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كلمة عميد كلية العلوم الصحية
بــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم الصحيــة حســب التقويــم األكاديمــي يــوم الســبت  2015/9/5وســار الفصــل حســب الخطــة التنفيذيــة
ســواء فــي األمــور التســييرية أوالتطويريــة والعمــل علــى حــل مشــاكل طلبــة الكليــة  .وقــد تــم عقــد لقــاءات مــع الطلبــة ومجالــس األقســام
ـراء لموضــوع التعلــم الخدمــي فقــد تــم عقــد العديــد مــن ورش العمــل والمحاضــرات التثقيفيــة والعلميــة
ومجالــس الكليــة الشــهرية  .واثـ ً
 .وعلــى صعيــد متابعــة الخريجيــن فقــد تــم عقــد ورشــة عمــل بمشــاركة المشــغلين مــن وزارة الصحــة ووكالــة الغــوث لتلقــي التغذيــة
الراجعــة .باإلضافــة إلــى النشــاط العلمــي المســتمر «دردشــة علميــة» حيــث يتــم اســتضافة علمــاء مــن خــارج الوطــن وكذلــك يــوم علمــي
عقــده قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة .وعلــى صعيــد التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع الفلســطيني تــم عقــد يــوم طبــي لموظفــي
الجامعــة بالتعــاون مــع جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية  .وتــم تجهيــز واعــداد برنامــج التغذيــة العالجيــة وإرســاله لالعتمــاد مــن
جهــات االختصــاص.

الثوابت األكاديمية

 -1تاريــخ بــدء الفصــل الدراســي األول  2016-2015الســبت
2015/9/5
 -2تاريــخ انتهــاء الفصــل الدراســي األول 2016-2015
الســبت 2016/1/16
 -3االمتحانات النصفية السبت 2015/10/31
 -4االمتحانات النهائية السبت 2015/12/26

لقاءات الطلبة

عقــدت الكليــة لقاءيــن منفصليــن لطــاب وطالبــات الكليــة الجــدد بتاريــخ  2015/9/22-21بغــرض اطــاع الطــاب علــى اقســام الكليــة
والتعريــف بهــذه األقســام
عقــدت كليــة العلــوم الصحيــة لقــاء بالطــاب والطالبــات الجــدد مــدار يومــي االثنيــن والثالثــاء  2015/9/22 - 9/21بغــرض اطــاع الطلبــة
علــى أقســام الكليــة والتعريــف بهــذه األقســام وحضــر اللقــاء عميــد الكليــة أ.د .عدنــان الهنــدي ونائــب العميــد د .مــازن الزهارنــة بحضــور
رئيــس قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة أ .أحمــد ســلمي ورئيــس قســم البصريــات د .محمــد الطرشــاوي ورئيــس قســم العــاج الطبيعــي أ.
محمــد كريــزم والعديــد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية  ،حيــث قدمــوا نبــذة تعريفيــة عــن األقســام .
وأشــار أ.د .الهنــدي فــي كلمتــه إلــى أهميــة تعريــف الطلبــة باألنظمــة والقوانيــن باإلضافــة إلــى أهميــة التــزام الطلبــة بالســاعات المكتبية
والخطــة الدراســية أثنــاء المســيرة األكاديميــة وتــم التعريــف بالمختبــرات العلميــة ومــا تحويــه مــن أجهــزة علميــة تســاعد وتســاند العملية
التعليميــة وأشــار كذلــك إلــى تجربــة التعليــم الخدمــي التــي قامــت بهــا الكليــة الســنة الماضيــة.
وفي نهاية اللقاء تم اإلجابة على استفسارات الطالب والطالبات.
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لقاءات طلبة الدراسات العليا

عقدت الكلية بمشاركة كلية العلوم لقاء ترحيبي بطلبة الماجستير بتاريخ 2015/10/10
ـاء
نظمــت كليتــا العلــوم والعلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية لقـ ً
تواصليــا ً مــع طلبــة الدراســات العليــا ،وحضــر اللقــاء الــذي انعقــد
فــي قاعــة المؤتمــرات العامــة فــي مبنــى القــدس للقاعات الدراســية،
األســتاذة الدكتــورة ســناء أبــو دقــة -مســاعد نائــب الرئيــس لشــئون
البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،واألســتاذ الدكتــور نظــام االشــقر-
عميــد كليــة العلــوم ،واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كلية
العلــوم الصحيــة ،والدكتــورة ختــام الوصيفــي  -ممثــل كليــة العلــوم
لــدى شــئون البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،ولفيــف مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس فــي الكليتيــن ،وطلبــة الدراســات العليــا .
وافتتحــت اللقــاء الدكتــورة الوصيفــي متحدثــة عــن واقــع الدراســات
العليــا فــي كليــة العلــوم ،وتناولــت أهميتهــا فــي تطويــر المجتمــع،
وتنميتــه.

