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 مركزي هرجانم الفلسطينية التمريض نقابة مع بالتعاون التمريض كلية نظمت
  عنوان: تحت والقبالة للتمريض العالمي باليوم لالحتفاء

 

 "الصم د عن ان "التمريض
 

 حضورب بالجامعة المؤتمرات بمركز الكبرى المؤتمرات قاعة في الحفل وأقيم
 المختصين من ولفيف ،والجامعة األمناء مجلسي وأعضاء رئيس السادة

 رجانالمه وتخلل ي،الصح القطاع في العاملين من كبير وجمع والمهتمين
  غزة. قطاع في التمريض لكوادر وتكريمية ترفيهية فقرات
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وية نائب العميد للعض –عميد كلية التمريض، و د. عبد الكريم رضوان  –وقد اختارت األمانة العامة كاًل من د. يوسف الجيش 
في لجنة التقييم لمرشحي جائزة تكريم األساتذة نظير األعمال المتميزة، حيث تم تكريمهم من ِقبل األمانة العامة للجمعية العلمية 

 لما بذلوه من جهد في تقييم المشاركين واختيار الفائز.  لكليات التمريض العربية
 

 

ية التمريض من كل األولالمستوى  بطالباتعقدت عمادة كلية التمريض بالتعاون مع النادي التمريضي بالجامعة لقاًء خاصًا 
م التمريضي أمام عميد الكلية ورؤساء األقسام وعدد من أعضاء الهيئة س  الق   الطالباتفيه  أدت –قسم القبالة القانونية  –

اللقاء واكتسب  ،توزيع طالبات المستوى األول على المستشفيات بعد تغييرات في خطة القبالةوألول مرة سيتم التدريسية، حيث 
مالء بعض التعليمات والقوانين الواجب االلتزام بها أثناء التدريب العملي  أهمية كبرى في تعزيز مفهوم المهنة لدى الطلبة وا 

 يهم. في المستشفيات والمؤسسات الصحية وفي التعامل مع المرضى وذو 

عمل واضحة ومحددة من شأنها تعزيز تشكيل هذا ل األيام القليلة القادمة لر أن يباشر المجلسأولى جلساته خال
 المجلس وتيسير كافة السبل لتحقيق أهدافه التي

 قبالة -لقا  الَقَسم التمريضي لطالبات المست ى األ ل 

ترشيح أكاديميان من كلية التمريض للمشاركة في تقييم 
 مائ ة األساتذة  المؤسسات ن ير األعمال المتمي ة

 األمانة العامة للممعية العلمية لكليات التمريض العربية
 

نظمت األمانة العامة للجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، 
مائ ة د لية لتكريم األساتذة  المؤسسات ن ير األعمال 

، وُيذكر أن األمانة العامة وهي إحدى منظمات جامعة المتمي ة
الدول العربية، وتتكون من عدد من كليات التمريض العربية من 

 دولة عربية. 15أكثر من 
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مثلة المؤسسة النر يمية تلتقي القائمين م
على  برنامج الدبل م العالي في اإلشراف 

 اإلكلينيكي في أقسام ال الدة

نظم قسم القبالة القانونية بعمادة كلية التمريض وبالتعاون مع مركز شمس 
 "Vaccination" التطعيمات للتدريب برنامج تدريبي مكثف خاص بموضوع: 

ش الذي أكد د. يوسف الجي –وافتتح البرنامج بكلمة ترحيبية لعميد كلية التمريض 
على أهمية هذا الموضوع وأشار إلى أن فلسطين تعد من أولى الدول التي تهتم 
بجرعات التطعيم لألطفال، كما أشار إلى العالقة الوثيقة بين طبيعة مهنة التمريض 

الصحية وأن هذا األمر يعتبر من المهام  والقبالة بتقديم هذا النوع من الخدمات
 الرئيسة للممرضة أو القابلة في ميدان العمل الصحي. 

