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 الجدد اتبالطمب لقاء ترحيبينظم ي كمية التمريضب قسم القبالة

 
 

 2019-2018نظم قسم القبالة بكمية التمريض لقاًء ترحيبيًا إرشاديًا لمطالبات الممتحقات في برنامج بكالوريوس القبالة لمعام الدراسي 

بيم في  ورّحبتبدء العام الجامعي الجديد  لثانوية العامة وبتفوقين في ا فييا الطمبة لمدكتورة/ البحري ىّنأتوقد تخمل المقاء كممة 
، مشيرًة  إلى أن كمية التمريض من الكميات العريقة في الجامعة التي خّرجت أجيااًل من الممرضين رحاب كمية التمريض

 . ة لكافة شرائح المجتمعوالممرضات والقابالت المنتشرين في كافة أقطار سوق العمل الصحي، ويشاركون في تقديم الخدمات الصحي

البريج، قصة نجاحيا لتكون دافع  –وفي كممة تحفيزيو لمطالبات قدمت األستاذة/ سمية البسوس التي تعمل في مركز صحة المرأة 
ومثل يحتذى بو، حيث تخرجت أ. سمية من قسم القبالة بالجامعة بعد تجاوز صعاب شديدة وحصمت عمى المركز األول بين 

مت بين عدة وظائف حتى وصمت إلى أن تعمل في مجال التثقيف الصحي ومتابعة األم والطفل في مركز صحة زميالتيا وتنق
 المرأة. 

في ختام المقاء، قامت إدارة قسم القبالة بأخذ الطالبات في جولة تعريفية في مباني ومرافق الجامعة، ثم عقدت مقابالت شخصية مع 
 مع الدائرة الطبية بالجامعة.  جميع الطالبات وفحص طبي شامل بالتعاون
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 خيمة لمتوعية بمرض سرطان الثدي  بمناسبة شهر  التوعية بسرطان الثدي: قسم القبالة ينظم

 

حة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر خيمة توعوية  في مقر مركز ص نظم قسم القبالة بكمية التمريض بالشراكة مع
لى إوتوفير فرصة لمعالجة سرطان الثدي والوصول  المنتظمة والكشف المبكر، اتوذلك لرفع الوعى بأىمية الفحوص الجامعة،

 . لكاممة من جية ثانيةمعدالت شفاء مرتفعة  من جية،  ومساندة حق النساء مريضات سرطان الثدي بالرعاية الصحية ا
 

العالمي لزيادة الوعي بسرطان الثدي، حيث ينفذ قسم القبالة بكمية التمريض عدد  كتوبر الورديأشير ىذه الفعالية مع  وتتزامن
من كل عام، وٌتعقد ىذه الفعالية  من الفعاليات المرتبطة بمرض السرطان وخاصًة سرطان الثدي ضمن خطة أنشطتو الفصمية

مم المتحدة لمسكان مؤسسة الحممة اليابانية من أجل اطفال فمسطين وصندوق األالبريج، و -مع مركز صحة المرأةبالشراكة 
 .وبتمويل من الحكومة اليابانية
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  كمية التمريض تعقد مناورة إسعاف وطوارئ تمريضية  

 

دارة الدفاع المدني الفمسطيني بكمية التمريض بالجامعة اإلسالمية مناورة  نفذ قسم التمريض العام بالتعاون مع قسم التدريب العممي وا 
جسد خالليا مشيد تمثيمي من أداء طالبات الكمية لحاالت إخالء مبنى إسعاف وطوارئ حية في ساحات الحرم الجامعي لمطالبات ت

خماد حرائق، وقد سّمطت ىذه الفعالية الضوء عمى  سعاف إصابات إثر انفجارات داخل المبنى وا  المحيدان لمقاعات الدراسية لمطالبات وا 
 رف الطواقم الطبية. األسس السميمة إلسعاف المصابين وفق اإلجراءات الصحية السميمة والمتبعة من ط

خماد الحرائق وكيفية التعامل مع الحاالت  كما قامت فرق الدفاع المدني بتدريب مجموعة من طالبات الكمية عمى أسس اإلخالء وا 
 الطارئة، وتخمل الفعالية وتوزيع مطويات توعوية عن سبل الوقاية و التعامل مع حاالت الجروح و النزف أو االختناق أو الكسر. 

 ي ىذه الفعالية في إطار الخدمات التوعوية التثقيفية الصحية التي تنفذىا كمية التمريض باستمرار لكافة شرائح وفئات المجتمع.  وتأت
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تخطيط نبض الجنينقراءة وتفسير حول  محاضرة عممية تدريبية قسم القبالة ينظم  

 
 

 

قاعة المؤتمرات في  حيث عقدت المحاضرة"، CTGتفسير وقراءة تخطيط نبض الجنين بعنوان: " يةمحاضرة عممية تدريبنظم قسم القبالة بكمية التمريض 
واألستاذة/ سيا رفيق  / وفاء عبيد،  واألستاذة، رئيس قسم القبالة – كاًل من:  الدكتورة/ عريفة البحري بحضورو  لمقاعات الدراسية المحيدانبمبنى  العامة

لفيف من الممثمين عن مستشفى العودة ومستشفى أصدقاء المريض والخدمة و  بمجمع الشفاء الطبي ومقدمة المحاضرة، مشرفة أقسام الوالدة –بعموشة 
 .وقسم التمريض العام المقبالت عمى التخرج جمع من طالبات قسم القبالةالعامة، و 

 

تمرارية ىذا النوع من المحاضرات العممية التطبيقية، والتي تعود بنفٍع المبذولة ألجل عقد واسالجيود  مثنيًة عمىبالحضور،  ة/ البحريالدكتور  ت، رحبابدورى
تندرج ضمن برنامج تدريبي متكامل معد مسبقًا، وبموجبو سيتم  كبير عمى الطالبات نظرًا لمالمستيا لواقع العمل الميداني، وأشارت إلى أن ىذه المحاضرة 