وأكــدت األســتاذة الدكتــورة أبــو دقــة علــى ضــرورة أن يترك كل
باحــث بصمــة فــي المجتمــع مــن خــال الدراســات واألبحــاث
العلميــة التــي ينتجهــا خــال مــدة دراســته فــي برامــج
الدراســات العليــا  ،بحيــث يتــم تصديــر العلــم والمعرفــة خــارج
أســوار الجامعــة ليســتفيد منهــا المجتمــع المحلــي والعالمــي.
وحثــت األســتاذة الدكتــورة أبــو دقــة الطلبــة علــى قــراءة
الالئحــة الداخليــة الخــاص بطلبــة الدراســات العليــا؛ للتعــرف
علــى كافــة اللوائــح والقواعــد الــازم اتباعهــا للحصــول علــى
درجــة العلميــة.
بــدوره ،تحــدث األســتاذ الدكتــور األشــقر عــن أهميــة الدراســات
العليــا فــي المجتمــع  ،وأوضــح حقــوق طلبــة الدراســات العليــا
وواجباتهــم ،وأكــد األســتاذ الدكتــور األشــقر علــى اهتمــام

الجامعة بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة .
وتحــدث األســتاذ الدكتــور الهنــدي عــن افتتــاح برنامــج الدراســات العليــا الجديــد بكليــة العلــوم الصحيــة وهــو برنامــج العلــوم المخبريــة
والطبيــة ،وشــدد علــى جاهزيــة المختبــرات العلميــة التــي تضمهــا الكليــة ،وإســهاماتها فــي دعــم العمليتيــن األكاديميــة ،والبحثيــة.

كلية العلوم الصحية تشارك في تنظيم مؤتمر دولي في ماليزيا
تلقــت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة
اإلســامية بغــزة دعــوة مــن منظمــي مؤتمــر
 2015 PUREللمشــاركة فــي تنظيــم المؤتمــر
الــذي ســيعقد فــي كواللمبــور ماليزيــا فــي الفتــرة
مــا بيــن  9-7ســبتمبر للعــام 2015م ،حيــث بــدأت
المشــاركة الفعليــة لمجريــات تنظيــم المؤتمــر.
ومــن الجديــر بالذكــر أن عــدة جامعــات مــن دول
مختلفــة تشــارك فــي تنظيــم هــذا الحــدث الــذي
يســتمر ثالثــة أيــام ،ويهــدف المؤتمــر إلــى توفير
منصــة للباحثيــن والمهندســين واألكاديمييــن،
إلــى جانــب المهنييــن الصناعييــن مــن جميــع
أنحــاء العالــم لعــرض نتائــج أبحاثهــم وأنشــطة
التنميــة فــي البيئــة ،والهندســة الكيميائيــة
وهندســة العمليــات ،ومكافحــة التلــوث،
والعمليــات الحيويــة ،والطاقــة الحيويــة،
وتكنولوجيــا النانــو ،والتقليــل مــن النفايــات.

04/08/2015
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الزيارات األجنبية للكلية

قام وفد نرويجي بزيارة الكلية يوم  2015-12-1وشارك في ورشة عمل «اللياقة على المقعد

التعلم الخدمي
محاضــرة تثقيفيــة لقســم البصريــات فــي مركــز النــور
لتأهيــل المعاقيــن بصريــ ًا

شــارك قســم البصريــات الطبيــة بكليــة العلــوم الصحيــة
بالجامعــة اإلســامية بنشــاط مجتمعــي خدمــى عقــد فــي مركــز
النــور لتأهيــل المعاقيــن بصريــا التابــع لألنــروا فــي مدينــة غزة،
وتأتــي هــذه المشــاركة بهــدف تحســين المســتوي األكاديمــي
والنفســي لــدي األطفــال ذوي الرؤيــة الضعيفــة.
وألقــى المحاضــرات التثقيفيــة أعضــاء مــن هيئــة التدريــس
بقســم البصريــات ،حيــث تحــدث الدكتــور فــاروق البــاز عــن
األســباب التــي تــؤدي إلــى ضعــف الرؤيــة عــن األطفــال،
وكيفيــة التعامــل معهــا,

17/11/2015

وتطــرق األســتاذ حاتــم برهــوم -أخصائــي البصريــات الطبيــة-
إلــى تقييــم الوظائــف البصريــة لــدي األطفــال ذوي الرؤيــة
الضعيفــة».
بــدوره ،أثنــى الدكتــور محمــد الطرشــاوي -رئيس قســم البصريات
الطبيــة بالجامعــة اإلســامية -علــي الــدور الفعــال الــذي يقــوم
بــه مركــز النــور للمعاقيــن بصريــاً ،وأكــد علــي أهميــة هــذه
المشــاركات فــي تحســين أداء األطفــال ذوي الرؤيــة الضعيفــة،
ودمجهــم فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل أفضــل.
مــن جانبــه ،لفــت األســتاذ محمــد فرحــات -مديــر مركــز النــور
للمعاقيــن بصريـاً -إلــى أهميــة هــذه المشــاركة علــي المســتوي
الخدمــي والتعليمــي ،وقــدر دور الجامعــة اإلســامية فــي تقديــم
أفضــل الخدمــات للمؤسســات المجتمعيــة.
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ورشة عمل «اللياقة على المقعد

1/12/2015
عقــد قســم العــاج الطبيعــي فــي كليــة العلــوم الصحيــة فــي ســياق
مشــروع التعليــم الخدمــي ورشــة عمــل حــول «اللياقــة علــى المقعــد»،
واســتهدفت الورشــة التــي شــاركت فــي تنظيمهــا طالبــات القســم
العامليــن فــي الجامعــة والطلبــة ،وحضرهــا األســتاذ الدكتــور عدنــان
الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور خميــس اإلســي
مشــرف مشــروع النشــاط الخدمــي ،واالســتاذ محمــد كريــزم -رئيــسقســم العــاج الطبيعــي ،ووفــد نرويجــي مــن مستشــفى سوناســي.

وجــرى خــال ورشــة العمــل شــرح الطريقــة الصحيحــة والســليمة فــي الجلــوس علــى الكرســي أثنــاء العمــل ،ومناقشــة وســائل الوقايــة مــن
آالم العمــود الفقــري وآالم المفاصــل مــن خــال التماريــن الرياضيــة الموصــي بهــا ،وشــرب المــاء ،واالســترخاء بعــد االنتهــاء مــن العمــل،
والقيلولــة أثنــاء النهــار ،والنــوم فــي وضــع ســليم .