ومن جانبها رحبت أ. وفاء عبيد بالحضور من الهيئة التدريسية والطالبات وقدمت  
الشكر الجزيل للقائمين على مركز شمس للتدريب وأثنت على مبادرتهم بتدريب 

 بية. الطالبات ومنح شهادات تدري

 

 المساعدات مؤسسة منسقة – مارتا / السيدة زارت
 ةمؤسس ممثلة – سمرة أبو سحر أ. و النرويجية،
 يةكل عمادة غزة، قطاع في النرويجية المساعدات
 – جيشال يوسف بالدكتور/ التقت حيث التمريض

 يمياألكاد المجلس وبرئيس التمريض كلية عميد
 لدبلوما برنامج منسقة و دقة أبو سناء د. للبرنامج/
 لوالدةا أقسام في اإلكلينيكي اإلشراف في العالي

 لةالقبا مهنة كوادر من وعدد – البحري عريفة د.
 لعمليا للجزء كمدربات يعملن للواتيوا القطاع في
  الدراسة. خطة من

 

 كما العملي، ببالتدري المتعلقة خاصة و البرنامج في العمل سير لتفقد الزيارة هذه وتأتي 
 ائجالنت عن عام تصور ووضع األول، الدراسي الفصل لمخرجات شامل تقييم عمل تم

  الثاني. الفصل نهاية في حصادها المرجو
ئيس ر  –وفي سياق هذه الزيارة استضاف حضرة األستاذ الدكتور/ عادل عوض اهلل  

 الجامعة الوفد الزائر في مكتبه لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين. 
 بالتعاون ةبالجامع القبالة قسم -التمريض كلية تنفذه البرنامج هذا أن ذكره الجدير ومن
 المساعدات مؤسسة من بدعمو  الفلسطينية، الصحة وزارة مع

 تحسين إلى ويهدف غزة، قطاع في نوعه من األول يعد ”NORWAC“  النرويجية
 لمختلفة،ا المجتمع ومؤسسات الصحة وزارة في الوالدة أقسام تقدمها التي الخدمات وتطوير
 مما ليةالدو  للمعايير وفقاً  اإلشراف على القائمات وقدرات مهارات تطوير خالل من وذلك
 غزة. قطاع في للمرأة الصحية الرعاية نظام تطوير في هميس

 أن يباشر المجلس أولى جلساته خالل 

األيام القليلة القادمة للبدء بوضع أجندة 
عمل واضحة ومحددة من شأنها تعزيز 
تشكيل هذا المجلس وتيسير كافة السبل 
 لتحقيق أهدافه التي

 تدريب ليس األول منوُيذكر أن، هذا التعاون مع مركز شمس لل
نوعه، حيث قدم المركز عدة دورات تدريبية لطلبة الكلية، وعمادة 
كلية التمريض تسعى دائمًا لالرتقاء بالمستوى العلمي والعملي 

 لطلبتها بشتى السبل. 

على تخريج طلبة  لطلبتها أثناء فترة الدراسة، مما يساعد
والعملي. مؤهلين وعلى كفاءة عالية في الجانبين العلمي 

 قسم القبالة ين م برنامج تدريبي مكثف عن : التطعيمات
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 بمناسبة ي م الص ة العالمي

ية التمريض تن م ي م ص ي عمادة كل
بالتعا ن  طالبات  م  في المامعةمماني ل

 التمريضيمع النادي 

مادة كلية التمريض وبالتعاون مع نظمت ع
النادي التمريضي وبتمويل كريم من ملتقى 

 الموافق االثنيناليوم  المهنيات الفلسطينيات
صحي مجاني لجميع  يوم م 18/04/2016

حيث طالبات الجامعة والموظفين و الموظفات، 
توزعت محطات الفحص في عدة أماكن في 

سمت كالتالي: الحرم الجامعي، حيث تق  

  محطة خاصة بقياس الطول والوزن ومؤشر
 كتلة الجسم.

  محطة خاصة بقياس نسبة السكر في الدم
 ومعدل ضغط الدم.

  محطة خاصة بالتثقيف الصحي
رشاد محطة خاصة بالفحص الذات  يوا 

 الثدي.للثدي للوقاية من سرطان 

 

 

التمريض العام ين م ر لة سم ق
 تعليمية لطالبات المست ى األ ل:

وبالتعاون مع  التمريض العامظم قسم ن
 ة تعليمية لطالباتالنادي التمريضي رحل

، حيث كان للرحلة عدة المستوى األول
فق والمرامحطات في عدد من المستشفيات 

بها طلبة كلية  الصحية التي يتدرب
 التمريض، ومنها:

يت مستشفى ب -المستشفى األندونيسي) 
مستشفى النصر  –حانون المركزي 

 مستشفى شهداء األقصى(  – لألطفال
ومن الجدير بالذكر أن كلية التمريض 
تنظم سنويًا رحلة تعليمية لطالب وطالبات 

 لتيقسمي التمريض العام والقبالة، وا
تهدف بشكل رئيس إلى  إعطاء فكرة 
للطلبة عن أماكن التدريب الميداني، 
وتعزيز العالقة بين الجوانب النظرية و 

 العملية في علوم التمريض والقبالة.

