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ــــــو ـــــــة "  خریجـــ ــ ـــــــي وظیف ــــــى فــ ـــ ـــــــب األول ـــــدون المراتــ ــــــریض یحصــــ ـــــة التمـــ كلیــــ
  حكیم جامعي"

 

2016فبراير،   

التمریض تطلق المرحلة الثانیة من برنامج  كلیة 
  التدریب المیداني. 
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كلیة التمریض تحتفل بتخریج الدفعة األولى من  
الدبلوم العالي في اإلشراف اإلكلینیكي برنامج  

.   للقبالة
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 غزة المراتب األولى في –حصد طلبة كلیة التمریض بالجامعة اإلسالمیة 
ف حكیم جامعي" التي أشر حانات ومقابالت التوظیف لوظیفة "نتائج امت

  علیها دیوان الموظفین العام. 

غلب الطلبة الحائزین على المراتب المتقدمة هم من حدیثي أویذكر أن 
وا ، وتمیز أثبت الطلبة كفاءة علمیة وعملیةالتخرج من الجامعة حیث 

ما  ، وشغل خریجو الجامعةمتمیزة في االمتحان والمقابلةبشخصیاتهم ال
  اسمًا األولى.  40یقارب الــ 

فیة في مرشحین على الشواغر الوظیوقد تم بالفعل البدء بتوزیع الخریجین ال
 جمیع المؤسسات والمرافق الصحیة التابعة لوزارة الصحة الفلسطینیة.  
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لعمادة اوقد رحب د. یوسف الجیش بالطلبة وهنأهم ببدء العام الدراسي الجدید متمنیًا لهم عامًا ملؤه النجاح والتوفیق، كما وأكد على أن أبواب 

دیمیة في داریة واألكامفتوحة لجمیع الطلبة وعلى استعداد تام الستقبال أي شكاوى أو مقترحات من طرفهم، وأكد على أن جمیع الطواقم اإل
  الكلیة تسعى لتقدیم الخدمة التعلیمیة األفضل. 

 

 

نظمت عمادة كلیة التمریض وبالتعاون مع النادي التمریضي لقاء ترحیبي بطالب وطالبات قسمي التمریض والقبالة القانونیة األحد الموافق 
م في قاعة مؤتمرات طیبة، وقد تخلل اللقاء كلمة لعمید كلیة التمریض د. یوسف الجیش مهنئًا فیها الطلبة ببدء العام الجامعي 06/09/2015

  د ومرحبًا بهم في رحاب كلیة التمریض. الجدی
  

د على رئیس قسم القبالة القانونیة، تم فیها التأكی –رئیس قسم التمریض العام، و أ.وفاء عبید  –كما كانت هناك كلمة لكل من د. أشرف الجدي 
  أن طاقم العمل األكادیمي واإلداري في الكلیة مستعد دائمًا الستقبال استفسارات ومقترحات الطلبة. 

  ة جامعیة متمیزة ومفعمة بالحیویة والنجاح المستمر. كما تمنى الجمیع للطلبة الجدد  حیا
 

ً ترحیبیًا   بالطلبة الجددعمادة كلیة التمریض تنظم لقاء

 ةترحیبی جولة تنظم التمریض كلیة عمادة
 والقدامى الجدد بالطلبة

نظمت عمادة كلیة التمریض جولة ترحیبیة تفقدیة لطلبة 
قسمي التمریض والقبالة، وقد ضم الوفد عمید كلیة 

د. یوسف الجیش ونائب العمید د. عبد الكریم  –التمریض 
رضوان ورئیس قسم التمریض العام د.أشرف الجدي وأ. 

