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اعتماد برنامج ماجستير إدارة الصحة
العامة في جامعة النجاح الوطنية
حصلــت جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة علــى اعتمــاد برنامــج
ماجســتري إدارة الصحــة العامــة مــن قبــل وزارة الرتبيــ�ة
والتعليــم العــايل الفلســطيين ،وهــو أحــد مخرجــات مشــروع
اإلحتــاد األورويب اخلــاص بتطويــر ودعــم التعليــم العــايل
واإلرتقــاء . Erasmus+

طــايب بــن اجلامعــات ســواء علــى مســتوى اجلامعــات
العربيــ�ة أواجلامعــات األوروبيــ�ة املشــاركة يف املشــروع.
ً
يذكــر أيضــا أن برنامــج الماجســتري “ إدارة الصحــة
العامة “ تتشــارك بــه ســت جامعــات مــن األردن وتونــس
ً
وفلســطني ،وســوف يكــون هنــاك مســتقبال تبــ�ادل طــايب
وأكاديــي وتعــاون مشــرك بــن هــذه اجلامعــات.

بالتعــاون مــع جامعــات أوروبيــ�ة يف بريطانيــ�ا ،بروكســل،
وإســباني�ا .وســتقوم هــذه اجلامعــات بإعطــاء دورات تدريبيـ�ة
للطلبــة مــن خــال برنامــج اإلحتــاد األورويب -إيراســموس
بلــس .وســوف يتــم إدراج الربنامــج ضمــن مشــروع احلــراك
الطــايب حيــث ســيكون هنــاك زيــارات طالبيــ�ة و تبــ�ادل

يهــدف برنامــج ادارة الصحــة العامــة اىل توفــر كــوادر إداريــة
للعمــل يف القطــاع الصــي بشــى مجاالتــه  ,حيــث ســيقدم
الربنامــج وســائل علميــة حديثــ�ة و عامليــة يف مجــال إدارة
الصحــة واخلدمــات الصحيــة إلعــداد الطــاب ملجــاالت
العمــل املختلفــة وإلكمــال دراســة شــهادة الدكتــوراة.

” The Mediterranean Public Health
”)Alliance (MED-HEALTH
وجتــدر اإلشــار إىل أنــه يمكــن التســجيل يف هذا الربنامــج للطلبة
ً
وبــدأ العمــل بالربنامــج اعتب ـ�ارا مــن الفصــل الــدرايس الثــاين احلاصلــن علــى شــهادة البكالوريــوس يف أحــد التخصصــات
للعــام االكاديــي .2018/2017
الطبيــ�ة أو اإلداريــة مــن جامعــة النجــاح أو مــن أي جامعــة
يذكــر أن برنامــج الماجســتري املذكــور قــد تــم تأسيســة معــرف بهــا.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

البروفيسور سعادة سليمان يقدم سلسلة محاضرات
في الجامعة حول فسيولوجيا القلب
عــدة حلــول تكمــن يف التحديثــ�ات الــي تعتــر هامــة النقــاذ
حيــاة املرىض  .
وأشــار الربوفيســور ســليمان إىل أن تشــريح وتركيــب قلــب
ً
حديــي الــوالدة مختلــف كثــرا عــن تشــريح وتركيــب قلــب
ً
ً
البالغــن ممــا يتطلــب عالجــا مختلفــا عنــد اجلراحــة .وأضــاف
أن مــن أهــم أســباب جنــاح العمــل الطــي الســريري هــو توفــر
الشــفافية واختــاذ القــرار الســليم يف الوقــت املناســب واختــاذ
القــرار باإلعتمــاد علــى الدليــل العلــي ،والتمتــع باملرونــة يف
حتديــث اإلجــراءات الطبيـ�ة بن ً�اء علــى األحباث العلميــة املحدثة.
وقــال الربوفيســور ســليمان أن العمــل الطــي هــو عمــل جماعي
وأن أشــهر جــراح قلــب يف العالــم حيتــاج إىل فريــق متعــاون
ومتكامــل ألن النظــام الطــي احلديــث ال يوجــد فيــه أبطــال
ً
فرديــون وإنمــا يعتمــد النجــاح دومــا علــى العمــل اجلماعــي
املتكامــل.

قــدم الربوفيســور ســليمان ســعادة ،أخصــايئ فســيولوجيا
القلــب يف جامعــة بريســتول سلســلة محاضــرات حــول
التطــورات العمليــة والبحثيــ�ة يف مجــال أمــراض القلــب
وجراحتــه لــدى البالغــن واألطفــال والــي تعتربمــن أهــم
مســبب�ات الوفــاة يف العالــم وفلســطني.
وحتــدث الربوفيســور ســليمان خــال محاضراتــه عــن إمكانيـ�ة
تفــادي عــدد مــن حــاالت الوفــاة بالقلــب فيمــا لــو اختــذت
ً
إجــراءات طبيـ�ة معينـ�ة مشــرا إىل أن األحبــاث الطبيـ�ة العاملية
تبحــث يف آليــة عمــل عضلــة القلــب بتفاصيلهــا الدقيقــة
ً
وهنــاك الكثــر مــن العوامــل الــي تــرك مجــاال الســتمرار عمــل
ً
ً
القلــب ســواء كان معتــا أم ســليما ،وذلــك باإلعتمــاد علــى
فســيولوجيا القلــب باعتبــ�اره العلــم الــذي يــدرس مختلــف
الطــرق لعمــل القلــب ســواء يف الوضــع املســتقر أوغري املســتقر.

الربوفيســور ســليمان ،هوعالــم بريطــاين فلســطيين مختــص
يف مجــال فيســيولوجيا القلــب يف جامعــة بريســتول ،ولــه
ً
عشــرات األحبــاث املشــهورة عامليــا وحاصــل علــى العديــد
مــن اجلوائــز العلميــة العامليــة يف مجــال أمــراض القلــب.
ويقــوم الربوفيســور ســليمان بزيــارة رســمية جلامعــات النجاح
وبريزيــت والقــدس بهــدف إنشــاء عالقــات حبثي ـ�ة علميــة مــع
اجلامعــات الفلســطيني�ة  .
وخــال زيارتــه جلامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ومستشــفى
النجــاح الوطــي اجلامعــي ،والــي اســتمرت ثالثــة أيــام ،أبــدى
الربوفيســور ســليمان إعجابــه بالتطــور العلــي الــذي وصلــت
إليــه اجلامعــة بشــكل عــام وكليــة الطــب وعلــوم الصحــة
بشــكل خــاص ،وتضمــن برنامــج زيارتــه لقـ ً
ـاء بالقائــم بأعمــال
رئيــس اجلامعــة  ،أ.د .ماهــر النتشــة ،والهيئــ�ة التدريســية
يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،وطاقــم مستشــفى النجــاح
الوطــي اجلامعــي.

وناقــش الربوفيســور ســليمان الطــرق املختلفــة للتقنيــ�ات كمــا التقــى بعميــد الكليــة ،د.خليــل عيــى  ،وزار مخترباتهــا
املســتعملة يف عمليــات جراحــة القلــب بمــا فيهــا اآلليــات وأبــدى إعجابــه بهــا وعقــد اجتماعــات علــى هامــش الزيــارة
املســاعدة كوضــع القلــب وفــق درجــة حــرارة دافئــة أو بــاردة مــع أعضــاء الهيئــ�ة التدريســية يف الكليــة.
أثنـ�اء اجلراحــة ،وناقــش ضــرورة التحديــث املســتمر للخــرات يذكــر أن الربوفيســور ســعادة ســليمان هــو أول عميــد للبحــث
واملعلومــات املتعلقــة بممارســة العمــل الطــي الســريري ألن العلــي يف جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة أوائــل الثمانينـ�ات.

ّ
دائرة التمريض والقبالة تنظم مؤتمرها السنوي بعنوان
(التمريض بين التقدم التقني والبعد اإلنساني)
بمناســبة يــويم التمريــض والقبالــة العامليــن ،وحتــت رعايــة
ّ
القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة ،أ.د .ماهــر النتشــة ،نظمــت دائــرة
التمريــض والقبالــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وبدعــم مــن
شــركة (البتــك) للتوريــد وشــركة (أكاســيا) الطبيــ�ة ،مؤتمرهــا
ّ
الســنوي الــذي حمــل عنــوان (التمريــض بــن التقــدم التقــي
والبعــد اإلنســاين).
وحضــر املؤتمــر نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون األكاديميــة،
د.محمــد العملــة ،ونائب رئيــس اجلامعة للشــؤون اإلدارية،د.ماهر
أبــو زنــط ،وعميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د .خليــل عيــى،
ً
ومديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ،د.عائــدة القيــي ،وممثــا عــن
نقابــة التمريــض والقبالــة ،أ.جبريــل اشــتي�ة ،ومديــر شــركة البتك،
املهنــدس أشــرف علــوان ،ووفد مــن ممثلــي وزارة الصحــة وعدد من
أعضــاء الهيئتــن اإلداريــة والتدريســية وحشــد مــن طلبــة كليــة
ً
الطــب وعلــوم الصحة وخصوصــا طلبة دائــرة التمريــض والقبالة.
وافتتحــت د.القيــي املؤتمــر مشــرة إىل أن هــذا املؤتمــر يــأيت
ً
احتفــاال بيــويم التمريــض والقبالــة اللــذان يوافقــان الذكــرى
الســنوية مليــاد فلورانــس نايتنجــل ويتــم اإلحتفــال بهــذه