وقد شهدت المحطات إقبااًل كبيرًا من 
الطالبات والموظفين، ومن الجدير ذكره أن 
كلية التمريض تعقد هذا اليوم بشكل سنوي 

 بالتزامن مع يوم الصحة العالمي. 

ي ف هامةأن هذ النشاط يمثل حلقة وُيذكر، 
سلسلة من نشاطات عمادة كلية التمريض 

ب وطالبات ومساهمتهم في خدمة طال
 . ليوالمجتمع المح الجامعة

 لطلبتها أثناء فترة الدراسة، مما يساعد
على تخريج طلبة مؤهلين وعلى كفاءة 
عالية في الجانبين العلمي والعملي. 
وفي نهاية البرنامج تم منح الطالبات 

 شهادات معتمدة.
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 خدمة الممتمع

الخدمي مالتعلمشر ع  كلية التمريض تفّعل  

إلى تنمية معلومات التعلم الخدمي  يهدف
كسابهم مهارات  واتجاهات الطلبة، وا 
مختلفة، بمشاركتهم الفاعلة في المجتمع 

، وقد عقدت كلية التمريض وقسم المحلي
القبالة عدة أنشطة في هذا المجال لغرض 
تفعيل التعلم الخدمي، حيث مارس التعلم 
الخدمي الطلبة والهيئة التدريسية وتم تبني 
 الفكرة لتتطور إلى منهجية تتبعها الكلية في

 خطتها االستراتيجية. 

و على صعيد الهيئة التدريسية ودورها في 
م الخدمي:  شارك عدد من تفعيل التعل

أعضاء الهيئة التدريسية ُيذكر منهم أ. وفاء 
رئيس قسم القبالة، و د. أحمد  –عبيد 

رئيس قسم التدريب العملي في  –الشاعر 
برنامج إذاعي عبر أثير صوت الجامعة 

إذاعة القرآن الكريم، يهدف  –اإلسالمية 
إلى نشر العلم والمعرفة الصحية للمجتمع 

تلف أطيافه حيث بث برنامج " المحلي بمخ
الصحة والمجتمع" عدة حلقات مسجلة 
تتناول مواضيع صحية تثقيفية مختلفة وال 

 زال البث مستمرًا. 

مجموعة  الطالبات بإنشاء
عبر شبكة التواصل 
االجتماعي الفيسبوك 

تحت اسم " أنــــــا 

أما فيما يخص مساهمة الطلبة في مشروع التعلم الخدمي فقد قامت طالبات 
قسم القبالة القانونية بتنفيذ أكثر من محاضرة تثقيفية في مراكز ومؤسسات 
صحية عامة وبعض المدارس، تناولوا خاللها مواضيع تهم األم والطفل ورعاية 

نشطة مستمرة من طرف طالبات الحوامل والرضاعة الطبيعية، وال زالت األ
 التمريض العام والقبالة. 
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 قيا شمال افري مشر ع ضبط التعليم العالي في الشرق األ سطل لقا  تقييمي   الشريعة  القان ن تشارك في   اليندسة التمريضكليات 

يس في عضو هيئة التدر مساعد نائب الرئيس لشئون العالقات الخارجية و د. أحمد محيسن /  و  ،من د. يوسف الجيش/ عميد كلية التمريض شارك كل
 T-mediaلتقييم مشروع  Skypeعبر تقنية مرئي في لقاء تدريس بكلية الشريعة والقانون ال د. باسم بشناق/ عضو هيئة و ، بقسم العمارة الهندسةكلية 

مندوب كان التقييم من خالل  ،Tempusضمن برنامج  الخاص بضبط التعليم العالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والممول من االتحاد األوروبي
  .مدير منح االتحاد األوروبي ومدير مكتب برنامج إراسموس بلس – الجيوسيللمشروع هو السيد/ د. نضال من الجهة الممولة ) االتحاد األوروبي( 

ترك مع الجامعات داخلية والتعاون المشوركز اللقاء على تقييم المخرجات المتوقعة من المشروع وأبرز التحديات التي تعيق تطبيقه، وفعالية الشراكات ال
 المحلية داخل فلسطين. 