محاضرة لطالب قسم العالج الطبيعي

9/12/2015

اســتضافت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية الباحــث
الدكتــور ســتيفن مــاى  -Stephen mayمــن جامعــة شــيفلد هــاالم
بالمملكــة المتحــدة ،حيــث ألقــى محاضــرة علميــة بعنــوان« :مقدمــة
مختصــرة فــي أســلوب مكنــزي فــي العــاج» ،وتنــاول الدكتــور مــاي
ماهيــة هــذه الطريقــة العالجيــة ،ودواعــي االســتخدام ،ومحاذيــر
االســتخدام ,وتحــدث عــن فاعليــة هــذه الطريقــة وذلــك حســب
الدراســات التــي أجريــت فــي العالــم ،وحضــر اللقــاء األســتاذ الدكتــور
عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور مــازن
الزهارنة -نائب عميد كلية العلوم الصحية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية العلوم الصحية.
ورحــب األســتاذ الدكتــور الهنــدي بضيــف برنامــج دردشــة ،وأكــد علــى أهميــة التعــاون المســتقبلي بيــن الجامعــة اإلســامية وجامعــة
شــيفيلد .

المظاهر السريرية للتسمم بالرصاص

فــي الســياق ذاتــه ،اســتضاف قســم العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة الدكتــور محمــد أبــو نــدي -أخصائــي أعصــاب األطفــال-
وقــدم محاضــرة بعنــوان« :المظاهــر الســريرية للتســمم بالرصــاص بيــن األطفــال العامليــن فــى إعــادة تدويــر البطاريــات فــي قطــاع
غــزة» ،وحضــر المحاضــرة األســتاذ محمــد كريــزم -رئيــس قســم العــاج الطبيعــي ،وجمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بقســم
العــاج الطبيعــي.
وتنــاول الدكتــور أبــو نــدي أهــم مصــادر التســمم بالرصــاص فــي المجتمعــات العربيــة والغربيــة إلــى جانــب طــرق الوقايــة والعــاج مــن
هــذه المشــكلة ،ولفــت إلــى تأثيــر هــذه المشــكلة علــي األطفــال ،وبيــن مــدي الخطــورة المرتبطــة بتعــرض األطفــال لمثــل هــذه المــواد.
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عروض تقديمية لطالبات قسم البصريات حول التعلم الخدمي

20/12/2015

دردشة علمية
كليــة العلــوم الصحيــة تســتضيف باحثـ ًا يمنيـ ًا فــي محاضــرة علميــة حــول تأثيــر
عقــار سيمفاســتاتين المســتخدم فــي عــاج االلتهابــات كعــاج لســرطان القولــون

20/10/2015

اســتضافت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية عبــر تقنيــة
«الســكايب» الدكتــور عمــرو الحيــدري  -دكتــوراة الطــب اإلكلينيكــي
لــأورام فــي اليمــن ،فــي لقائهــا العاشــر لمبــادرة دردشــة علميــة الــذي
حمــل عنــوان« :تأثيــر عقــار سيمفاســتاتين المســتخدم فــي عــاج
االلتهابــات كعــاج لســرطان القولــون» ،وحضــر اللقــاء كل مــن األســتاذ
الدكتــور عدنــان الهنــدي عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور مــازن
الزهارنــة -نائــب عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،واألســتاذة مهــا الحــاق
مشــرفة مبــادرة «دردشــة علميــة « ولفيــف مــن المهتميــن ،وعــدد مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بالكليــة.
مــن جانبــه ،لفــت الدكتــور الحيــدري إلــى أنــه تــم اكتشــاف أول حالــة ســرطان منــذ  1600عــام فــي برديــة مصريــة ،ووصلــت أليــدي أحــد
العلمــاء فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ونــوه إلــى مــدى انتشــار هــذا المــرض وأزليتــه ،ودعــا إلــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث التــي
مــن شــأنها الحــد مــن انتشــار هــذا المــرض.

وتحــدث الدكتــور الحيــدري عــن اســتخدام جديــد لعقــار السيمفاســتاتين المســتخدم فــي عــاج أمــراض القلــب ،وبيــن دوره فــي خفــض
نســبة الكوليســتيرول فــي الخاليــا ،الــذي يبــدو أنــه يضــع بصماتــه األولــى فــي اتجــاه العــاج والحــد مــن انتشــار ســرطان القولــون مــن
خــال االشــارات الهرمونيــة والبروتينيــة  cytokinesودورهــا فــي هجــرة الخاليــا وانتشــار المــرض مــن عضــو الــى آخــر.
أوصــى الدكتــور الحيــدري بضــرورة إجــراء دراســات مــن هــذا النــوع فــي منطقــة الشــرق األوســط ،كدراســة تأثيــر بعــض العقــارات علــى
خاليــا الســرطان ،مبين ـا ً أن نتائــج الدراســات قــد تختلــف باختــاف الطابــع الجينــي لــكل مجتمــع.