املناســبة يف جميــع أحنــاء العالــم لإلشــارة إىل إســهامات املمرضــن
ً
يف املجتمــع ،مشــرة إىل أن انعقــاد هــذا املؤتمــر يعــزز مــن النهــوض
بمهنــة التمريــض والقبالــة ،وحملــه هــذا العــام لهــذا العنــوان ألن
تأثــرات التكنولوجيــا احلديثــ�ة واضحــة يف الرعايــة التمريضيــة
وأن الكــوادر التمريضيــة قــادرة علــى اإلســتجابة ملتطلبــات
اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــ�ة يف الرعايــة التمريضيــة.
كمــا أكــدت د.القيــي أن جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة أخــذت علــى
عاتقهــا تطويــر الــكادر التمريــي يف فلســطني بفتــح برامــج
ماجســتري متطــورة مثــل تمريــض التخديــر وتمريــض العنايــة
ً
ّ
املكثفــة ،مؤكــدة أن هــذه التخصصــات تتطلــب املعرفــة احلثيث ـ�ة
ّ
وتركــز علــى التقنيــ�ات واملمارســات احلديثــ�ة يف مجــال العنايــة
املكثفــة والتخديــر وآخــر مــا توصــل إليــه التقــدم العلــي يف هــذا
ً
املجــال ،منوهــة إىل أن ختصــص تمريــض التخديــر وختصــص
تمريــض العنايــة املكثفــة علــى رأس التخصصــات التمريضيــة
ً
علــى مســتوى العالــم ،شــاكرة إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة
وعمــادة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ورعــاة املؤتمــر وكل القائمــن
علــى جنــاح املؤتمــر.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :
ويف كلمــة إدارة اجلامعــة هنــأ د.العملــة املمرضــن واملمرضــات
وكــوادر كليــات التمريــض يف جامعة النجاح وســائر كليات التمرض
ً
يف الوطــن بمناســبة اليومــن العامليــن للتمريــض والقبالــة ،مؤكدا
ً
علــى أن جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة وإدراكا منهــا للتغريات املتســارعة
فيمــا خيــص التمريــض والقبالــة يف شــقيها التكنولــويج واملعــريف
ّ
فإنهــا تقــدم كل التســهيالت الماديــة واللوجســتي�ة املمكنــة لتوفــر
التكنولوجيا الطبي ـ�ة املتطورة
وتنميــة القــدرات واخلــرات
البشــرية لتحقيــق النهضــة
العلميــة واملعرفيــة ،متمنــن
للمؤتمــر التوفيــق واخلــروج
املرجــوة.
بالتوصيــات
ّ
وبــدوره حتــدث د.عيــى يف
عــدد مــن املحــاور مــن أهمهــا
أن كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة بهيكلهــا احلــايل
جــاءت نتيجــة لدمــج عــدد
مــن الكليــات علــى شــكل
دوائــر حتــت مظلــة الكليــة
احلاليــة ،كمــا تــم تتويــج هــذا
الدمــج بإنشــاء املستشــفى
اجلامعــي الــذي ُيعتــر األول
مــن نوعــه علــى مســتوى
كمستشــفى
فلســطني
جامعــي وتعليــي ،كمــا
حتــدث د.عيــى عــن أهميــة
ً
عمــل الفريــق مشــرا إىل
أن مختلــف التخصصــات
الطبي ـ�ة اليــوم أصبحــت أكــر
ً
ً
تفرعــا وختصصــا وللخــروج
خبدمــة صحيــة متكاملــة تؤكــد قيمــة اإلنســان البــد مــن تكامــل كل
ً
التخصصــات والعمــل كفريــق واحــد ،مشــرا إىل أن التمريــض بــات
ً
ً
يتفــرع منــه ختصصــات أيضــا كبــايق التخصصــات الطبيـ�ة ،مؤكــدا
علــى اإلرتبـ�اط الوثيــق بــن التكنولوجيــا واملجــال الصــي بمختلــف
ختصصا تــه .

“

واعزتازهــم يف دعــم مهنــة التمريــض الــي حتمــل بعــد إنســاين مهــم،
ً
ً
مؤكــدا ان هــذا الدعــم للمؤتمــر يــأيت إنطالقــا مــن مســؤوليتهم
اإلجتماعيــة وإيمانهــم بالبعــد اإلنســاين والعلــي للمؤتمــر ولدائــرة
التمريــض والقبالــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة.

وتضمــن املؤتمــر فقــرة تســليم جائــزة نســيب�ة بنــت أيب كعــب
المازنيـ�ة ألفضــل ممــرض أو ممرضــة حيــث فــاز باجلائــزة املمــرض
رشــاد بــداد مــن مستشــفى
ً
النجــاح اجلامعــي ،نتيجــة
إلخالصــه يف العمــل
وجهــوده املبذولــة وأخالقــه
العاليــة يف التعامــل مــع
املــرىض.

جامعــة النجــاح الوطنيــة أخــذت
عــى عاتقهــا تطويــر الــادر المتريــي
يف فلســطني بفتــح برامــج ماج�ســتري
متطــورة مثــل متريــض التخديــر
ومتريــض العنايــة املكث ّفــة ،مؤكــد ًة
أن هــذه التخصصــات تتطلــب
املعرفــة احلثيثــة وتركّــز عــى
التقنيــات واملامرســات احلديثــة يف
جمــال العنايــة املكثفــة والتخدير وآخر
مــا توصــل إليــه التقــدم العلمــي
يف هــذا اجملــال

زار وفد من جامعة برلين في ألمانيا جامعة النجاح
الوطنية لبحث سبل التعاون المشترك

وعلــى هامــش املؤتمــر
ّ
نظــم طلبــة ماجســتري
ً
تمريــض التخديــر معرضــا
ً
مصغــرا تضمــن ملصقــات
ّ
تعــرف بتخصصهــم ،كمــا
ُ
أقيمــت زوايــا لشــركيت
البتيــك وأكاســيا الراعيتــن
للمؤ تمــر .

وخــرج املؤتمــر بعــدد مــن
التوصيــات ّ
الهامــة ،حيــث
أوىص املشــاركون بضــرورة
األخــذ بعــن اإلعتبــ�ار
التخصصــات
خريــي
احلاليــة وتعيينهــم يف مواقع
العمــل الــي تتن�اســب مــع
الشــهادة العلميــة الــي
حيملهــا املمــرض وهنــا تــرز
مســؤولية وزارة الصحــة
بتحديــد الــكادر واملوقــع الوظيفــي للممــرض ،والعمــل علــى ســد
النقــص الــذي قــد حيصــل يف املســتقبل مــن خــال تصــورات
منظمــة الصحــه العامليــة ،لــذا ال بــد مــن اعتمــاد عــدد مــن الربامــج
التمريضيــة الــي تتن�اســب مــع احتي�اجــات املجتمــع مثــل ماجســتري
تمريــض األطفــال وتمريــض الطــوارئ والتمريــض العائلــي علــى
أمــا كلمــة نقابــة التمريــض والقبالــة ًفقــد ألقاهــا الســيد جبريــل نمــط الطــب العائلــي والعنايــة التلطيفيــة وأمــراض الســرطان
اشــتي�ة
كممثــل عــن النقيــب ،شــاكرا جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وغريهــا ،وهــذا مــن مســؤولية وزارة التعليــم العــايل الفلســطيين
ً
وخصوصــا دائــرة التمريــض
والقبالــة علــى عقــد هــذا املؤتمــر ،واجلامعــات الفلســطيني�ة علــى امتــداد الوطــن.
ً
منوهــا إىل أنــه ورغــم أن املؤتمــر ُيقــام بشــكل ســنوي إال أنــه يف كل
ـات ممــزة وهــذا العــام تنـ�اول موضــوع التقــدم كمــا أوىص املؤتمــر بضــرورة حــث املمرضــن واملمرضــات بالتوجــه
عــام يتنـ�اول موضعـ ٍ
التكنولــويج والبعــد اإلنســاين ،مهنئــ ً�ا املمرضــن واملمرضــات حنــو التخصصــات التمريضيــة لرفــع الدرجــة العلميــة وتكملــة
ً
وشــاكرا لهــم تضحياتهــم يف ســبي�ل القيــام بعملهــم النبيــ�ل دراســاتهم العليــا باعتب ـ�اره االســتثمار احلقيقــي يف الصحــة ،ولرفــع
ً
مســتوى مهنــة التمريــض موازاتــا مــع الــدول املتقدمــة باعتب�ارنــا جــزء
وواجبهــم اإلنســاين.
ً
مــن هــذا العالــم والتكنولوجيــا لــم تعــد حكــرا علــى مجتمــع بعين ـ�ه.
وأكــد املهنــدس علــوان – يف كلمــة رعــاة املؤتمــر – عــن فخرهــم

”
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زار وفــد مــن جامعــة برلــن األلمانيــ�ة ،جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة العــايل خاصــة فيمــا يتعلــق بتعليــم الصــم وذوي اإلحتي�اجــات
لبحــث ســبل التعــاون املشــرك ،وكان يف اســتقبال الوفــد كل مــن اخلاصــة.
نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون األكاديميــة ،د.محمــد العملــة ،كمــا حتــدث أ.عقــروق عــن تاريــخ مكتــب رعايــة أصحــاب احلاجات
وعميــد كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،د.خليــل عيــى ،وعميــدة اخلاصــة ،وأهدافــه املتمثلــة بتغيــر التفكــر النمطــي عــن أصحــاب
كليــة الرتبيــ�ة وإعــداد املعلمــن ومديــرة مركــز التعلــم اإللكــروين ،اإلحتي�اجــات اخلاصــة ،وعــدد الطلبــة امللتحقــن باجلامعــة مــن
د .ســائدة عفونــة ،ومنســق شــؤون البعثــات ،د .عبــد الرحيــم أبــو تلــك الفئــة ونســبة الصــم يف املجتمــع الفلســطيين والــي تصــل إىل
صفــا ،ومديــر معهــد النجــاح للطفولــة ،د.مالــك القــب ،ومديــر . 0.017%
دائــرة الطــب ،د.حســن فتيــ�ان ،ومــن كليــة الرتبيــ�ة ،د .ســهيل
صاحلــة ود.كفــاح برهــم ،ومديــر مكتــب رعايــة أصحــاب احلاجــات وذكــرت د.عفونــة أن كليــة الرتبيــ�ة وإعــداد املعلمــن تضــم 11
برنامــج بكالوريــوس و 5برامــج ماجســتري ،حيــث أطلقــت الكليــة
اخلاصــة يف اجلامعــة  ،أ.ســامر عقــروق.
ً
مؤخــرا برنامــج رئيــي حــول الطفولــة املبكــرة ،وطرحــت فكــرة
إنشــاء برنامــج فرعــي لتعليــم الصــم ،كمــا ناقشــت ضــرورة دمــج
وهدفــت الزيــارة لبحــث آفــاق التعــاون املشــرك بــن جامعــة العمليــة التعليميــة بالتكنولوجيــا ،وذلــك مــن خالل طرح مســاقات
النجــاح الوطنيــ�ة وجامعــة برلــن فيمــا يتعلــق بتطويــر برنامــج الكرتونيــ�ة حــول تعليــم الصــم لطلبــة اجلامعــة.
تدريــي يتيــح لطلبــة كليــة الرتبيـ�ة وإعــداد املعليمــن فرصــة للســفر وبــدوره ،حتــدث الوفــد الضيــف عــن أهميــة الربنامــج ملؤسســات
إىل ألمانيــ�ا ألخــذ مســاقات تهــدف إىل تعليمهــم كيفيــة تعليــم التعليــم العــايل واملجتمع الفلســطيين بشــكل عــام ،وناقــش إمكاني�ة
الطلبــة الصــم يف املــدارس والتعامــل معهــم.
طــرح برامــج أخــرى لتدريــب املدربــن واملدرســن يف اجلامعــة حــول
ويف البدايــة أطلــع د.العملــة الوفــد علــى تاريــخ اجلامعــة وطلبتهــا
وبرامجهــا األكاديميــة وحرمهــا اجلامعــي ،وحتــدث عــن مســاق تعلــم
لغــة اإلشــارة الــذي تطرحــه اجلامعــة كمســاق اختيـ�اري ،وذكــر بــأن
اجلامعــات الفلســطيني�ة بشــكل عــام حتتــاج لتطويــر نظــام التعليــم