(، هندسة المعماريةواليتعلق بتطوير التعليم العالي في تخصصات )التمريض والقانون  من أبرز مخرجات المشروع المتوقعة والذيومن الجدير ذكره أن 
ع في مطلع وقد بدأ العمل في المشرو  ،برامج دراسية متشابهة ومتناغمة وشفافة تطبيق أداوات نظام بولونيا في المناطق المستهدفة من خالل بناء هو: 
الخطط ة مدى مالءم تهدف الى تقييمن األنشطة التي م ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثالث سنوات متتالية، وقد اشتمل المشروع على عدد م2014عام 

داف العامة للبرامج هبما يلبي احتياجات المجتمع ويتوافق مع االوبحث سبل تطويرها ، لألنظمة الدولية الدراسية في التخصصات المستهدفةالمساقات و 
قليمية في هذا المشروع.  30االكاديمية، كما وتشارك أكثر من   دولة أوروبية وا 

 

 م اضرة علمية بكلية التمريض   ل إدمان التراماد ل

نظمت كلية التمريض بالجامعة اإلسالمية محاضرة علمية بعنوان: "إدمان 
الترامادول: اآلثار والعالج"، وأقيمت المحاضرة في  قاعة المؤتمرات العامة 

كلية عميد –بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور الدكتور يوسف الجيش 
رئيس قسم التمريض العام، والدكتور –التمريض، والدكتور أشرف الجدي 

رئيس قسم اإلدمان بمستشفى الطب النفسي، واألستاذ عماد –إيهاب موسى 
أخصائي نفسي بمستشفى الطب النفسي، وعدد من طلبة كلية –حبوب 

 التمريض.

 من جانبه، أكد الدكتور الجيش على أن موضوع اإلدمان هو من أهم
المواضيع التي يجب أن يدرسها طلبة التمريض، وأرجع السبب في ذلك إلى 
زيادة عدد المدمنين على المواد المخدرة، وأشار الدكتور الجيش إلى أن كلية 
التمريض تركز في تدريبها للطلبة على أهمية الوقاية من المرض قبل 

 محاولة عالجه.

لبنات، حيث تجولت الطالبات  لثانوية ل مدرسة زهرة المدائن ا

 ت اإلدمان في قطاعمن ناحيته، عرض الدكتور موسى تجربته مع حاال م
( منها %60( حالة إدمان، وأفاد أن )1000غزة، وبين أنه تعامل مع )

كانت تدمن على الترامادول، وأكد الدكتور موسى على أنه ال يتعامل مع 
نما كضحايا لضغوطات ومشاكل نفسية ومجتمعية.  المرضى كمدمنين وا 

لبنات، حيث تجولت الطالبات  لثانوية ل درسة زهرة المدائن ا
الخاصة بالمهارات التمريضية وتعرفن في مختبرات العمادة 
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 للسرطان العالمي الي م مع بالت امن

 السرطان مرض لت دي  المماعية الفردية المي د   ل دراسيا   ي ما   يستضيف القان نية القبالة قسم

 لمرض،ا من الحد أو التقليل في تسهم صحية خدمات وتوفير السرطان لمرضى عالجية بدائل إليجاد الجاد بالعمل ومختصون أكاديميون طالب
 العمل رورةض على وأكدوا معاناتهم، من التخفيف في اإلسهام ضرورة مع السرطان لمرضى مالية موازنات تخصيص على العمل أهمية إلى ولفتوا
 .المرض هذا انتشار من للحد والجهود األنشطة تكثيف على

 لسرطان،ل العالمي اليوم مع بالتزامن الدراسية للقاعات اللحيدان بمبنى العامة المؤتمرات قاعة في أقيم الذي الدراسي اليوم أعمال خالل ذلك جاء
 الثقافة لجمعية لتابعا البريج -المرأة صحة مركز نظمه الذي الدراسي اليوم استضاف قد اإلسالمية بالجامعة التمريض بكلية القانونية القبالة قسم وكان
 وحضر ،"السرطان نتحدى معاً ..  نستطيع نحن..  أستطيع أنا: "عنوان تحت(  MAP) للفلسطينيين الطبي العون جمعية مع بالتعاون الحر والفكر
 مدير -ثابت لايرف واألستاذة الدينية، والشئون األوقاف وزارة من -سالمة أشرف والدكتور التمريض، كلية عميد -الجيش يوسف الدكتور الدراسي اليوم
 التدريس يئةه أعضاء من وجمع والمهتمين، المختصين من ولفيف القانونية، القبالة قسم رئيس -عبيد وفاء واألستاذة البريج، -المرأة صحة مركز

