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 (NORWAC) بتمويل من مؤسسة المساعدات النرويجية

 يوم علمي بقسم القبالة القانونية حول البحوث التطبيقية وأثرها في مجال القبالة
 

2017، فبراير  
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 الجامعة يف القانونية القبالة لقسم العلمي اليوم في شاركوا ومختصون أكاديميون أجمع
 التالمجا في العاملين بين كثقافة واستخدامه العلمي البحث أهمية على اإلسالمية
 ديثة،الح الصحية لألنظمة مكمال   جزءا   الصحية البحوث واعتبروا المختلفة، الصحية
 متغيراتال مع التكيف إلى باإلضافة للمهنة العملية الممارسة صياغة بضرورة وطالبوا
 كونه ارستهاومم القبالة يمتعل بين التالحم أهمية على وأكدوا العملية، البيئة في الطارئة
 عالية. جودة ذات صحية رعاية إلعطاء الزاوية حجر يمثل

 
 الذي بالة"الق مجال في وأثرها التطبيقية "البحوث العلمي: اليوم فعاليات خالل ذلك جاء
 مؤسسة نم بتمويل اإلسالمية بالجامعة التمريض كلية في القانونية القبالة قسم نظمه

 اتالمؤتمر  قاعة في العلمي اليوم فعاليات وانعقدت ،(NORWAC) النرويجية المساعدات
 وضع عادل الدكتور األستاذ من: كل بحضور الدراسية للقاعات طيبة مبنى في العامة

 العلمية لجنةال رئيس التمريض، كلية عميد-الجيش يوسف والدكتور الجامعة، رئيس– اهلل
 اللجنة رئيس القانونية، القبالة قسم رئيس-يالبحر  عريفة والدكتورة العلمي، لليوم

 جمعو  الصحة، وزارة عن وممثلون الجامعة، في الكليات ممثلي من ولفيف التحضيرية،
 بالكلية. والطلبة التدريس هيئة أعضاء من
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ض بطالب وطالبات قسمي التمري لقاءات ترحيبيةبالتعاون مع النادي التمريضي نظمت عمادة كلية التمريض و 
بهم  رّحبو فيها الطلبة ببدء العام الجامعي الجديد  هّنأللدكتور/ الجيش قد تخلل اللقاء كلمة و  الجدد، والقبالة القانونية

من  جياال  أخّرجت  ن الكليات العريقة في الجامعة التي، مشيرا  إلى أن كلية التمريض مفي رحاب كلية التمريض
ة لكافة ن في تقديم الخدمات الصحيويشاركو  المنتشرين في كافة أقطار سوق العمل الصحي،الممرضين والممرضات 

 شرائح المجتمع. 

 

 بالطلبة الجدد ةترحيبي ءاتعمادة كلية التمريض تنظم لقا

 اإلسالمية الجامعة طالب مجلس -التمريضي النادي
صحيا    تثقيفيا   أسبوعا   ينظمان التمريض وكلية  

عاليات فافتتح عميد كلية التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة 
 بةلطل " كن ممرضا  ألسرتك"  أسبوع التثقيف الصحي

الجامعة والعاملين فيها، والذي ُيعقد بالتعاون مع النادي 
يأتي هذا اليوم تحت عنوان : و  ،الطالبالتمريضي ومجلس 

حتى  هومن المقرر أن تستمر فعاليات " كن ممرضا  ألسرتك"
م، في ساحات وأروقة 23/11/2016يوم األربعاء الموافق 

الحرم الجامعي، وضمن خطة متكاملة من األنشطة المتنوعة 
 وذات الفائدة الصحية الثمينة. 
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 لجامعةبا التمريض كلية في الثاني المستوى طلبة من وطالبة طالب( 200) أدى
 قطاع تشفياتمس في للتدريب ذلك بعد يؤهلهم بما التمريضية المهنة قسم اإلسالمية

 قاعاتلل اللحيدان بمبنى العامة المؤتمرات قاعة في القسم أداء لقاء وانعقد،  غزة
 عبد روالدكتو  التمريض، كلية عميد -الجيش يوسف الدكتور بحضور الدراسية
 العملي، التدريب قسم رئيس -الشاعر أحمد والدكتور العميد، نائب -رضوان الكريم

 -العزيز عبد سونمي والدكتورة القانونية، القبالة قسم ـرئيس -البحري عريفة والدكتورة
 .بالكلية الثاني المستوى وطلبة التمريض، بكلية التدريس هيئة عضو

 لمستوىا طلبة عاتق على الملقاة المسؤولية عن الجيش الدكتور تحدث جانبه، من
 األمانةو  إليهم، توكل التي بالمهام االلتزام من التمريضي القسم أداء بعد الثاني

 التدريب فترة أثناء العمل في واإلخالص

 

 التفاصيل:

ابة بالتعاون مع نقنظم قسم القبالة بكلية التمريض 
فسير تيوما  تدريبيا  بعنوان: "التمريض الفلسطينية 

"، وأقيم اليوم CTG وقراءة تخطيط نبض الجنين 
 يداناللحبمبنى  قاعة المؤتمرات العامةالتدريبي في 

صبيحة يوم السبت الموافق  -للقاعات الدراسية
 الدكتورة/ عريفة البحري بحضورم و 01/10/2016
ممثل  –ضحى عوض/  ة، واألستاذرئيس قسم القبالة –

به فرج هواألستاذة/ ، عن نقابة التمريض الفلسطينية
 ،المنتدبة من طرف نقابة التمريضالدورة مدربة  – اهلل

 وجمع من طالبات قسم القبالة.