  أحمد أبو رحمة عضو الهیئة التدریسیة. 
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 التفاصیل:

 
 

  

  

كلیة التمریض تشارك في تشكیل 
المجلس الفلسطیني االستشاري 
 للتمریض والقبالة في قطاع غزة

عقدت  عمادة كلیة التمریض وقسم القبالة بالتعاون مع مركز شمس للتدریب 
والتطویر برنامجًا تدریبیًا على إنعاش القلب والرئتین لألطفال حدیثي الوالدة، وكانت 

  الفئة المستهدفة هن طالبات قسم القبالة المستوى الرابع. 
ارة الصحیة، وأ. اسماعیلدكتوراه في اإلد –وقد قدم الدورة المدربة د. هالة عیاش 

  ماجستیر العنایة المكثفة.  –البلیشي 
رئیس مركز شمس، أ. فاطمة  –وحضر من مركز شمس/ د. یوسف فحجان 

منسق عن مركز شمس. وقام المدربون باستعراض وتدریب الطالبات  –شلوف 
  على األلیة المثالیة إلنعاش القلب والرئتین لألطفال حدیثي الوالدة. 

س قسم رئی –عمید الكلیة، أ. وفاء عبید  –التمریض د. یوسف الجیش  ومن كلیة
  القبالة  ولفیف من أعضاء الهیئة التدریسیة في الكلیة. 

 جمع كالً شاركت عمادة كلیة التمریض في لقاءٍ هام 
حة وكیل وزارة الص –السید/ د. یوسف أبو الریش  من: 

 –الفلسطینیة، ومثل الجامعة السید/ د. یوسف الجیش 
عضو  –عمید كلیة التمریض ود.عاطف اسماعیل 

یب رئیس قسم التدر  –هیئة التدریس، ود. أحمد الشاعر 
 –العملي، وشارك في اللقاء السید/ د. حسن جودة 

أصحاب المناصب مدیر وحدة التمریض،   وعدد من 
اإلداریة واألكادیمیة العلیا في مهنة التمریض وعدد من 
ممثلي المؤسسات والمرافق الصحیة، منها:  كلیة 
فلسطین  ووكالة الغوث الدولیة ونقابة التمریض 

  وغیرهم. 
ویهدف هذا اللقاء إلى تشكیل مجلس استشاري مؤقت 
للتمریض والقبالة یعمل على رفع المستوى العلمي 

مهني للعاملین في مجال التمریض، وذلك لحین وال
  إحیاء وتفعیل المجلس الفلسطیني للتمریض والقبالة. 

  وتلخصت مهام هذا المجلس في البنود التالیة:
 تفعیل تشكیل المجلس الفلسطیني للتمریض والقبالة  •
 عقد ورشات عمل ومؤتمرات علمیة لدعم مهنة التمریض •
لتنظیمیة واجازات ممارسة المهنة للتمریض داخل النظام سیاسات التعیین و الهیاكل ا •

 الصحي الفلسطیني
 تنظیم التعلیم التمریضي داخل كلیات وجامعات الوطن •
 وضع المواصفات و المعاییر المطلوبة لعملیة التعلیم والتدریب •
 تنسیق التعاون مع المجالس الوطنیة و الهیئات ذات العالقة  •
لى جلساته خالل األیام القلیلة القادمة للبدء بوضع وقد تقرر أن یباشر المجلس أو  •

أجندة عمل واضحة ومحددة من شأنها تعزیز تشكیل هذا المجلس وتیسیر كافة السبل 
  لتحقیق أهدافه التي سترتقي بمهنتي التمریض والقبالة. 

وفي كلمة د. یوسف الجیش رحب بهذا التعاون البناء بین 
الجامعة ومركز شمس وأكد على أن عمادة كلیة التمریض تنتهج 

 فترة الدراسة، مما یساعد على أسلوب التدریب لطلبتها أثناء
تخریج طلبة مؤهلین وعلى كفاءة عالیة في الجانبین العلمي 
  والعملي. وفي نهایة البرنامج تم منح الطالبات شهادات معتمدة. 