 .التمريض بكلية والطالبات

 أجزاء جميع على تؤثر التي الخطيرة األمراض من يعد السرطان مرض أن إلى الجيش الدكتور نوه الدراسي، لليوم االفتتاحية الجلسةفي  كلمته وفي
 عالمياً  األكبر هو غزة قطاع في السرطان مرض انتشار معدل أن الجيش الدكتور وبين القلب، أمراض بعد للوفاة الثاني السبب يعتبر وأضاف الجسم،
 السرطان ضمر  على للسيطرة الصحي النظام في تعمل التي المختصة الجهات تكاثف أن إلى الجيش الدكتور وأشار الموجودة، اإلحصائيات حسب
 .أخر جانب من عليه والقضاء معالجته ليتم مبكراً  المرض اكتشاف أجل ومن جانب، من العمرية الفئات كل يصيب الذي

 قدره ما على الصبر  عليه المريض أن وبين اإلنسان، وطريق وهدف، حياة، ليغير اهلل من وابتالء قدر هي األمراض أن سالمة الدكتور بين بدوره،
 .السرطان مرضى مدع في اإلسالمية الثقافة دور عن التفصيل من بشيء سالمة الدكتور وتحدث منه، الشفاء بأن واليقين بقضائه والرضا له، اهلل

 السرطان، مرض وعالج لمكافحة العملية باإلنجازات التعريف أجل من جاء للسرطان العالمي باليوم االحتفال أن ثابت األستاذة أوضحت جانبها، من
ظهار براز المرضى، معاناة وا   تحسين في لإلسهام األولى الخطوة هي األنشطة هذه أن إلى ثابت األستاذة ولفتت لهم، المقدمة الصحية الخدمات وا 
 .المختلفة األمراض مكافحة بكيفية والتعريف السرطان، لمرضى الصحي الوضع

دة  ثانوية للبنات، حيث تجولت الطالبات في مختبرات العما مدائن ال استقبلت عمادة كلية التمريض طالبات مدرسة زهرة ال
سمات التوضيحية، واصطحب وفد الطالبات معيدات الطبية والمج الخاصة بالمهارات التمريضية وتعرفن على بعض األجهزة

ملة لطبيعة  نية على مختبرات المهارات األساسية والمتقدمة، وزودن الطالبات بنظرة سريعة وشا كلية التمريض في جولة ميدا
الواقع  يمهنة التمريض وطبيعة المنهاج التعليمي للتخصص والتي تعنى بالدرجة األولى بربط الجانب النظري بالعملي وتحاك
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 المستشفيات في العد ى مكاف ة مبادئ   ل علمية م اضرة تعقد التمريض كلية
 

 في دوىالع مكافحة مبادئ: "بعنوان علمية محاضرة اإلسالمية بالجامعة التمريض كلية عقدت 
 بحضور ية،الدراس للقاعات طيبة بمبنى العامة المؤتمرات قاعة في اللقاء وأقيم ،"المستشفيات

 نائب -رضوان الكريم عبد والدكتور التمريض، كلية عميد -الجيش يوسف الدكتور: من كل
 دائرة من -العديني سليمان واألستاذ التمريض، قسم رئيس -الجدي أشرف والدكتور العميد،
 .مريضالت بكلية والطلبة التدريس هيئة أعضاء من وجمع الصحة، وزارة في العدوى مكافحة

 طفالاأل هم األمراض عدوى النتقال عرضة الفئات أكثر أن العديني األستاذ أكد جانبه، من
 أن العديني األستاذ وذكر مناعتهم، ضعف بسبب واألورام الكلى، ومرضى الوالدة، حديثي
 األدوات مسحو  اليدين غسل ضرورة إلى ونوه اإلنسان، جسم في وجودها في تتفاوت البكتيريا
 .العدوى انتقال لمنع العمل بيئة وتنظيف

 وىالعد معدل انخفاض هو مستشفى أي داخل الجودة مؤشر أن على العديني األستاذ وشّدد
 العدوى لنقل وليس بسالم المستشفى من للخروج للمريض الخدمات تقديم ضرورة وأوضح فيها،
 .له

 
 

:متكاملضمن برنامج تدريبي   

تعقد ي ما  تدريبيا  لطالبات قسم القبالة   ل تخطيط نبض المنين كلية التمريض  

، وأقيم اليوم "CTGنين تفسير  قرا ة تخطيط نبض الم"يومًا تدريبيًا بعنوان: بالتعاون مع نقابة التمريض الفلسطينية نظم قسم القبالة بكلية التمريض 
الدكتورة/ عريفة و عميد كلية التمريض، -/ يوسف الجيش للقاعات الدراسية بحضور الدكتور اللحيدانالتدريبي في إحدى القاعات التدريبية بمبنى 