 

ماهية نبض الجنين، وتحدثت عن آلية هبه فرج اهلل، / ، تناولت األستاذة جانبهامن  
التعامل مع جهاز تخطيط نبض الجنين، وكيفية اتباع بروتوكوالت التدخل التمريضي 

تح وفُ  ،من التخطيط وآلية تفسيرها نماذجعدة م المتبع عالميا ، واستعرضت حسب النظا
باب النقاش والتدريب العملي للطالبات على بعض  نماذج تخطيط نبض الجنين، وفي 
نهاية الفعالية، منحت نقابة التمريض الفلسطينة شهادات معتمدة للطالبات المشاركات في 

 التدريب. 

ريضي استعدادا  لبدء المستوى الثاني يؤدون الَقَسم التمطلبة 
 رحلة التدريب العملي داخل المرافق الصحية

 :متكامل تدريبي برنامج ضمن

 دريبيا  ت يوما   ينظم التمريض بكلية القبالة قسم
 نبض تخطيط وتفسير قراءة حول للطالبات

 الجنين
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 األمريكية المتحدة الواليات في أوريغون جامعة مع بالتعاون

 البحث حول علمية محاضرة تعقد التمريض كلية
 الكيفي الصحي

معة رئيس الجا –الدكتور/ عادل عوض اهلل  األستاذ وقع
بين كلية  اتفاقية توأمة وتعاون أكاديمي مشترك 

مينهو"  -Minho   "جامعة التمريض في الجامعة و
 في جمهورية البرتغال. 

وتنص هذه االتفاقية على تعزيز التعاون والتبادل 
امج ة لبر األكاديمي، و تدريس بعض المساقات المطروح

، كما ينفي الجامعت التمريض تيالدراسات العليا في كلي
تتناول تبادل األكاديميين لغرض البحث العلمي 

 واكتساب الخبرات.

في إطار استعداد كلية التمريض وتأتي هذه االتفاقية 
لطرح برنامج ماجستير تمريض الرعاية الحثيثة، الذي 
سُيعقد بالتعاون مع طاقم من األكاديميين والخبراء من 
جامعة مينهو البرتغالية، وكادر أكاديمي على قدٍر عاٍل 

 من الخبرة من العاملين في الكلية. 

 

بعنوان " نظمت عمادة كلية التمريض محاضرة علمية 
البحث الصحي الكيفي"  صباح اليوم األربعاء الموافق 

م في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى 16/11/2016
د من جامعة لاميغان فيتزغير  اللحيدان،  قدمتها  الدكتورة/ 

لمتحدة األمريكية، في تعاوٍن هو أوريغون بالواليات ا
مع إحدى الجامعات  لكلية التمريض األول من نوعه

 ريكية. األم

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من البحث غير 
متعارف عليه بين الباحثين والباحثات من أبناء 
الجامعات الفلسطينية، وهناك قصور في المعرفة الكافية 
بجوانبه، ومن هنا تأتي أهمية اختيار هذا الموضوع 

 للعرض أثناء المحاضرة للطالبات. 
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 كلية التمريض تنظم محاضرة علمية بعنوان:

 خدمات التأهيل الصحي في قطاع غزة

 
 

 للطالباتنظمت عمادة كلية التمريض محاضرة علمية 
 تحت عنوان: 

 (خدمات التأهيل الصحي في قطاع غزة)

عميد كلية  –الدكتور/ يوسف الجيش وحضر اللقاء 
رئيس قسم  –التمريض، والدكتور/ أشرف الجدي 

األستاذ/ علي حسن أبوريالة  التمريض العام  وبمشاركة
مدير تمريض مستشفى الوفاء للتأهيل، والخبير في  –

شؤون تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة من مصابي 
ى و الحرب والحوادث، وبحضور وجمٌع من طالبات المست

 الرابع. 

وفي كلمة لعميد الكلية الدكتور/ الجيش، رحب بالحضور 
جميعا  وأكد على أهمية الخدمات التأهيلية المقدمة 
للمرضى والمصابين، وأثرها القوي على تعزيز الدعم 
النفسي والجسدي للمصاب، ولفت إلى أن الرعاية التأهيلية 

 يهي جزء ال يتجزأ من عمل الطاقم التمريضي، وتتماش
مع محتويات مساق صحة األسرة والمجتمع المقر 
كمتطلب تخصصي في الخطة الدراسية لطلبة كلية 

 التمريض. 