محاضرة علمية لقسم العالج الطبيعي

31/10/2015

اســتضاف قســم العــاج الطبيعــي يــوم الســبت  2015-10-31الدكتــور محمــد ابــو نــدي ،اخصائــي اعصــاب االطفــال حيــث القــى محاضــرة
بعنــوان :المظاهــر الســريرية للتســمم بالرصــاص بيــن األطفــال العامليــن فــي إعــادة تدويــر البطاريــات فــي قطــاع غــزة .شــهدت
المحاضــرة حضــور عــدد كبيــر مــن طلبــة قســم العــاج الطبيعــي مــن كافــة المســتويات الــي جانــب رئيــس القســم أ .محمــد كريــزم
والطاقــم التدريســي للقســم وتنــاول الدكتــور ابــو نــدي اهــم مصــادر التســمم بالرصــاص فــي المجتمعــات العربيــة و الغربيــة الــي جانــب
طــرق الوقايــة و العــاج مــن هــذه المشــكلة .تنــاول ايضــا تأثيــر هــذه المشــكلة علــي االطفــال ومــا مــدي الخطــورة المرتبطــة بتعــرض
االطفــال لمثــل هــذه المــواد.

محاضرة علمية في قسم البصريات

31/10/2015

عقــد قســم البصريــات الطبيــة يــوم الســبت 2015 -10-31محاضــرة علميــة بعنــوان « كيفيــة تحليــل المســح التوبغرافــي للقرنيــة» ألقاهــا
الدكتــور عمــرو إســماعيل أبــو عمــارة أســتاذ مســاعد و عضــو هيئــة تدريــس فــي قســم البصريــات الطبيــة .حضــر الســيمنار أعضــاء الهيئــة
التدريســية فــي قســم البصريــات ممثلــة برئيــس القســم د .محمــد الطرشــاوي .كمــا و كان ضيــف الســيمنار أ.ســامي الجــزار أخصائــي
البصريــات الطبيــة مــن مستشــفيي ســان جــون لطــب و جراحــة العيــون ,و حضــور كبيــر مــن قبــل الطلبــة .تــم نقــاش كيفيــة تحليــل نتائج
جهــاز المســح التوبوغرافــي للراغبيــن فــي إجــراء عمليــة تصحيــح اإلبصــار باســتخدام األجهــزة الحديثــة المعتمــدة علــي مبــدأ الليــزر
.كان هنــاك مشــاركة و مداخــات مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية ,كمــا و شــارك طــاب القســم بكثيــر مــن األســئلة و االستفســارات
المتعلقــة باســتخدام و تحليــل نتائــج هــذا الفحــص.
محاضــرة علميــة لقســم البصريــات بتاريــخ  2015/9/19د .أســعد يوســف بعنــوان «البصريــات الطبيــة رؤيــة تاريخية
وتطبيــق عملي»
محاضرة علمية لقسم البصريات بتاريخ  2015/10/12بعنوان« :كسل العين عند االطفال»
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محاضرة علمية لقسم البصريات

31/10/2015

عقــد قســم البصريــات الطبيــة محاضــرة علميــة بعنــوان« :كيفيــة تحليــل المســح التوبغرافــي للقرنيــة» ،وألقــى الدكتــور عمــرو أبــو
عمــارة -عضــو هيئــة التدريــس فــي قســم البصريــات الطبيــة ،وحضــر المحاضــرة الدكتــور محمــد الطرشــاوي -رئيــس قســم البصريــات
الطبيــة ،واألســتاذ ســامي الجــزار -أخصائــي البصريــات الطبيــة مــن مستشــفي ســان جــون لطــب وجراحــة العيــون ،وأعضــاء مــن هيئــة
التدريــس والطلبــة فــي قســم البصريــات.
تــم نقــاش كيفيــة تحليــل نتائــج جهــاز المســح التوبوغرافــي للراغبيــن فــي إجــراء عمليــة تصحيــح اإلبصــار باســتخدام األجهــزة الحديثــة
المعتمــدة علــي مبــدأ الليــزر.
 محاضرة علمية لقسم العالج الطبيعي بتاريخ  2015/10/31د .محمد أبو ندى «مستشفى الرنتيسي لألطفال» بعنوان:Clinical Features of lead Toxicity in children exposed to Cars battery recycling processes in Gaza strip
 محاضرة علمية لقسم البصريات بتاريخ 2015/11/11بعنوان« :كسل العين» -محاضرة علمية لقسم البصريات بتاريخ  2015/11/21بعنوان« :متالزمة جفاف العين»

ورشة عمل بكلية العلوم الصحية تناقش الواقع والمأمول لخريجي الكلية

عقــدت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة
اإلســامية ورشــة عمــل بعنــوان« :خريجــو
كليــة العلــوم الصحــة :الواقــع والمأمــول»،
وأقيمــت الورشــة بحضــور األســتاذ الدكتــور
عدنــان الهنــدى -عميــد كليــة العلــوم
الصحيــة ،والدكتــور محمــد الطرشــاوى -رئيــس
قســم البصريــات ،واألســتاذ أحمــد ســلمي-
رئيــس قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة،
وممثلــون عــن وزارة الصحــة ،ووكالــة الغــوث
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين «أونــروا»،
ونقابــة المهــن الطبيــة ،وجمعيــة اإلغاثــة
الطبيــة الفلســطينية ،ومــدراء المستشــفيات
والمختبــرات الخاصــة ،وأعضــاء مــن هيئــة
التدريــس بالكليــة.

ونــوه األســتاذ الدكتــور الهنــدي إلــى أن
عقــد الورشــة جــاء بهــدف تجويــد العمليــة
التعليميــة ،وتنميــة مهــارات وقــدرات
الخريجيــن علــى مواكبــة مــا يســتجد فــي
ســوق العمــل ،والتعــرف علــى التغذيــة الراجعــة
مــن المؤسســات التــي يعمــل ويتــدرب فيهــا
طلبــة وخريجــي كليــة العلــوم الصحيــة ،ولفــت
األســتاذ الدكتــور الهنــدي علــى أهميــة الورشــة
فــي الوقــوف علــى أوضــاع خريجــي الكليــة
الذيــن يخدمــون فــي المؤسســات المحليــة مــن
مستشــفيات ،وعيــادات ،ومختبــرات ،والتعــرف
علــى الثغــرات والســلبيات التــي يواجهونهــا،
ومناقشــة الخطــط الدراســية بمــا يتناســب مــع
متطلبــات ســوق العمــل.

