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نشرة العلوم الصحية
نشرة فصلية تصدر عن كلية العلوم الصحية في الجامعة اإلسالمية بغزة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016/2015م

مقدمة النشرة الفصلية
تنوعــت النشــاطات واالعمــال التــي قامــت بهــا كليــة العلــوم الصحيــة
علــى مــدار الفصــل الثانــي مــا بيــن اعمــال اكاديميــة ،مــن خــال متابعــة ســير
المحاضــرات والمختبــرات العلميــة واالمتحانــات فــي حينــه .باإلضافــة الــى
النشــاطات الالمنهجيــة ،مثــل نشــاط دردشــة ونشــاطات مشــاريع التعلــم
الخدمــي .كذلــك مشــاريع التعلــم الخدمــي فــي االقســام الثالثــة ،والتــي
ترعاهــا الكليــة ،وتوليهــا اهتمامــا كبيــرا ،حيــث تــوج ذلــك بمعــرض مخرجــات
التعلــم الخدمــي .كذلــك اســتقبلت الكليــة العديــد مــن الوفــود العربيــة
واالجنبيــة ووفــود المــدارس ،وعقــدت العديــد مــن ورش العمــل وااليــام
الدراســية ،وشــاركت بحضــور متميــز فــي اســبوع البحــث العلمــي ،واصبحــت
الكليــة عضــوا فــي اللجنــة التســييرية لكرســي الســرطان.
عميد كلية العلوم الصحية
أ.د .عدنان ابراهيم الهندي
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مشاركة المعيدين من الكلية بدورة الدفاع المدني التي أعدتها كلية
العلوم
2016/1/17
ضمــن أنشــطة كليــة العلــوم الصحيــة المختلفــة شــارك
عــدد مــن المعيديــن والفنييــن بكليــة العلــوم الصحيــة
وبالتعــاون مــع لجنــة الجــودة والدفــاع المدنــي فــي
دورة بعنــوان "الســامة واألمــان" وذلــك بتاريــخ 2016/1/17
بواقــع  24ســاعة تدريبيــة ،حيــث تخللــت الــدورة العديــد
مــن الموضوعــات المهمــة كاإلســعافات األوليــة وأنظمــة
اإلنــذار ،واالخــاء ،وطــرق تخزيــن المــواد الخطــرة وغيرهــا
مــن العناويــن.

وقــد أشــرف علــى عمليــة التدريــب مجموعــة مــن المدربيــن
التابعيــن لجهــاز الدفــاع المدنــي.
جديــر بالذكــر أن الــدورة ُختمــت بمنــاورة اســتهدفت اخــاء مبنــى
المختبــرات كامــاً ،
وأعــرب المشــاركون فــي الــدورة عــن ســعادتهم بهــذا الــدورة
وحجــم االســتفادة منهــا ،وكان تفاعلهــم مميــز وإيجابــي.
حيــث تأتــي هــذه الــدورة متســقة مــع فلســفة الجامعــة وهــي
الحفــاظ علــى األرواح والممتلــكات ،والتعامــل مــع األزمــات
المختلفــة.

زيارة الدكتورة وفاء اليزيدي من مؤسسة حمد الطبية لقسم
العالج الطبيعي

2016/1/17
زارت الدكتــورة وفــاء اليزيــدي  -مديــر إدارة التأهيــل الطبــي بمؤسســة حمــد الطبيــة – قطــر ،الجامعــة اإلســامية بغــزة ،والتقــت
األســتاذ الدكتــور عــادل عــوض اهلل – رئيــس الجامعــة اإلســامية ،ونــواب رئيــس الجامعــة ،والدكتــور فضــل نعيــم –عميــد كليــة
الطــب ،واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي –عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،ونائبــي عميــد كليــة الطــب ،وأعضــاء مــن هيئــة
التدريــس بكليــة الطــب

وقالــت الدكتــورة اليزيــدي" :برامــج الجامعــة اإلســامية أبهرتنــي؛ فقــد دمجــت الجامعــة بيــن الجانبيــن األكاديمــي والخدمــي
بشــكل موفــق" ،وأثنــت الدكتــورة اليزيــدي علــى قــدرة الجامعــة علــى التعامــل الناجــح مــع الطلبــة الصــم ،والمعاقيــن حركيـ ًا،
وأشــادت بمشــروع إرادة الــذي يرعــى المعاقيــن حركي ـ ًا ،ويعنــي بتأهيلهــم ودمجهــم فــي المجتمــع ،وقالــت" :أتمنــى أن
تحــذو جامعاتنــا فــي قطــر حــذو الجامعــة اإلســامية" ،وأكــدت الدكتــورة اليزيــدي علــى أهميــة التعليــم الطبــي ،وربطــه
بخدمــة تأهيليــة طويلــة األمــد.
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وقــدر األســتاذ الدكتــور عــوض اهلل الــدور القطــري الكبيــر فــي خدمــة فلســطين عامــة ،ومؤسســات التعليــم العالــي علــى وجــه
الخصــوص ،وأشــاد باألثــر اإليجابــي الــذي تركتــه المشــاريع القطريــة علــى الجامعــة اإلســامية ،التــي عــززت مقومــات البيئــة
األكاديميــة ،وأســهمت فــي رفــع نوعيــة الخدمــات المقدمــة إلــى المجتمــع المحلــي.

لقاء ترحيبي بأعضاء الهيئة التدريسية ببدء الفصل الدراسي
الثاني

2016/1/23

لقــاء ترحيبيــ ًا بأعضــاء الهيئــة التدريســية بمناســبة بــدء العــام الدراســي الثانــي وذلــك بتاريــخ
عقــدت كليــة العلــوم الصحيــة
ً
.2016/1/21
وحضــر اللقــاء الــذي أقيــم فــي كليــة العلــوم الصحيــة األســتاذ الدكتــور عدنان الهنــدي -عميــد كلية العلــوم الصحيــة ،والدكتور
مــازن الزهارنــة -نائــب عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،ولفيــف من أعضــاء الهيئة التدريســية.
وهنــأ األســتاذ الدكتــور الهنــدي أعضــاء الهيئــة التدريســية بمناســبة بــدء العــام الدراســي الجديــد ،وقــدر جهــود المدرســين
فــي نشــر العلــم والمعرفــة ،وشــدد علــى أن الجامعــة تعنــى بتوفيــر مقومــات البيئــة المشــجعة علــى البحــث العلمــي ،مــن
مختبــرات دراســية ،وطواقــم أكاديميــة مؤهلــة ،إلــى جانــب ذلــك حــث أعضــاء هيئــة التدريــس علــى المشــاركة فــي المؤتمــرات
العلميــة داخــل فلســطين وخارجهــا.

ورشة عمل حول التعلم الخدمي ألعضاء الهيئة التدريسية

2016/1/23

نفــذت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية ورشــة عمــل حــول التعلــم الخدمي وذلــك بتاريــخ  2016/1/23بحضور األســتاذ
الدكتــور عدنــان الهنــدي  -عميــد كليــة العلــوم الصحية ،واألســتاذ الدكتــور عبد الــرؤوف المناعمة – نائب رئيــس الجامعة للبحث
العلمــي والدراســات العليــا ،والدكتــور مــازن الزهارنــة  -نائــب عميــد الكليــة ،ولفيــف مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بالكليــة ،تأتــي
هــذه الورشــة فــي إطــار تعزيــز جهــود الكليــة فــي مجــال ربــط التعليــم الجامعــي بخدمــة المجتمــع "التعلــم الخدمــي" ،وإيمانـ ًا
مــن الكليــة بأهميــة التعلــم الخدمــي فــي تنميــة معلومــات واتجاهــات الطلبــة ،وإكســابهم مهــارات متنوعــة ،مــن خــال
مشــاركتهم الفاعلــة فــي المجتمــع المحلــي ،وأشــار الدكتــور الهنــدي فــي كلمتــه إلــى اهتمــام الكليــة بموضــوع التعلــم
الخدمــي باعتبــاره أحــد ركائــز عمليــة التدريــس الفعالــة فــي ربــط التعليــم الجامعــي بخدمــة المجتمــع ،وبيــن الدكتــور الهنــدي
مــدى فاعليــة التعلــم الخدمــي بالنســبة للمجتمــع الفلســطيني ،وأكــد األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة أن تجربتــه
فــي هــذا الجانــب أحدثــت تغيــر ًا جذريـ ًا فــي مفهــوم العمليــة التعليميــة انعكســت باإليجــاب علــى الطلبــة ،وأوضــح أن التجربــة
أكســبتهم عالقــات مجتمعيــة متميــزة ،وفتحــت لهــم آفــاق التطويــر واإلبــداع ،وأســهمت فــي دمــج الطالــب بالمجتمــع ،مــن
ناحيتــه تحــدث الدكتــور عمــرو أبــو عمــارة عــن تجربتــه فــي هــذا الجانــب وبيــن أن التجربــة كانــت رائــدة ،وأســهمت فــي تعزيــز
العمــل التشــاركي مــا بيــن الطلبــة ومؤسســات المجتمــع.
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ورشة عمل حول التعلم الخدمي ألعضاء الهيئة التدريسية
نفــذت كلية العلوم الصحية بالجامعة اإلســامية ورشــة
عمــل حــول التعلــم الخدمــي وذلــك بتاريــخ 2016/1/23
بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي  -عميــد كليــة
العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف
المناعمــة  -نائــب رئيــس الجامعــة للبحــث العلمــي
والدراســات العليــا ،والدكتــور مــازن الزهارنــة  -نائــب عميد
الكليــة ،ولفيــف مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بالكليــة،
تأتــي هــذه الورشــة فــي إطــار تعزيــز جهــود الكليــة
فــي مجــال ربــط التعليــم الجامعــي بخدمــة المجتمــع
"التعلــم الخدمــي" ،وإيمانـ ًا مــن الكليــة بأهميــة التعلــم
الخدمــي فــي تنميــة معلومــات واتجاهــات الطلبــة،
وإكســابهم مهــارات متنوعــة ،مــن خــال مشــاركتهم
الفاعلــة فــي المجتمــع المحلــي ،وأشــار الدكتــور
الهنــدي فــي كلمتــه إلــى اهتمــام الكليــة بموضــوع
التعلــم الخدمــي باعتبــاره أحــد ركائــز عمليــة التدريــس
الفعالــة فــي ربــط التعليــم الجامعي بخدمــة المجتمع،
وبيــن الدكتــور الهنــدي مــدى فاعليــة التعلــم الخدمــي
بالنســبة للمجتمــع الفلســطيني ،وأكــد األســتاذ الدكتور
عبــد الــرؤوف المناعمــة أن تجربتــه فــي هــذا الجانــب
أحدثــت تغيــر ًا جذري ـ ًا فــي مفهــوم العمليــة التعليميــة
انعكســت باإليجــاب علــى الطلبــة ،وأوضــح أن التجربــة
أكســبتهم عالقــات مجتمعيــة متميــزة ،وفتحــت لهــم
آفــاق التطويــر واإلبــداع ،وأســهمت فــي دمــج الطالــب
بالمجتمــع ،مــن ناحيتــه تحــدث الدكتــور عمــرو أبــو
عمــارة عــن تجربتــه فــي هــذا الجانــب وبيــن أن التجربــة
كانــت رائــدة ،وأســهمت فــي تعزيــز العمــل التشــاركي
مــا بيــن الطلبــة ومؤسســات المجتمــع.
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2016/1/23

