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 *مشنلة البسث * 

 ما دور لشم النلَ الطواؼّة بمدمػ هاضر الطبُ فُ رؼاِة مرعَ الفشو النلٍي ؟

صئلة الفرؼّة * 
أ
 *ال

 الطواؼّة بدمػ هاضر الطبُ ؟ما خطة الؽمو بكشم النلَ 1.

لّة التؽامو مػ مرعَ الفشو النلٍي من وذٌة هغر الؽاملّن بالكشم؟2.
 
 ما ا

م؟3. لّة التؽامو مػ مرعَ الفشو النلٍي من وذٌة هغًر
 
 ما ا

 ما صبو الرتكاء بدور لشم النلَ الطواؼّة فُ رؼاِة مرعَ الفشو النلٍي؟ 4.



ًداف البسث *   *اأ

. الطواؼّة بدمػ هاضر الطبُالتؽرف إلَ خطة الؽمو بكشم النلَ 1.

لّة التؽامو مػ مرعَ الفشو النلٍي من وذٌة هغر الؽاملّن بالكشم2.
 
. التؽرف إلَ ا

م3. لّة التؽامو مػ مرعَ الفشو النلٍي من وذٌة هغًر
 
. التؽرف إلَ ا

.  اصتكطاء صبو الرتكاء بدور لشم النلَ الطواؼّة فُ رؼاِة مرعَ الفشو النلٍي4.



ًمّة البسث *   *اأ

 الفشو مرعَ رؼاِة فُ الطواؼّة النلَ لشم دور  إلَ التؽرف خالل من الطسّة المؽرفّة للمن تبة تغّف لد1.

 .بي الرتكاء وصبو النلٍي

 مرعَ رؼاِة فُ الطواؼّة النلَ لشم دور  إلَ التؽرف تداى اهطالق هكطة وتنٍن للبازحّن الطرِق تمٌد لد2.

خرى  ومشتشفّات بمدمؽات النلٍي الفشو  .اأ

 ولكاءات وهدوات ؼمو ورشات وتوفّذ إؼداد ؼلَ الؽمو خالل من وذلم الطواؼّة، النلَ لشم ِشتفّد لد3.

م لتٍعّر للؽاملّن؛ تدرِبّة  .مواصبة طبّة بطرِكة ورؼاِتٌم النلٍي الفشو مرعَ مػ التؽامو فُ دوًر

لشام تٍؼّة خالل من الفلشطّوّة الطسة وزارة فُ الخبراء ِشتفّد لد4.  المدمؽات فُ الطواؼّة النلَ اأ

لّة الطبّة والمشتشفّات
 
صالّب وتزوِدًم النلٍي الفشو مرعَ رؼاِة با

أ
 زٍل المؽاضرة والخبرات السدِحة بال

 .ذلم



 *مططلسات الدراصة * 

طباء من الكشم فُ الؽاملٍن :الطواؼّة النلَ لشم1.
أ
ذٌزة بتسغّر ِكٍمٍن زّث التمرِظ وطالم ال

أ
 واصتكبال ال

 .ٍِمّا المرعَ

ِام، جالجة مدار ؼلَ الؽالج ِتلكٍن الذِن ًم :النلٍي الفشو مرع2َ.
 الغشّو وِتم الٍّم، فُ صاؼات (4-3) بمؽدل اأ

.الطبُ هاضر بمدمػ الطواؼّة النلَ لشم فُ



 *موٌدّة البسث * 

دوات البسث *   *اأ

 الموٌخ الٍضفُ التسلّلُ

صئلة وإؼداد المكابالت اصتخدام تم
أ
طباء) الطواؼّة النلَ لشم فُ بالؽاملّن الخاضة ال

أ
 واذتمػ ،(التمرِظ طالم-ال

صئلة إؼداد فُ وشارك للؽلٍم البسحُ الفرِق
أ
 البسث ؼلَ المشرف المؽلم مػ ال



 *زدود الدراصة * 

 الفشو مرعَ رؼاِة فُ الطبُ هاضر بمدمػ الطواؼّة النلَ لشم دور  ؼلَ التالُ البسث ِكتطر :المٍعٍؼُ السد1.

 .النلٍي

 .ٍِهس خان مسافغة فُ الطبُ هاضر بمدمػ الطواؼّة النلَ لشم ؼلَ البسث ِكتطر :المناهُ السد2.

 .م2016-ً 1437 الحاهُ الدراصُ الفطو فُ البسث تطبّق تم :الزماهُ السد3.