وأوصــى المشــاركون فــي الورشــة بضــرورة وجــود
تغذيــة راجعــة بيــن المشــغلين والجامعــة،
وتعزيــز التعــاون بيــن وزارة الصحــة والجامعــة
وخاصــة مــع مستشــفى العيــون فــي التدريــب
العملــي للطلبــة ،وطالبــوا بتقنيــن عــدد
المقبوليــن فــي قســم العلــوم الطبيــة المخبرية،
وأكــدوا علــى أهميــة تعزيــز دور الجامعــات فــي
صقــل النواحــي العمليــة للطلبــة مــن خــال
طــرح بعــض المســاقات ،مثــل :التفســير الشــامل
لنتائــج المختبــر ،ومســاق الرؤيــا الضعيفــة -2-
التــي تحتــوى علــى التأهيــل بشــكل كبيــر،
وتطويــر مســاق العــاج البصــري اإلكلينيكــي،
وطــرح برنامــج الدبلــوم العالــي المهنــي فــي
التخصصــات المختلفــة

كليــة العلــوم الصحيــة وجمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية تعقــدان يومــ ًا
طبيــ ًا خدميــ ًا لموظفــي
عقــد قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة
بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة
اإلســامية بالتعــاون مــع جمعيــة
اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية يومـا ً طبيـا ً
خدميــا ً لموظفــي الجامعــة ،وافتتــح
اليــوم الطبــي األســتاذ الدكتــور عدنــان
الهنــدى -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة،
واألســتاذ أحمــد ســلمى -رئيــس قســم
العلــوم الطبيــة المخبريــة.

10/1/2016

28/11/2015

ويأتــي هــذا اليــوم ضمــن الحملــة التــي تطلقهــا جمعيــة
اإلغاثــة الطبيــة تحــت عنــوان « :ليــش الســبعة» ،وجــرى
خــال اليــوم الطبــي إجــراء فحوصــات مخبريــة لألمــراض
المزمنــة ،مثــل :مــرض الســكري ،وضغــط الــدم المرتفــع
للموظفيــن والموظفــات ،وشــهد اليــوم الطبــي إقبــاال مــن
قبــل الموظفيــن والموظفــات ،حيــث تــم فحــص ()130
موظفــا ً ،و( )26موظفــ ًة ،وذلــك بهــدف االطمئنــان علــى
صحتهــم ،وكانــت النتائــج طبيعيــة ومطمئنــة ،وتــم
تســجيل بعــض الحــاالت للمتابعــة الطبيــة.
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مــن جانبــه ،أشــاد األســتاذ الدكتــور الهنــدى بأهميــة عقــد مثــل هــذه
النشــاطات الطبيــة الخدميــة بمــا يســهم تعزيــز الخدمــات واألنشــطة
المقدمــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي المجــال الطبــي والصحــى ،وقــدر
األســتاذ الدكتــور الهنــدي مشــاركة معيــدى ومعيــدات قســم العلــوم الطبيــة
المخبريــة فــي إجــراء الفحوصــات المخبريــة ضمــن فعاليــات اليــوم الطبــي
المجانــي.
جديــر بالذكــر أن تنظيــم الحملــة يأتــي فــي ســياق تنفيــذ اتفاقيــة تعــاون
بيــن كليــة العلــوم الصحيــة جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية.

اختيار األكاديمي األستاذ الدكتور /عبد الرؤوف المناعمة من كلية
العلوم الصحية فــي «مشــروع الميكروبــات اإللكترونــي» فــي المملكــة المتحــدة.
شــريك وممثــل لدولــة فلســطين