مشاركة أعضاء الهيئة
التدريسية في ورشة عمل
عقدتها الشئون األكاديمية
بعنوان "القسم األكاديمي:
المهام وآفاق التطور"
2016/1/24
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مشاركة الدكتور حامد الخضري عن الكلية بورشة عمل عقدها المعهد
الوطني الفلسطيني للصحة العامة بعنوان "كتابة المقاالت العلمية"
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2016/2/10

شــارك الدكتــور حامــد طــال الخضــري -عضــو هيئــة
التدريــس بقســم البصريــات الطبيــة بكليــة العلــوم
الصحيــة بالجامعــة اإلســامية فــي ورشــة عمــل نظمهــا
مكتــب قطــاع غــزة التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة
حــول كيفيــة كتابــة ونشــر المقــاالت العلميــة ،وأقيمــت
الورشــة فــي قاعــة المؤتمــرات بمطعــم "الاليــت
هــاوس" علــي شــاطئ بحــر غــزة ,وقــد ترأســت الورشــة
الســيدة - Jane Nicolosمبعوثــة الصحــة العالميــة
التابــع لمكتــب القاهــرة.
ووقفــت المدربــة Nicolosعلــي أهميــة النشــاط البحثــي ،وأثــره فــي خدمــة المجتمــع ،وأوضحــت أنــه الحجــر
األســاس للتقــدم العلمــي المبنــي علــي الدليــل ،وأشــارت إلــي أهميــة البحــث العلمــي والنشــر الموثــق والمبنــي
علــي الدليــل فــي االرتقــاء بمســتوى الباحثيــن مــن النواحــي العلميــة واالجتماعيــة.
وخــرج جميــع الباحثيــن المشــاركين فــي الورشــة بأفــكار بحثيــة فريــدة عــن طريقــة كتابــة المقــال العلمــي بشــكل
منظــم ،وغيــر مرهــق للباحــث نفســه ,إلــى جانــب التعــرف علــى المعاييــر األساســية الختيــار المجلــة المحكمــة،
وطــرق ضبــط وتحســين كتابــة المقــاالت ،واألمــور الواجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل إرســال المقــال العلمــي إلــي
النشــر النهائــي.

محاضرة عملية بعنوان "عزل طفيليات الكريبتوسبورديوم والجيارديا من مياه الشرب"
ألقاها د .محمد السبع من جامعة كوبنهاجن – الدنمارك
2016/2/10
اســتضافت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية ضمــن برنامــج دردشــة علميــة الدكتــور محمــد الســبع مــن
جامعــة كوبنهاجــن فــي الدنمــارك فــي محاضــرة علميــة بعنــوان" :عــزل طفيليــات الكريبتوســبورديوم والجيارديــا
مــن ميــاه الشــرب" ،وأقيــم اللقــاء بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة،
واألســتاذة مهــا الحــاق -منســقة نشــاط "دردشــة" ،ولفيــف مــن المهتميــن ،وجمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والطلبــة بكليــة العلــوم الصحيــة.
الممرضــات التــي تعــد مــن الكائنــات
تحــدث الدكتــور الســبع عــن هــذه ُ
المنقولــة عــن طريــق الميــاه ،وبيــن أنهــا تكتســب العــدوى بتلــوث مصــادر
الميــاه مــن الصــرف الصحــي وغيــر ذلــك ،وتنــاول الدكتــور الســبع طــرق
العــزل ،وهــي طريقــة الفلتــرة والطــرق العالميــة المعتمــدة والتــي تســمى
( )1623 EPAالتــي تفلتــر المــاء ثــم يتــم عــزل الطفيليــات بواســطة الكــرات
المغناطيســية التــي تحتــوى علــى المضــادات ،وتغســل هــذه الكريــات
وتصفــى وتفحــص.
وأشــار الدكتــور الســبع إلــى البروتوكــوالت والقوانيــن التــي تؤكــد علــى
ضــرورة التبليــغ عــن الحــاالت المصابــة بالكريبتوســبوريديوم فــي الــدول مثــل:
الواليــات المتحــدة ،وبريطانيــا ،ونــوه إلــى أهميــة الكشــف الجينــي لهــذه
الممرضــات مــن ميــاه الشــرب باســتخدام تقنيــات البيولوجيــا الجزيئيــة.
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مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا بمحاضرة بعنوان
"طريق التوثيق  " APAعقدتها شئون البحث العلمي والدراسات العليا
2016/2/10

عقــدت شــئون البحــث العلمــي والدراســات
العليــا بالجامعــة اإلســامية محاضــرة بعنوان:
"طريقــة التوثيــق  APAاإلصــدار الســادس"،
وأقيمــت المحاضــرة فــي قاعــة المؤتمــرات
العامــة بمبنــى طيبــة للقاعــات الدراســية
بحضــور كل مــن :األســتاذ الدكتــور عبــد
الــرؤوف المناعمــة -نائــب الرئيــس لشــئون
البحــث العلمــي والدراســات العليا ،واألســتاذة
الدكتــورة ســناء أبــو دقــة– مســاعد نائــب
الرئيــس لشــئون البحــث العلمــي والدراســات
العليــا ،والدكتــور وســام عاشــور -مســاعد
نائــب الرئيــس لشــئون البحــث العلمــي
والدراســات العليــا ،والدكتــورة ســهير عمــار-
مديــر مركــز عمــارة التــراث "إيــوان" ،عضــو
هيئــة التدريــس بكليــة الهندســة ،ولفيــف
مــن طلبــة الدراســات العليــا والمهتميــن،
وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة.

بــدوره ،وقــف األســتاذ الدكتــور المناعمــة علــى آفــاق التطويــر فــي الدراســات العليــا ،وآليــات التوثيــق التــي
اعتمدتهــا الجامعــة مؤخــر ًا ،وبيــن أن الجامعــة اعتمــدت طريقــة APAللتوثيــق ،ونــوه األســتاذ الدكتــور المناعمــة
إلــى أنــه جــرى التوافــق بيــن كليــات الجامعــة علــى توحيــد قوالــب وطــرق التوثيــق للرســائل العلميــة لطلبــة
الدراســات العليــا ،وذلــك حســب طريقــة  APAلطلبــة كليــات :الهندســة ،والعلــوم ،والعلــوم الصحيــة ،والتمريــض،
وتكنولوجيــا المعلومــات ،والتجــارة ،والتربيــة ،وتحــدث األســتاذ الدكتــور المناعمــة عــن جهــود العمــادة الحاليــة
فــي إعــداد مدونــة الســلوك الخاصــة بأخالقيــات البحــث العلمــي التــي ســيتم نشــرها فــي األيــام المقبلــة.
مــن ناحيتهــا ،بينــت األســتاذة الدكتــورة أبــو دقــة أن هــذا اللقــاء يأتــي ضمــن سلســله مــن اللقــاءات العلميــة
التثقيفيــة المنــوي عقدهــا لطلبــة الدراســات العليــا والمعنيــن خــال الفصــل الدراســي الثانــي ،ولفتــت األســتاذة
الدكتــورة أبــو دقــة إلــى أنــه ســيتم متابعــة الرســائل العلميــة قبــل إجــراءات المناقشــة للتأكــد مــن التــزام الطلبــة
بالضوابــط الجديــدة ،وأوضحــت أنــه لــن يتــم اســتكمال إجــراءات المناقشــة للرســائل المخالفــة ،علــى أن يتــم العمــل
بهــذا النظــام "طريقــة التوثيــق  "APAاعتبــار ًا مــن 2016/3/15م ،وأكــدت األســتاذة الدكتــورة أبــو دقــة أن شــئون
البحــث العلمــي والدراســات العليــا بالجامعــة لــن تدخــر أي جهــد فــي ســبيل تطويــر آليــات العمــل فــي هــذا المجال.
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شــاركت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية عبــر
تقنيــة الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة "الفيديــو كونفرنــس"
فــي لقــاء علمــي نظمتــه جامعــة فلســطين تحــت بعنــوان:
"مقدمــة ألهميــة دور الفيزيــاء الطبيــة فــي العــاج
اإلشــعاعي لــأورام والطــب النــووي" ،وشــارك فــي اللقــاء
كل مــن :الدكتــور محمــد الطرشــاوي -رئيــس قســم البصريــات
الطبيــة ،والدكتــور حامــد الخضــري -عضــو هيئــة التدريــس
فــي قســم البصريــات الطبيــة.
وتحــدث الدكتــور أشــرف الكــرد -مديــر المركــز القومــي
للبحــوث -عــن التحديــات الصحيــة لمرضــى الســرطان فــي
ضــوء قلــة الفــرص العالجيــة المتوفــرة فــي قطــاع غــزة.
وتناول الدكتور صباح حموري -استشاري الفيزياء الطبية
فــي مجــال العــاج اإلشــعاعي لــأورام و الطــب النــووي -آليــة عمــل األجهــزة الطبيــة الفيزيائيــة ،وآخــر مــا توصــل
إليــه العلــم فــي مجــال العــاج اإلشــعاعي لــأورام الســرطانية وأثــر هــذا التقــدم علــي آليــة تحســين نوعيــة حيــاة
مرضــي الســرطان و إطالــة المــدة الزمنيــة االفتراضيــة لحيــاة مرضــى الســرطان بعــد الخضــوع للعــاج اإلشــعاعي.
وأشــاد المشــاركون بأهميــة هــذا النــوع مــن اللقــاءات العلميــة ،ولفتــوا إلــى أثرهــا فــي توضيــح الصــورة الدقيقــة
فعــال وآمــن لمرضــى الســرطان.
فــي كيفيــة التعامــل مــع األجهــزة الفيزيائيــة الطبيــة ،وأثرهــا فــي تقديــم عــاج ّ