 :مدتمػ وؼّوة البسث * 

طباء وؼددًم : مدتمػ البسث
أ
طباء وطالم التمرِظ ( 4)ذمّػ الؽاملّن فُ لشم النلَ الطواؼّة من طالم ال

اأ

إلزطائّات لشم النلَ الطواؼّة بمدمػ مرِغا وفكا ( 110)، وذمّػ مرعَ الفشو النلٍي وؼددًم (12)وؼددًم 

.   هاضر الطبُ

 من المرعَ( 6)طبّب، ممرض، و: تم اختّار الؽّوة بطرِكة لطدِة ؼلَ الوسٍ التالُ: ؼّوة البسث



 *الوتائخ * 

ول الذي ِوص ؼلَإذابة الشؤال ( اأ 
أ
 " ما خطة الؽمو بكشم النلَ الطواؼّة بدمػ هاضر الطبُ؟ ": ال

 مؽرفة إلَ ذلم البسحُ الفرِق وِؽزو  المرِظ، زالة ؼلَ ِوؽنس مما المرعَ مػ الكشم ِوفذًا إذرائّة خطٍات وذٍد
طباء

أ
م التمرِظ وطالم ال  الطواؼّة النلَ لشم فُ المتبؽة الخطة خالل من المرعَ رؼاِة فُ بدوًر

لّة ما " :ؼلَ ِوص الذي الحاهُ الشؤال إذابة (ب
 
 بالكشم؟ الؽاملّن هغر وذٌة من النلٍي الفشو مرعَ مػ التؽامو ا

طباء طالم من الكشم فُ للؽاملّن فؽال دور  عٌٍر 
أ
 مػ والتؽامو ٍِمّا المرعَ اصتكبال خالل من والتمرِظ ال

 والشؽٍر  لٌم المواصبة البّئة وتٍفّر للمرعَ الوفشّة الرازة ؼلَ بدورى ِؤجر مما الوغّفة، بالبّئة المرتبطة الزتّاطات
هّوة، بالرعا

أ
خطائُ اذتماؼُ مرشد وذٍد لؽدم المرعَ مػ التؽامو تدهُ البسحُ الفرِق ولزظ والطما  ول تغذِة، واأ

دوِة إل للمرعَ الدواء تٍفّر ِتم
أ
  زالة ؼلَ بالشلبّة ِوؽنس مما للمرعَ، تٍؼّة برامخ تٍذد ل لٌم، البشّطة ال

  .المرعَ



لّة ما " :ؼلَ ِوص الذي الحالث الشؤال إذابة
 
هفشٌم؟ المرعَ هغر وذٌة من النلٍي الفشو مرعَ مػ التؽامو ا  اأ

طباء طالم من الكشم فُ للؽاملّن الفؽال الدور  عٌٍر 
أ
 مػ والتؽامو ٍِمّا المرعَ اصتكبال خالل من والتمرِظ ال

 والشؽٍر  لٌم المواصبة البّئة وتٍفّر للمرعَ الوفشّة الرازة ؼلَ بدورى ِؤجر مما الوغّفة، بالبّئة المرتبطة الزتّاطات
هّوة، بالرعا

أ
خطائُ اذتماؼُ مرشد وذٍد لؽدم المرعَ مػ التؽامو تدهُ البسحُ الفرِق ولزظ والطما  ول تغذِة، واأ

دوِة إل للمرعَ الدواء تٍفّر ِتم
أ
 .المرعَ ؼلَ جموٌا لرتفاع ؼبائ تمحو وًُ لٌم، البشّطة ال

 النلٍي؟ الفشو مرعَ رؼاِة فُ الطواؼّة النلَ لشم بدور  الرتكاء صبو ما" :ؼلَ ِوص الذي الرابػ الشؤال إذابة

ًمّة ؼلَ البسحُ الفرِق ِؤهد  ومواصبي ضسّسة بطرِكة النلٍي الفشو مرعَ رؼاِة فُ الطواؼّة النلَ لشم بدور  الرتكاء اأ
.الطسّة ولسالتٌم لٌم

 *تابػ الوتائخ * 



 *تٍضّات البسث * 

خطائُ تٍفّر بغرورة الفلشطّوّة الطسة وزارة ؼلَ الكائمّن دؼٍة1.  مرعَ زالة لمتابؽة اذتماؼُ ومرشد تغذِة اأ

 .النلٍي الفشو

 .للمرعَ الطسّة للسالة المشتمرة المتابؽة ؼلَ الطواؼّة النلَ لشم فُ الؽاملّن تدرِب2.

دوِة وشرهات الفلشطّوّة الطسة وزارة بّن التوشّق3.
أ
دوِة لتٍفّر ال

أ
  .النلٍي الفشو لمرعَ والغرورِة المواصبة ال

 لرؼاِة السدِحة التحكّفّة البرامخ ؼلَ الطواؼّة النلَ لشم فُ الؽاملّن لتدرِب ؼمو وورشات دورات وتوفّذ إؼداد4.

  .النلٍي الفشو مرعَ


