/2018یوم االر�عاء الموافق  ومهام المجلس توع�ة لدور محاضرة عقدت  −

 . التدر�س وطل�ة الدراسات العل�ا في �ل�ة التمر�ض في جامعة العلوم التطب�ق�ة 
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التقى أمین عام المجلس الد�تور محمد �الكوادر التمر�ض�ة في   −
-11-22مستشفى األمیر حسین بن عبد هللا/ال�قعة یوم الخم�س 

والتر�یز على  تضمن اللقاء التعر�ف �أدوار المجلس  2018
إعتماد متطل�ات التطو�ر المهني المستمر للممرضین لغا�ات  

 .تجدید ترخ�ص مزاولة المهنة 
 

 
   و�قل�م�ة وعالم�ة  وطن�ةنشاطات 

 مشار�ات صاح�ة السمو الملكي االمیرة منى الحسین ( رئ�س المجلس التمر�ضي) 
اطار اهتمام سموها �العمل على دعم وتطو�ر مهنة   ضمن −

التمر�ض والق�الة والدفاع عنها وتهیئة �افة الظروف 

المناس�ة لتمكین منتسبیها من اداء واج�اتهم ب�سر وسهولة 

لمساعدة متلقي الخدمة الصح�ة وتخف�ف معاناتهم والحفاظ  

على �رامتهم عقدت سموها اجتماعا مع نقیب الممرضین  

تم   9/2018/ 19ات والقابالت القانون�ات بتار�خ والممرض

لظروف خالل االجتماع مناقشة عدد من المواض�ع شملت معاناة الكوادر التمر�ض�ة في المملكة وا

 .المع�ش�ة لهم وطرق تحسینها

افتتحت صاح�ة السمو الملكي االمیرة منى الحسین المعظمة المؤتمر   −

ایلول   27-25 -االقل�مي االول لالتحاد الدولي للتمر�ض ابو ظبي

. و�اتي هذا المؤتمر الدولي تحت عنوان " الممرضین: صوت  2018

ضمان الوصول الى الرعا�ة الصح�ة من خالل الق�ادة  -ق�ادي

ر�ة" وأق�م هذا المؤتمر الدولي �ق�ادة  واالبتكار والممارسات المشت

 االتحاد الدولي للتمر�ض 

صاح�ة السمو الملكي االمیرة منى الحسین المعظمه راع�ة التمر�ض رعت  −
اقل�م شرق المتوسط ورئ�س المجلس  -والق�الة في منظمة الصحة العالم�ة 
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 ٢٠١٨یلول ا  ٨-٦المؤتمر الدولي االقل�مي االول للمجلس الدولي للق�الة في دبي 
 و  WHOو  ICNلـ  Triad Meetingالجتماع الثالثياصاح�ة السمو الملكي األمیرة منى رعت  −

ICM   .في جن�ف ، سو�سرا 
-9 والذي عقد خالل الفترةالمؤتمر الدولي الثاني لنقا�ة لبنان للتمر�ض  مشار�ة المجلس −

عالمي واقل�مي متمیز الكثر من  ، �التعاون مع المجلس العالمي للتمر�ض �حضور 5/2018/ 11

 . شخص  ٧٠٠

 (Nursing Now ) الحملة العالم�ة التمر�ض االن −
ي حملة  ف صاح�ة السمو الملكي األمیرة منىشارك المجلس ممثًال برئ�سه 

  2/2018/ 27جن�ف   أطلقت في التي  (Nursing Now ) التمر�ض اآلن 
االستثمار في التعل�م التمر�ضي الهادف الى تحسین البیئة   والتي تهدف إلى 

التعل�م�ة للتمر�ض وز�اده فرص التطور المهني للممرضین والقابالت التي  

ز�ادة  و  ،تنعكس ا�جا�ا على تحسین الوضع الوظ�في للعاملین في المهنة
ز�ادة و ، وتحسین نشر الممارسات التمر�ض�ة المبن�ة على االبداع واالبتكار

أثیر الممرضات والقابالت في صنع القرارات والس�اسات الصح�ة العالم�ة  ت
تمكین الممرضین والقابالت من تقلد المناصب الق�اد�ة واالدار�ة  و ، والوطن�ة