 

كلیة التمریض تنظم برنامجًا تدریبیًا في إنعاش 
  والرئتین لألطفال حدیثي الوالدة القلب
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مبدأ االستدامة في قسم القبالة یطبق 
 ربط الجانب النظري بالعملي

في إطار سعي عمادة كلیة التمریض الدائم إلى 
تحقیق مبدأ االستدامة واالستمراریة في ربط 
الجانب النظري بالعملي للمساقات التخصصیة، 
ل قسم القبالة القانونیة مختبر مهارات القبالة  ّ فع

یق بالمتقدم للمستویین الثالث والرابع عبر تط
المهارات العملیة لبعض المساقات النظریة 
التخصصیة بالشكل الذي یتوافق والمعاییر 
العالمیة وربطها بالواقع من خالل العمل 

الفجوة بالمؤسسات الصحیة، مما یدعم تضییق 
بین الجانبین النظري والعملي تحت إشراف 
 مشرفین متخصصین في مجال القبالة. 
وقد أتاحت هذه الفرصة للطالبات تطبیق جمیع 
المهارات األساسیة والمتقدمة التي قد ال یتسنى 

یقها في أقسام الوالدة في أماكن التدریب تطب
المیداني خارج الجامعة، وقد زار وفد ممثل 

د. یوسف الجیش  –بعمید كلیة التمریض 
ي أ.وفاء عبید، الطالبات ف –ورئیس قسم القبالة 

المختبر لتفقد سیر العملیة التدریبیة بالشكل 
 المطلوب. 

 

  

سم القبالة ینظم  رحلة تعلیمیة ق
 لطالبات قسم القبالة

ظم قسم القبالة القانونیة بكلیة التمریض ن
رحلة وبالتعاون مع النادي التمریضي 

تعلیمیة لطالبات المستوى األول من 
تخصص القبالة، حیث كان للرحلة عدة 
محطات في عدد من المستشفیات والمرافق 

بها طلبة كلیة  الصحیة التي یتدرب
  التمریض، ومنها:

 –( مستشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبي 
ى مستشف –مستشفى الحرازین للوالدة 

  شهداء األقصى) 
بالذكر أن كلیة التمریض ومن الجدیر 

تنظم سنویًا رحلة تعلیمیة لطالب وطالبات 
قسمي التمریض العام والقبالة، والتي 
تهدف بشكل رئیس إلى  إعطاء فكرة 
للطلبة عن أماكن التدریب المیداني، 
وتعزیز العالقة بین الجوانب النظریة و 

 العملیة في علوم التمریض والقبالة.

الجیش على أن ومن طرفه أكد الدكتور/ 
قسم القبالة وعمادة كلیة التمریض قد بدأت 
تلمس األثر اإلیجابي الواضح لهذه المبادرة 
الطیبة من قسم القبالة مما عزز من أهداف 
ومبررات افتتاح هذه المختبرات، وأشار إلى 
أن العمادة ستدعم استمراریة هذه الفكرة وقد 
تم بالفعل اعتمادها كمبدأ أساسي تعمل به 

  یة التمریض.كل



1العدد | أنشطة وورش عمل   5

 

 

 

 

 

 
 

  
  

  خدمة المجتمع

ــــة زهرة المدائن الثانویــة ط البات مدرســــــ
 للبنات في رحاب عمادة كلیة التمریض

  
استقبلت عمادة كلیة التمریض طالبات مدرسة زهرة 
المدائن الثانویة للبنات، حیث تجولت الطالبات في 

الخاصة بالمهارات التمریضیة مختبرات العمادة 
وتعرفن على بعض األجهزة الطبیة والمجسمات 
التوضیحیة، واصطحب وفد الطالبات معیدات كلیة 
التمریض في جولة میدانیة على مختبرات المهارات 
األساسیة والمتقدمة، وزودن الطالبات بنظرة سریعة 
وشاملة لطبیعة مهنة التمریض وطبیعة المنهاج 

خصص والتي تعنى بالدرجة األولى التعلیمي للت
بربط الجانب النظري بالعملي وتحاكي الواقع في 

  المستشفیات والمرافق الصحیة. 

 NORWACعمادة كلیة التمریض تستقبل ممثل المؤسسة النرویجیة 
  

استقبل عمید كلیة التمریض د. یوسف الجیش ورئیس المجلس األكادیمي لبرنامج 
الدبلوم العالي د. سناء أبو دقة ومنسق البرنامج د. عریفة البحري، السیدة: سینا هولین 

ن، واألستاذة سحر أبو والسید: هالف دا NORWACممثل المؤسسة النرویجیة  –
وذلك یوم الخمیس الموافق  .NORWACمنسق مكتب غزة في مؤسسة  –سمرة 

 م. 10/09/2015
  

وتأتي هذه الزیارة في إطار االتفاق على تجدید افتتاح البرنامج للعام الثاني على التوالي، 
حیث تم االتفاق مبدئیًا على بعض التفاصیل المتعلقة بآلیة سیر العمل في البرنامج، 

  على أن یبدأ العمل في البرنامج في نهایة الشهر الجاري. 
  