تعليــم طلبــة اجلامعــات كيفيــة التعامــل مــع الطلبــة الصــم ،كمــا
ناقشــوا مخرجــات الربنامــج قصــرة وطويلــة األمــد ،وفتــح آفــاق
تعــاون مســتقبلية بــن كليــة الطــب يف جامعــة برلــن وكليــة الطــب
وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة.
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7

شارك قسم البصريات في مؤتمر البصريات األردني الفلسطيني بدورته الرابعة
شــارك وفــد مــن قســم البصريــات يف مؤتمــر البصريــات األردين
الفلســطيين بدورتــه الرابعــة ،والــذي ُعقــد يف العاصمــة األردني ـ�ة
عمــان يف الفــرة مــن .2018/4/16_14
ّ
حيــث مثــل أعضــاء الهيئـ�ة التدريســية وخريجــو قســم البصريــات
مــن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة باإلضافــة إىل نقابــة البصريــات
الفلســطيني�ة اجلانــب الفلســطيين يف املؤتمــر األردين الفلســطيين
للبصريــات حتــت عنــوان
“Strategies and Modern Techniques in
Optometry
”Practices
الــذي شــهد مشــاركة متحدثــن ومحاضريــن مــن األردن
وفلســطني ُ
وعمــان ولبنــ�ان والواليــات املتحــدة.

إكلينيكيــة.
ّ
وركــز املؤتمــر علــى اســتعراض آخــر التطــورات يف مجــال عالجــات
العيــوب اإلنكســارية ،والتطــورات التكنولوجيــة والطبيــ�ة يف
مجــال البصريــات مــن خــال عــرض محاضــرات وورشــات عمــل
مــن قبــل محاضريــن إقليميــن وعامليــن.

وقــد تــم دعــوة طاقــم قســم البصريــات يف اجلامعــة للمشــاركة يف
املؤتمــر وهــم  :رئيســة القســم ،د.إيثـ�ار البشــتاوي ،وأعضاءالهيئـ�ة
التدريســية يف القســم د.ليانــا اللبــدي ،وأ.أســماء قــدويم ،وأ.ديانــا
الــرايب ،باإلضافــة إىل مشــاركة مســاعدي البحــث والتدريــس
يف القســم أ .ريــم شــاهني ،و أ.والء جبــارة ،حيــث قامــوا بعــرض
محاضــرات وورشــات عمــل متنوعــة تضمنــت العدســات كمــا ختلــل املؤتمــر اجتمــاع ألعضــاء منظمــة مــدريس العدســات
الالصقــة ،ودراســة حـ
ـاالت ،والتأهيــل البصــري ،وعــاج مشــاكل الالصقــة العامليــة مــن فلســطني واألردن ولبن ـ�ان ملناقشــة كيفيــة
ً
البصــر بالتماريــن ،فضــا عــن مشــاركة طلبــة مــن قســم الــريق بمجــال العدســات الالصقــة يف الشــرق األوســط.
البصريــات يف املؤتمــر مــن خــال عــرض بوســرات حلــاالت

نظم قسم السمع والنطق في كلية
ً
ً
الطب وعلوم الصحة معرضا علميا عن
أهمية حاسة السمع
أحيــت منظمــة الصحــة العامليــة يف الثالــث مــن مــارس يــوم
الســمع العالــي ،وبهــذه املناســبة نظــم قســم الســمع والنطــق مــن
ً
ً
دائــرة الطــب معرضــا علميــا عــن أهميــة حاســة الســمع والعنايــة
بهــا ،وذلــك حتــت إشــراف أعضــاء الهيئ ـ�ة التدريســية يف القســم :
أ.ســمر اخلالــدي ،أ.هالــة جــرار  ،أ .تالــة نــزال.
وتضمــن املعــرض فعاليــات مختلفــة حتدثــت عــن املخاطــر الــي
تــؤدي إىل فقــدان حاســة الســمع ،وكيفيــة املحافظــة علــى األذن
واإلعتن ـ�اء بهــا.
وشــمل املعــرض زوايــا مختلفــة مثــل :فحــص األذن باســتخدام
جهــاز األتوســكوب ،وزوايــا تــم بهــا عــرض مجســمات توضــح
أجــزاء األذن تــم مــن خاللهــا تعليــم الطــاب طريقــة تنظيــف
األذن بالشــكل الصحيــح ،باإلضافــة إىل زاويــة اشــتملت علــى
الســماعات بأنواعهــا .

ّ
كلية الطب وعلوم الصحة تنظم ورشة عمل حول تحسين
عيادات الرعاية للعنف المبني على النوع اإلجتماعي
ّ
نظمــت كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة بالتعــاون مــع وزارة
الفلســطيني�ة
الصحــة
ُومؤسســة جــذور ورشــة عمــل
أقيمــت يف وزارة الصحــة يف رام مــن جانبهــا قامــت منســقة
هللا .
املشــروع وهــي عضــو الهيئــ�ة
وتــأيت هــذه الورشــة ضمــن التدريســية يف كليــة الطــب
املشــروع البحــي الهــادف إىل وعلــوم الصحــة ،د.أمــرة
حتســن اســتجابة عيــادات شــاهني ،بالتعريــف باملشــروع،
الرعايــة الصحيــة األوليــة وتلخيــص أهــم اإلجيابيــ�ات
ّ
للعنــف املبــي علــى النــوع واملعيقــات الــي تواجــه مقــديم
اخلدمــات الطبيــ�ة يف عيــادات
ا إلجتما عــي .
وأدار الورشــة عضــو هيئــ�ة الرعايــة الصحيــة األوليــة
التدريــس يف كليــة الطــب باإلعتمــاد علــى النت ـ�اجئ األوليــة
وعلــوم الصحــة ،د.عبــد للمرحلــة األوىل مــن املشــروع،
الســام اخليــاط ،حيــث تــم كمــا عرضــت أهــم املخرجــات
إفتت�احهــا مــن قبــل مديــرة الــي يطمــح املشــروع لتحقيقها
ً
صحــة وتنميــة املــرأة يف الــوزارة ،لتنعكــس إجيابــا علــى صحــة
النســاء املعنفــات كمــا علــى

أ.مهــا عــواد ،والــي بدورهــا أطفا لهــن.
رحبــت باحلضــور وخلصــت وقامــت جــذور الشــريك املحلي
عمــل الــوزارة خبصــوص العنــف يف املشــروع بعــرض مقتطفــات
املبــي علــى النــوع اإلجتماعــي .مــن المــادة التدريبيــ�ة املزمــع
إعطاؤهــا ملقــديم اخلدمــات
الطبيــ�ة يف عياداتهــن.

وحضــر الورشــة ممثليــن
عــن عــدة مؤسســات محليــة
وأمميــة مثــل :وزارة شــؤون
املــرأة ،ووزارة التنميــة
اإلجتماعيــة ،وعــدد مــن مقديم
اخلدمــات الصحيــة يف عيــاديت
الرعايــة الصحيــة األوليــة
املنــوي تطبيــق التدخــل فيهمــا،
ومركــز املــرأة لإلرشــاد القانــوين
واإلجتماعــي ،ووكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــن (األونــروا)،
ووكالــة األمــم املتحــدة لشــؤون

املــراة ،وصنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان ،حيــث كان حلضــور
تلــك املؤسســات إســهام كبــر
يف إثــراء النقــاش حــول كيفيــة
تذليــل املعيقــات لتطبيــق
التدخــل.
ُيذكــر أن جامعــة النجــاح قــد

فــازت العــام المــايض بمنحــة
حبثيــ�ة للمشــروع البحــي
الهــادف إىل حتســن اســتجابة
عيــادات الرعايــة الصحيــة
األوليــة للعنــف املبــي علــى
النــوع اإلجتماعــي ،مــن املجلس
الطــي الربيطــاين وسيســتمر
املشــروع ملــدة عامــن بقيــادة
اجلامعــة وبالشــراكة مــع
مؤسســة جــذور.
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شارك الدكتور محمد هواش في
المؤتمر الدولي الثاني للعلوم
اإلجتماعية في جامعة القدس

شــارك املحاضر(غــر املتفــرغ) يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة ،د .محمــد هــواش ،يف املؤتمــر الــدويل الثــاين
للعلــوم اإلجتماعيــة ،الــذي ُعقــد يف جامعــة القــدس أبــو
ّ
ديــس ،حيــث نظــم املؤتمــر جامعتــا “غــازي” الرتكيــة،
والقــدس أبــو ديــس ،ومجلــة الدراســات الرتكيــة ،بدعــم
مــن وكالــة التنســيق والتعــاون الرتكيــة “تيــكا” ،ووزارة
الثقافــة الرتكيــة ،واملركــز الثقــايف الرتكــي “يونــس امرة”.

