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 -المرأة ةصح مركز مع بالتعاون بغزة اإلسالمية الجامعة في التمريض بكلية القبالة قسم نظم
 بعنوان لعالميا السرطان يوم شرف على دراسيا   يوما   الحر والفكر الثقافة لجمعية التابع البريج

 لدعم ةياليابان الحملة مع بالشراكة الدراسي اليوم وأقيم ممكنا "، عليه القضاء بات :"السرطان
 من وبتمويل ،AUNFP للسكان المتحدة األمم وصندوقnJapa-CCP  فلسطين أطفال

 بالجامعة، اتالمؤتمر  مركز في الكبرى المؤتمرات قاعة في الدراسي اليوم وانعقد اليابانية، الحكومة
 وسفي الدكتور واألستاذ اإلسالمية، الجامعة رئيس– اهلل عوض عادل الدكتور األستاذ بحضور

 من ليابانيةا الحملة مؤسسة بعثة رئيس– تيشما ماسايوكي والسيد التمريض، كلية عميد– يشالج
 حدةالمت األمم لصندوق غزة مكتب مدير– عيطة أبو أسامة واألستاذ فلسطين، أطفال دعم أجل

 نالمهتمي من وعدد الحر، والفكر الثقافة جمعية عام مدير– زقوت مريم واألستاذة للسكان،
 .التمريض كلية في  والطلبة التدريس هيئة أعضاء من وجمع الدراسي، اليوم بموضع والمعنيين

ان، المتعلقة بمرض السرط الفنية العروض األوراق العلمية و وتخلل اليوم الدراسي العديد من
حيث شاركت فرقة جفرا باسكتش مسرحي صامت حول مرض السرطان، وجرى التعريف بتطبيق 

ستاند أب كوميدي عن مرض السرطان، جوال "اكتشفي تشفي"، وقدم فريق بس يا زلمة عرض 
مكانية الوقاية  واستعرض اليوم الدراسي فيلما  قصيرا  "كان الزم" يسرد قصة اكتشاف المرض وا 
منه في حال اكتشافه مبكرا  فضال  عن وضع ونفسية مريض السرطان حال اكتشافه للمرض 

 .ونظرة اآلخرين له
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 قسم رئيس -يتشكترف باير سيلينا الدكتورة الجامعة، برئاسة مكتبه في اإلسالمية، الجامعة رئيس– اهلل عوض عادل الدكتور األستاذ ستقبلا
 شراكاتهاو  الجامعة عالقات عن اهلل عوض الدكتور األستاذ تحدث جانبه، من "يونيسيف"، للطفولة المتحدة األمم منظمة في والتغذية الصحة
 التي اتالخدم نوعية على اهلل عوض الدكتور األستاذ وشدد المتحدة، األمم بمنظمات الجامعة تربط التي الوطيدة العالقة إلى ولفت الدولية،
 تقدمها.

 

 بالبيئة اهتمامها لىع وأثنت ة،اإلسالمي للجامعة المتقدم والمهني والبحثي األكاديمي بالمستوى انبهارها عن كترفيتش الدكتورة عبرت جانبها، من
 في اإلسالمية جامعةال مع المشترك للتعاون استعدادها كترفيتش الدكتورة وأبدت للدراسة، المثلي البيئة توفير تدعم التي والمرافق الخضراء،
 المقدمة. الخدمات جودة وتحسين تطوير في وتسهم الطرفين تخدم التي المجاالت

 والقبالة التمريض نهاجم تطوير لمناقشة بالجامعة التمريض كلية عمادة في البحري والدكتورة الجيش، الدكتور األستاذب كترفيتش الدكتورة والتقت
 ومتابعة المبكرة ةالطفول رعاية على التركيز شأنها من التي اليونيسيف طرف من المقرة المنهجية والوحدات التدريبية النماذج بعض إضافة عبر
 سنوات. 3 حتى 0 عمر من الطفل نمو تطور

 

 ممثلة منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسيف" يف فلسطني تزور اجلامعة

 

القبالة يفتتح وحدة ختطيط نبض اجلنني قسم   

 NORWACكريم من مؤسسة المساعدات النرويجية بتمويل 
نبض  ة بتخطيطقسم القبالة بكلية التمريض وحدة خاصافتتح 

 ، المهارات التمريضية بالكليةداخل مختبرات  الجنين لألم الحامل
حيث تستقبل الوحدة الحاالت خالل فترات محددة معلن عنها 

تقوم الطالبات بإشراف سابقا  للطالبات وذوي الموظفين، و 
مدرساتهن بإعداد التخطيط وقراءته وتفسيره لألم الحامل، وذلك 

   ات تخصصية في الخطة الدراسية لقسم القبالة.ضمن مساق
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1.   