اختــارت وحــدة الرعايــة األوليــة التابعــة للصحــة العامــة فــي
المملكــة المتحــدة األســتاذ عبــد الــرؤوف المناعمــة -نائــب رئيــس
الجامعــة اإلســامية لشــئون البحــث العلمــي والدراســات العليــا،
عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة العلــوم الصحيــة -اختارته شــريكا ً
وممثـاً لدولــة فلســطين لرعايــة «مشــروع الميكروبــات اإللكترونــي»
وهــذا المشــروع عبــارة عــن مصــدر تعليمــي فــي المجتمــع ولطلبــة
المراحــل المتوســطة والعليــا فــي المــدارس التــي تقــوم بالتدريــس
والتعريــف بالميكروبــات ومــدى انتشــارها ،والمكافحــة ،وطــرق
عــاج العــدوى .
وتشــمل المصــادر خططــا ً تدريســية ونشــاطات مختلفــة فــي
التثقيــف الصحــي والمتعلقــة بالوقايــة مــن األمــراض والصحــة
العامــة.
يشــار إلــى أن عــدد الــدول المشــاركة فــي هــذا المشــروع يصــل إلــى ( )28دولــة أوربيــة إليصــال رســالة المشــروع لألطفــال فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،وتعــد فلســطين الدولــة العربيــة الثانيــة الشــريك فــي هــذا المشــروع بعــد المملكــة العربيــة الســعودية.
وتشــكل هــذه الشــراكة فرصــة كبيــرة لنشــر المعرفــة والتوعيــة الصحيــة المتعلقــة باألمــراض المعديــة بيــن األطفــال وطلبــة المــدارس؛
األمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى خفــض نســب اإلصابــة بهــذه األمــراض ،وبالتالــي يعــزز مــن الصحــة العامــة ،ويقلــل مــن المضاعفــات
والوفيــات الناجمــة عــن األمــراض المعديــة.
وتقــوم كليــة العلــوم الصحيــة بأنشــطة خدماتيــة وصحيــة فــي هــذا المجــال منــذ مــدة زمنيــة ،وقــد حققــت نجاحـا ً مســتمرا ً فــي خدمــة
المجتمــع الفلســطيني ،وزيــارة مئــات المؤسســات مــن خــال التعلــم الخدمــي.
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كلية العلوم الصحية ممثلة باألستاذ الدكتور /عبد الرؤوف المناعمة تشارك في
مبادرة » « TEDX shujaiyaبمحاضرة بعنوان « :البكتيريا تصحح أخطاء البشر»
شــارك األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة -نائــب رئيــس الجامعــة اإلســامية لشــئون البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،عضــو هيئــة
التدريــس بكليــة العلــوم الصحيــة فــي مبــادرة « TEDX shujaiyaالشــجاعية» بمحاضــرة علميــة بعنــوان« :البكتيريــا تصحــح أخطــاء
البشــر».
وتحــدث األســتاذ الدكتــور المناعمــة خــال المحاضــرة عــن مقاومــة البكتيريــا للمضــادات الحيويــة  ،وأشــار إلى الجهــود التي تبــذل والبحوث
التــي تجــرى لهــذا الموضــوع بمشــاركة الجامعــة اإلســامية والجامعــات الفلســطينية األخــرى واألجنبيــة ،ونــوه األســتاذ الدكتــور المناعمــة
إلــى أن ظاهــرة مقاومــة البكتيريــا للمضــادات الحيويــة ظاهــرة طبيعيــة تحــدث ببــطء شــديد ،ولكــن وتيرتهــا زادت مــع االســتخدام
المكثــف وغيــر المســئول للمضــادات الحيويــة ممــا أدى لظهــور ســاالت أكثــر ،ومقاومــة متعــددة أكثــر ،وأضــاف وصفتهــا منظمــة الصحــة
العالميــة بأنهــا أكبــر ثالــث مشــكلة صحيــة تواجــه البشــر فــي القــرن الواحــد والعشــرين ،ولفــت األســتاذ الدكتــور المناعمــة إلــى أن رئيــس
الواليــات المتحــدة فــي العــام  2014أصــدر تعليماتــه بمكافحــة الظاهــرة.
وقــال األســتاذ الدكتــور المناعمــة« :الحقيقــة وباختصــار شــديد جــدا ً نســتطيع القــول بــأن المضــادات الحيويــة بــدأت تفقــد بريقهــا ،وأن
البكتيريــا فــي طورهــا لتدميــر أحــد منجــزات الحضــارة اإلنســانية ،والبــد أن نذكــر أن القــرن العشــرين ســمي مــن قبــل البعــض بعصــر
المضــادات الحيويــة ،نظــرا ً ألهميــة هــذه المضــادات فــي تحســين الوضــع الصحــي للبشــر طوال الســبعين ســنة الماضيــة» ،وأوضح األســتاذ
الدكتــور المناعمــة أن هنــاك ســببين لتفشــي هــذه الظاهــرة ،األول :اســتخدم البشــر المضــادات الحيويــة فــي مواقــع خاطئــة بشــكل مفــرط
أو حتــى بشــكل خاطــئ واســتخدامها وتوظيفهــا فــي االنتــاج الحيوانــي للتســمين ،وفــي العــاج وهــذا أدى إلــى ظهــور ســاالت مقاومــة،
والثانــي :مقــدرة البكتيريــا علــى تبــادل الجينــات ،حيــث تســتطيع البكتيريــا المقاومــة أن تنقــل معرفتهــا ومقاومتهــا للمضــادات الحيوية
إلــى بكتيريــا أخــرى ،وكنتيجــة ينتــج ميكــروب أو مجموعــة ميكروبــات لهــا المقــدرة علــى المقاومــة المتعــددة أي أن ميكــروب واحــد
يســتطيع أن يقــاوم مجموعــة كبيــرة مــن المضــادات الحيويــة.
وبيــن األســتاذ الدكتــور المناعمــة أن هنــاك أنواعـا ً كثيــرة مــن البكتيريــا المفيــدة التــي تتأثــر ســلبا ً باســتخدام المضــادات الحيويــة ،وهــذا
األثــر ينعكــس ســلبا ً علــى أدوارهــا المفيــدة ،وهــو مــا يســتوجب الحــذر مــن اإلفــراط ،وســوء اســتخدام المضــادات الحيويــة ،وتابــع حديثــه
قائ ـاً « :فمــن المعــروف أنهــا توفــر حمايــة للجســم مــن اســتعمار البكتيريــا الضــارة ,البعــض منهــا ينتــج فيتامين ـاً ،مثــل :فيتاميــن K
 ,وتســاعد فــي هضــم األغذيــة التــي ال يمكــن للجســم هضمهــا ،ولهــا المقــدرة علــى أن تــدرب جهــاز المناعــة ،والحمايــة مــن بعــض
األمــراض.
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بالتعاون مع كلية الطب ومجمع ناصر الطبي
كلية العلوم الصحية تعقد يوم ًا دراسي ًا حول المضادات الحيوية ومقاومتها

