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 بالطمبة الجدد لقاء ترحيبيعمادة كمية التمريض تنظم 

 
 

فييا  لمدكتور/ الجيش ىّنأوقد تخمل المقاء كممة الجدد،  بطالب وطالبات قسمي التمريض والقبالة القانونية لقاء ترحيبي نظمت عمادة كمية التمريض 
، مشيرًا إلى أن كمية التمريض من الكميات العريقة في الجامعة التي خّرجت بيم في رحاب كمية التمريض ورّحبالطمبة ببدء العام الجامعي الجديد 

 أجيااًل من الممرضين والممرضات المنتشرين في كافة أقطار سوق العمل الصحي، ويشاركون في تقديم الخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع. 

طمبة بعض التوجييات واإلرشادات الخاصة بالحياة الجامعية، وأشار إلى أن االلتزام واالنضباط من أحد أىم من جانبو، قدم الدكتور/ أشرف الجدي لم
 األسس التي تبني شخصية الممرض والممرضة. 

أمام جميع الطالبات  وفي كممة قسم القبالة، رحبت الدكتورة/ البحري بالطالبات الفتًة إلى أن أبواب عمادة كمية التمريض وقسم القبالة تشرع أبوابيا
 لممساىمة في تقديم الخدمات لين. 

 +Erasumusفوز كمية التمريض بمشروع إراسموس بمس 

 

مشترك بين كمية الكاديمي األ تعاون الو بادل تال الدولية، ويركز ىذا المشروع عمى  Erasmus Plusفازت كمية التمريض بأحد مشاريع 
 في دولة اليونان. جامعة ألكساندر التمريض في الجامعة و 
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 يوم دراسي بكمية التمريض يناقش واقع التمريض في قطاع غزة

 

 في الدراسي اليوم وانعقد ،"أين؟ إلى.. غزة قطاع في التمريض واقع:" عنوان يحمل دراسياً  يوماً  اإلسالمية الجامعة في التمريض كمية عقدت
 الكريم عبد والدكتور التمريض، كمية عميد -الجيش يوسف دكتورال األستاذ بحضور الدراسية، لمقاعات طيبة مبنى في العامة المؤتمرات قاعة

 ممثمي من وجمع والمختصين، الميتمين من ولفيف العممي، التدريب قسم رئيس -الشاعر أحمد والدكتور الكمية، عميد نائب -رضوان
 .الكمية في والطمبة التدريس ىيئة أعضاء من وعدد والتعميمية، الصحية المؤسسات

 أدوار في غيرت التي لمطمبة العميا الدرجات ومنح التمريض، كميات بإنشاء تطور غزة قطاع في التمريض واقع أن إلى الجيش ورالدكت ونوه
 .غزة قطاع في التمريض مينة تفيد بتوصيات الدراسي اليوم يخرج أن وتمنى التمريض، مينة

 عاطف الدكتور األولى العممية الجمسة ترأس وقد عمميتين، جمستين رمدا عمى انعقد فقد الدراسي، لميوم العممية بالجمسات يتعمق وفيما
 في التمريض واقع الغوث، وكالة في التمريض دائرة مدير -الشريف فايزة األستاذة وناقشت التمريض، كمية في تدريس ىيئة عضو -إسماعيل

 بسام األستاذ وتناول التمريض، في األكاديمي الواقع لىإ األزىر، جامعة في التمريض قسم رئيس -نجم أحمد الدكتور وتطرق الغوث، وكالة
 .المستشفيات في التمريض واقع الصحة، وزارة مستشفيات في التمريض دائرة مدير -مسمم

 وزارة -األولية الرعاية في التمريض واقع إلى مطر جياد األستاذ وأشار الشاعر، أحمد الدكتور ترأسيا فقد الثانية، العممية الجمسة يخص وفيما
 خميل األستاذ وتحدث الخاص، القطاع في التمريض واقع إلى العودة، مستشفى في التمريض قسم مدير -الشرافي محمد األستاذ ونوه الصحة،
 .العمل وسوق الخريجين عن غزة، قطاع في الممرضين نقيب -الدقران
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الصناعً التنفس جهاز عمل أنظمة عن علمٌة محاضرة   Mechanical Ventilation 