یة التمریض طالبات مدر  ثانویة استقبلت عمادة كل مدائن ال سة زهرة ال

التمارین الریاضیة اآلمنة خالل فترة قسم القبالة یعقد محاضرة علمیة حول 
  الحمل

عقد قسم القبالة القانونیة بعمادة كلیة التمریض محاضرة علمیة تدریبیة لطالبات قسم القبالة 
بعنوان " التمارین الریاضــــیة اآلمنة خالل فترة الحمل" حیث اســــتضــــافت العمادة األســــتاذة/ 

أخصــــائیة العالج الطبیعي في مجمع الشــــفاء الطبي، للحدیث عن أهمیة  –اعتماد درویش 
یاضــــــــــــیة في تســــــــــــهیل عملیة الوالدة وتخفیف آالم المخاض، كما تحدثت عن التمارین الر 

  الطریقة السلیمة ألداء هذه التمارین. 
وتم تدریب الطالبات على اســـــــتخدام عدة وســـــــائل تســـــــاعد في أداء هذه التمارین وتضــــــمن 
ســـالمة األم والجنین.  وقد حضـــر اللقاء عدد من أعضـــاء الهیئة التدریســـیة في الكلیة على 

هم عمید الكلیة، الذي تحدث بدوره عن اهتمام الكلیة بتعزیز الجوانب العلمیة التدریبیة رأســـــــــ
  والتثقیفیة لخریجي وخریجات تخصص التمریض، 
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  كلیات التمریض و الهندسة والشریعة والقانون تشارك في مشروع ضبط التعلیم العالي في الشرق األوسط وشمال افریقیا
  

شارك كل من د. یوسف الجیش/ عمید كلیة التمریض،  و د. أحمد محیسن / عضو هیئة التدریس في كلیة الهندسة بقسم العمارة  ومساعد 
 Skypeنائب الرئیس لشئون العالقات الخارجیة، و د. باسم بشناق/ عضو هیئة التدریس بكلیة الشریعة والقانون في لقاء مرئي عبر تقنیة 

الخاص بضبط التعلیم العالي في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والممول  T-mediaت في دولة مالطا ضمن مشروع في ورشة عمل عقد
، حیث حال إغالق معابر القطاع دون مشاركة الفریق الممثل عن الجامعة في اللقاءات التي Tempusمن االتحاد األوروبي ضمن برنامج 

  تعقد لمناقشة آخر مستجدات المشروع. 
  

ومن الجدیر ذكره أن هذا المشروع یتعلق بتطویر التعلیم العالي في تخصصات (التمریض والقانون والهندسة المعماریة)، ویهدف إلى تطبیق 
أداوات نظام بولونیا في المناطق المستهدفة من خالل بناء برامج دراسیة متشابهة ومتناغمة وشفافة. وقد بدأ العمل في المشروع في مطلع 

م ومن المتوقع أن یستمر لمدة ثالث سنوات متتالیة، وقد اشتمل المشروع على عدد من األنشطة التي تهدف الى تقییم مدى 2014عام 
مالءمة الخطط والمساقات الدراسیة في التخصصات المستهدفة لألنظمة الدولیة، وبحث سبل تطویرها بما یلبي احتیاجات المجتمع ویتوافق 

قلیمیة في هذا المشروع.  30ج االكادیمیة، كما وتشارك أكثر من مع االهداف العامة للبرام ٕ   دولة أوروبیة وا

  كلیة التمریض تطلق برنامج التدریب المیداني المحوسب

عقدت كلیة التمریض بالجامعة اإلسالمیة برنامجًا تدریبیًا لمشرفي طلبة 
لبرنامج ویعد هذا االكلیة على استخدام برنامج التدریب المیداني المحوسب، 