14/11/2015

عقــدت كليــة العلــوم الصحيــة بالتعــاون مــع مجمــع ناصــر
الطبــي وكليــة الطــب فــي الجامعــة اإلســامية يومــا ً دراســيا ً
بعنــوان »:مقاومــة المضــادات الحيويــة  ..إلــى أيــن» ،وحضــر
الجلســة االفتتاحيــة لليــوم الدراســي الــذي انعقــد فــي قاعــة
المؤتمــرات العامــة بمبنــى طيبــة للقاعــات الدراســية األســتاذ
الدكتــور عــادل عــوض اهلل -رئيــس الجامعــة اإلســامية ،واألســتاذ
الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة  -نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون
البحــث العلمــي ،رئيــس اللجنــة التحضريــة ،واألســتاذ الدكتــور
عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور فضل
نعيــم -عميــد كليــة الطــب ،واألســتاذ أحمــد ســلمي -رئيــس
قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة ،والدكتــور منيــر البــرش -مديــر
عــام الصيدلــة فــي وزارة الصحــة الفلســطينية ،والدكتــور عــاء
المصــري -رئيــس قســم الباطنــة بمجمــع ناصــر الطبــي ،ولفيــف مــن الباحثيــن والمختصيــن ،وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وعــدد
مــن طلبــة الجامعــة.
وقــال األســتاذ الدكتــور المناعمــة أن المضــادات الحيويــة بــدأت باالقتــراب مــن النهايــة ،وســتفقد مميزاتهــا وازديــاد أنــواع البكتيريــا
المقاومــة لهــا ،وتراجــع القــدرة علــى اكتشــاف مضــادات حيويــة جديــدة ،وبيــن أن فلســطين ناقشــت موضــوع المضــادات الحيويــة
للتعــرف علــى مســتوى الظاهــرة وحدتهــا ،ومعرفــة األســباب والعوامــل المؤديــة النتشــارها؛ والحــد مــن آثارهــا وإيجــاد بدائــل جديــدة
متاحــة.
وأوضــح األســتاذ الدكتــور الهنــدي أن اللقــاءات العلميــة هــي مــن الوســائل المهمة لنشــر المعرفــة وإثرائهــا ،وإشــراك الباحثيــن المختصين
فــي مناقشــة المواضيــع الصحيــة ،ولفــت إلــى أن المضــادات الحيويــة ومقاومتهــا تعــد مــن المواضيــع المهمة فــي المجتمع الفلســطيني،
وبيــن أن منظمــة الصحــة العالميــة أصــدرت العديــد مــن التقاريــر التي كشــفت عــن التهديــد الفعلي الواقــع ومقاومــة المضــادات الحيوية
لألمــراض ،ونــوه األســتاذ الدكتــور الهنــدي إلــى أن ذلــك يمثــل تحديـا ً وهــو كبيــرا ً لألمــراض المعديــة وباقــي األمــراض األخــرى ،وظهــور
الفيروســات والبكتيريــا الجديــدة التــي أصبحــت صعبــة العــاج بالمضــادات الحيوية.
ولفــت الدكتــور نعيــم إلــى أن المضــادات الحيويــة محــط اهتمــام المختصيــن فــي الصحــة والبيئــة ،والباحثيــن العلمييــن ،وعدهــا مــن
أهــم اإلنجــازات العلميــة التــي أنقــذت حيــاة مالييــن البشــر ،ومنعــت حــدوث بعــض األمــراض والمضاعفــات القاتلــة ،وبيــن أن اإلفــراط
فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة أصبــح ســائدا ً علــى كثيــر مــن الوصفــات الطبيــة؛ ممــا أدى إلــى ظهــور جراثيــم مقاومــة للمضــادات
وميكروبــات ال مضــاد حيــوي مناســب لهــا.
وبيــن الدكتــور البــرش األدوار األساســية التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة ،كتوفيــر الــدواء الــازم والكافــي للمواطــن ،وتقديــم خدمــات عاليــة
الجــودة وأدويــة مضمونــة وفعالــة ،وتقييــم مصانــع األدويــة ضمــن الشــروط الموضوعــة والتجهيــزات المناســبة ،ودعــا الدكتــور البــرش إلــى
ضــرورة العمــل علــى وضــع بروتوكــول موحــد بمــا يخــص المضــادات الحيويــة ووضــع ضوابــط وطنيــة فــي عمليــة االســتخدام واألمــان
والحمايــة.
وتنــاول األســتاذ ســلمي إيجابيــات المضــادات الحيويــة مــن حيــث عالجهــا األمــراض الناتجــة عــن اإلصابــات الميكروبيــة ،وتخليــص
المرضــى مــن آالمهــم وأوجاعهــم ،وأشــار األســتاذ ســلمي إلــى دور البحــوث فــي اكتشــاف المشــاكل ،وتقديــم الحلــول لهــا؛ لتحســين حيــاة
الفــرد الصحيــة.
الجلسة األولى
وتــرأس الجلســة األولــى األســتاذ الدكتــور أحمــد ســلمي ،وفيهــا تحــدث الدكتــور
نبيــل العيلة-رئيــس قســم العلــوم الطبيــة والمخبريــة فــي جامعــة األقصــى ،حــول
التحــري عــن أنزيمــات البيتــا الكتاميــز واســعة الطبــق فــي بكتيريــا الشيريشــيا كــوالي
والكليبيــا المعزولــة فــي مستشــفى الشــفاء ،وتنــاول الدكتــور عــاء الديــن المصــري
رئيــس قســم الباطنــة فــي مجمــع ناصــر الطبــي -الخصائــص الميكروبيولوجيــةللبكتيريــا المعزولــة داخــل مجمــع ناصــر الطبــي فــي المــدة مــا بيــن عامــي -2013
 ،2015وشــارك الدكتــور ناهــض اللحــام -مــن قســم الطــب المخبــري مــن جامعــة
األزهــر ،بتقريــر عــن ســالة بروتيــوس ميرابيليــس متعــددة المقاومــة للمضــادات
الحيويــة خاصــة عائلــة الكاربابينميــات ،ودعــا إلــى العمــل علــى تجنــب انتشــارها فــي المستشــفيات ،ومنــع نقلهــا إلــى ســاالت بكتيريــة
أخطــر وأكثــر فتــكاً ،وشــارك الدكتــور ســامر النواجحــة بدراســة حــول مقاومــة المضــادات الحيويــة بيــن األطفــال حديثــي الــوالدة فــي
مجمــع ناصــر الطبــي.
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الجلسة الثانية