شاركت د .ايمان الشاويش في مؤتمر “ممرضات الشرق
االوسط وشركائهم متحدون في رعاية اإلنسان”
شــاركت رئيســة قســم القبالــة وصحــة املــرأة وتمريــض األطفــال
يف دائــرة التمريــض والقبالــة  -د .ايمــان الشــاويش ،للســنة
الثانيــ�ة علــى التــوايل يف مؤتمــر “ممرضــات الشــرق األوســط
وشــركائهم متحــدون يف رعايــة اإلنســان” ،ويهــدف املؤتمــر إىل
التقريــب يف وجهــات النظــر والتوحيــد يف الرعايــة الصحيــة وكذلــك
جتــاوز احلــدود مــا بــن بلــدان العالــم بن ـ ً�اء علــى املعرفــة الصحيــة
والدوائيــ�ة للمــرىض .جديــر بالذكــر أنــه يشــرف علــى املؤتمــر
الربوفيســورة املمــزة الــي وضعــت أســس النظريــات العلميــة
التمريضيــة ،د .جــن واتســن وزمالئهــا يف مؤسســة واتســون
للرعايــة البشــرية ،وكذلــك مجموعــة مــن املمرضــات الباحثــات
مــن الشرق األوســط وغريهــا .وتــم عقــد املؤتمــر يف مدينـ�ة العقبــة
بــاألردن يف الفــرة مابــن . 2018/2/3-1
وألقــت د.الشــاويش محاضــرة عــن “ مــدى انتشــار اإلحــراق
النفــي واإلضطرابــات النفســية لــدى املمرضيــن واملمرضــات
والقابــات العاملــن يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة الواقعــة
يف شــمال الضفــة الغربيــ�ة “ حيــث أن ورقــة العمــل هــي نتــ�اجئ
رســالة ماجســتري للطالــب ،إيهــاب نعــرات مــن قســم ماجســتري
الصحــة النفســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،حيــث قــام
الباحــث بتوزيــع اســتبي�ان يتحــدث عــن محوريــن رئيســيني  ,األول
مقيــاس مــازالش ( )MBIلقيــاس مســتوى اإلحــراق النفــي،
والثــاين مقيــاس الصحــة العامــة ( )GHQ-28لقيــاس مــدى
انتشــار اإلضطرابــات النفســية.

وقابلــة يعملــون يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف شــمال
الضفــة الغربي�ة ،وبعــد جتميــع اإلســتمارات تــم ترمزيهــا وإدخالهــا
ً
إىل احلاســوب ومعاجلتهــا إحصائيــ�ا باســتخدام برنامــج الــرزم
اإلحصائي ـ�ة للعلــوم اإلجتماعيــة ( ،)SPSSوتــم قيــاس صدقهــا
وثب�اتها.
كشــفت النتــ�اجئ أن معــدل انتشــار اإلحــراق النفــي لــدى
املمرضــن واملمرضــات والقابــات العاملــن يف مراكــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة كان ( ،)10%وأن (  ) 36.7%مــن املشــاركني
درجاتهــم عاليــة علــى بعــد اإلجهــاد اإلنفعــايل.
بنــ ً�اء إىل مــا توصلــت إليــه الدراســه مــن نتــ�اجئ ،أوىص الباحــث
بضــرورة إجراء دراســة أخــرى مشــابهة تشــمل القطــاع اخلــاص
ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف جنــوب الضفــه الغربيــ�ه
وبضــرورة قيــام وزارة الصحــة الفلســطيني�ة وأصحــاب القــرار
بإنشــاء برامــج منتظمــه للدعــم النفــي وإدارة التوتــر النــاجت عــن
ضغــوط العمــل لــدى املمرضــن واملمرضــات والقابــات العاملــن
يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.

وكانــت د.الشــاويش قــد شــاركت العــام المــايض بورقــة عمــل
لرســالة ماجســتري الطالبــة لينـ�ا زيــدان والــي كانــت حتــت عنــوان “
عوامــل اخلطــر املرتبطــة بالــوالدة القيصريــة يف مدينــ�ة جنــن
 2015دراســة الشــاهد واحلالــه” ويف حينـ�ه حــازت د .الشــاويشوقــد تــم توزيــع هــذا اإلســتبي�ان علــى عينـ�ة مقدارهــا  295ممــرض علــى لقــب أفضــل متحدثــة يف املؤتمــر .

تقريــر ملنظمــة الصحــة العامليــة.

وشــارك د.هــواش يف املؤتمــر بورقــة حبثيــ�ة بعنــوان
“أهميــة اكتشــاف وتطويــر أدويــة جديــدة ملــرض وكان قــد افتتــح املؤتمــر الســفري الرتكــي يف القــدس ،غورجــان تــورك أوغلــو ،ووزيــر
الســرطان ،أحــد أهــم القضايــا الصحيــة يف العالــم” .الرتبيــ�ة والتعليــم العــايل الفلســطيين  ،د.صــري صيــدم ،باإلضافــة إىل رئيــس
جامعــة غــازي الرتكيــة ،إبراهيــم أوصــان ،حيــث أكــد املتحدثــون علــى أهميــة تعزيــز
كمــا ألقــى د .هــواش محاضــرة َ
علميــة أمــام وفــد مــن
العالقــة بــن اجلانبــن الرتكــي والفلســطيين ،وعلــى أهميــة املؤتمــر إلجيــاد حلــول
أكاديميــن أتــراك ،وخــراء فلســطينيني مختصــن
لقضايــا التعليــم والعلــوم وغريهــا.
يف الشــؤون الصحيــة ،شــرح خاللهــا عــن أهميــة دور
البحــث العلــي يف تطويــر وإكتشــاف عالجــات فريــدة وشــهد املؤتمــر مشــاركة حنــو  700شــخصية إعتب�اريــة ،غالبيتهــم أكاديميــن أتــراك
ّ
وفعالــة يف القضــاء علــى اخلاليــا اخلبيثــ�ة ملــرض قدمــوا مــن جامعــات تركيــة مختلفــة ،وقــدم خاللــه خــراء ومختصــون حنــو 500
الســرطان ،دون التأثــر علــى خاليــا اجلســم الســليمة ،ورقــة عمــل يف  30جلســة ،واختصــت األوراق يف مجــاالت اآلداب والتاريــخ والفنــون
حيــث ُيعتــر مــرض الســرطان املســبب الثــاين للوفيــات والديــن والفلســفة واحلقــوق والرتبي ـ�ة والتعليــم واإلقتصــاد والعلــوم السياســية
بعــد أمــراض القلــب يف العالــم ،حســب مــا ذكــر أخــر والصحــة والعلــوم والتكنولوجيــا.

شاركت الدكتورة عائدة أبو السعود
القيسي في المؤتمر العالمي
للتمريض والرعاية الصحية في لندن
شــاركت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة ،د.عائــدة القيــي ،يف مؤتمــر التمريــض والرعايــة
الصحيــة الــذي ُعقــد يف لنــدن.
وشــاركت د.القيــي كرئيســة إحــدى جلســات املؤتمــر ،إضافــة
إىل مشــاركتها بورقــة عمــل حتــت عنــوان“ :ديكســاميث�ازون
وميتوكلوبرمايــد ،واجلمــع بينهمــا للوقايــة مــن الغثي ـ�ان والقــيء
بعــد العمليــة عنــد املــرىض النســاء اللــوايت خيضعــن للجراحــة
باملنظــار”.
وحضــر املؤتمــر ممثلــن عــن مــا يزيــد عــن  30دولــة مــن مختلــف
قــارات العالــم ،وتــم تب ـ�ادل اخلــرات ومناقشــة أطــر التعــاون مــا
بــن اجلامعــات املختلفــة فيمــا يتعلــق بالبحــث العلــي املشــرك
وتب ـ�ادل الطلبــة وإمكاني ـ�ة احلصــول علــى قبــول للطلبــة إلكمــال
دراســة الدكتــوراة.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :
شاركت الدكتورة أميرة شاهين في
دورة تدربيبة في لندن

أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :
ندوة حول واقع متالزمة داون
ضمن مساق الوراثة والمجتمع

شــاركت عضــو هيئ ـ�ة التدريــس يف قســم الصحــة العامــة يف كليــة
الطــب وعلــوم الصحــة ،د.أمــرة شــاهني ،يف دورة تدريبيـ�ة عقــدت
يف كليــة لنــدن للصحــة املداريــة.
وتن�اولــت الــدورة الطــرق البحثيــ�ة املتنوعــة لإلســتقصاء عــن
العنــف ضــد املــرأة واألطفــال ســواء أكان ذلــك يف ظــروف طبيعيــة
أو ظــروف الطــوارئ ومــدى مالئمتهــا للثقافــات املختلفــة.
وحضــر الــدورة العديــد مــن ممثلــي املؤسســات املمولــة ملشــاريع
العنــف ضــد املــرأة يف الشــرق األوســط ،حيــث أتيــح للدكتــورة
شــاهني مناقشــة ســبل التعــاون مــع هــذه املؤسســات وجامعــة
ال( )NVIVOلتحليــل املعلومــات الــي تــم جمعهــا يف املرحلــة
النجــاح الوطنيــ�ة.
األوىل مــن املشــروع املمــول مــن قبــل جمعيــة لنــدن الطبيـ�ة لألحباث
ً
كمــا واشــتملت الزيــارة علــى يــوم تدريــي حــول كيفيــة اســتخدام واملشــرفة عليهــا د.شــاهني تمهيــدا للبــدء بنشــر أوراق علميــة.

ضمــن النشــاطات العمليــة ملســاق الوراثــة واملجتمــع والــي تهــدف
إىل ربــط مخرجــات املســاق بالتطبيقــات املجتمعيــة الواقعيــة
فقــد تــم اســتضافة الناشــطة اإلجتماعيــة يف مجــال متالزمــة
داون ورعايــة األطفــال ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة ،أ .ســام
بســطايم ،يف قاعــة املؤتمــرات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ,
حيــث حتدثــت لطلبــة املســاق حــول األســباب الوراثي ـ�ة للمتالزمــة
واســتعرضت جتربتهــا مــع ابنهــا نعيــم املصــاب باملتالزمــة ،كمــا
ركــزت علــى ضــرورة رعايــة ذوي املتالزمــة وأهميــة التدخــل املبكــر مــن أجــل دمجهــم يف املجتمــع
واســتعرضت الصعوبــات املجتمعيــة الــي واجهتهــا ,وســردت اإلبداعــات املختلفــة الــي أجنزهــا
ً
ابنهــا نعيــم وخصوصــا مهــارة الكاراتي ـ�ه حيــث فــاز بأكــر مــن مســابقة ،وكذلــك مهــارات العــزف
علــى البي�انــو  ,وجناحــه يف دروســه يف املدرســة.
وحثت أ.سالم أهايل ذوي متالزمة داون إىل اإلهتمام بأبن�ائهم ودعمهم يف شىت املجاالت .
وشــكرت أ .ســام إدارة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة وعمــادة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة علــى
اهتمامهــم بمتالزمــة داون ودعــم هــذه الفئــة للحصــول علــى حقوقهــا اإلنســاني�ة .
ويف نهايــة النشــاط شــكر د.مصطفــى غانــم ،مــدرس املســاق أ.ســام بســطايم وقــدم لهــا درع
ً
تكريــي مقــدم مــن طلبــة املســاق وحتديــدا طلبــة ختصــص هندســة الكهربــاء .