األول من نوعه على مستوى كلیات التمریض في الوطن العربي، ویشرف 
ة رئیس قسم التدریب العملي، واألستاذ -على البرنامج الدكتور أحمد الشاعر

سكرتیر قسم  -رئیس قسم القبالة القانونیة، واألستاذة منال الحلو -وفاء عبید
 البرمجة في الجامعة. من قسم -القبالة، والمهندس ماهر شقلیه

ومن المقرر أن یستمر البرنامج التدریبي لمدة أسبوع، ویشارك في البرنامج 
  ) مشرفًا من مشرفي التدریب العملي في مستشفیات قطاع غزة.95عدد (
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ـــــرفي  ـــــة عمل بكلیة التمریض تناقش معاییر اختیار مشــ ورشــ
 التدریب العملي بمستشفیات القطاع

نظمت كلیة التمریض بالجامعة اإلسالمیة ورشة حول معاییر اختیار مشرفي 
التدریب العملي بكلیة التمریض في قطاع غزة، وحضر الورشة د. یوسف 

نائب عمید الكلیة، و د. –و د. عبد الكریم رضوان عمید الكلیة، –الجیش 
رئیس قسم –رئیس قسم التمریض، و د. أحمد الشاعر –أشرف الجدي 

مدیر إدارة تمریض المستشفیات في القطاع، –التدریب، و د. زهیر نوفل 
وممثلون عن مستشفیات القطاع، ولفیف من المهتمین والمختصین. من 

اهتمام الكلیة بوضع مساقات عملیة جانبه، تحدث الدكتور الجیش عن 
تقابل المساقات النظریة في الكلیة، وأوضح أن هناك معاییر الختیار 
المشرفین على عملیة التدریب، وأشار إلى أن الهدف من عقد الورشة هو 
إدخال معاییر أخرى تتواكب مع متطلبات العصر، واإلسهام في تزوید 

  ع المرضى.الطالب بالخبرة والقدرة على التعامل م
  

الیات كبدوره، بین الدكتور الجدي أن مناقشة اختیار معاییر المشرفین موضوع مهم لمهنة التمریض، وأضاف أن أهمیتها جاءت نظرًا لوجود بعض اإلش
وأفاد  ،المتعلقة بمستوى التدریب العملي، وأكد الدكتور الجدي على الجهود التي بذلت من خالل إعداد الخطط، ووضعها إلتمام نجاح عملیة التدریب

ام بتطویر مأن التدریب له رصید في تعلیم الطالب، ودراسة حالة واقع التدریب العملي في المستشفیات. ومن ناحیته، أفاد الدكتور الشاعر أن االهت
شرفي م آلیة التدریب العملي في المستشفیات كان دافعًا إلقامة مثل هذه اللقاءات؛ للخروج بتوصیات تسهم في تطویر قدرات الخریجین، وصقل قدرات

  عملیة التدریب من خالل عقد الدورات المهنیة المطلوبة، وتوزیعهم على األماكن التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم.
حصول للدكتور أن التعلیم له دور كبیر في حیاة الطلبة، ویسهم في إعطاء الطالب المخرجات المستقبلیة التي تزوده بالخبرة والكفاءة العالیة لوبین ا

  على التمیز المهني.
  

قدرات عالیة، و  أن المشرف هو الذي یقدر على تخریج ممرضین ذوي كفاءة -مدیر تمریض مجمع الشفاء الطبي–وأشار الدكتور معتصم صالح 
وطالب الدكتور صالح بضرورة تواصل الجامعات مع المستشفیات، وعمل تقاریر مستمرة حول طبیعة التدریب،  مهنیة، وأوضح الدور المسند إلیه، 

  المدربین والطلبة، بما ینعكس على إثراء عمل األقسام. والتنسیق الكامل بین 
أن المشرف یجب أن یكون على درایة بالمؤسسة التي یعمل فیها، وأن یكون مختصًا  -اصر الطبيمدیر تمریض مجمع ن–وأوضح األستاذ بسام مسلم 