وتــرأس الجلســة الثانيــة الدكتــور عــاء المصــري والدكتور مــازن صافي ،وتحــدث فيها
الدكتــور ســعيد اليعقوبــي -مــن كليــة الطــب بالجامعــة اإلســامية ،عــن اســتخدام
المضــادات الحيويــة الوقائيــة فــي العمليــات القيصريــة بمستشــفى الهــال الحمــر
اإلماراتــي فــي رفــح ،وتنــاول الدكتــور محمــد البيومــي -مــن قســم الخدمــات الحقليــة
بــوزارة الزراعــة ،اســتخدام المضــادات الجرثوميــة ومقاومتهــا فــي الدواجــن ،وبيــن
الدكتــور ياســر النحــال -مــن قســم البيئــة وعلــوم األرض مــن الجامعــة اإلســامية-
ســمية خالئــط بعــض المضــادات الحيويــة علــى الســمك والبعــوض الســيانوبكتيريا،
وتحــدث األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة عــن بدائــل المضــادات الحيويــة،
وأهميــة تشــجيع البحــوث للعثــور عليهــا.
جلسة حوارية
وأوصــى باحثــون ومختصــون شــاركوا فــي جلســة حواريــة ختاميــة لليــوم الدراســي بوضــع بروتوكــوالت عالجيــة عمليــة لعــاج األمــراض
المعديــة ،وتشــكيل لجنــة لمراقبــة صــرف المضــادات الحيويــة ،وتعزيــز تبــادل المعلومــات بيــت الجامعــات الفلســطينية ووزارة الصحــة
والجهــات المعنيــة.

افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تجهيز مختبرات العالج الطبيعي بكلية العلوم الصحية

5/10/2015

افتتــح الســيد بوالنــت كــورك مــاز  -منســق برنامــج فلســطين فــي وكالــة التنميــة
والتعــاون التركــي «تيكا»يرافقــه كل مــن األســتاذ الدكتــور عــادل عــوض اهلل -رئيــس
الجامعــة اإلٍســامية ،والدكتــور محمــد العكلــوك -نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء ،وأعضاء
مــن مجلــس األمنــاء ،ونــواب رئيــس الجامعــة ،واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي-
عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،افتتحــوا المرحلــة الثانيــة مــن تجهيــز مختبــرات العــاج
الطبيعــي التابــع كليــة العلــوم الصحيــة التــي جــرى تجهيزهــا بتمويــل مــن مؤسســة
تيــكا وتنفيــذ أطبــاء حــول العالــم -تركيــا.
وكان الســيد كــورك مــاز زار الجامعــة اإلســامية علــى رأس وفــد مــن مؤسســة تيــكا التركيــة مؤلــف الســيد رمضــان تــووا -مســاعد منســق
برنامــج فلســطين فــي وكالــة تيــكا ،وعضويــة كل مــن :الســيد جــال الديــن قونقونجــي ،والســيد مصطفــى ديميــر كايــا ،والســيد أونــور
قييــز ،والســيد محمــد مرتجــى -مديــر مكتــب تيــكا فــي قطــاع غــزة.
وأشــاد كل مــن األســتاذ الدكتــور عــوض اهلل والدكتــور العكلــوك بالــدور الكبيــر لمؤسســة تيــكا فــي دعــم مســيرة التعليــم العالــي فــي
الجامعــة اإلســامية ،فــي إشــارة منهمــا إلــى مستشــفى الصداقــة التركــي الفلســطيني ،ومشــروع إرادة ،وتجهيــز شــبكة واســعة مــن
المختبــرات العلميــة ،والمرافــق الجامعيــة.
يذكــر أن مختبــرات العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة مــزودة بتجهيــزات حديثــة ،وتقــدم خدمــة التدريــب لطلبــة قســم العــاج
الطبيعــي بالكليــة ،إلــى جانــب خدمــات عالجيــة للطلبــة وموظفــي الجامعــة ،علــى أن تقــدم مســتقبالً خدمــات للمجتمــع الفلســطيني.

افتتاح برنامج ماجستير «العلوم الطبية المخبرية» بالجامعة مطلع العام الدراسي القادم 2016-2015م
حصلــت الجامعــة اإلســامية بغــزة علــى اعتمــاد مــن الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة
والنوعيــة بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفتتــاح ماجســتير «العلــوم الطبيــة المخبريــة»
ابتــداء مــن الفصــل األول مــن العــام
بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية
ً
الدراســي القــادم 2016-2015م.
ويشــار إلــى أن كليــة العلــوم الصحيــة تمنــح درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــات :العلوم
الطبيــة المخبريــة ،والبصريــات ،والعــاج الطبيعي.
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