د .إيثار بشتاوي تختتم زيارة علمية للبرتغال لبحث سبل التعاون األكاديمي

عقدت دائرة التمريض والقبالة دورة بعنوان (اإلجراءات
التمريضية الخاصة بتمريض العناية المكثفة)
عقــدت دائــرة التمريــض والقبالــة  ،دورة بعنــوان (اإلجــراءات
التمريضيــة اخلاصــة بتمريــض العنايــة املكثفــة) لطلبــة ســنة
ً
ثالثــة تمريــض ،علمــا أن الطلبــة يدرســون يف هــذا الفصــل مســاق
العنايــة التمريضيــة املكثفــة بشــقيه النظــري والعملــي.
وقــام بالتنســيق لهــذه الــدورة مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة
ومنســقة برامــج ماجســتري تمريــض التخديــر وتمريــض العنايــة
املكثفــة ،د.عائــدة القيــي ،ورئيســة قســم تمريــض صحــة
البالغــن ،أ.مهديــة الكــوين.
ّ
ّ
وتن�اولــت املحاضــرة عــدة مواضيــع قدمهــا عــدد مــن املحاضريــن،
ومــن أهــم هــذه املواضيــع :بالــون املــريء ومراقبــة الضغــط داخــل

البطــن ،وإدخــال اإلبــرة يف خــط الشــريان وإدارتهــا ،وقســطرة
الشــريان الرئــوي ،وإدراج أنبــوب داخــل القصبــة الهوائي ـ�ة ،وفغــر
الرغــايم عــن طريــق اجللــد ،وإدخــال أنبــوب يف الصــدر ،والضــخ
داخــل البالــون األبهــري ،ومنظــم ضربــات القلــب ،وتزويــد الــدم
باألكســجني خــارج اجلســم ،ومراقبــة الرتكــز أو الضغــط اجلــزيئ
لثــاين أكســيد الكربــون ،وتشــبع األكســجني الوريــدي املختلــط،
ونظــام الشــفط املغلــق.
ّ
وبدورهــا تقدمــت د .القيــي بالشــكر اجلزيــل إىل إدارة اجلامعــة
وللطلبــة واملحاضريــن واملنســقني لهــذه الــدورة.

كوفيليــان وباإلجتمــاع مــع نائــب رئيــس اجلامعــة للعالقــات
الدوليــة واخلارجيــة ،الربوفيســور جــواو كنافيليــاش ،باإلضافــة
إىل رئيــس قســم البصريــات ملرحلــةالبكالوريــوس والماجســتري،
د.فرانشيســكو فيريــرا.
كمــا زارت د.بشــتاوي جامعــة منهــو يف مدينـ�ة براغــا والتقــت بن�ائب�ة
رئيــس اجلامعــة للعالقــات الدوليــة واخلارجيــة الربوفيســورة
كارال مارتــز ،باإلضافــة إىل رئيــس قســم البصريــات ملراحــل
البكالوريــوس والماجســتري والدكتــوراة ،د .جوســيه ميجــويم .
وقد حبثــت د.بشــتاوي مــع كال اجلامعتــن ســبل التعــاون املشــرك
مــن حيــث البحــث العلــي ،واملشــاريع املشــركة والتبــ�ادل
األكاديــي والطــايب بــن اجلامعتــن يف شــى املجــاالت وخباصــة
البصريــات.
ُيذكــر أنــه قــام باســتقبال د.بشــتاوي يف العاصمــة لشــبونة ،ســعادة

اختتمــت رئيســة قســم البصريــات يف كليــة الطــب وعلــوم الصحة،
د.إيث ـ�ار بشــتاوي ،زيــارة أكاديميــة إىلجمهوريــة الربتغــال كممثلــة
عــن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة يف الفــرة الواقعــة مــا بــن الثــاين
والســابع مــن شــهر إبريــلاحلــايل لبحــث ســبل وفــرص إقامــة
شــراكات وتعــاون بــن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة واجلامعــات
ســفري فلســطني يف الربتغــال ،د .نبيـ�لأبــو زنيـ�د ،الــذي قــدم دعمــه
الربتغاليــة.
الكامــل إلنشــاء وتوطيــد العالقــات األكاديميــة بــن جامعــة النجاح
وقامــت د .بشــتاوي بزيــارة جامعــة بايــرا أنتريــور يف مدينــ�ة الوطنيـ�ة واجلامعــاتالربتغاليــة.
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أخبار لكية الطب وعلوم الصحة :

شارك د.محي الدين العسالي ود.نعيم كتانه في
المؤتمر العلمي العالمي بعنوان

نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

“International Eurasian Conference on Biological
”and Chemical Sciences 2018

شــارك كل مــن د.مــي الديــن العســايل ود.نعيــم كتانــه يف املؤتمــر هــو مدعــوم مــن مجلــس البحــث العلــي  -وزارة التعليــم العــايل
الفلســطيين.
العلــي العالــي حتــت عنــوان:
“International Eurasian Conference on
”“ Live cell calcium imaging in primary Biological and Chemical Sciences 2018
cardiac
”fibroblasts
والــذي تــم عقــده يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرا يف الفــرة مــا بــن
 ،2018 /04 /27-26وقــد تمثلــت مشــاركة د.العســايل يف هــذا والــي تن�اولــت تطويــر طريقــة لتصوير أيونــات الكالســيوم يف خاليا
ً
ً
املؤتمــر بتقديــم محاضــرة بعنــوان:
القلــب الليفيــة والــي تلعــب دورا مهمــا يف تطــور مــرض فشــل
وكانت مشاركة د.نعيم كتانة تقديم محاضرة بعنوان:

“Covalent Functionalization of Single-Walled
Carbon Nanotubes with Ciprofloxacin to
”Improve its Antibacterial Activity

القلــب املزمــن .وقــد أتاحــت هــذه الدراســة الفرصــة لفهــم أفضــل
لكيفيــة حتكــم هــذه اخلاليــا بسلســلة نقــل اإلشــارة املعتمــدة علــى
الكالســيوم ،ممــا قــد يســهم يف تطويــر عالجــات مســتقبلية لذلــك
املــرض .وقــد تمــت هــذه الدراســة بالتعــاون مــع جامعــة جوتنجــن
يف الماني ـ�ا.

الــي تن�اولــت تطويــر مضــاد حيــوي نانــوين يعتمــد علــى أنابيــب
الكربــون النانويــه واســتخدام املضــاد احليــوي السيربوفلوكســن
كنمــوذج للتطويــر .وقــد أظهــرت النت ـ�اجئ حتســن بالنشــاط املضــاد ويف نهايــة املؤتمــر تــم زيــارة جامعــة غــازي والتعــرف علــى أقســام
للبكترييــا بمقــدار  16ضعــف علــى عــدة أنــواع مــن البكترييــا كليــة الصيدلــة واملشــاريع البحثي ـ�ة القائمــة وتــم مناقشــة ســبل
باملقارنــة مــع دواء السيربوفلوكســن .مــع العلــم أن هــذا البحــث التعــاون البحــي.

ً
نظم قسم البصريات معرضا
بمناسبة اليوم العالمي للبصريات
ّ
بمناســبة اليــوم العالــي للبصريــات ،نظــم قســم البصريــات يف
ً
ً
كليــة الطــب وعلــوم الصحُــة ،معرضــا خاصــا بالعيــون والبصريــات
بمشــاركة طلبــة القســم أقيــم يف الســاحة الرئيســية (البيضــاء)
للحــرم اجلامعــي اجلديــد.

للحديــث عــن برنامــج  Vision 2020وهــو برنامــج عالــي
يهــدف للقضــاء علــى جميــع أمــراض العيــون حبلــول عــام ،2020
وزاويــة ّ
تعــرف بأشــهر أمــراض العيــون كمــرض المــاء األبيــض
علــى العــن وســكري العــن وأمــراض الشــبكية وكيفيــة عالجهــا
ّ
وافتتــح املعــرض مديــر دائــرة العلــوم الطبيــ�ة احليويــة ،د .بــال والوقايــة منهــا ،وزاويــة تتحــدث عــن عمليــات اللــزر لتصحيــح
ّ
رحــال ،ورئيســة قســم البصريــات واملشــرفة علــى املعــرض ،البصــر ،وزاويــة تعــرض شــكل النظــارة املناســب لطبيعــة كل وجــه.
د.إيثــ�ار بشــتاوي ،حبضورعــدد مــن أعضــاء الهيئتــن اإلداريــة وتضمنــت كل زاويــة نمــاذج وملصقــات تعريفيــة باإلضافــة إىل
ّ
والتدريســية يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة وطلبــة البصريــات ،شــرح مفصــل يقدمــه الطلبــة املشــرفون علــى كل زاويــة لضيــوف
باإلضافــة إىل عــدد مــن طلبــة اجلامعــة مــن مختلــف الكليــات املعــرض.
والتخصصــات.
ّ
كمــا تضمــن املعــرض زاويــة فحوصــات حلــدة البصــر والرؤيــة
والهــدف مــن املعــرض إىل التوعيــة بأمــراض العيــون وكيفيــة ثالثيــ�ة األبعــاد ،ورؤيــة األلــوان.
عالجهــا والوقايــة منهــا.
ُيذكــر أن اليــوم العالــي للبصريــات يصــادف يف الثالــث والعشــرين
وتضمــن املعــرض العديــد مــن الزوايــا التوعويــة والتعريفيــة مــن مــارس مــن كل عــام يليــه أســبوع عالــي للبصريــات.
مثــل :زاويــة تشــرح العــن وتعــرض أجزاءهــا بالتفصيــل ،وزاويــة
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شاركت كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية
في تبادل طالبي بدعوة من جامعة ويل كورنيل فرع الدوحة
ً
ً
طلبة الطب البشري في الجامعة ينظمون معرضا توعويا
بمرض السكري
ً
ً
ّ
نظــم ُمجموعــة مــن طلبة الطــب البشــري يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،معرضــا توعويــا بمــرض الســكري،
حيــث أقيــم املعــرض يف الســاحة الرئيســية للحــرم اجلامعــي اجلديــد.
وافتتــح املعــرض مديــر دائــرة العلــوم الطبيـ�ة احليوية ،د.بــال رحال ،ومشــرف النشــاط ،د.عبد الســام اخلياط،
ومديــر شــؤون الطلبة،أ.إيــاد األقــرع ،حبضــور عــدد من طلبــة اجلامعة مــن مختلــف ختصصاتهــا وكلياتها.
وتضمــن املعــرض زوايــا تعريفيــة بمــرض الســكري بمختلــف تفاصيلــه كتعريــف مــرض الســكري الــذي حيــدث
نتيجــة لنقــص إفــراز هرمــون األنســولني وينتــج عنــه تأثــر يف قــدرة اجلســم علــى ختزيــن واســتهالك املــواد
الســكرية ،ومــا هــي أعــراض مــرض الســكري مثــل :كــرة التبــول وجفــاف الفــم واحللــق ونقــص الــوزن والشــعور
بالتعــب ألقــل مجهــود.
كمــا عـ ّـرف الطلبــة القائمــن علــى املعــرض بطــرق الوقايــة مــن مــرض الســكري والــي مــن أهمهــا :خســارة الــوزن
ً
الزائــد ،وشــرب كميــات كبــرة مــن امليــاه ،والنــوم جيــدا واإلقــاع عــن التدخــن ،وإجــراء الفحوصــات الدوريــة
بشــكل مســتمر.
ً
وشــمل املعــرض أيضــا التوعيــة بأســباب مــرض الســكري والــي مــن أهمهــا :الســمنة والضغــوط النفســية
ً
والوراثــة واإلفــراط يف الطعــام ،فضــا عــن التطــرق ألنــواع مــرض الســكري وطــرق عــاج كل نــوع.