المز�د من االدلة لصانعي الس�اسات والقرارات حول: ، و على جم�ع المستو�ات 
 . �مكن أن �كون للتمر�ض تأثیر أكبرك�ف 

 
   و�قل�م�ة وعالم�ة  وطن�ةنشاطات 

الملتقى الثالث للحما�ة االجتماع�ة في األردن: "نحو منظومة رعا�ة صح�ة شاملة"  المشار�ة في  −
 . 2018/ 11/  27والذي عقد یوم الثالثاء الموافق 

مدیر�ة  في التمر�ض اآلن تحت شعار "التخصص�ة خدمة تفعیل تمتین" المشار�ة في إطالق حملة  −
   2018/ 10/ 4بتار�خ التمر�ض والمهن الطب�ة المساندة في الخدمات الطب�ة الملك�ة 

 .   21/9/2018  في وزارة الصحة  "Nursing Now"التمر�ض اآلن المشار�ة في إطالق حملة  −
و�الشراكة  مجاني لمرضى القدم السكري والجروح المزمنة ومقدمي الرعا�ة ال طبي الیوم دعم المجلس ال −

الجمع�ة االردن�ة لرعا�ة مصابي الجروح والتقرحات المزمنة ومستشفى الجامعة االردن�ة في قسم  مع
الموافق  ع�ادات الجراحة، یوم السبت 

مشار�ة مجموعة من  � 8/2018/ 11
 .األط�اء من مختلف التخصصات 
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إفتتاح مبنى �ل�ة األمیرة عائشة بنت الحسین للتمر�ض والعلوم الصح�ة في  حفل ي المشار�ة ف −
 ،  8/2018/ 12 یوم االحد الموافقجامعة الحسین بن طالل 

في الملتقى الطالبي السادس لطل�ة �ل�ات التمر�ض االردن�ة في  المشار�ة  −
 2018/ 12/4جامعة الز�تونة االردن�ة " تحفیز ابداعاتكم 

الیوم العلمي العاشر لكل�ة التمر�ض في جامعة مؤته "  في المشار�ة  −
 4/2018/ 12ة" ال�ات ، الواقع، الفرص المستقبل�التمر�ض السر�ري: المث

ق یوم الخر�ج في جامعة عمان االهل�ة الخم�س المواف فيالمشار�ة  −
8/3 /2018 

 

 2018الدورة السادسة من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق األوسط  مشار�ة المجلس في −
(ICJR ME)  في دبي والذي �سلط الضوء على تطورات
،  3/2018/ 24-22والذي عقد خالل الفترة  طب العظام 
ورقتي عمل حول المستجدات العلم�ة لتحسین  وتم عرض 

 فاصلشفاء الجروح للمرضى المعرضین إلصا�ات العظام والم
 

 
 نا للعام المقبل ... تطلعات

، وسنر�ز  لتحقیق استرات�جیته عملهس�مضي قدمًا في  ، فإن المجلس التمر�ضي األردنيختامًا لهذا التقر�ر

 على تحقیق ما یلي:  خالل العام المقبل  

 الوطن�ة الم�ادرات  في المشار�ة تعز�زمن خالل  المهنة وتنظ�م ق�ادة في المجلس ودور ر�ادة إبراز −

 والعالم�ة  واإلقل�م�ة

 عقد المنتدى التمر�ضي الثاني  −

 ل نظام االختصاص والتصن�ف الفني  تعدیمتا�عة  −

 متا�عة صدور نظام مزاولة المهنة والتحضیر المتحان مزاولة مهنة التمر�ض   −

ووضع األسس والمعاییر للتطو�ر المهني المستمر  متا�عة التعل�مات الوطن�ة للتطو�ر المهني المستمر  −

 لمهنة التمر�ض والق�الة  

 البدء بتجهیز مختبر المحاكاة  −
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 شمول التصن�ف الفني لجم�ع الممرضین والممرضات والقابالت القانون�ات.  −

   مجتمع�ة شاملة للصحة النفس�ةتعز�ز خدمات الصحة النفس�ة وتأس�س أر�عة مراكز  −

 .ياإلقل�م  وتوى الوطني منح جوائز االمیرة منى على المس −
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