 

مجموعة عبر  الطالبات بإنشاء
شبكة التواصل 

 يوم صحي مجاني للطالبات وموظفي الجامعة

صحة  ومركزنظمت عمادة كلية التمريض بالتعاون مع النادي التمريضي 
 ،والعاملين فيهاطالبات الجامعة ليوم صحي مجاني فعاليات ،  المرأة

حيث توزعت محطات الفحص في عدة أماكن في الحرم الجامعي، 
 : واشتملت على

 سرطان من الجامعة وموظفات طالبات سالمة بفحص خاصة محطة
 شهدت هذه المحطة حيث المرأة، صحة مركز  مع بالتعاون وذلك الثدي،

إقباال  كبيرا  من الطالبات والموظفات والجمهور الخارجي، كما تضمنت 
هذه المحطة تثقيفا  صحيا  مفصال  عن ماهية وأعراض وآلية الفحص 

 ت المشتبه بإصابتها ووتم تسجيل بعض الحاالالذاتي للمرض، و 
 ةها للمركز وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني لغرض المتابعتحويل

جراء كافة الفحوصات الالزمة   .  مجانا   والتصوير وا 

وُيذكر، أن هذ النشاط يمثل حلقة هامة في سلسلة من نشاطات عمادة 
كلية التمريض ومساهمتهم في خدمة طالب وطالبات الجامعة والمجتمع 

 . المحلي
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 كلية التمريض تشارك بمؤتمر الطب "الطب المسند بالبراهين"
موسوم "الطب ، والوالذي عقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة اإلسالمية شاركت كلية التمريض في مؤتمر كلية الطب السادس

عميد كلية التمريض د.  ترأس، حيث 2016أكتوبر  29-28المسند بالبراهين ... الواقع والتطلعات"، والذي استمر خالل يومي 
، وتم مناقشة خمسة أوراق عمل Clinical audits from Gaza strip، وعنوانها يوسف الجيش الجلسة األولى من اليوم الثاني

 خالل الجلسة.

بعنوان  المؤتمر بورقة بحث الدكتور ناصر أبو النور في إحدى جلسات  عضو الهيئة التدريسية في كلية التمريض كما شارك
Maternal death and postpartum hemorrhage: details from and analysis into maternal mortality in 

Gaza, July 2014-June 2015 

في المؤتمرات المحلية والدولية، ولديها كادر مميز من الخبراء  والجدير بالذكر أن كلية التمريض لها حضور دائم ومشاركات عديدة
 يض العام والقبالة القانونية واإلشراف االكلينيكي.في التمر 

 

ي ف مكافحة العدوىعن يوم دراسي ل بالحضورقسم القبالة يشارك 
 المؤسات الصحية

 

رئيس  –شارك قسم القبالة بكلية التمريض ممثال  بـالدكتورة/ عريفة البحري 
ده ليوم الدراسي الذي عقبالحضور ل، واألستاذة/ ضحى عوض قسم القبالة

 قسم المهن الصحية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحت عنوان: 
 "مكافحة ومنع العدوى في المؤسسات الصحية... الواقع والمأمول"

أكاديميون وخبراء في مجال الصحة  أطلق خالل هذا اليوم الدراسيحيث 
مكافحة العدوى داخل لى العمل على تفعيل دور لجان إ دعوة والتمريض

المؤسسات الصحية وتعزيز دور التمريض بشكل أساسي، مؤكدين ضرورة 
 .عقد عدد من الدورات التدريبية للطواقم الطبية في آليات مكافحة العدوى

 .طلبة االختصاص والمهتمين
لبنات، حيث تجولت الطالبات  لثانوية ل مدرسة زهرة المدائن ا
في مختبرات العمادة الخاصة بالمهارات التمريضية وتعرفن 

لي ثلخبراء والمختصين ومماوشهد اليوم الدراسي حضورا  مميزا  من 
رسة دوالعشرات من هلية والرسمية، كاديمية والصحية األالمؤسسات األ

لبنات،  لثانوية ل دة اجولت الطالبات فيحيث تزهرة المدائن ا
الخاصة بالمهارات التمريضية وتعرفن على بعض األجهزة 
الطبية والمجسمات التوضيحية، واصطحب وفد الطالبات 
نية على مختبرات  دا معيدات كلية التمريض في جولة مي
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م تدريبي لطالبات قسبرنامج 
الصناعياإلنعاش  –الفيزياء   

ممثلة المؤسسة النرويجية لقسم القبالةرة زيا  
برنامج الدبلوم العاليمتابعة   

قسم القبالة بورشة عمل في وزارة المرأة مشاركة 
 الفلسطينية

من مقابالت الطلبة الجددجانب   

 لقاءات وأنشطة في صور
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