 :التواصل مع قسم التمريض العاملقاء 

نظمت عمادة كلية التمريض لقاء  تواصليا  مع طالبات 
قسم التمريض العام يوم االثنين الموافق 

م، وقد انعقد اللقاء في قاعة المؤتمرات 20/03/2017
العامة بمبنى اللحيدان وسط حضور كبير والفت من 

 الطالبات. 

عميد  –الدكتور/ يوسف الجيش وقد حضر اللقاء 
يد، نائب العم –الكلية والدكتور/ عبد الكريم رضوان 

رئيس قسم التمريض العام  –والدكتور/ أشرف الجدي 
رئيس قسم التدريب العملي  –والدكتور/ أحمد الشاعر 

 مساعد رئيس قسم –والدكتورة/ ميسون عبد العزيز 
ر ديم –التدريب العملي واألستاذ/ حسين الجديلي 

 الكلية. 

 

مشيرا  إلى أن هذا اللقاء هو حلقة من سلسلة لقاءات تنظم بالطالبات  من جانبه، رحب  الدكتور 
الكلية لعقدها مع الطالب والطالبات على اختالف تخصصاتهم ومستوياتهم، كما أكد على أن 

 ية والعملية.معمادة الكلية ترحب باستقبال مقترحات وشكاوى الطلبة ومتابعة سير العملية التعلي

 ،وُفتح باب النقاش واالستماع لمشاكل الطالبات واإلجابة على استفساراتهن من ِقبل عمادة الكلية
حيث طرحت الطالبات بعض المقترحات واالستفسارات فيما يخص الجوانب األكاديمية والعملية 

 ت الصحية. اوبعض المعيقات التي تواجههن في التدريب الميداني داخل المستشفيات والمؤسس

 

 تواصلية لقاءات 

 القبالة القانونية: التواصل مع قسم لقاء 
 

نظم قسم القبالة بكلية التمريض يوم األحد الموافق 
م فعالية احتفالية تواصلية مع 07/05/2017

قاء وقد انعقد اللالطالبات المقبالت على التخرج، 
في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان وسط 
حضور كبير والفت من الطالبات وأعضاء الهيئة 
التدريسية ومشرفي التدريب الميداني وضيوف 

 اللقاء. 

وقد حضر اللقاء كال  من األستاذ الدكتور/ يوسف 
والدكتور/ عبد الكريم  -عميد الكلية –الجيش 
ي والدكتورة/ عريفة البحر  –يد نائب العم –رضوان 

واألستاذة/ وفاء عبيد  –رئيس قسم القبالة  –
فى مدير تمريض مستش –/ فيزا الزعانين واألستاذة

 بيت حانون. 

 

وفي كلمته االفتتاحية هّنأ األستاذ الدكتور/ يوسف الجيش جميع القابالت  وطالبات القبالة بمناسبة 
خامس من مايو من كل عام، وأشاد بالدور العظيم الذي اليوم العالمي للقبالة الذي يصادف ال

تبذله القابلة ومساهمتها في تحقيق الرعاية الصحية اآلمنة لألم والطفل، ومؤكدا  على أن كلية 
نجازاتهن العظيمة في الحقل الصحي أثناء فترة تدريبهن وحتى بعد  التمريض تفتخر بطالباتها وا 

 التخرج. 

ريم يفة البحري والدكتور/ عبد الكوتخلل الفعالية عدة فقرات متنوعة، منها كلمة للدكتورة/ عر 
وعرض لقصة نجاح لقاِبلة فلسطين األستاذة/ فيزا الزعانين  والتي تشغل منصب مدير رضوان، 

ن أقدم القابالت وحاصلة على عدة جوائز دولية في مجال تمريض مستشفى بيت حانون وهي م
 منازل. القبالة، وهي أول قابلة حاصلة على ختم رسمي ومعتمد للتوليد في ال

 رم قسم القبالةكهذا وقد ساهمت الطالبات بعدة أنشطة ترفيهية خالل االحتفالية، وفي نهاية اللقاء 
 األستاذة/ فيزا الزعانين تقديرا  لجهودها العظيمة في مهنة القبالة. 
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يوم الصحة العامليمع بالتزامن   

تنظم أسبوع صحي جماين كلية التمريض   

 

 

 

 يوم مع نبالتزام الكلية أقامته الذي الصحي األسبوع لياتفعا اإلسالمية بالجامعة التمريض كلية نظمت
 االكتئاب". عن نتحدث "دعونا شعار: تحت العام لهذا به االحتفاء جرى الذي العالمي الصحة

 التثقيفو  المجاني، الصحي الفحص محطات شملت متنوعة ونفسية صحية فعاليات األسبوع هذا وتضمن
 نظمها بفعالية وعاألسب وأختتم النفسي، والتفريغ االسترخاء وتمارين ،العلمية والمحاضرات والنفسي، الصحي

 خاصة ومحطة له، الذاتي الفحص وكيفية الثدي سرطان بمرض والتوعية اإلنجابية الصحة حول القبالة قسم
 الحوامل. الطالبات من كبيرا   إقباال   شهدت والتي CTG الجنين نبض تخطيط جهاز بتفعيل

