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 طمبة السدتهى الثاني في كمية التسريض يؤدون القدم التسريزي

 
 9900 -سبتسبر  - 90

( شالًبا وشالبة في كمية التسخيس بالجامعة اإلسالمية قدع ميشة التسخيس، بسا يؤىميع بعج ذلظ لمتجريب في 210أدى أكثخ مغ )
مدتذفيات قصاع غدة، وانعقج لقاء أداء القدع التسخيزي في قاعة السؤتسخات العامة في مبشى شيبة لمقاعات الجراسية، بحزػر كل 

رئيذ قدع التجريب العسمي، والجكتػر عبج الكخيع رضػان -عسيج كمية التسخيس، والجكتػر أحسج الذاعخ -الججي مغ الجكتػر أشخف 
عسيج كمية التسخيس سابًقا، وعجد مغ شمبة السدتػى الثاني في -رئيذ قدع التسخيس العام، واألستاذ الجكتػر يػسف الجير -

 الكمية.

 قظاع غزة "طرق الهقاية والعالج" محاضرة عمسية بعشهان مكافحة السخدرات في

 

 2072 - سبتمبر - 71

نطست كمية التسخيس في الجامعة اإلسالمية محاضخة تػعػية بعشػان: "السخجرات: شخق الػقاية العالج"، وعقج المقاء في قاعة 
ة التسخيس، والخائج حدغ عسيج كمي-السؤتسخات العامة في مبشى شيبة لمقاعات الجراسية، بحزػر كل مغ: الجكتػر أشخف الججي 

السدتػى الخابع في كمية  شمبةرئيذ التػعية واإلرشاد والتخصيط في اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات، وجسع مغ -الدػيخكي 
 التسخيس.
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 زيارة وفد من كمية التسريض لإلدارة العامة لمتسريض في وزارة الرحة

 
 9900 - سبتسبر - 92

بالجامعة اإلسالمية اإلدارة العامة لمتسخيس في وزارة الرحة التي تع استحجاثيا في ليكمية الػزارة في  زار وفج مغ كمية التسخيس
عسيج الكمية، وكان  -وتخأس وفج كمية التسخيس الجكتػر أشخف الججي اآلونة األخيخة كجدع ناضع لسيشة التسخيس في قصاع غدة.

 التسخيس ومجمذ اإلدارة العامة.مجيخ عام  –في استكبال الػفج الجكتػر خميل شقفة 

وتأتي ىحه الديارة في إشار التػاصل والتكامل والتذبيظ مع السؤسدات والييئات العاممة والسشطسة لسيشة التسخيس في القصاع، حيث 
في  تعتبخ اإلدارة العامة ىي السخجعية األولى في تشطيع السيشة وتػجيييا وإدارتيا ووضع سياساتيا وتشطيع تجريب الصمبة

 السدتذفيات والسخاكد الرحية.

 قدسي التسريض العام والقبالةكمية التسريض تشظم لقاء تهاصمي مع طمبة 

 
 9900 - أكتهبر - 90091

 يالتسخيس العام بكمية التسخيس لقاء تػاصمي بصالب وشالبات الججد كال عمى حجا وذلظ يػمالكبالة وقدع نطع قدع 
 في قاعة السؤتسخات بسبشي شيبة وسط حزػر كبيخ والفت مغ الصمبة. اتالمقاء، وقج انعقج 01،00/10/2012

والجكتػرة/ عخيفة  –والجكتػر/عبج الكخيع رضػان رئيذ قدع التسخيس العام  -وقج حزخ المقاء الجكتػر/أشخف الججي عسيج الكمية 
 مي..  ولفيف مغ السجرسيغ والصمبة. رئيذ قدع التجريب العس –رئيذ قدع الكبالة والجكتػر/ أحسج الذاعخ  –البحخي 
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 وفد من كمية التسريض بالجامعة يزور عدد من السدتذفيات والسؤسدات الرحية 

 في وسط وجشهب قظاع غزة
 

 

 2072 - أكتوبر - 01

قام وفج مغ كمية التسخيس بالجامعة اإلسالمية بديارة ميجانية لعجد مغ السدتذفيات والعيادات الرحية في وسط وجشػب القصاع.   
رئيذ قدع الكبالة، واألستاذ -رئيذ قدع التجريب العسمي، و الجكتػرة عخيفة البحخي  -وكان عمى رأس الػفج الجكتػر أحسج الذاعخ

ذخف اإلداري لقدع التجريب الس -محاضخة بالقدع، واألستاذ ياسخ عبج العاشي -مية، واألستاذة وفاء عبيجمجيخ الك -حديغ الججيمي
، وذلظ بيجف تفقج العسمية التجريبية لصمبة الكمية ودراسة سبل التعاون لتصػيخ مياديغ التجريب العسمي لمصمبة مع الجيات العسمي

 السدئػلة داخل السدتذفيات ومخافق التجريب. 