 –تاذة/ حليمة نبهان واألس، رئيس قسم القبالة –/ وفاء عبيد  ة، واألستاذمنسق برنامج الدبلوم العالي لإلشراف اإلكلينيكي في أقسام الوالدة – البحري
 وجمع من طالبات قسم القبالة. عضو نقابة التمريض، –ة/ ضحى عوض ، واألستاذمدربة الدورة وعضو نقابة التمريض
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 استشاري بريطانيباستضافة  –تمريض  الطب تن مان م اضرة عن  راعة الكلى ال تيكلي

، بريطانيا - أكسفورد ةجامع من -كوكس بيرنز كريس الدكتور تمت استضافة ،الفلسطينية التمريض ونقابة اإلسالمية بالجامعة لطبا كلية مع بالتعاون
 نقيب – لدقرانا خليل واألستاذ ،لطبا كلية عميد – ضل نعيمف والدكتور، لتمريضا كلية عميد – وسف الجيشي الدكتور استقباله في كان حيث

 :بعنوان علمية محاضرة الطب بكلية الذكية القاعة في كوكس كريس الدكتور ألقىوقد  الممرضين

"Role of nursing in kidney transplantation" 

 عالي لمهنيوا العلمي المستوى وامتدح اآلخرين، إلى التجارب لنقل المعرفي التبادل وأهمية الكلى، زراعة في الجديد عن كوكس الدكتور وتحدث
مكانية، فلسطين في الصحي الواقع حول نقاش اللقاء وتخلل، والتمريض الطب كلية لطلبة المستوى  دور و المواطنين بين كلىبال التبرع ثقافة تعزيز وا 
 .المجال هذا في التمريض

 

.األوروبية الجامعات مع المشترك التعاون عالقات وتوطيد, فلسطين خارج الطبية الكفاءات مع بالتواصل الطب كلية اهتمام نعيم الدكتور أكد بدوره  

.لجهوده تقديرا   كوكس كريس للدكتور وتقدير شكر درع الفلسطينية التمريض نقابة قدمت كما  

 

الص ة اإلنمابية من قسم القبالة تشارك في مشر ع دعمكاديمية أ  

محاضرة تدريبية كلية التمريض ب -شاركت د. عريفة البحري منسقة برنامج الدبلوم العالي لإلشراف اإلكلينيكي والمحاضرة بقسم القبالة 
وذلك ضمن مشروع دعم  2016مايو  24,25يومي الثالثاء واألربعاء   حول الوالدة األمنة في الظروف الطارئة في وزاة الصحة وذلك

 الممول من صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة.الصحة اإلنجابية 
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تفقدية لطلبة كلية التمريض أثنا  التدريب الميداني   التم  

جوالت  3قسم التدريب العملي جوالت تفقدية لطلبة كلية التمريض في المستشفيات والمؤسسات الصحية بمعدل جولتين إلى ينظم 
  .عضها يكون خاص بمساقات معينة والبعض اآلخر بشكل عام، لقسمي التمريض العام والقبالةخالل الفصل الدراسي، ب

 

مؤتمر د لي بمناسبة الي م العالمي للقبالةة يشارك في القبالسم ق  
 

ض منسقة الدبلوم العالي لإلشراف اإلكلينيكي بقسم القبالة القانونية في كلية التمري -شاركت الدكتورة عريفة البحري
 Risk Factors of Gestational Diabetes Mellitus in) :بورقة عمل بحثية بعنوان -بالجامعة اإلسالمية

The Refugee Population In Gaza Strip)  في رام اهلل ، وأقيم  العالمي للقابالت الذي عقد في اليوم
 وزير الصحة الفلسطيني، وبالتعاون مع نقابة التمريض الفلسطينية -المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور جواد عواد

ووزارة الصحة الفلسطينية، والمشروع النرويجي. وشهدت فعاليات المؤتمر حضورًا واسعاً من األكاديميين والمختصين 
 .ي مجال القبالة، حيث يعقد المؤتمر ألول مرة في فلسطين ويجمع بين القابالت في الضفة الغربية وقطاع غزةف
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لفصليمشرفي التدريب الميداني القا    

  أنشطة في ص رلقا ات 
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