 
نظمت عمادة كمية التمريض محاضرة عممية عن أنظمة عمل وتشغيل جياز التنفس واإلنعاش الصناعي، وعقدت المحاضرة في قاعة مؤتمرات مبنى 

وتطرق األستاذ/ البطش في محاضرتو إلى التعريف باألنظمة المستخدمة في  د كبير من طالبات التمريض والطاقم األكاديمي بالكميةطيبة بحضور عد
 مستشفيات القطاع وعرض مكونات الجياز وطرق التعامل معو والحاالت التي تستدعي العمل بيا، كما تناول الجانب العممي أثناء محاضرتو حيث

 مى تركيب واستخدام الجياز. دّرب الطمبة ع

الجانب الميني واألكاديمي ومن الجدير بالذكر أن ىذه المحاضرة تعقدىا الكمية ضمن سمسمة من األنشطة المنيجية التي تعمد الكمية تنفيذىا لتطوير 
  ، وقد ُعقدت أيضًا لمطالب في موعٍد آخر. لمطمبة

 

 تحتضن لقاءات  صندوق األمم المتحدة لمطفولة مع ممثمي كميات التمريض جامعات القطاعكمية التمريض 

 
 

أقسام كميات بعمداء ورؤساء   UNICEF  نظمت كمية التمريض بالجامعة اإلسالمية لقاًء تواصميًا جمع ممثمين عن صندوق األمم المتحدة لمطفولة
أتي ىذا المقاء في إطار وضع الترتيبات النيائية لبرنامج تطوير وصف مساقات الطفولة واألمومة في الخطط وي التمريض في جامعات قطاع غزة.

 الدراسية المعمول بيا في ىذه الجامعات بما يتوافق ومعايير الصحة العالمية. 
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 طمبة المستوى الثاني بكمية التمريض يؤدون القسم التمريضي  

 
 

البة من طمبة المستوى الثاني في كمية التمريض بالجامعة اإلسالمية َقَسم المينة التمريضية بما يؤىميم بعد ذلك ( طالب وط250أكثر من  )  أدى
عن المسؤولية الممقاة عمى عاتق طمبة المستوى الثاني بعد  -عميد الكمية  – من جانبو، تحدث الدكتور الجيش لمتدريب في مستشفيات قطاع غزة، 

وفي ختام المقاء أدى الطمبة وكادر  مل أثناء فترة التدريب.ن االلتزام بالميام التي توكل إلييم، واألمانة واإلخالص في العأداء القسم التمريضي م
سالمي الييئة التدريسية في الكمية َقَسم المينة، مجددين بذلك العيد عمى الحفاظ عمى صحة المرضى واحترام خصوصيتيم، وتطبيق تعاليم الدين اإل

خالص العمل لوجو اهلل تعالى. الحنيف ف  ي التعامل معيم وا 

 يب الميدانيقسم القبالة يعقد محاضرة تنشيطية لمشرفات التدر  

 

محاضرة تنشيطية واجتماع تحضيري لعدد من  ضمن استعدادات كمية التمريض لمرحمة التدريب الميداني لطمبتيا،  نظم قسم القبالة بكمية التمريض
 مشرفات ومدربات تخصصات النساء والوالدة في أقسام وعيادات األمومة في القطاع الصحي.