 

كين في على جهود القائمين والمشار  -عميد كلية التمريض –ألستاذ الدكتور يوسف الجيشمن جانبه، أثنى ا
نجاح هذه الفعاليات من مدرسين ومدرسات ومعيدات وطالبات، ولفت إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار 

ش حرص كلية جيالخدمة المجتمعية التي يقدمها أبناء وبنات مهنة التمريض والقبالة، وأكد األستاذ الدكتور ال
 .التمريض الدؤوب على تنفيذ األنشطة التي تسِهم في نشر الوعي والمعرفة الصحية
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األمور  ولقسم القبالة ينظم محاضرة علمية ح
 ية للفتاة بين الصحة والشرعالشخصية الصح

 
 

 الجامعة في التمريض بكلية القبالة قسم نظم
 الشخصية "األمور بعنوان: علمية محاضرة اإلسالمية
 قاعة يف اللقاء وانعقد والشرع"، الصحة بين للفتاة..

 ية،الدراس للقاعات اللحيدان بمبنى العامة المؤتمرات
 ئةهي عضو– بحر سمية الدكتورة من: كل بحضور
 فاءو  واألستاذة والقانون، الشريعة كلية في تدريس
 بدع ميسون والدكتورة القبالة، قسم رئيس– عبيد

 من معوج القبالة، بقسم تدريس هيئة عضو -العزيز
 الجامعة. طالبات

 ودناوج من "الغاية بحر: الدكتورة قالت ناحيتها، من
 دهنعب أن علينا وجب لذلك اهلل، عبادة األرض على
 لىإ بحر الدكتورة وأشارت صحيحة"، حقيقية عبادة
 رع،للش دقيق فهم إلى تحتاج الصحيحة العبادة أن

 ساسأ هي التي للطهارة عنوان المسلم أن إلى ونّوهت
 العبادة.

 ما ىأغل الصحة أن إلى عبيد األستاذة نوهت بدورها،
 ىعل التمريض كلية حرصت لذلك اإلنسان، يملك
 ستاذةاأل ووقفت للطالبات، الصحية المعلومة توفير
 على دةمؤك ة،للفتا التناسلي الجهاز أجزاء على عبيد
 اللخ وجسدية هرمونية تغيرات   بعدة تمر المرأة أن

 حياتها.

مجموعة عبر  الطالبات بإنشاء

     تستضيف الواليات المتحدة األمريكيةبجامعة أوريغون 
في محاضرة علميةأ.د. يوسف الجيش   

، عميد كلية التمريض –األستاذ الدكتور/ يوسف ابراهيم الجيش قدم 
لطلبة و جمهور جامعة أوريغون في الواليات المتحدة محاضرة علمية 

 الحصار من لعشرة أعوام  الضارة اآلثار"   تحت عنواناألمريكية، 
 دياتوالتح الفلسطينيين صحة على الشرعي غير االحتالل من وعقود
س يوم عبر تقنية الفيديو كونفرن وتم عقدها"، الصحة تعزيز تواجه التي

 –، بمشاركة الدكتور/ ياسر أبو جامع م25/01/2017األربعاء الموافق 
درجة  جمع  من طلبة  وحضرها، مدير برنامج غزة للصحة النفسية

كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة أوريغون وعدد من الدكتوراه في 
 . األكاديميين وشخصيات هامة من المجتمع المحلي

ويذكر أن محاور هذه المحاضرة تتحدث عن واقع الصحة العامة في 
فلسطين في ظل االحتالل الصهيوني وأثره على مستوى تقديم خدمات  

واجه ات التي تة الصحية السليمة لسكان قطاع غزة، وعن التحديالرعاي
، وعن الوسائل المستخدمة لمواجهة هذه التحديات مقدمي هذه الرعاية
 واألزمات المتتالية. 

وقد تطرق األستاذ الدكتور/ الجيش خالل هذه المحاضرة إلى عرض 
قدمة المنتائج عدد من األبحاث الصحية ذات العالقة بالخدمات الصحية 

مشاكل األطفال، والخدمات الصحية المقدمة ب المتعلقة في قطاع غزة
للمسنين، وأبحاث متعلقة باألمراض المزمنة، واألمراض النفسية، 

ل ومدى تأثرها بواقع االحتال الوفيات بين األمهات خالل الوالدة ومعدالت
 .والوقود، وأزمة إغالق المعابروالحصار وأزمة الكهرباء 
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وفود من طلبة المدارس اإلبتدائية تستقبل التمريض كلية 
اإلجراءات التمريضية األساسيةعلى والتدريب  للتعرف   

أولمستوى  –أداء الَقَسم التمريضي لطالبات قسم القبالة لقاء   

مع عمادة شئون الطلبة بالتعاون   
دورة إسعافات أولية لطالبات الجامعة تنظيم   
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