ورشة عمل مشروع الميكروبات اإللكتروني E-bug Workshop
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عقــدت كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية ورشــة عمــل
بعنــوان" :مشــروع الميكروبــات اإللكترونــي ،"E-bugوأقيمــت الورشــة
بحضــور األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة -نائــب الرئيــس لشــئون
البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي-
عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،وشــارك فــي الورشــة كل مــن :الدكتــورة
مريــم وادي ،واألســتاذة هالــة المغــاري -مــن قســم الصحــة فــي وكالــة
الغــوث الدوليــة ،والدكتــور رفيــق محســن ،واألســتاذ عــاء العدينــي -من
قســم الصحــة المدرســية فــي وكالــة الغــوث ،والدكتــور تيســير الشــرفا،
واألســتاذ عبــد الكريــم المجــدالوي -مــن دائــرة الصحــة المدرســية بــوزارة
التربيــة والتعليــم الفلســطينية.
مــن جانبــه ،رحــب األســتاذ الدكتــور الهنــدي بالحضــور ،ونــوه إلــى أن
مشــروع  e-bugتقــوده وتشــرف عليــه وحــدة الرعايــة الصحيــة العامــة
فــي المملكــة المتحــدة ،وأشــار األســتاذ الدكتــور الهنــدي إلــى أن
المشــروع يضــم مجموعــة مــن ( )28دولــة شــريكة احدهــا فلســطين
ويمثلهــا األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة.
بــدوره ،لفــت األســتاذ الدكتــور المناعمــة إلــى أن الورشــة تهــدف إلــى
عــرض فكــرة المشــروع والتعريــف بــه ،والبحــث فــي كيفيــة االســتفادة
المثلــى لطلبــة المــدارس مــن هــذا المشــروع ،وآليــة تشــكيل وتفعيــل
لجــان خاصــة بهــذا المشــروع.
ومــن الجديــر بالذكــر أن المشــروع يهــدف إلــى رفــع مســتوى الثقافــة
الصحيــة لــدى األطفــال مبكــر ًا وطلبــة الثانويــة العامــة ،وتبــادل
المعلومــات والخبــرات والممارســات الجيــدة ضمــن المناهــج التعليميــة،
إلــى جانــب ترجمــة وتطبيــق مــوارد الـــ  e-bugفــي جميع أنحــاء القطاع،
وتوثيــق التعــاون مــع المؤسســات الصحيــة والتعليميــة.
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مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في احتفاالت تخريج طلبة الكلية للفصلين
الصيفي واألول
2016/2/29

وفد من اللجنة الدولية للصليب
األحمر يزور كلية العلوم الصحية
زار كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة
اإلســامية وفــد مــن اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،وكان في اســتقبال الوفد
األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف المناعمــة-
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون البحــث
العلمــي والدراســات العليــا ،واألســتاذ
الدكتــور عدنــان الهنــدي –عميــد كليــة
العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ محمــد كريــزم
–رئيــس قســم العــاج الطبيعــي ،وضــم
الوفــد كل مــن :الدكتــور غريــغ هالفــورد
–مديــر برنامــج التأهيــل الجســدي فــي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،والدكتــور
أحمــد موســى –مســئول برنامــج العــاج
الطبيعــي فــي قطــاع غــزة ،والدكتــورة
ســائدة البرعــاوي –منســق اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر.

2016/3/5

وأطلــع األســتاذ الدكتــور الهنــدي الوفــد الزائــر علــى البرامــج
التــي تطرحهــا الكليــة ،والدرجــات العلميــة التــي تمنحهــا،
وجــرى خــال الزيــارة بحــث ســبل التعــاون بيــن الطرفيــن فيمــا
يخــص دعــم بنيــة المختبــرات العلميــة لكليــة العلــوم الصحيــة.
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نظمــت كليــة العلــوم الصحيــة محاضــرة بالتعــاون مــع كليــة الطــب محاضــرة تناولــت أعــراض اإلصابــة
بفيــروس زيــكا ،وطــرق العــاج والوقايــة ،وألقــى المحاضــرة كل مــن األســتاذ الدكتــور عبــد الــرؤوف
المناعمــة ،والدكتــور عمــاد شــقورة -عضــو هيئــة التدريــس بكلية الطــب ،وحضرها األســتاذ الدكتــور عدنان
الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور فضــل نعيــم -كليــة الطــب ،ولفيــف مــن المختصيــن
والمهتميــن ،وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة فــي كليتــي الطــب والعلــوم الصحيــة.
وأوصــى المشــاركون بتوفيــر مــواد التشــخيص المخبــري للتمكــن مــن فحــص الفيــروس معملي ـ ًا ،وإجــراء
دراســة لتحديــد أنــواع البعــوض ،وتصنيفهــا ،ودعــا المشــاركون إلــى البــدء ببرنامــج مكافحــة البعــوض
مــن شــهر شــباط/فبراير ،وتوجيــه المكافحــة البيولوجيــة مــن خــال اســتخدام البكتيريــا  BTالفعالــة فــي
الحــد مــن عــدد البعــوض باإلضافــة الــى إطــاق حمــات توعيــة للجمهــور.

عقد يوم دراسي لقسم البصريات "الجديد في علم البصريات وطب العيون
في قطاع غزة عقد يوم دراسي لقسم البصريات "الجديد في علم البصريات
وطب العيون في قطاع غزة
شــجع أكاديميــون ومختصــون شــاركوا
فــي يــوم علمــي بكليــة العلــوم
الصحيــة بالجامعــة اإلســامية علــى
تدعيــم البحــث العلمــي المشــترك في
مجــال البصريــات و العيــون ،وطالبــوا
بالعمــل علــي تســهيل اســتيعاب
الخريجيــن فــي ســوق العمــل مــن
خــال وحــدة الخريجيــن فــي الجامعــة،
ولفتــوا إلــى أهميــة تكريــس أبحــاث
التخــرج فــي مجــاالت تتعلــق بأمــراض
العيــون واألخطــاء االنكســارية ،وأكــدوا
علــى أهمية تشــجيع التعلــم الخدمي
لطــاب وطالبــات قســم البصريــات
بمــا يعــود بالنفــع علــي المجتمــع
وتســهيل مهامهــم ،ولفتــوا إلــى
ضــرورة مراعــاة أخــاق البحــث العلمــي
والتعريــف بلجنــة هلنســكي.

2016/3/12
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جــاء ذلــك خــال فعاليــات اليــوم العلمــي ":الجديــد فــي علــم البصريــات وطــب العيــون" الــذي نظمــه قســم
البصريــات بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية ،وأقيــم اليــوم الدراســي بتمويــل مــن الشــركة المتطــورة
للتجــارة والتســويق ،وبالشــراكة مــع المركــز الدولــي للعيــون ،وانعقــدت فعاليــات وجلســات اليــوم العلمــي
فــي قاعــة المؤتمــرات العامــة بمبنــى طيبــة للقاعــات الدراســية بحضــور األســتاذ الدكتــور عــادل عــوض اهلل-
رئيــس الجامعــة اإلســامية ،واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور محمــد
الطرشــاوي -رئيــس قســم البصريــات ،ولفيــف مــن المهتميــن والمختصيــن ،وعــدد مــن مــدراء مستشــفيات قطــاع
غــزة ،وممثلــون عــن وزارة الصحــة ،والمركــز الدولــي للعيــون ،وجمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بكليــة
العلــوم الصحيــة.
الجلسة االفتتاحية
وفــي كلمتــه أمــام الجلســة االفتتاحيــة
لليــوم العلمــي ،لفــت األســتاذ الدكتــور عــوض
اهلل إلــى أهميــة عقــد مثــل هــذه اللقــاءات
العلميــة باعتبارهــا بيئــة خصبــة للباحثيــن
والمهتميــن فــي تبــادل األفــكار والخبــرات
وتبنيهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع ،وأكــد
األســتاذ الدكتــور عــوض اهلل حــرص الجامعــة
اإلســامية علــى تقديــم أفضــل الخدمــات
للمجتمــع مــن خــال تلمــس حاجاتــه ووضــع
الحلــول الفعالــة للقضايــا يعانــي منهــا مــن
جانــب ،ومواكبــة أخــر التطــورات التكنولوجيــا
بمــا يســهم فــي تطويــر مختلــف قطاعــات
المجتمــع مــن جانــب أخــر.
مــن جانبــه ،تحــدث األســتاذ الدكتــور الهنــدي
عــن علــم البصريــات ،ومواكبــة تطــور علــم
الرؤيــة وتكويــن العيــن للصــورة والفســيولوجيا
الحســية ،وأوضــح أن مهنــة البصريــات تعــد
إحــدى المهــن الصحيــة المختصــة بصحــة العيــن
واإلبصــار والجهــاز البصــري لإلنســان ويســمى
ممارســها بصرياتيــا يقــوم بإجــراء الفحوصــات
للعيــن ،ويقــدم النصائــح الالزمــة حــول العنايــة
بالعيــن والصحــة البصريــة.
ونــوه األســتاذ الدكتــور الهنــدي إلــى أن وجــود
أخصائــي البصريــات جعــل طــب العيــون ملــيء
بكــوادر مؤهلــة ومتخصصــة لخدمــة الجهــاز
الصحــي والمجتمــع الفلســطيني ،وقــدر
األســتاذ الدكتــور الهنــدي لقســم البصريــات
مشــاركته باألبحــاث العلميــة ،وتقديم مشــاريع
األبحــاث ،والمشــاركة فــي مشــروع التعلــم
الخدمــي لطلبــة الكليــة.
بــدوره ،قــال الدكتــور الطرشــاوي أن هــذا اليــوم
العلمــي جــاء لتقديــم كل مــا هــو جديــد فــي
علــوم البصريــات وطــب العيــون فــي قطــاع
غــزة ،واعتبــر عقــد األيــام العلميــة المختصــة
فــي علــم البصريــات وطــب العيــون بدايــة لبنــاء
هــذا العلــم فــي فلســطين ،وأشــار الدكتــور
الطرشــاوي إلــى انجــازات قســم البصريــات
فــي تطويــر المعامــل ،وتحســين أداء الــكادر
التدريســي ،والســعي نحــو افتتــاح برامــج
الدراســات العليــا بمــا يســهم فــي مواكبــة
التطــور مــن النواحــي األكاديميــة والفنيــة.