الطالبات إلى استثمار  ة/ البحريالدكتور  ودعت، وعة المواضيع ذات الصمة بطبيعة التخصصتنظيم محاضرات عممية عممية مكثفة وأيام تدريبية متن
: تنمية قدرات طالبات قسم القبالة في ، وأشارت إلى أن األىداف الرئيسة ليذه المحاضرة تتمثل فيالتي تعقدىا الكميةالمنيجية الفائدة من األنشطة المينية 

نبض الجنين بالطريقة السميمة، واتباع الخطوات المالئمة تفاديًا  تخطيط اء الوالدة، وتعزيز القدرة عمى تفسير وقراءةالتعامل مع الحاالت المختمفة أثن
 لممضاعفات الصحية التي تصيب الجنين.

فية اتباع بروتوكوالت ماىية نبض الجنين، وتحدثت عن آلية التعامل مع جياز تخطيط نبض الجنين، وكي/ سيا بعموشة، ، تناولت األستاذة جانبيامن 
، وُفتح باب النقاش والتدريب العممي لمطالبات  نماذج من التخطيط وآلية تفسيرىاعدة التدخل التمريضي حسب النظام المتبع عالميًا، واستعرضت 

 والضيوف عمى بعض  نماذج تخطيط نبض الجنين.
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 في إطار فتح سبل تعاون أكاديمي:   

 ور المؤسسات الصحية والجامعات المحميةقسم القبالة بكمية التمريض يز 

 

 نظم قسم القبالة بكمية التمريض عدة زيارات عممية في إطار التنسيق لمتعاون األكاديمي وتبادل المنفعة المشتركة بين القسم والكمية مع
التي تطرح ضمن برامجيا برنامج  المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الوالدة ورعاية الحوامل وبين الجامعات والكميات

رئيس قسم القبالة، وعضو ىيئة التدريس بالقسم  –خاص بالتمريض و القبالة، حيث زار وفد من قسم القبالة برئاسة الدكتورة/ عريفة البحري 
عمى بحث سبل التعاون  األستاذة/ وفاء عبيد، مجمع الصحابة الطبي، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى أصدقاء المريض، وركزت الزيارة

ق المشترك بين الكمية والمؤسسات في مجال التدريب العممي وفتح أبواب جديدة الستقبال طالبات و خريجات القسم في أقسام الوالدة، واالتفا
 عمى آليات مشتركة لعقد األنشطة العممية التدريبية لمطواقم العاممة في ىذه المؤسسات. 

ة جامعات وكميات أكاديمية تمثمت بكمية العموم الطبية والتطبيقية بجامعة األزىر )قسم المين الصحية(، والكمية وفي ذات السياق شممت الزيار 
ء الجامعية لمعموم التطبيقية )قسم المين الصحية(، وتم المقاء برئيس قسم المين الصحية بجامعة األزىر الدكتور/ أحمد نجم ولفيف من أعضا

والتعرف عمى الخطة األكاديمية وزيارة المختبرات العممية واالتفاق عمى آلية لمتعاون األكاديمي في مجال األنشطة  الييئة التدريسية بالجامعة
مساعد رئيس قسم المين الصحية،  -البحثية والمقاءات العممية. ولذات األىداف كانت زيارة الكمية الجامعية و المقاء  بالدكتور/ محمد أبو جبر

ارات في إطار تعزيز ودعم سبل التعاون بين الكمية والمجتمع المحمي ولغاية دمج الطمبة في سوق العمل وخاصة مؤسسات ىذا وتأتي ىذه الزي
 القطاع الخاص.
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 توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة اإلسالمية والصندوق الفمسطيني لإلغاثة والتنمية "انتربال"  

 مشروع "منحة رزان النجاركمية التمريض ل لتنفيذ 

 ر 

 الممرضين لتدريب النجار رزان منحة مشروع لتنفيذ" انتربال" والتنمية لإلغاثة الفمسطيني الصندوق مع تفاىم مذكرة بغزة اإلسالمية الجامعة وقعت
 مدير -لبد محمود دسالمين االنتربال وعن الخارجية، الشئون عميد -محيسن أحمد الدكتور األستاذ اإلسالمية الجامعة عن االتفاقية وقع وقد والمسعفين،

 .انتربال -اإلقميمي غزة مكتب

 الطوارئ، خالل اإلسعاف ميارات: مثل واإلسعاف، بالتمريض صمة ذات مجاالت في تدريبي برنامج عقد في انتربال رغبة إلى االتفاقية بنود وتفضي
 .ذلك وغير العادية غير الظروف في المرضية الحاالت ومعالجة الحرجة، اإلصابات مع والتعامل

 البدء قبل عمييا المتفق المجاالت في التدريب إلعطاء المرشحين المؤىمين المدربين كشف إرفاق مع التدريبية بالخطط انتربال تزويد ميمة الجامعة وتتولى
 .التدريب مجال في والعممية العممية الخبرة ذوي من المرشح المدرب يكون أن ويشترط بالتدريب،

 نجاح مستمزمات كافة مع بالتدريب الخاصة األماكن وتوفير المشروع، من المستفيدين المتدربين قائمة اختيار في انتربال مع قبالتنسي الجامعة وتمتزم
 لقاء كل بعد عمل سير بتقرير تزويدىا مع التدريبي، البرنامج انطالق وموعد بمكان انتربال إبالغ ميمة الجامعة عاتق عمى ويقع التدريبية، المقاءات

 .بيتدري

 

 

 



 

 

 

 

 