مساعد رئيس قسم التدريب العممي بالحضور وأثنت عمى جيودىن المخمصة في مجال  –رة/ ميسون عبد العزيز وفي كممتيا االفتتاحية رحبت الدكتو 
والمينية  التدريب الميداني، وأكدت عمى أن ىذا الجيد المبذول مع الطالبات في الحقل الميداني ساىم بشكل كبير في  االرتقاء بالسمعة األكاديمية

 اقشت مع الحضور في بعض التفاصيل المتعمقة بتطورات عممية التدريب الميداني وآلية عمميا. لكمية التمريض بالجامعة، وتن

محاضرة تنشيطية مينية عن اإلجراءات التمريضية الخاصة بالقابالت والطريقة العممية السميمة ليا، تفاعمت خالليا المدربات ىذا وقد تم عقد 
 الخبرات.  وتشاركن أقطاب الحديث والحوار الفعال لتبادل
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  في مرافق التدريب الميداني الصحيةجولة تفقدية لطمبة كمية التمريض كمية التمريض تنظم   

 ر

 –وضم الوفد الزائر من الكمية األستاذ الدكتور/ يوسف الجيش تفقدية لطالب وطالبات الكمية أثناء التدريب الميداني، نظم قسم التدريب العممي جولة 
أقساميا  يتوزع فيرئيس قسم التدريب الميداني، وشممت الجولة زيارة مستشفيات محافظة غزة والشمال والتي  -الدكتور/ أحمد الشاعر عميد الكمية و

 والتحدياتوذلك من أجل الوقوف عمى المستوى التدريبي لمطمبة ومتابعة الصعوبات  ومستشفى الوالدة، الجراحة والباطنة، أقسام طمبة الكمية، منيا:
 عمييا.  التعاون من ِقبل األقسام والمشرفينمدى و الميداني تي تواجييم في مجال التدريب ال

 وفد من المجنة الوطنية األلمانية لمنظمة اليونيسيف يزور كمية التمريض

 ر

و عددًا من ممثمي مكتب إقميم  UNICEFدة لمطفولة استقبمت كمية التمريض وفدًا ممثاًل عن المجنة الوطنية األلمانية لمنظمة صندوق األمم المتح
وتيدف ىذه الزيارة لمتابعة مستجدات العمل في برنامج تطوير وصف مساقات الطفولة واألمومة في الخطط الدراسية المعمول بيا في  غزة في المنظمة

تمريض بالجامعة مسئولية إدارة ىذا البرنامج من حيث التنسيق كميات التمريض بجامعات قطاع غزة بما يتوافق والمعايير الدولية، حيث تتولى كمية ال
 والمتابعة مع كميات التمريض في قطاع غزة. 
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 محاضرة عممية بقسم القبالة القانونية تتناول فقو طيارة النساء بين الصحة والشرع  

 ر

 وانعقدت  ،"والشرع الصحة بين النساء طيارة فقو :"عنوان تحت عممية محاضرة اإلسالمية الجامعة في التمريض بكمية القانونية القبالة قسم عقد
 كمية في التدريس ىيئة عضو -العشي منال الدكتورة :من كل بحضور الدراسية، لمقاعات المحيدان مبنى في العامة المؤتمرات قاعة في المحاضرة
 قسم طالبات من وعدد والمختصات، الميتمات من ولفيف القانونية، القبالة قسم في التدريس ىيئة عضو -عبيد وفاء واألستاذة والقانون، الشريعة
 ال مترابطان والطب الفقو أن إلى مشيرة بيا، المتعمقة القضايا وكافة وأىميتيا، الطيارة عن باستفاضة العشي الدكتورة تحدثت ناحيتيا، من .القبالة
 .أحدىما عن االستغناء يمكن

 عممية بقسم القبالة حول الطالبة الجامعية وتحديات الرضاعة الطبيعيةمحاضرة 

 ر

 "الطبيعية الرضاعة وتحديات الجامعية الطالبة :"عنوان تحت عممية محاضرة اإلسالمية بالجامعة التمريض بكمية القبالة قسم عقد