اســتجابة لدعــوة جامعــة ويــل كورنيـ�ل فــرع الدوحــة يف دولــة قطــر للمشــاركة يف تبـ�ادل طــايب مــع طلبــة مــن كليــات
الطــب مــن عــدة جامعــات يف املنطقــة ،شــارك الطالبــان صهيــب اخلطيــب وياســمني خضــر مــن الســنة السادســة
النهائيـ�ة للطــب ،بمرافقــة مديــر دائــرة الطــب ،د.حســن فتي ـ�ان ،يف التبـ�ادل الطــايب املذكــور.
وقــد شــارك يف احلــدث طلبــة مــن خمــس جامعــات مدعــوة مــن فلســطني ولبنــ�ان وعمــان والباكســتان والهنــد،
وهــدف التبـ�ادل الثقــايف الطــايب إىل تعريــف الطلبــة بكليــة الطــب يف ويــل كورنيـ�ل قطــر مــن ناحيــة البنيـ�ة التحتيـ�ة
وشــروط ونظــام القبــول يف الكليــة ومناهــج التدريــس ونظــام اإلمتحانــات وشــروط ونظــام اإلنتقــال مــن املرحلــة
مــا قبــل الســريرية إىل املرحلــة الســريرية ومتطلبــات التخــرج مــن الكليــة ،وتــم توضيــح ذلــك خــال فــرة املكــوث
يف الكليــة باإلضافــة إىل التعريــف بدولــة قطــر ونظامهــا الصــي املتكامــل وزيــارة املستشــفيات التعليميــة واملراكــز
الصحيــة األوليــة حيــث حيصــل الطلبــة علــى التدريــب الســريري وخاصــة يف مستشــفى حمــد الــذي يتســع أللــف
ســرير وفيــه معظــم التخصصــات الطبي ـ�ة والفرعيــة.
كمــا التقــى الوفــد بأطبــاء مقيمــن يت�دربــون هنــاك مــن خرييج كليــة الطــب يف جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ،وتــم أيضــا
مناقشــة الربامــج التعليميــة لكليــات الطــب بــن طلبــة الــدول املشــركة ومقارنتهــا ببعضهــا وتبـ�ادل املعلومــات.
ويف اليــوم األخــر مــن الربنامــج ،قامــت كل مجموعــة مــن الطلبــة بالتعريــف عــن جامعتهــا والربامــج األكاديميــة فيهــا
وأنظمتهــا وشــروط القبــول والتخــرج ونظــام التدريــس فيهــا وإمكاني�اتهــا واملشــاريع املســتقبلية لكليــات الطــب فيها.
وقــد أثمــرت الزيــارة بشــكل جيــد ،حيــث ســتقوم دائــرة الطــب يف اجلامعــة بدراســة بعــض املالحظــات منهــا شــروط
القبــول لكليــة الطــب وإدخــال تعديــات علــى املنهــاج ومتطلبــات اإلنتقــال إىل املرحلــة الســريرية باإلضافــة إىل
التســريع بإدخــال مختــرات املحــاكاة يف العمليــة التعليميــة ،حيــث شــارك الطلبــة يف التدريــب يف مختــر املحــاكاة
والتعــرف علــى وســائل ايضاحيــة مســاعدة مثــل الربنامــج املعــروف باســم .Anatomage
يذكــر أن جامعــة ويــل كورنيــ�ل( )Weill Cornell Medicineتقــع يف مدينــ�ة نيويــورك يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ولهــا فــرع يف قطــر لكليــة الطــب ،وهــي ضمــن أفضــل عشــرين جامعــة يف العالــم حســب التصنيفــات
العامليــة.
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في إنجاز جديد 7 ..من أصل  8من خريجي الطب البشري من
ُ
النجاح يقبلون في برنامج التخصص في المستشفيات األمريكية
يف إجنــاز جديــد يرتقــي إىل املســتوى العالــي ،إســتطاع ســبعة مــن وبذلــك يكــون طلبــة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة
أصــل ثمانيــ�ة طــاب مــن خريــي ختصص الطــب البشــري من النجــاح الوطنيــ�ة الذيــن تــم قبولهــم يف الربنامــج قــد اجتــازوا
ّ
جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة احلصــول علــى القبــول يف برنامــج امتحــان القبــول بتفــوق أهلهــم للوصــول إىل برنامــج التخصــص
قبــل اجتي�ازهــم ملقابــات الربنامــج وحصولهــم علــى قبــول
التخصــص يف املستشــفيات األمريكيــة
للتخصــص يف املستشــفيات األمريكيــة مــن بــن خنبــة خريــي
)(National Matching Residency Program
ختصــص الطــب البشــري حــول العالــم.
)(NMPR
الــذي ُيعتــر مــن أشــهر برامــج التخصــص العامليــة والــذي ال يقبــل ويعكــس اإلجنــاز اجلديــد املســتوى العالــي الــذي وصلــت إليــه
ً
فضــا عــن اســتمرار ّ
تمــز طلبتهــا
إال نســبة قليلــة مــن خريــي ختصــص الطــب البشــري حــول كليــة الطــب وعلــوم الصحــة،
وخريجيهــا وتفوقهــم علــى الصعيديــن املحلــي والعالــي.
العالــم.

وســيتيح الربنامــج للطلبــة املقبولــن التخصــص يف مستشــفيات
الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
َ
وتــدر اإلشــارة إىل أن برنامــج التخصــص يف املستشــفيات
األمريكيــة يــأيت بعــد اجتيــ�از امتحــان القبــول يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة واحلصــول علــى معــدل مرتفــع ُيؤهــل الطلبــة
للتقــدم لسلســة مــن املقابــات اخلاصــة بربنامــج التخصــص يف
املستشــفيات األمريكيــةُ ،
ويقبــل الطالــب بعــد اجتي ـ�ازه لسلســة
املقابــات اخلاصــة بالربنامــج.

وقــد هنــأ القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة،
أ.د .ماهــر النتشــة الطلبــة حبصولهــم علــى القبــول يف برنامــج
التخصــص يف املستشــفيات األمريكيــة وقــال إن هــذا احلــدث
الهــام يدلــل أن جامعــة النجــاح الوطنيـ�ة ترتقــي بمســتواها العلــي
إىل العامليــة وقــدم شــكره ألســرة كليــة الطــب وعلــوم الصحــة علــى
جهودهــم الكبــرة يف تقديــم أفضــل الطــرق يف التعليــم العــايل يف
هــذا املجــال.

نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

ّ
طلبة الطب البشري ينظمون حملة توعوية بأهمية الغذاء الصحي
ّ وممارسة الرياضة

نظــم مجموعــة مــن طلبــة الطــب البشــري ســنة
سادســة حملــة توعويــة عــن دور الغــذاء الصــي
واألنشــطة الرياضيــة علــى صحــة الطلبــة ،وذلــك
مســاق صحــة املجتمــع بإشــراف د .زاهــر
ضمــن
ُ
نــزال ،حيــث أقيمــت احلملــة يف ســاحة شــطرجن كليــة
الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات.
وحضــر افتت ـ�اح احلملــة عــدد مــن أعضــاء الهيئتــن
اإلداريــة واألكاديميــة يف اجلامعــة ،باإلضافــة إىل
حشــد مــن طلبــة اجلامعــة مــن مختلــف كلياتهــا
وختصصاتهــا.
ّ
ّ
محطــات متنوعــة تمثلــت
وتضمنــت احلملــة

بقيــاس الــوزن والطــول وحســاب مؤشــر كتلــة
ّ
اجلســم ،باالضافــة إىل نصــاحئ غذائيــ�ة قدمــت
للطلبــة .
ً
ً ّ
كمــا شــملت احلملــة جانب ـ�ا حتفزييــا يتمثــل بتقديــم
غــذاء صــي وبعــض الهدايــا الرياضيــة.
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

مشروع تخرج لطالبات من كلية الطب في جامعة النجاح
ُ
تعرض نتائجه في المؤتمر الدولي السابع لعلم الوراثة
اإلنساني في دبي
ّ
قدمــت الطالبة غديــر الهــوس ،ســنة
سادســة يف دائــرة الطــب البشــري  ،نتــ�اجئ
مشــروع التخــرج الــذي جيمعهــا مــع زميلتيها
الطالبتــن يف الكلية ديمــة جــر ،وميــس
علــي يف املؤتمــر الــدويل الســابع لعلــم الوراثــة
اإلنســاين والــذي ُعقــد يف ديب.