  في القسم الذي سیعمل فیه؛ لتسهیل التواصل بین الطلبة والمستشفیات والمؤسسات التعلیمیة، 
با نویة للبنات، حیث تجولت الطال بات مدرسة زهرة المدائن الثا یة التمریض طال عمادة ت في مختبرات الاستقبلت عمادة كل
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  شراف اإلكلینیكي للقبالة.كلیة التمریض تحتفل بتخریج الدفعة األولى من  برنامج  الدبلوم العالي في اإل
   

  كلیة التمریض تشارك في ورشة عمل خاصة بالرعایة التلطیفیة لمرضى السرطان
  

خ   رة اآلالم لمرضى السرطان" والتي عقدت بتاری دا ٕ یة التلطیفیة وا یة في ورشة بعنوان " الرعا شاركت عمادة الكل
م في المستشفى األهلي العربي، حیث مثل الكلیة كًال من األخ/ أ. بالل طالب واألخوات/ أ. أسماء أبو 29/10/2015

شفیات والمرافق الصحی لمست واقع في ا   ة. الجدیان وتحاكي ال
  

معیدون في قسمي التمریض العام والقبالة القانونیة. وقد ناقشت الورشة عدة مواضیع تتعلق بخدمات الرعایة التلطیفیة في قطاع  –و أ. سلوى سحویل 
دارة األلم ومهارات التواصل الفعال مع هذه الفئة من المرضى، الذین یعتبرون من أشد المرضى حاجة ٕ   غزة وا

جتماعیة. وكانت الورقة الرئیسة في هذه الورشة للممرضة الخبیرة/ بیریس بیرد والتي تختص في مجال الرعایة التلطیفیة، كما للرعایة النفسیة واال
  شارك جمع من أعضاء الكلیات والجامعات والمؤسسات الصحیة في قطاع غزة. 
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  عمید الكلیة یشارك في ورشة عن سبل تحدیث أولویات البحث العلمي في مجال الصحة النفسیة

والتي عقدتها  عمید كلیة التمریض في ورشة عمل تناقش سبل تحدیث أولویات البحث العلمي في مجال الصحة النفسیة –شارك د. یوسف الجیش 
للصحة النفسیة واإلدارة العامة لتنمیة القوى البشریة، تحت رعایة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،  وبحضور مدیر عام الصحة النفسیة  اإلدارة العامة

  .د. یحیى خضر ود. فؤاد العیسوي الوكیل المساعد بوزارة الصحة، وممثلین عن الجامعات والمؤسسات الدولیة العاملة في مجال الصحة النفسیة
اقش الحضور وضع سبل االستفادة من نتائج األبحاث المنفذة، ووضع تمویل لتنفیذ األبحاث وتطبیق نتائجها على طریق تطویر خدمات حیث ن

  . الصحة النفسیة في فلسطین
مة ومنشورة في مجلة الصحة النفسیة العالمیة للعام  : والتي تندرج تحت عنو  2015وقد عرض د. یوسف الجیش ورقة عمل بحثیة محّك   ان

"Identifying & prioritizing the research needs related to mental health In Gaza Strip, Palestine"  
  

  قسم القبالة یشارك في ورشة عمل لتقویم الوصف الوظیفي للقابالت
راف اإلكلینیكي منسق برنامج الدبلوم العالي في اإلش -البحريرئیس قسم القبالة ود. عریفة  -شارك قسم القبالة القانونیة ممثًال بكًال من: أ. وفاء عبید

  على أقسام الوالدة، في ورشة العمل التي نظمتها كلیة فلسطین للتمریض بتمویل من منظمة األمم المتحدة

  بها. والتي تعتبر واحدة من سلسلة ورش عمل ولقاءات تبحث في قضایا تخص تطویر مهنة القبالة واالرتقاء  UNFPAلإلسكان 
  وقد جمعت الورشة عددًا من  كلیات التمریض والقبالة في قطاع غزة وممثلین عن

ة لمنظمة الصـحة العالمیة ووزارة الصـحة الفلسـطینیة، وقد خرجت مجموعات العمل بعدد من التوصـیات التي من شـأنها تقویم الوصـف الوظیفي للقاب
  . وتطویره
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