 سمية واألستاذة القبالة، بقسم التدريس ىيئة عضو -يدعب وفاء واألستاذة القبالة، قسم رئيس -البحري عريفة الدكتورة :من كل بحضور
 يجب ال موضوع الطبيعية الرضاعة أن إلى البحري الدكتورة نوىت ناحيتيا، من .القبالة قسم طالبات من وجمع المرأة، صحة مركز من -البسوس
 األم مشاكل وتفادي الطبيعية، الرضاعة آلية حول األميات الطالبات لتثقيف جاءت المحاضرة أن وبينت المرأة، حياة في الكبرى ألىميتو تجاىمو؛

 .رضيعيا عن غيابيا عند
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 محاضرة عممية بكمية التمريض حول الرعاية الروحانية  

 ر

 كمية يف المحاضرة العزيز عبد ميسون الدكتورة/ ألقتيا الروحانية، الرعاية حول عممية محاضرة اإلسالمية بالجامعة التمريض كمية نظمت
   الصحية. التمريضية الرعاية عن تقل ال أىميتيا في لممرضى الروحانية الرعاية  أن  إلى نوىت حيث التمريض،

 من الكثير عمى وتحتوي التمريض، مينة خدمة في وقيمة جداً  ميمة الروحانية الرعاية محاضرة أن إلى الجيش الدكتور األستاذ لفت بدوره، و
يجاد واألوسع، األفضل األنشطة عمى تركز التمريض كمية أن إلى الجيش الدكتور األستاذ وأشار الصحية، األبعاد  الممكنة العالجية الفرص كل وا 

 .أكبر الشفاء فرص كانت المريض عمييا تأقمم إذا التي العالجات أفضل من الروحاني العالج أن مبيناً  عنيم، والتخفيف المرضى خدمة سبيل في

 الة يعقد محاضرة عممية حول الرعاية األولية لحديثي الوالدةقسم القب

 ر

 قسم رئيس – خميل الشيخ بثينة أ. قدمتيا ،"الوالدة لحديثي األولية الرعاية :"بعنوان عممية محاضرة التمريض بكمية القانونية القبالة قسم عقد
 تطبيق خالل من الوفيات معدل من تقمل التي والخطوات الوالدة، ديثيلح الضرورية العناية إلى أشارت حيث الطبي، الشفاء مجمع في الوالدة

 .مادية تكمفة إلى تحتاج ال سيمة وترتيبات بسيطة بإجراءات األولية الرعاية بروتوكول

 صحةال منظمة من وبدعم غزة قطاع مستشفيات في تطبيقو وتم عممية، قواعد عمى يعتمد البروتوكول أن خميل الشيخ األستاذة وأوضحت
 .الوالدة لحديثي األولية الرعاية لبروتوكول تمثيمي وعرض توضيحي لفيديو استعراض العممية المحاضرة وتخمل ية.العالم
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 الطبية التطبيقية بجامعة األزىر بجائزة أفضل بحث عممي في المؤتمر الدولي األول لمعموم أكاديمي من كمية التمريض يفوز  

 ر

 المؤتمر فً العامة الصحة مجال فً علمً لبحث ومشاركة عرض أفضل بجائزة التمرٌض كلٌة عمٌد – الجٌش ٌوسف/ الدكتور األستاذ فاز

  .الجاري نوفمبر من عشر والتاسع عشر الثامن فً األزهر جامعة نظمته الذي التطبٌقٌة الطبٌة للعلوم األول الدولً

 Risk Factors of Osteoporosis“ غزة قطاع فً الكبار عند العظام شاشةه حدوث على تساعد التً العوامل موضوع البحث هذا وٌتناول

among adults in Gaza Strip” 

 عددا   استعرضت التً المؤتمر جلسات فً keynote speaker رسمً وكمتحدث الجلسات رئاسة فً الجٌش/ الدكتور األستاذ شارك وقد هذا

  .التطبٌقٌة ٌةالطب العلوم مجال فً العلمٌة األبحاث من كبٌرا  

 فً محاضر – اسماعٌل عاطف/ الدكتور ترأس حٌث المؤتمر، جلسات ورئاسة علمٌة بأبحاث بالكلٌة التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء من عدد شارك وقد

  .العامة والصحة التمرٌض محور ضمن الثانٌة العلمٌة الجلسة   - الكلٌة

 Lived Experience of Refugee Women Residing“ :بعنوان علمً ببحث  لةالقبا قسم رئٌس – البحري عرٌفة/  الدكتورة شاركت كما

in Gaza Strip, Following Diagnosis of Gestational Diabetes” 
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 اليونيسيف والبنك الدولي المؤتمر الدولي األول المشترك بين ض تشارك فيكمية التمري  

.  