 %100نسبة نجاح خريجي الصيدلة من جامعة النجاح
في امتحان مزاولة المهنة في الداخل

وأشــرف علــى مشــروع ختــرج الطالبــات د.
مصطفــى غانــم ،املختــص بالوراثــة الطبيـ�ة
يف الكليــة ،وبالتعــاون مــع أ.ســماح اشــتي�ة
مــن دائــرة التمريــض والقبالــة ،ود.غصــون
بــدران مــن مركــز رزان للعقــم وأطفــال
األنابيــب.

حقــق خريجو دائــرة الصيدلــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ،مــن طلبــة الداخــل
ً
الفلســطيين نســبة جنــاح عاليــة جــدا يف امتحــان مزاولــة املهنــة يف الداخل.
ً
ً
والتحــق بدائــرة الصيدلــة مــن دفعــة  )24( 112طالبــا وطالبــة مــن الداخــل
ً
ّ
وبعــد خترجهــم تقدمــو المتحــان مزاولــة املهنــة مؤخــرا واســتطاع ال  24النجــاح
يف اإلمتحــان الــذي يتيــح للطالــب مزاولــة مهنــة الصيدلــة هنــاك.
ُ
ويعــد امتحــان مزاولــة مهنــة الصيدلــة يف الداخــل مــن اإلمتحانــات الــي حتتــاج

وتنـ�اول البحــث العالقــة بــن زواج األقــارب
وخطــورة إجنــاب أطفــال ذكــور يعانــون مــن
ً
العقــم مســتقبال ،ويف هــذا الســياق أوضــح
ً
د.غانــم ،أن العينــ�ة شــملت  149رجــا
ً
فلســطيني�ا يعانــون مــن العقــم دون أســباب
معروفــة و كانــت نســبة زواج األقــارب لــدى
أهاليهــم  54%أمــا العينــ�ة مــن الرجــال
الذيــن ال يعانــون مــن العقــم وكانــت 157
ً
رجــا فكانــت نســبة زواج األقــارب لــدى
أهاليهــم  18%فقــط ،وكانــت الفروقــات
ذات داللــة إحصائيــ�ة مهمــة تشــر إىل أن
زواج األقــارب يزيــد مــن احتماليــة إجنــاب

ً
ذريــة مــن الذكــور قــد يعانــون مــن العقــم مســتقبال.

ً
وتعتــر هــذه الدراســة هــي األوىل مــن نوعهــا فلســطيني�ا ،وأشــار
د.غانــم ،إىل نــدرة مثــل هــذه الدراســات علــى املســتوى العــريب
ً
ً
والعالــي ،موضحــا أن كثــرا مــن األحبــاث املتوفــرة تربــط بــن
زواج األقــارب وحــدوث أمــراض وراثيــ�ة لــدى الذريــة ،أمــا ربــط
زواج األقــارب بالعقــم لــدى الذريــة الذكــور فهــو خــط جديــد ومثــر
للبحــث.
مــن جانبهــا أشــارت الطالبــة غديــر الهــوس الــي قدمــت النتـ�اجئ يف

إىل دراســة عميقــة ووفــرة املعلومــات الــي جيــب أن يمتلكهــا الطالــب مــن بدايــة
أوىل ســنوات دراســتة حــى آخرهــا ،حيــث يتكــون اإلمتحــان مــن  120ســؤال،
ويجــب اإلجابــة علــى  72ســؤال صحيــح.
وتقســم األســئلة إىل قســمني :القســم األول هــو القســم األصعــب فهــو حيتــوي
علــى أســئلة عامــة وشــاملة جلميــع مــا تعلمــه الطالــب باجلامعــة ويشــمل جميع
املــواد التعليميــة مثــل (صيدلــة صناعيــة  ،حســابات صيدالنيـ�ة ،علــم التشــريح،
صيدالني ـ�ات ،حــرة دوائي ـ�ة ،علــم الوبائي ـ�ات  ،تغذيــة ،علــم اخلليــة )...وتشــكل
حــوايل  45ســؤال ثــم تليهــا  15ســؤال تشــمل التشــريعات الصيدالنيـ�ة.
ً
ً
ديب ،أن نت ـ�اجئ مشــروع التخــرج القــت اهتمامــا كبــرا مــن الباحثــن
املشــاركني يف املؤتمــر والذيــن عرضــوا عليهــا التعــاون مــع اجلامعــة
ّ
يف هــذا املجــال البحــي ،كمــا قدمــت الطالبــة شــكرها إلدارة جامعــة
النجــاح الوطنيــ�ة وكليــة الطــب وعلــوم الصحــة علــى إتاحــة
املجــال لطلبــة الطــب بشــكل خــاص وطلبــة اجلامعــة بشــكل عــام
للمشــاركة يف املؤتمــرات واألحبــاث والنشــر وممــا ينــي قدراتهــم
ً
مســتقبال.

أمــا القســم الثاين لالمتحــان فيشــمل ( )Pharmacologyوصيدلة ســريرية
ويتكــون مــن  60ســؤال وهــو القســم الــذي يفضلــه الطلبــة ألنــه األقــرب مــن
ّ
ناحيــة تذكــر اإلجابــة ألنــه يشــمل مــا تعلمــه الطالــب يف ســنواته األخــرة مــن
التعليــم ومــا يت�دربــه الطالــب خــال فــرة التدريــب.
وقــد هنــأ القائــم باعمــال رئيــس اجلامعــة  ،أ.د .ماهــر النتشــة ،أبن�ائــه الطلبــة
الناجحــن يف امتحــان املزاولــة وقــدم شــكره للزمــاء يف كليــة الطــب وعلــوم
الصحــة يف اجلامعــة علــى تفانيهــم يف تقديــم املعرفــة والعلــم الــذي يؤهــل
الطلبــة اخلريجــن مــن جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة للمنافســة يف جميــع املواقــع
الــي يذهبــون إليهــا.
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:
قــام طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع بتنفيــذ عــدد مــن الزيــارات
امليدانيـ�ة والــي تــأيت يف ســياق رؤيــة املســاق لربط اجلانــب النظري
بالعملــي ولتعزيــز روح التطــوع وخدمــة املجتمــع لــدى الطلبــة
ً
وتماشــيا مــع رســالة جامعــة النجــاح الوطني ـ�ة املجتمعيــة.

نشاطات وزيارات ميدانية ضمن
مساق الوراثة والمجتمع

زيارة مستشفى النجاح الوطني الجامعي

زيارة معهد النجاح للطفولة

زار طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع (ســنة ثاني�ة) ،برفقــة
د.مصطفــى غانــم ،قســم الكلــى يف مستشــفى النجــاح
الوطــي اجلامعــي ،وذلــك للتعــرف علــى واقــع وأنشــطة
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمــرىض يف قســم الكلــى.

ضمــن التطبيقــات املجتمعيــة ملســاق الوراثــة واملجتمــع
فقــد قامــت مجموعــة مــن طلبــة املســاق ضمــت حنــو ثالثني
ً
طالبــا مــن كليــات مختلفــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة،
بزيــارة معهــد النجــاح للطفولــة ،حيــث اطلــع الطــاب
علــى أقســام املعهــد املختلفــة وعلــى أحــدث الطــرق املتبعــة
لتقييــم وتأهيــل األطفــال املصابــن باإلضطرابــات النمائيـ�ة
وأن املعهــد يعمــل وفــق أحــدث الطــرق العلميــة املعمــول بهــا
ً
عامليــا.

وكان يف اســتقبال الطالب رئيــس قســم الكلــى يف
ً
ً
املستشــفى ،د .كامــل جبريــن ،والــذي قــدم شــرحا وافيــا عــن
املــرض وأســبابه ووســائل عالجــه واملمارســات الصحيــة
ً
لســامة الكليــة ،منوهــا إىل أن معايــر املستشــفى اجلامعــي
يف هــذا اإلطــار تعتــر عامليــة وبمســتوى عــايل.
وقــال الطالــب جــادهللا عــام ،مــن كليــة الهندســة
وتكنولوجيــا املعلومــات ،إن الزيــارة كانــت مفيــدة للغايــة
حيــث تعرفــوا مــن خاللهــا علــى اجلهــاز الــذي يقــوم بعمليــة
ً
ً
غســيل الكلــى ،إضافــة إىل تلقيهــم شــرحا وافيــا عــن مــرض
الكلــى.

زيارة جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا

ً
زار طلبــة املســاق أيضــا جمعيــة أصدقــاء مــرىض
الثالســيميا -فــرع نابلــس ،واســتقبل الطــاب جلنــة فــرع
نابلــس وأعضــاء املجلــس الشــبايب ملــرىض الثالســيميا-
نابلــس ،حيــث تــم تقديــم نب ـ�ذة عــن اجلمعيــة للطلبــة مــن
ً
ً
قبــل الزميــل تقــي الديــن صبــاح ،وتــم عــرض شــرحا مفصــا
عــن تعريــف مــرض الثالســيميا ،وطــرق انتقالــه وأعراضــه،
وطــرق الوقايــة منــه والعــاج الــازم للمــرىض .

عــر الطلبــة عــن ســعادتهم بالزيــارة وعمــق اســتفادتهم
منهــا ،وأعجبــوا باخلدمــات الفريــدة الــي يقدمهــا املعهــد
وتقدمــوا بالشــكر مــن مديــر املعهــد ،د.مالــك القــب ،وكذلك
كافــة العاملــن يف املعهــد .