 قدم القبالة يشظم ورشة عسل بعشهان "الساما نتمي"

 
 9900 - أكتهبر - 09

نطع قدع الكبالة القانػنية بكمية التسخيس ورشة عسل بعشػان " الساما نتمي" وأقيست الػرشة بسختبخ الكبالة بيجف التعامل مع 
بحزػر كل مغ األستاذة: امتثال أبػ صحة األم والصفل  الحاالت الحخجة بخرػص الشديف بعج الػالدة مغ أجل الحفاظ عمي

 محاضخة بالقدع. -محاضخة بقدع الكبالة، والسعيجة: إليام أبػ حسام -محاضخة بقدع التسخيس، واألستاذة: وفاء عبيج -عيادة

كػالت السدتخجمة في مغ جانبيا، رحبت األستاذة امتثال بالحزػر وبصالبات القدع ثع تع التصخق إلى الجانب الشطخي والبخوتػ 
 الػالدة األمشة والحفاظ عمي صحة األم والصفل.
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 كمية التسريض تشظم حسمة لمتهعية بدرطان الثدي

 
 2072 - أكتوبر - 27

نطع قدع الكبالة القانػنية بكمية التسخيس في الجامعة اإلسالمية حسمة تػعية حػل مكافحة سخشان الثجي، وذلظ ضسغ فعاليات 
أكتػبخ الػردي العالسي ومذخوع رسع مدارات آمشة لمشجاة مغ سخشان الثجي مغ خالل الكذف السبكخ والعالج ودعع الشداء 

اليابان  CCPفيح مخكد صحة السخأة التابعة لجسعية الثقافة والفكخ الحخ وبالذخاكة مع الستعايذات مع مخض سخشان الثجي، وبتش
 ، وبتسػيل مغ الحكػمة اليابانية. UNFPAKوصشجوق األمع الستحجة لمدكان 

 

 وفد ياباني يزور كمية التسريض ويبدي إعجابه بالتظهر األكاديسي والعسراني لمجامعة

 

 2072 - نوفمبر - 00

زار وفج أخرائي ياباني كمية التسخيس في الجامعة اإلسالمية بغدة بغخض اإلشالع عمى أقدام كمية التسخيس ودراسة آفاق 
 التعاون السذتخك، وُسبل تصػيخ العسمية التعميسية في حقل التسخيس العام.

مغ مدتذفى  -جّخاح العطام مغ مدتذفى ىػكايجو، والسسخضة تػمػمي ناكػزوكا -وضع الػفج كل مغ: الجكتػر يػشيػ نيكػزوكا
، والسيشجسة كخيسان السذيخاوي، كان في استكبال الػفج في مكتب sunboxمجيخة شخكة  -ىػكايجو، بخفقة السيشجسة مجج السذيخاوي 

أكاديسي مغ كمية التسخيس،  -ر يػسف الجيرعسيج كمية التسخيس، والجكتػ  -عسيج كمية التسخيس كل مغ: الجكتػر أشخف الججي
 رئيذ قدع الكبالة. -والجكتػر عخيفة البحخي 
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 محاضرة في كمية التسريض حهل إدارة الزغهطات الشفدية لدى الظالب الجامعي

 

 2072 - نوفمبر - 77

لجى الصالب الجامعي، وذلظ في  عقج قدع الكبالة في كمية التسخيس بالجامعة اإلسالمية محاضخة حػل إدارة الزغػشات الشفدية
عسيج كمية التسخيس، -قاعة السؤتسخات العامة في مبشى المحيجان لمقاعات الجراسية، وحزخ المقاء كل مغ: الجكتػر أشخف الججي 

لرحة، رئيذ قدع البحث العمسي في الرحة الشفدية في وزارة ا-رئيذ قدع الكبالة، واألستاذ أسامة عساد -والجكتػرة عخيفة البحخي 
رئيذ قدع بخامج الجعع الشفدي في وزارة الرحة، وعجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ في قدع الكبالة، وجسع -واألستاذ دمحم أبػ شاوير 

 مغ شالبات القدع.