جلسات اليوم العلمي
وفيمــا يتعلــق بالجلســات العلميــة لليــوم العلمــي فقــد
انعقــد علــى مــدار ثــاث جلســات علميــة ،وتناولــت العديــد
مــن المواضيــع المختصــة فــي علــم البصريــات وطــب العيــون،
ومنهــا :الكائــن الطفيلــي الــذي يغــزو شــبكية العيــن ويســبب
الضــرر والتلــف لهــا وينتقــل عبــر المشــيمة انتقــال خلقــي
أو عــدوى تســبب التلــوث ،والعدســات الالصقــة التــي تعالــج
قصــر النظــر ويتــم وضعهــا خــال الليــل ونزعهــا فــي الصبــاح،
وتصحيــح قصــر النظــر والمحافظــة علــى ثباتــه مــن خــال
 ،Orthokeratologyوالعدســات الالصقــة المســتخدمة فــي
حــاالت القرنيــة المخروطيــة بطريقــة دمــج الصلبــة مــع اللينــة.
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محاضرة علمية بعنوان "الحجامة" ألقاها د .أحمد يونس من جامعة لندن
2016/3/12

اســتضاف قســم العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية الدكتــور أحمــد يونــس
أســتاذ التأهيــل والعــاج الطبيعــي بجامعــة لنــدن ،فــي محاضــرة علميــة حــول العــاج بالحجامــة مــنمنظــور الطــب المســند بالبراهيــن.
وتحــدث الدكتــور يونــس عــن النظريــات العلميــة التــي تســتند إليهــا الحجامــة ،وتخلــص الجســم مــن الــدم
المحتقــن ،وتخفــف األلــم بدرجــة كبيــرة ،وبيــن أهميــة الحجامــة ,مــن وجهــة نظــر علميــة ,وعــرض الدكتــور
يونــس نتائــج دراســتين أجراهمــا مــع فريقــه البحثــي فــي هــذا
المجــال ،موضحــ ًا كيــف تســاعد الحجامــة علــى تخليــص الجســم مــن الســموم الموجــودة فــي الــدم،
وأثرهــا علــى الجهــاز العصبــي و المناعــي ،إضافــة إلــى تأثيرهــا النفســي علــى المرضــى الذيــن يشــتكون
مــن األلــم و الصــداع النصفــي.
وتحــدث الدكتــور يونــس عــن النظريــات العلميــة التــي تســتند إليهــا الحجامــة ،وتخلــص الجســم مــن الــدم
المحتقــن ،وتخفــف األلــم بدرجــة كبيــرة ،وبيــن أهميــة الحجامــة ,مــن وجهــة نظــر علميــة ,وعــرض الدكتــور
يونــس نتائــج دراســتين أجراهمــا مــع فريقــه البحثــي فــي هــذا المجــال ،موضح ـ ًا كيــف تســاعد الحجامــة
علــى تخليــص الجســم مــن الســموم الموجــودة فــي الــدم ،وأثرهــا علــى الجهــاز العصبــي و المناعــي،
إضافــة إلــى تأثيرهــا النفســي علــى المرضــى الذيــن يشــتكون مــن األلــم و الصــداع النصفــي.
ولفــت الدكتــور يونــس إلــى أن الدراســة األولــى التــي أجريــت فــي جامعــة لنــدن تناولــت عــاج آالم الركبــة
بواســطة الحجامــة ،وطــرأ تســحن كبيــر علــى المرضــى ،وانخفــاض حــدة األلــم بشــكل ملحــوظ .وأشــار
إلــى أن الدراســة الثانيــة تناولــت عــاج الصــداع النصفــي (داء الشــقيقة) بالحجامــة ،وأظهــرت نتائــج طيبــة
خففــت مــن حــدة اآلالم التــي تعــرض لهــا المبحوثــون.
وكان قســم العــاج الطبيعــي فــي كليــة العلــوم الصحيــة قــد نظــم المحاضــرة فــي قاعــة المؤتمــرات
العامــة بمبنــى طيبــة للقاعــات الدراســية ،وحضرهــا األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلوم
الصحيــة ،وممثلــون عــن وزارة الصحــة ،والمؤسســات الطبيــة والتعليميــة والنقابيــة فــي قطــاع غــزة.
وبيــن األســتاذ الدكتــور الهنــدي أهميــة عقــد مثــل هــذه المحاضــرات ،واســتضافة خبــراء فــي المجــاالت
الطبيــة والعلميــة بغــرض التشــبيك مــع المؤسســات األكاديميــة العالمية ،وشــدد األســتاذ الدكتــور الهندي
علــى دور البحــث العلمــي فــي شــرح التفســير العلمــي للعــاج بالحجامــة.
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محاضرة علمية بعنوان "الجلطة الدماغية عند األطفال" ألقتها د .رند عسقالن من
كندا
2016/3/19
اســتضاف قســم العــاج الطبيعــي بكليــة
العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة اإلســامية
الدكتــورة رنــد عســقالن -األســتاذ المســاعد
فــي جامعــة تورونتــو بكنــدا ,ومستشــفى
 ، sick kids in Canadaفــي محاضــرة علميــة
بعنــوان" :الجلطــة الدماغيــة لــدى األطفــال
( ،)stokes in pediatricsوحضــر المحاضــرة
الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة
العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ محمــد كريــزم-
رئيــس قســم العــاج الطبيعــي ،ولفيــف مــن
ممثلــي المؤسســات العاملــة فــي مجــال
العــاج الطبيعــي فــي قطــاع غــزة ،وجمــع من
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بكليــة العلــوم
الصحيــة.
مــن جانبهــا ،تطرقــت الدكتــورة عســقالن فــي
بدايــة المحاضــرة إلــى تشــريح الدمــاغ والــدورة
الدمويــة للدمــاغ ,وع ّرفــت الجلطــة الدماغيــة
لــدى األطفــال باإلضافــة إلــى عــرض احصائيــات
عــن مــدى انتشــارها بيــن األطفــال علــى
مســتوى العالــم ,ونوهــت الدكتورة عســقالن
إلــى أهــم الطــرق التــي تشــخص بهــا ،والعــاج
الــذي يتــم اســتخدامه لمثــل هــذه الحــاالت,
وعرضــت حــاالت طبيــة لموضــوع المحاضــرة.
وشــكر االســتاذ الدكتــور الهنــدي الدكتــورة
عســقالن علــى المعلومــات القيمــة التــي
اســتعرضتها خــال المحاضــرة ,وشــدد علــى
أهميــة عقــد مثــل هــذه المحاضــرات التــي
تســهم فــي تطويــر المعرفــة لــدى طلبــة
الكليــة ،ولفــت إلــى ضــرورة اســتمرار مثــل
هــذه األنشــطة ،وشــكرت الدكتــورة عســقالن
الجامعــة اإلســامية والقائميــن علــى هــذا
اللقــاء ,وأشــادت بــدور الجامعــة الريــادي فــي
التعليــم العالــي ،وأثنــت علــى رقــي األنظمــة
المعمــول بهــا فــي الجامعــة.