والبنك الدولي  UNICEFالمؤتمر الدولي األول المشترك بين منظمة صندوق األمم المتحدة ت كمية التمريض في فعاليات وجمسات شارك
 في الضفة الغربية تحت عنوان:  2017المنعقد في الرابع من كانون األول/ ديسمبر 

 ات والبرمجة."االستثمار في السنوات األولى" تنمية الطفولة المبكرة واإلعاقة: المقاربات عبر القطاعية لممناصرة والسياس

بالجامعة وخبير الصحة العامة الدولي بورقة عمل تناقش  عميد كمية التمريض –األستاذ الدكتور/ يوسف ابراىيم الجيش ومن جانبو، شارك 
 الغربية(. الضفة لحم، بيت الصغار)جامعة االطفال عن رفاه تدريبية نماذج وتبني الجامعات في التدريبية المناىج مراجعة

رئيس قسم التدريب الميداني بالكمية في جمسات  –رئيس قسم القبالة والدكتور/ أحمد الشاعر  –الدكتورة/ عريفة البحري  كما شاركت
 المؤتمر الذي شيد حضورًا واسعًا من الشخصيات الدولية الميمة  عمى رأسيا المديرة والممثمة المقيمة لمبنك الدولي في قطاع غزة والضفة

خاصة لميونيسيف في دولة فمسطين، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في  مجال الصحة العامة والتغذية والطفولة الغربية، والممثمة ال
 وخبراء االقتصاد الصحي في البنك الدولي.  
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 األول لمصحة النفسية الدوليمشاركة كمية التمريض في المؤتمر 

 

األول لمصحة النفسية الذي  الدوليكمية التمريض في وقائع وفعاليات المؤتمر  عميد –شارك األستاذ الدكتور/ يوسف ابراىيم الجيش  
 نظمتو اإلدارة العامة لمصحة النفسية بوزارة الصحة الفمسطينية 

م كما تقد، والكرب واالنتحار والتأقمم( دوقد ترأس األستاذ الدكتور/ الجيش الجمسة الثانية من المحور الثاني  )الضغوط النفسية والصمو 
 The Efficacy of Wellnessبورقة عممية بعنوان:  " كفاءة  برنامج االستشفاء والدمج عمى مرضى االكتئاب في قطاع غزة : 

Recovery Action Plan (WRAP) ) on patients with Major Depressive Disorder in Gaza Strip." 

 نوعيا في فمسطين والشرق األوسط باستخدام ىذا النموذج.  ومن الجدير ذكره أن ورقة العمل البحثية ىذه ىي األولى من

مجال الصحة النفسية في قطاع غزة،  وأوصت لجنة المؤتمر بعدة توصيات  متخصصين فيوأكاديميين  خبراء واستشاريينوحضر المؤتمر 
 منيا: 

 دعم البحث العممي وتطبيقو في مجال الصحة النفسية  وجودة الحياة لممرضى النفسيين..1
 لمساندة االجتماعية ودراسة المستقبل لممراىقين.ا.2
 تطبيق نموذج االستشفاء والدمج في مستشفى الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة. .3
 تطوير قدرات  وميارات العاممين في مجال الصحة النفسية  في التعامل مع نموذج االستشفاء والدمج..4
 تطبيق العالج اإلدراكي السموكي لممرضى. .5

 



 

 

 

 

 