 ورشة عسل بعشهان "دور الجامعات في الحد من االنتحار"

 

 2072 - نوفمبر - 22

شاركت كمية التسخيس في ورشة عسل بعشػان دور الجامعات في الحج مغ االنتحار حيث نفحت اإلدارة العامة لمرحة الشفدية وزارة 
الرحة بالتعاون مع مشطسة الرميب األحسخ الجولي وحيث شاركت كمية التسخيس مسثال مغ د. عبج الكخيع رضػان رئيذ قدع 

قدع التجريب العسمي ود. ميدػن عبج العديد وأ. ياسخ أحسج العاشي السذخف اإلداري لقدع  التسخيس العام ود. أحسج الذاعخ رئيذ
 التجريب العسمي وأ. أحسج السرخي مذخف السختبخات.
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 أكاديسي من كمية التسريض يشهي فترة تبادل دولي في أسبانيا

 

 2072 - نوفمبر - 20

فتخة تبادل أكاديسي مغ أجل التجريذ في  -أستاذ مذارك في كمية التسخيس في الجامعة اإلسالمية -أنيى الجكتػر ناصخ أبػ الشػر
 جامعة سانتياغػ دي كػمبدتيال في أسبانيا، وذلظ ضسغ مذاريع التبادل الجولي السسػلة مغ بخنامج اراسسػس بمذ األوروبي،

فى العام في السجيشة، واجتساعات مع العامميغ في قدع العشاية السخكدة لألشفال، وحزػر المقاء وتخمل الديارة، جػلة في السدتذ
 الختامي لمبخنامج.

 كمية التسريض تذارك في اليهم العمسي "قزايا واتجاهات حديثة في عمهم التسريض"

 

 2072 - نوفمبر - 00

"قزايا واتجاىات ججيجة في عمػم التسخيس" الحي جخى تشطيسو مغ شاركت كمية التسخيس بالجامعة اإلسالمية في اليػم العمسي  
قبل اإلدارة العامة لمتسخيس بػزارة الرحة ونقابة التسخيس الفمدصيشية، وبجعع ومذاركة جسعية أشباء لحقػق اإلندان مغ فمدصيغ 

 في قصاع غدة. السحتمة، وأقيع اليػم العمسي بحزػر الشخب التسخيزية مغ كافة السؤسدات الرحية العاممة

حيث اشتسل المقاء عمى عجة محاضخات تشاولت الػاقع الرحي والتسخيزي في قصاع غدة، باإلضافة إلى العجيج مغ القزايا 
واالتجاىات الحجيثة في عمػم التسخيس وتصبيقاتو، مثل: الججيج في عالج األلع،  ومشع ومكافحة العجوى في السؤسدات الرحة، 

   الحجيثة في القدصخة القمبية وجخاحة صسامات القمب.باإلضافة إلى التقشيات 
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عسيد كمية التسريض يذارك في االجتساع الحادي والعذرين لمجسعية العمسية لكميات التسريض 
 العربية في جامعة اإلسكشدرية

 

 2072 - ديسمبر – 02

لعذخيغ لمجسعية العمسية لكميات التسخيس عسيج كمية التسخيس بالجامعة في االجتساع الحادي وا-شارك الجكتػر أشخف الججي 
ديدسبخ  2 – 7العخبية، والحي عقج في كمية التسخيس بجامعة اإلسكشجرية في جسيػرية مرخ العخبية في الفتخة الػاقعة بيغ 

( عسيجًا يسثمػن مختمف كميات التسخيس في معطع الجول العخبية، وتخمل 00وقج شارك في االجتساع ما يقارب مغ ) .2012
االجتساعات العجيج مغ السحاضخات والشقاشات وورش العسل ومجسػعات العسل، والسجسػعات البؤرية، والتي تشاولت العجيج مغ 
القزايا اليامة التي تخز ميشة التسخيس مغ حيث التعميع والتجريب والبحث العمسي والكياس والتقػيع وكيفية رفع السدتػى 

 تى تختقي إلى مراف الكميات السرشفة إقميسيًا وعالسيًا.األكاديسي لكميات التسخيس العخبية ح

 عسيد كمية التسريض بالجامعة يزور جامعة السشرهرة لبحث آفاق التعاون األكاديسي

 

 2072 - ديسمبر - 72

عسيج كمية التسخيس -باألستاذة الجكتػرة أميشة الشسخ -الجامعة اإلسالميةعسيج كمية التسخيس في -التقى الجكتػر أشخف الججي 
بجامعة السشرػرة في جسيػرية مرخ العخبية؛ وذلظ لبحث سبل التعاون األكاديسي بيغ الكميتيغ، وخاصة في مجال إنذاء بخامج 

ة في الفتخة القادمة إلى إنذاء بخنامجي وتدعى كمية التسخيس بالجامعة اإلسالمي ماجدتيخ متخررة في عمػم التسخيس الجقيقة.
ماجدتيخ متخرريغ في عمػم التسخيس التي يحتاجيا القصاع الرحي الفمدصيشي بذكل كبيخ، وتداىع في تصػيخ وتحديغ 

شية  مخاكد الخعاية الرحية الفمدصيالخعاية التسخيزية في السذافي و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