محاضرة تثقيفية لموظفات خدمات الحرم الجامعة

2016/3/21

اســتضافت طالبــات مــن قســم العلــوم الطبية المخبريــة بكلية العلوم الصحيــة بالجامعة اإلســامية في المحاضرة
األولــى مجموعــة مــن العامــات بالجامعــة فــي خدمــات الحــرم الجامعــي فــي محاضــرة علميــة ضمــن مشــروع
التعلــم الخدمــي ألجــل توعيتهــم فــي أساســيات الصحــة المهنيــة ،وأقيمــت المحاضــرة بقاعــة المؤتمــرات العامــة
بمبنــى اللحيــدان للقاعــات الدراســية بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة،
مشــرف المشــروع ،وتحــدث عــن أهميــة التعلــم الخدمــي ،وإكســاب هــذه الثقافــة لطلبــة الجامعــة مــن خــال
المســاقات األكاديميــة بمــا يســهم فــي خدمــة المجتمــع الفلســطيني.
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وقدمــت الطالبــات خــال المحاضــرة شــرح ًا
عــن المخاطــر التــي قــد تصيــب العامــات
أثنــاء تأديتهــن لعملهــن ،حيــث وتناولــن
طــرق ووســائل الوقايــة والســامة
الصحيــة ،واإلرشــادات الهامــة التــي يجــب
عليهــن إتباعهــا ،مثــل :التــزام عامــل
النظافــة بارتــداء كل المالبــس الوقائيــة
الالزمــة لبيئــة العمــل كالــزي الخــاص
بمــكان العمــل وتركــه فــي مــكان العمــل،
ولبــس القفــازات ،والكمامــات ،واألحذيــة
المناســبة ،ولفتــن إلــى كيفيــة تعامــل
عامــل النظافــة بحــذر مــع المخلفــات
التــي يقــوم برفعهــا وتنظيفهــا،
وتوخــي الدقــة فــي حملهــا حتــى ال
يكــون العامــل عرضــة للمخاطــر.

أمــا المحاضــرة الثانيــة فكانــت بعنــوان" :األمــراض الطفيليــة المنقولــة عــن طــرق الغــذاء" ،وأقيمــت فــي مطعــم Level
 Upبحضــور أكثــر مــن ( )15عامــاً مــن العامليــن فــي المطعــم ،وبحضــور مديــر المطعــم ،وتطرقــت الطالبــات إلــى طــرق
تلــوث الطعــام وإمكانيــة تلــوث أيــدى العامليــن ببعــض الملوثــات والطفيليــات ووصولهــا للطعــام فــي المطاعــم،
ووقفــن علــى أنــواع األوليــات الطفيليــة المنقولــة عــن طريــق الغــذاء مثــل األنتاميبــا والجارديــا.
وشــددت الطالبــات علــى أهميــة غســل األيــدي قبــل تحضيــر الوجبــات فــي المطاعــم ،والتأكــد مــن نظافــة أماكــن
التحضيــر ،ومكافحــة القــوارض والحشــرات التــي تســاعد فــي نقــل الممرضــات.

يوم دراسي لقسم العالج الطبيعي "التأهيل الجسدي لألشخاص ذوي اإلعاقة"
2016/4/2

نظــم قســم العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية بالتعــاون مــع نقابــة العــاج الطبيعــي
يومـ ًا علميـ ًا بعنــوان ":التأهيــل الحركــي  -الجســدي  -لألشــخاص ذوي اإلعاقــة" ،وانعقــد اليــوم الدراســي فــي قاعــة
المؤتمــرات العامــة بمبنــى طيبــة للقاعــات الدراســية ،وحضــره األســتاذ الدكتــور عــادل عــوض اهلل -رئيــس الجامعــة
اإلســامية ،واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ محمــد كريــزم -رئيــس قســم
العــاج الطبيعــي ،والدكتــور أســامة جمعة-نقيــب العــاج الطبيعــي ،ولفيــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة،
واألطبــاء وأخصائيــي العــاج الطبيعــي ،وطلبــة قســم العــاج الطبيعــي.
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الجلسة األولى
وانعقــدت أعمــال اليــوم الدراســي علــى مــدار جلســتين
علميتيــن ،اشــتملت كل واحــدة منهــا علــى مجموعــة
مــن المحاضــرات العلميــة المختصــة .وبخصــوص الجلســة
األولــى ،فقــد تحــدث فــي المحاضــرة األولــى األســتاذ
محمــد كريــزم عــن دور العــاج الطبيعــي فــي إعــادة
تأهيــل الجســم ،وبيــن أن العــاج الطبيعــي يعمــل ضمــن
فريــق بمــا فيــه إعــادة التأهيــل ,وأن المريــض هــو أســاس
هــذا الفريــق ,إذ تتجمــع لديــه كل القــوى للوصــول
بــه الــى أعلــى مســتوى مــن التحســن ,مشــدد ًا علــى
جــدوى عمليــة التعليــم للمريــض ,وتقديــم االستشــارة
لــه .
وتنــاول الدكتــور وليــد حمــدان  -مستشــفى ناصــر-وزارة
الصحــة ،دور العــاج الطبيعــي فــي حــاالت الطــوارئ،
وأشــار إلــى أن العــاج الطبيعــي فــي الطــوارئ هــو
تخصــص فرعــي للكثيــر مــن المواضيــع االكلينيكيــة ,يتــم
التركيــز فيهــا علــى الجهــاز العضلــي الحركــي والجهــاز
العصبــي ,إضافــة للقلــب والجهــاز التنفســي.
ووقــف الدكتــور أيمــن الحلبــي  -مديــر وحــدة العــاج
الطبيعــي والتأهيــل  -وزارة الصحــة ،علــى دور العــاج
الطبيعــي فــي تســكين األلــم ،موضحــ ًا دوره فــي
تخفيــف معانــاة المرضــى ،وتحســين جــودة حياتهــم,
ولفــت إلــى وجــود اســتراتيجيات ذات أهميــة فــي
مجموعــة العــاج بالتمرينــات الرياضية ،وتقنيــات الحفاظ
علــى الطاقــة والنشــاط البدنــي بانتظــام لتكــون فعالــة,
ونــوه إلــى أن التدخــات تكــون فيهــا علــى أســاس
النشــاطات النفســية والجســدية.
وطــرح الدكتــور مــؤاب الحنجــوري  -أميــن ســر نقابــة
العــاج الطبيعــي الفلســطينية ،مجموعــة توصيــات
لنجــاح عمليــة العــاج الطبيعــي خاصــة المرتبطــة منهــا
بالحــروب ،تشــمل :وجــود طبيــب مختــص ،و ضمــان خدمــة
العــاج الطبيعــي بشــكل عــام دون تراجــع ،و تهيئــة
وموائمــة منــازل الجرحــى.
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الجلسة الثانية
وفيمــا يتعلــق بالمحاضــرات العلميــة التــي اشــتملت
عليهــا الجلســة الثانيــة ،فقــد عــرض األســتاذ مصطفــى
عابــد – مــن اإلغاثــة الطبيــة ،نتائــج تقريــر إحصائــي حــول
األشــخاص ذوي اإلعاقــة جــرى إعــداده بالتعــاون مــع
الجمعيــة الوطنيــة لتأهيــل المعاقيــن ،أظهــر وجــود
( ) 43,642شــخص ًا مــن ذوي اإلعاقــة فــي جميــع
محافظــات غــزة ،مــا يشــكل نســبة (  ) % 2.4مــن إجمالــي
ســكان القطــاع" ،مؤكــد ًا أن هــؤالء فــي أمــس الحاجــة
لخدمــات التأهيــل؛ ال ســيما أن غالبيتهــم مــن الفقــراء
ومحــدودي الدخــل.
واســتعرضت الدكتــورة ســعاد رضــوان -مــن وزارة الصحــة،
نتائــج دراســة ميدانيــة أعدتهــا الــوزارة حــول المعاقيــن،
وجــرى تطبيقهــا علــى عينــة عشــوائية فــي محافظــة
شــمال غــزة ،هدفــت إلــى التعــرف علــى الخدمــات
المقدمــة لهــذه الفئــة ،وتحديــد متطلبــات تطويــر
الخدمــات.
ووقفــت األســتاذة عاليــة القيشــاوي -مــن قســم العالج
الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة ،علــى العالقــة
بيــن اإلعاقــة والشــيخوخة ،ونوهــت إلــى أن األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن إعاقــات حركيــة تتضاعــف لديهــم
نســبة الشــيخوخة ( )4أضعــاف ,ودعــت إلــى االهتمــام
بالصحــة منــذ الطفولــة ,وتنظيــم برامــج تثقيفيــة حــول
االهتمــام باألشــخاص فــي مرحلــة الشــيخوخة.
وتحــدث الدكتــور فــؤاد لظــن – ممــن مستشــفى األمل،
عــن العالقــة بيــن العــاج الوظيفــي الذي يدعــم المعاق
حركيــ ًا وبرنامــج إعــادة التأهيــل الحركــي بواســطة
التدريــب ,واســتخدام تقنيــات الدعــم والحمايــة مثــل
الكرســي المتحــرك ,إلــى جانــب العــاج النفســي كجــزء
مــن العــاج وإعــادة التأهيــل.
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كليــة العلــوم الصحيــة بالتعــاون مــع كليــة العلــوم بالجامعة اإلســامية نظمتا ورشــة عمل بعنوان" :تشــخيص الســرطان
فــي قطــاع غــزة" ،وانعقــدت الورشــة فــي قاعــة االجتماعــات العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة ،بحضــور األســتاذ الدكتور
عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ الدكتــور نظــام األشــقر -عميــد كليــة العلــوم ،ومختصيــن مــن
القطاعيــن األكاديمــي والصحي.

وأوضــح األســتاذ الدكتــور الهنــدي أن الورشــة
تطــرح موضوعــ ًا هامــ ًا مــن المواضيــع الطبيــة
والصحيــة والوبائيــة وهــو " :تشــخيص
مــرض الســرطان "  ،وتابــع الدكتــور الهنــدي
حديثــه مشــير ًا إلــى عوامــل خطــر عديــدة
علــى مســتوى األطعمــة و المبيــدات وآليــة
المزروعــات والحــروب ومــا خلفتــه مــن مــواد
مشــعة وغيرهــا.

وأشــار األســتاذ الدكتــور األشــقر إلــى تعزيــز ســبل التعــاون والشــراكة بيــن العلمــاء واألطبــاء بخصــوص تشــخيص الســرطان،
خاصــة فــي ضــوء أهميتــه الملحــة مــع تواصــل الحصــار ،وضعــف توفــر األدويــة ،وصعوبــة الســفر إلــى الخــارج.
وأكــد األســتاذ الدكتــور فضــل الشريف-أســتاذ التحاليــل الطبيــة بكليــة العلــوم الصحيــة ،أن الفحوصــات الوراثيــة أداة
تشــخيصية مهمــة ،ونــوه إلــى التقنيــات المتوفــرة فــي مختبــر الوراثــة الجزيئيــة فــي كليــة العلــوم الصحيــة ،مثــل :
تشــخيص بعــض حــاالت اللوكيميــا .
وتحــدث الدكتــور صائــب العوينــي -عضــو هيئــة التدريــس بقســم األحيــاء والتكنولوجيــا الحيويــة بكليــة العلــوم
بالجامعــة اإلســامية ،عــن بعــض الفحوصــات المرتبطــة بالســرطان ،مثــل :البروتينــات ،وصباغــة البروتينــات وتحديــد
مســتوى البروتيــن وأنــواع الطفــرات المختلفــة ،والتعــرف علــى مــدى وجــود صفــة االنتشــار للــورم ،وفحــص اختيــار
العــاج ،وإمكانيــة إجــراء تجــارب علــى الفئــران .
و وصــف الدكتــور أحمــد الشــرفا أخصائــي األورام أن واقــع الســرطان هــو صدمــة بحــد ذاتــه حيــث ســجلت  900حالــة /
عــام  2009و 1400حالــة عــام  2014وهــو مــرض قابــل للشــفاء إذا اكتشــف بشــكل مبكــر وعولــج بطريقــة صحيحــة،
ولفــت الدكتــور الشــرفا إلــى أن  % 90مــن حــاالت ســرطان الثــدي تشــفى مــن المــرض ،وتابــع أن ذلــك مرتبــط بالتشــخيص
الصحــي والمســح ،.ونــوه إلــى أن عــدد األطبــاء وطواقــم التمريــض يجــب أن يكــون مناســب ًا,
وتحضيــر العــاج الكيمــاوي بدقــة ,وحــث علــى جــدوى وجــود برنامــج توعيــة للنــاس ,وتاريــخ المــرض ,وصــورة األشــعة,
وأخــذ العينــة ,ونــوه الدكتــور الشــرفا إلــى أن النتيجــة تســتغرق ( ) 8-6أســابيع ,مشــدد ًا علــى أهميــة تقريــر األنســجة,
وتحديــد تشــخيص مــرض الســرطان ،وأضــح أنــه إلــى جانــب التشــخيص اإلكلينيكــي واألشــعة مــن خــال  CTوالرنيــن
المغناطيســي نســتطيع تحديــد  %80مــن حــاالت الســرطان.
بــدوره ،أكــد األســتاذ الدكتــور محمــد شــبير -أســتاذ التحاليــل الطبية ،على أهميــة تعاون الطبيــب مع المختبــر والتمريض
وعائلــة المريــض ،واألخــذ بعيــن االعتبــار أخالقيــات البحــث العلمــي ،وبالتالــي وجــود جهــاز متكامــل ومتعــاون مــن خــال
برامــج التوعيــة و المســوحات الصحيــة ،وشــدد األســتاذ الدكتــور شــبير علــى أهميــة وجــود الجمعيــات العلميــة فــي
اســتقطاب الخبــراء واألطبــاء ،وتشــجيع األبحــاث وإصــدار النشــرات.
ودعــا الدكتــور باســم عايــش -أخصائــي البيولوجيــا الجزيئيــة فــي جامعــة األقصــى ،إلــى ضــرورة توفر مواد تشــخيصية،
ـاء
مثــل :بعــض الصبغــات ،وتقنيــات التصويــر  ،والتشــخيص الجزيئــي لكــي تكــون جــزء مــن البروتوكــول العالجــي ,وبنـ ً
عليــه يتــم ترجيــح التشــخيص ،وتحديــد العــاج المطلــوب.
وتحــدث الدكتــور حســام حمــادة -أخصائــي علــم األمــراض بــوزارة الصحــة  ،عــن اســتهداف الخليــة الســرطانية المســببة
بــدون اإلضــرار بمحيطهــا ،ولفــت إلــى أن مؤسســة الباثولوجــي تقــدم الحــد األدنــى مــن خدمــات تشــخيص الســرطان،
وبيــن الدكتــور عبــد المنعــم لبــد -أخصائــي علــم األمــراض فــي كليــة الطــب بالجامعــة اإلســامية ،أهميــة برامــج
الوقايــة ،والتعــاون مــع الجمهــور الطبــي.
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أكــد مختصــون وأكاديميــون فــي يــوم علمــي أقيــم بالشــراكة بيــن كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية
ووزارة الصحــة الفلســطينية علــى أهميــة اســتعمال الصبغــات فــي تشــخيص  .Entamoeba histolytica/disparفــي
مختبــرات الرعايــة األوليــة ،ومحاولــة اســتعمال فحــص االنتيجينــات فــي التشــخيص ،ولفتــوا إلــى أهميــة التخلــص مــن
العينــات البرازيــة المفحوصــة بطريقــة آمنــة وحســب البروتوكــوالت المتبعــة ،وشــددوا علــى ضــرورة العنايــة بتشــخيص
األوليــات الطفيليــة فــي قطــاع غــزة.

جــاء ذلــك خــال اليــوم العمــل الــذي نظمتــه كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية بالتعــاون مــع دائــرة مختبــرات
الرعايــة األوليــة بــوزارة الصحــة الفلســطينية حــول تشــخيص الطفيليــات المعويــة فــي قطــاع غــزة ،وانعقــد اليــوم
العلمــي بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة ،أســتاذ الطفيليــات الطبيــة،
والســيد طــارق الســعافين -مديــر دائــرة مختبــرات الرعايــة األوليــة واللجنــة العلميــة بــوزارة الصحــة ،واألســتاذ عبــد القــادر
العطــل -مــن كليــة العلــوم والتكنولوجيــا ،وعــدد مــن أخصائيــي التحاليــل الطبيــة فــي وزارة الصحــة ،والـــــــ ،NGOs
وجمــع مــن المختصيــن والمهتميــن والطلبــة.
الجلسة االفتتاحية
وفــي كلمتــه أمــام الجلســة العلميــة لليــوم العلمــي ،أكــد الســيد الســعافين علــى أهميــة عقــد مثــل هــذه األيــام
العلميــة المشــتركة بيــن الــوزارة والجامعــة اإلســامية بمــا يســهم فــي تعزيــز التعــاون العلمــي بيــن المؤسســات
المجتمعيــة الفلســطينية مــن جانــب ،ويســهم فــي خدمــة المجتمــع وتطويــره مــن جانــب أخــر.
األوراق العلمية
وشــهدت جلســات اليــوم العلمــي حضــور ًا واســع ًا مــن األكاديمييــن والمختصيــن والطلبــة ،وشــاركوا بــأوراق علميــة
مختصــة بموضــوع اليــوم العلمــي ،حيــث شــاركت األســتاذة عليــاء الحنــاوي -باحثــة -بورقــة عمــل حــول ماهيــة
الطفيليــات األوليــة ،ووقفــت علــى األنــواع المنتشــرة فــي البيئــة الفلســطينية ،وتحدثــت األســتاذة صابريــن الشــيخ-
باحثــة عــن الديــدان األســطوانية ،وقدمــت األســتاذة آالء زعرب-باحثــة -عرض ـ ًا عــن أهــم الديــدان الشــريطية المنتشــرة
فــي قطــاع غــزة.
وتنــاول الدكتــور عدنــان الهنــدي طــرق التشــخيص التقليديــة والتقنيــات الحديثــة والجزيئيــة المتبعــة فــي تشــخيص
الطفيليــات المعويــة ،وتطــرق إلــى مشــاكل التشــخيص واألنــواع الطفيليــة األوليــة المفقــودة والمهملــة أثنــاء
التشــخيص.
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محاضرة بقسم العالج الطبيعي حول صحة األطفال ونموهم السليم
نظــم قســم العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة
فــي الجامعــة اإلســامية محاضــرة بعنــوان صحــة
األطفــال ونموهــم الســليم ،وأقيمــت المحاضــرة فــي
قاعــة المؤتمــرات العامــة بمبنــى اللحيــدان للقاعــات
الدراســية ،بحضــور لفيــف مــن الهيئــة التدريســية،
وألقــى المحاضــرة عــدد مــن طلبــة القســم.
مــن جانبهــا ،أوضحــت الطالبــة عبيــر الشــواف -مــن
قســم العــاج الطبيعــي -أن التقــوس لــدى األطفــال
يكــون فــي مرحلــة الســتة شــهور األولــى ،ويبــدأ
وبينــت الطالبــة
بالتالشــي عنــد عمــر الســنة والنصــفّ ،
الشــواف أن التقــوس العكســي الــذي يقتــرب مــن
الركبتيــن يبــدأ بالتالشــي حتــى بلــوغ الطفــل عمــر
الســت ســنوات فإنــه يتالشــى بشــكل كامــل.
مــن ناحيتهــا ،قالــت الطالبــة مــروة ســامة -مــن قســم
العــاج الطبيعــي -أن هنــاك ثــاث حــاالت النحــراف
القــدم للداخــل يمكــن للطبيــب أن يحددهــا ،هــي:
مشــط القــدم األفحــج ،التــواء عظــم الســاق ،التــواء
عظــم الفخــذ ،وأشــارت الطالبة ســامة إلــى أن تصحيح
القــدم األفحــج قــد يمتــد لثــاث ســنوات األولــى مــن
عمــر الطفــل ،ولفتــت إلــى أن الســبب يرجــع لوضعيــة
الجنيــن قبــل الــوالدة.
وأوضحــت الطالبــة ســامة أن الطبيــب ســيكون قلقــ ًا
فــي عــدة حــاالت ،منهــا :إذا كان التقــوس شــديد ًا،
وكان فــي إحــدى الســاقين أو كليهمــا ،أو فــي حالــة
كان عنــد عــدد مــن أفــراد األســرة خاصــة إذا كانــت
تعانــي مــن قصــر القامــة.

بدورهــا ،أشــارت الطالبــة خولــة مطيــر -مــن قســم العــاج
الطبيعــي -إلــى أن الســبب فــي اســتقامة القــدم علــى
األرض أو مــا يعــرف بـــالقدم المســحاء " "flat footيرجــع إلى
مرونــة األربطــة أو أن تكــون وراثيــة ،الفتــة إلــى أن واحــد مــن
ونوهــت
كل خمســة أطفــال يكــون لديهــم قــدم مســطحة،
ّ
إلــى أن الطبيــب يكــون قلقــ ًا فــي حــاالت ،منهــا :إذا كانــت
القــدم شــديدة التبســط ،وأن تســبب بعــض اآلالم ،أو فــي حــال
كونهــا متيبســة.
ونصحــت الطالبــة مطيــر األمهــات بتــرك أقــدام الطفــل بــدون
حــذاء فــي بدايــة المشــي ،مشــيرة إلــى ضــرورة أن تتوافــر
بعــض الخصائــص فــي الحــذاء ،منهــا :المرونــة ،والحجــم
الواســع ،وأن تكــون المــادة المصنــوع منهــا الحــذاء تعمــل
علــى تهويــة القــدم.
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عقــد قســم العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية
محاضــرة علميــة بعنــوان" :الحجامــة الطبيــة الحديثــة  :وقايــة وعــاج"،
واســتضافت المحاضــرة الدكتــورة ســميرة أبــو حميــد ،وحضرهــا األســتاذ
الدكتــور عدنــان الهنــدى -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ محمــد
كريزم-رئيــس قســم العــاج الطبيعــي ،ولفيــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس،
وطلبــة قســم العــاج الطبيعــي.
وبينــت الدكتــورة أبــو حميــد أن الحجامــة ســنة نبويــة ,وأن أحاديــث الحجامة
صناعــة الطــب التــي يجــب أن يتحــرى المســلم فــي اختيــار
هــي مــن بــاب ِ
أصحهــا ثبوت ـ ًا عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم.
وعرفــت الدكتــورة أبــو حميــد عمليــة الحجامــة بأنهــا عمليــة ســحب الــدم
مــن ســطح الجلــد باســتخدام كــؤوس الهــواء دون إحــداث أو بعــد إحــداث
خــدوش ســطحية بمشــرط معقــم علــى ســطح الجلــد فــي مواضــع معينــة
لــكل مــرض.
وذكــرت أن هنــاك أسسـ ًا علميــة لتحديــد موضــع الحجامــة الــازم أو المناســب تبعـ ًا لظــروف كل حالــة صحيــة ،وأضافــت
أنــه توجــد مقاييــس كثيــرة تُ عتمــد كمرجــع لتحديــد المواضــع المناســبة لتطبيــق الحجامــة عليهــا ,وأوضحــت الدكتــورة
أبــو حميــد أن مواضــع الحجامــة النبويــة هــي :الحجامــة وســط الــرأس ,والحجامــة فــي األخدعيــن والكاهــل ,والحجـــامة
علــى ظهــر الـقـــدم ,ومواضــع تقويــم العمــود الفقــري ،ومواضــع اإلبــر الصينيــة.
وتناولــت الدكتــورة أبــو حميــد آليــة عمــل الحجامــة مــن خــال نظريــات علميــة ،هــي :نظريــة االرتــواء الدمــوي ،التــي
تعتمــد علــى مبــدأ الــدم المحجــوم ،ونظريــة الطــب الصينــي التــي تعتمــد علــى التــوازن مــا بيــن الســالب والموجــب،
ونظريــة العــاج التضمنــي التــي تتنــاول ضبــط وتقويــم الجهــاز المناعــي ,و ذكــرت الدكتــورة أبــو حميــد أن تأثيــر
الحجامــة يمتــد لثالثــة أيــام بعدهــا الحجامــة.
وأفــادت الدكتــورة أبــو حميــد أنــه ال مضاعفــات للحجامــة  ,وأنهــا تغنــي عــن العالجــات الطبيــة ألمــراض الروماتيــزم
والصــداع ,كمــا أنهــا محظــورة علــى األطفــال أقــل مــن عاميــن ،والمســنين  ,والذيــن يعانــون مــن فقــر الــدم.
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المشاركة في فعاليات اسبوع البحث العلمي
2016/4/19

محاضرة تثقيفية لطالب كلية العلوم الصحية حول المشاركة
السياسية والحق في االنتخاب بالتعاون مع العيادة القانونية

2016/4/20

فوز كلية العلوم الصحية بجائزة أفضل كلية في اإلنتاج البحثي
على مستوى كليات الجامعة
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قسم العالج الطبيعي ينظم ورشة عمل بعنوان" :لصحتك وصحة طفلك"
نظــم طالبــات المســتوى الرابــع بقســم العــاج
الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة
اإلســامية ورشــة عمليــة بعنــوان" :لصحتــك ..وصحــة
طفلــك" ،اســتهدفت الســيدات الحوامــل مــن داخــل
وخــارج الجامعــة ,وذلــك اســتمرار ًا لمشــاريع التعليــم
الخدمــي الفعالــة التــي تســتهدف كل فئــات
المجتمــع فــي مجــاالت التوعيــة ،والتثقيــف ،وحــق
األم طفلهــا فــي الحصــول علــى الرعايــة الالزمــة
للحصــول علــى حيــاة مفعمــة بالنشــاط والتحســين
مــن نمــط الحيــاة ،أقامــت طالبــات المســتوى الرابــع
فــي قســم العــاج الطبيعــي.

2016/4/20

وانعقــدت الورشــة بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور محمــد كريــزم-
رئيــس قســم العــاج الطبيعــي ،والدكتــور ســامي عويمــر ،والدكتــورة اعتمــاد درويــش -منســقة الورشــة ،ولفيــف مــن
المختصيــن والمهتميــن ،وجمــع مــن طالبــات الجامعــة.
مــن جانبــه ،رحــب األســتاذ الدكتــور الهنــدي بالحضــور ,ونــوه إلــى دور التعليــم الخدمــي فــي نشــر الوعــي والثقافــة
الصحيــة ,فيمــا يخــص الســيدات الحوامــل واألمهــات ،ودور العــاج الطبيعــي فــي هــذه المراحــل ،وتصحيــح المفاهيــم
الخاطئــة المتعلقــة بممارســة النشــاطات الرياضيــة فــي فتــرة الحمــل ،وشــكر األســتاذ الدكتــور الهنــدي الطالبــات
القائمــات علــى هــذا النشــاط ،وأثنــى علــى دور أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تحفيــز وتفعيــل الطلبــة علــى المشــاركة
الفاعلــة فــي األنشــطة الالمنهجيــة.
تضمنــت الورشــة بعــض التماريــن التــي يمكــن أن تقــوم بهــا المــرأة الحامــل بأمــان فــي فتــرة الحمــل ,و فــي فتــرة مــا
بعــد الــوالدة ,وتــم التركيــز علــى تغييــر الثقافــة الخاطئــة المتمثلــة بامتنــاع المــرأة الحامــل عــن القيــام بــأي مجهــود،
وألن أغلــب الســيدات الحوامــل تهتــم أكثــر بحالــة الجنيــن والتجهيــزات المناســبة الســتقباله ,متجاهلــة صحتهــا.
وتناولــت الدكتــورة درويــش فوائــد التماريــن الرياضيــة التــي تمــارس أثنــاء الحمــل بالنســبة للحامــل والجنيــن ،وبينــت أنهــا
تزيــد مــن تماســك وقــوة العضــات ،وقــدرة األم علــى التحمــل ,كمــا أنهــا تســهل الــوالدة ،وكان هنــاك اهتمــام واضــح
مــن الحضــور وخاصــة األمهــات.
وكانــت التماريــن موزعــة علــى ثــاث مراحــل :مرحلــة مــا قبــل الحمــل ،وخــال الحمــل ،وبعــد الحمــل ،وتــم تدريبهــن علــى
القيــام التماريــن فــي المنــزل ،وصــوال ً إلــى وقــت المخــاض ،مكمليــن الرحلــة إلــى مــا بعــد الــوالدة ,للحصــول علــى
أعلــى مســتوى مــن اللياقــة البدنيــة

قسم العالج الطبيعي ينظم محاضرتين حول خشونة المفاصل وآالم الرقبة
2016/4/23
نظــم قســم العــاج الطبيعــي بكليــة العلــوم الصحيــة
بالجامعــة اإلســامية محاضــرة علميــة حــول كيفيــة
حمايــة النفــس مــن خشــونة المفاصــل ،وأقيمــت
المحاضــرة بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي-
عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،والدكتــور فضــل نعيــم-
عميــد كليــة الطــب ،واألســتاذ محمــد كريــزم -رئيــس
قســم العــاج الطبيعــي ،والدكتــور ســامي عويمــر-
رئيــس قســم العــاج الطبيعــي فــي مستشــفى الشــفاء،
وأعضــاء نــادي العــاج الطبيعــي ولفيــف مــن المختصيــن
والمهتميــن ،وجمــع مــن طالبــات الكليــة.
مــن جانبــه ،لفــت األســتاذ الدكتــور الهنــدى أهميــة مشــروع التعلــم الخدمــي ،وبيــن أنــه نشــاط يقــوم بــه الطلبــة
مــن تخصصــات مختلفــة لخدمــة المجتمــع الفلســطيني ،وأشــار األســتاذ الدكتــور الهنــدي إلــى أهميتــه فــي تنميــة
وصقــل قــدرات الطلبــة فــي التعامــل مــع المجتمــع ،وتقديــم الخدمــة مــن خــال المســاقات التــي درســوها.
ماهيــة المفاصــل ،وكيفيــة
وجــرى خــال المحضــرة عــرض فيديــو قصيــر مــن إنتــاج الطالبــة أســماء أبــو شــرخ يوضــح
ّ
عجــز فــي
ـن
ـ
م
ـل
ـ
المفاص
ـة
ـ
إصاب
عملهــا ،ودورهــا فــي تســهيل الحركــة ،وكيــف يتــم إصابتهــا ،واألضــرار الناتجــة عــن
ِ
الحركــة ومحدوديتهــا.
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يوم علمي بمناسبة اسبوع التمنيع العالميInternational Vaccination Week
Activities
نظــم قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة بكليــة
العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية بالتعــاون
مــع الكليــة الجامعيــة للعلــوم والتكنولوجيــا يومــ ًا
علميــ ًا بمناســبة أســبوع التمنيــع العالمــي ،وأقيــم
اليــوم العلمــي فــي القاعــة الذكيــة بكليــة الطــب
بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد
كليــة العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ أحمــد ســلمي-
رئيــس قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة ،واألســتاذ
نضــال أبــو حجيــر -عميــد الكليــة الجامعيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا ،ولفيــف مــن المختصيــن والمهتميــن،
وجمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بكليــة
العلــوم الصحيــة.

2016/4/24

وفــي كلمتــه أمــام الجلســة االفتتاحيــة لليــوم العلمــي ،لفــت األســتاذ الدكتــور الهنــدي إلــى أهميــة عقــد مثــل
هــذه األيــام العلميــة فــي دراســة المواضيــع الصحيــة ،وأشــار إلــى ضــرورة تعزيــز اســتخدام اللقاحــات كأحــد التدخــات
المســلم بهــا.
مــن جانبــه ،نــوه األســتاذ ســلمي إلــى أهميــة التطعيــم فــي إنقــاذ حيــاة النــاس ،والوقايــة مــن العديــد مــن األمــراض،
وقــدر القيمــة العلميــة لــأوراق البحثيــة المقدمــة لليــوم العلمــي.
وأوضــح األســتاذ أبــو حجيــر أهميــة الشــراكات التــي تســهم فــي تشــجيع البحــث العلمــي ،ودعــا إلــى إبــرام اتفاقيــة
تعــاون بيــن الجامعــة اإلســامية والكليــة الجامعيــة للعلــوم والتكنولوجيــا لعقــد األنشــطة الالمنهجيــة النوعيــة بمــا
يســهم فــي خدمــة الطرفيــن.

2016/4/24

محاضرة تثقيفية لعمال الكافتيريا
2016/4/27

محاضرة تثقيفية "صحتك في لياقتك" يوم األربعاء

نشرة كلية العلوم الصحية  -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016/2015م

21

لقاء نادي كلية العلوم الصحية ومجلس الطلبة مع عمادة كلية العلوم الصحية
2016/5/2
قــام مجلــس طلبــة الجامعــة اإلســامية ونــادي العلــوم الصحيــة بزيــارة عمــادة كليــة العلــوم الصحيــة  ،وكان فــي
اســتقبالهم األســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي عميــد كليــة الكليــة ونائــب عميــد الكليــة الدكتــور مــازن الزهارنــة و
األســتاذ أحمــد ســلمي رئيــس قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة .
رحــب االســتاذ الدكتــور الهنــدي بالطــاب وأكــد علــى أهميــة نــادي العلــوم الصحيــة فــي التعــاون مــع الكليــة ودعــم
الطلبــة والمشــاركة فــي النشــاطات العلميــة التــي ترعاهــا الكليــة مــن أيــام علميــة وورش عمــل ودردشــة علميــة
وغيرهــا مــن األنشــطة .
بــدوره أشــار رئيــس األنديــة الطالبيــة معــاذ رجــب علــى اســتعداد رئاســة األنديــة للتعــاون مــع الكليــة وتــم االتفــاق علــى
عمــل خطــط وأنشــطة تقــوم الكليــة بدراســتها والمســاعدة فــي تنفيذهــا لفائــدة طلبــة الجامعــة.

طالبات من قسم العلوم الطبية المخبرية ينظمن مجموعة من المحاضرات العلمية
ضمن مشروع التعلم الخدمي 2016/5/15
نظمــت طالبــات مــن قســم العلــوم الطبيــة المخبريــة
بكليــة العلــوم الصحيــة بالجامعــة اإلســامية مجموعــة
مــن المحاضــرات علميــة ضمــن مشــروع التعلــم الخدمــي،
وجــاءت المحاضــرة األولــى تحــت بعنــوان" :األمــراض
الطفيليــة المنقولــة عــن طــرق الغــذاء" ،وأقيمــت
فــي مطعــم الطابــون بحضــور األســتاذ الدكتــور عدنــان
الهنــدى -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،واألســتاذ محمــد
الســيد -مديــر المطعــم ،وأكثــر مــن ( )15عامــاً مــن
العامليــن فــي المطعــم.
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أجمــع متحدثــون ومختصــون شــاركوا فــي أعمــال
الجلســة االفتتاحيــة لمعــرض مخرجــات التعلــم الخدمــي
الثانــي لكليــة العلــوم الصحيــة علــى أهميــة التعلــم
الخدمــي فــي تعزيــز العالقــات المجتمعيــة ،وتدعيــم
آفــاق التطويــر واإلبــداع للفــرد والمجتمــع ،فضــاً عــن
اإلســهام فــي دمــج الطالــب الجامعــي بالمجتمــع،
وأوضحــوا أن التعلــم الخدمــي أســاس فــي توظيــف
المعــارف والمهــارات التــي يتعلمهــا الطالــب فــي خدمــة
المجتمــع.

جــاء ذلــك خــال أعمــال الجلســة االفتتاحيــة لمعــرض مخرجــات التعلــم الخدمي الثانــي لكلية العلــوم الصحيــة بالجامعة
اإلســامية ،وأقيمــت فعاليــات افتتــاح المعــرض فــي قاعــة المؤتمــرات العامــة بمبنــى طيبــة للقاعــات الدراســية
بحضــور األســتاذ الدكتــور عــادل عــوض اهلل -رئيــس الجامعــة ،واألســتاذ الدكتــور بســام الســقا -عميــد الجــودة والتطويــر،
واألســتاذ الدكتــور عدنــان الهنــدي -عميــد كليــة العلــوم الصحيــة ،ولفيــف مــن المختصيــن والمهتميــن ،وجمــع مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بكليــة العلــوم الصحيــة.
مــن جانبــه ،قــدر األســتاذ الدكتــور عــوض اهلل االنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا كليــة العلــوم الصحيــة فــي مجــال
التعلــم الخدمــي ،وأثنــى علــى جهودهــم التوعويــة والتثقيفيــة لفئــات معينــة فــي المجتمــع الفلســطيني ،وشــدد
األســتاذ الدكتــور عــوض اهلل علــى أهميــة العلــم والتعليــم للشــباب ،وأكــد علــى مكانــة العلــم فــي خدمــة المجتمــع
مــن خــال تقديــم الحلــول للمشــاكل التــي يعانــي منهــا قطــاع غــزة .
مــن ناحيتــه ،لفــت األســتاذ الدكتــور الســقا إلــى الــدور الملقــى علــى عاتــق طالــب كليــة العلــوم الصحيــة مــن خــال مــا
يتلقــاه فــي محاضراتــه النظريــة وإمكانيــة تعزيــزه فــي خدمــة واقــع المجتمــع الفلســطيني ،ونــوه األســتاذ الدكتــور
الســقا إلــى أهميــة وجــود خطــة اســتراتيجية واضحــة تســهم فــي خدمــة المجتمــع.
بــدوره ،وصــف األســتاذ الدكتــور الهنــدي معــرض مخرجــات التعلــم الخدمــي بأنــه تجربــة ناجحــة ومثمــرة ،حيــث ُيدمــج
بهــا التعليــم األكاديمــي ومخرجاتــه لخدمــة المجتمــع ،ويقــوم بــه طلبــة الكليــة بإشــراف أســاتذتهم مــن خــال زيــارة
المؤسســات المجتمعيــة مــن جامعــات ومــدراس ومستشــفيات وشــركات وغيرهــا.
وبيــن األســتاذ الدكتــور الهنــدي أن مثــل هــذه المعــارض
تحفــز الطلبــة علــى خدمــة مجتمعهــم الفلســطيني،
مشــير ًا إلــى أهميتهــا فــي إكســاب الطلبــة المهــارة
والخبــرة فــي التعــرف وكيفيــة التعامــل مــع فئــات
المجتمــع.
وأكــد األســتاذ الدكتور الهندي أن تجربــة التعلم الخدمي
لهــا دور كبيــر فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس ،والقــدرة علــى
قيــام الطلبــة بدورهــم اتجــاه المجتمــع الفلســطيني مــن
خــال مشــاركتهم بمثــل هــذه المعــارض.
وأـــكد طلبــة كليــة العلــوم الصحيــة المشــاركين فــي
المعــرض أن التعلــم الخدمــي أكســبهم خبــرة كبيــرة فــي
التعامــل مــع فئــات المجتمــع ،وشــددوا علــى أهميــة
هــذا المعــرض فــي تعزيــز الجوانــب العمليــة والمهنيــة
لديهــم.
وجــرى بعــد اختتــام أعمــال الجلســة االفتتاحيــة للمعــرض تقديــم ثالثــة عــروض لســتة تجــارب عمليــة فــي مجــال التعلم
الخدمــي لطلبــة أقســام كليــة العلــوم الصحيــة ،منهــا :مــرض المقوســات القنديــة مــن حيــث التشــخيص والجديــد،
والتســمم الغذائــي والمعلبــات الفاســدة ،وعيــوب اإلبصــار عنــد األطفــال والتوعيــة المجتمعيــة ،وصحــة األطفــال
والنمــو الســليم والحمايــة مــن خشــونة المفاصــل والوقايــة مــن أالم الرقبــة.
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