زيارة روضة ومدرسة الطفولة السعيدة

ً
قــام حنــو عشــرون طالبــا وطالبــة مــن مختلــف كليــات
اجلامعــة املســجلني يف مســاق الوراثــة واملجتمــع  ،بزيــارة
روضــة ومدرســة الطفولــة الســعيدة يف نابلــس.
حيــث قامت املدربــة أ .ســام بســطايم باســتقبال الطلبــة
وثمنــت زيارتهــم للمدرســة وأعربــت عــن ســعادتها بالتعــاون
ً
الدائــم مــع جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة ،خصوصــا طلبــة
مســاق الوراثة واملجتمــع ،وحضــر الطلبــة جلســة تربيــ�ة
خاصــة تعرفــوا مــن خاللهــا علــى آليــة وطريقــة العمــل
املتبعــة للتدريــس وطريقــة دمــج طــاب متالزمــة داون.
ثــم قدمــت أ.البســطايم للطلبــة فكــرة شــاملة عــن طريقــة
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:
تقييــم الطالــب باســتخدام نظــام البورتيــج و بعــد ذلــك
كيفيــة تصميــم خطــة تعليميــة فرديــة لتتن�اســب مــع
الطفــل.
وقامت باطــاع الطلبــة علــى األدوات والوســائل التعليميــة
ً
ً
ً
املختلفــة و قــدت شــرحا مفصــا ومدعمــا باألمثلــة العمليــة
عــن كيفيــة اســتخدام األدوات التربويــة لتوصيــل املعلومات
ً
للطالــب بطريقــة مبســطة وشــيقة وخصوصــا مــن خــال
اســتخدام األلعــاب.
طلبــة املســاق عــروا عــن إعجابهــم بالزيــارة وحبســن
اإلســتقبال واإلســتفادة العميقــة مــن املعلومــات اجلديــدة
الــي تعلموهــا.
تقــدم مــدرس املســاق د .مصطفــى غانــم ،بالشــكر والتقديــر
مــن مديــرة املدرســة ،أ.مــى الــداري ،الســتقبال الطلبــة
وإتاحــة املجــال أمامهــم ملتابعــة طــرق دمــج أطفــال متالزمــة
داون يف املــدارس .كمــا شــكر د.غانــم ،أ .ســام بســطايم
الشــاهد ،علــى كل مــا قدمتــه مــن جهــود لتعليــم الطلبــة .
جديــر بالذكــر أن روضــة ومدرســة الطفولــة الســعيدة
كانــت مــن أوائــل املــدارس الســباقة لعمليــة دمــج طلبــة
ذوي اإلحتي�اجــات اخلاصــة وعلــى رأســهم أطفــال متالزمــة
داون .

زيارة جمعية المرابطات الخيرية للصم
والبكم
زار طلبــة املســاق جمعيــة املرابطــات اخلرييــة للصــم والبكــم
يف قلقيليــة ،وكان يف اســتقبالهم املدرســات والهيئـ�ة اإلداريــة
للجمعيــة ،حيــث تــم الرتحيــب بهــم وتــم التأكيــد علــى أهمية
رفــع الوعــي املجتمعــي بضــرورة دمــج هــذه الفئــة يف املجتمــع
وتقديــم الدعــم لهــا وتغيــر النظــرة النمطيــة جتاههــا.
وقــام مجموعــة مــن طلبــة الصــم والبكــم بتقديــم عــرض
ترحيــي للضيــوف بلغــة اإلشــارة و كذلــك تقديــم الســام
ً
الوطــي بلغــة اإلشــارة أيضــا.
يذكــر أن جمعيــة املرابطــات هــي أول جمعيــة تأسســت يف
ً
فلســطني لرعايــة الصــم والبكــم عــام  ،1960وتضــم روضــة
ً
ً
ً
ومدرســة وســكنا داخليــا ومرافــق لعــاج الســمع والنطــق،
وتأهيــل املصابــن لتعلــم حــرف وأعمــال تؤمــن لهــم احليــاة
الكريمــة.

نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

باإلضافة إلى الزيارات الميدانية لطلبة
المساق فقد نظم الطلبة نشاط (األزرق
يوحدنا) لدعم المصابين بطيف التوحد
بمناسبة الشهر العالمي للتوحد

ّ
نظــم طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع وحتــت إشــراف
ً
ً
د.مصطفــى غانــم ،نشــاطا تضامنيـ�ا حمــل عنــوان (التجمــع
ومــكاين
الكبــر :األزرق يوحدنــا) حتــت شــعار (أنــا منكــم ُ
بينكــم) وهــو الشــعار الــذي حيملــه املســاق ،حيــث أقيــم
النشــاط يف الســاحة املقابلــة يف معهــد النجــاح للطفولــة.
وشــارك يف النشــاط مديــر معهــد النجــاح للطفولــة ،د.مالــك
القــب ،ومــدرس املســاق ،د.مصطفــى غانــم ،وكادر معهــد
النجــاح للطفولــة ،وطلبــة املســاق مــن مختلــف ختصصــات
اجلامعــة ،باإلضافــة إىل أطفــال ممــن يعانــون مــن اضطراب
ً
طيــف التوحــد ،علمــا ان معهــد النجــاح للطفولــة قــد تبــى
ّ
هــذه املبــادرة وقــدم كل التســهيالت املمكنــة إلطالقهــا علــى
أرض الواقــع.
وتضمــن النشــاط التضامــي جتمــع لطلبــة املســاق بــزي
أزرق موحــد ،باإلضافــة إىل إطــاق الباللــن الزرقــاء كشــكل
مــن أشــكال الدعــم لألطفــال املصابــن باضطــراب طيــف
التوحــد وذويهــم.
وأكــد د.غانــم أن هــذا النشــاط بمثابــة رســالة مــن طلبــة
املســاق ومدرســيه لدعــم جهــود املعهــد يف خدمــة األطفــال
املصابــن ،كمــا أنهــا رســالة معنويــة ألهــايل األطفــال
ً
للوقــوف معهــم ،متمنيـ�ا أن تصــل الرســالة مــن هذا النشــاط
ألهــايل األطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذا اإلضطــراب.
كمــا أوضــح د.غانــم أن اختيــ�ار اللــون األزرق هــو اختيــ�ار
ً
ً
عالــي لإلحتفــال بشــهر التوحــد  ،مشــرا إىل أنــه عــادة مــا
يتــم إضــاءة معظــم املعالــم حــول العالــم باللــون األزرق يف
يــوم الثــاين مــن نيســان مــن كل عــام كونــه يصــادف اليــوم
ً
العالــي للتوحــد ،موضحــا أن اللــون األزرق هــو لــون الســماء
وهــو بمثابــة إشــارة إىل التوحــد بــن البشــر كمــا توحدهــم
الســماء بغــض النظــر عــن اإلختــاف بينهــم باضطــراب أو
مــرض.
وبــدوره صــرح د .القــب ،أن “طلبــة مســاق الوراثــة واملجتمــع
جــاؤوا لدعــم أطفــال اضطــراب التوحــد برســالة إنســاني�ة
رمزيــة ،وهــذا النشــاط هــو لفــت انتب ـ�اه لهــذا اإلضطــراب
وتصحيــح املفهــوم الشــائع لــدى كثــر مــن النــاس علــى
أنــه مــرض ،وهــو اضطــراب موجــود يف مجتمعنــا ينبغــي
اإللتفــات إليــه”.

ً
ً
طلبة قسم السمع والنطق ينظمون نشاطا تثقيفيا
بمناسبة اليوم العالمي للتوحد
ً
ً
ّ
نظــم طلبــة قســم الســمع والنطــق  ،وحتــت إشــراف أ.هالــة جــرار ،نشــاطا تثقيفيــا بمناســبة اليــوم العالــي
للتوعيــة باضطــراب التوحــد.
حيــث قــام طلبــة القســم بتوزيــع نشــرات تثقيفيــة حــول هــذا اإلضطــراب وتوزيعهــا يف عــدد مــن الكليــات
باإلضافــة إىلتنظيــم زاويــة للتعريــف بالــدور األســايس الــذي يلعبــه أخصــايئ عــاج النطــق واللغــة يف تقييــم
وتشــخيص وتدعيــمتطويــر التواصــل لــدى األطفــال علــى الصعيديــن اللفظــي وغــر اللفظــي .
ً
ً
ُ
ويعتــر اضطــراب طيف التوحد اضطرابــا تطوريــا يؤثــر علــى مهــارات اللغــة والتواصــل والتفاعــل
ً
ً
اإلجتماعــيلــدى الطفــل ،لذلــك فــإن ألخصــايئ النطق واللغــة دورا كبــرا يف التشــخيص ،والتقييــم ويف
تصميــم الربامــج التأهيليــة لألطفــال املصابــن بــه.
باإلضافــة إىل ذلــك قــام طلبــة القســم باملشــاركة حبضــور الوقفــة التضامنيـ�ة واملتمثلــة بإضــاءة دوار شــارع
ً
مســاء باللــوناألزرق ،والــى أعدهــا معهــد النجــاح للطفولــة ،للتأكيــد علــى دعمهــم
تونــس يف نابلــس
ألطفــال وأســر املصابــنبهــذا اإلضطــراب.
 وبــدوره شــكر مديــر معهــد النجــاح للطفولــة ،د.مالــك القــب ،طلبــة القســم لمــا يقدمونــه مــن دعــم
ً
ً
متواصــللكافــة الطلبــة مــن ذوي اإلحتي�اجــات اخلاصــة متمنيــ�ا لهــم مزيــدا مــن التقــدم والنجــاح .
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

ً
نظم طلبة الطب البشري ً
لقاء توعيا حول مخاطر اإلدمان
على اإلنترنت واإلستخدام اآلمن في مدرسة صرة للبنات

ّ
دائرة التمريض والقبالة تنظم لطلبتها سلسلة من
النشاطات الترفيهية بمناسبة يوم السعادة العالمي
ّ
نظمــت دائــرة التمريــض والقبالــة حتــت إشــراف عضــو هيئـ�ة التدريــس يف الدائــرة ،أ.أســيل الســيد ،وبالتعــاون
مــع املرشــدة اإلجتماعيــة يف عمــادة شــؤون الطلبــة ،أ .كالرا يعيــش ،سلســلة مــن النشــاطات الرتفيهيــة
والتفريغيــة للطلبــة بمناســبة يــوم الســعادة العالــي ،وذلــك يف الهــواء الطلــق يف احلــرم اجلامعــي اجلديــد.
ويصــادف تاريــخ  3/20مــن كل عــام يــوم الســعادة العالــي ،وذلــك كإعــراف بأهميــة الســعي للســعادة أثنـ�اء
حتديــد أطــر السياســة العامــة لتحقــق التنميــة املســتدامة والقضــاء علــى الفقــر وتوفــر الرفاهيــة جلميــع
الشــعوب.
وأكــدت أ.يعيــش ،علــى أهميــة النشــاطات التفريغيــة للطلبــة حيــث أن الطلبــة يعانــون مــن الكثــر مــن
الضغــوط خــال الدراســة وحيتاجــون لتفريــغ الطاقــة الســلبي�ة ونشــر الطاقــة اإلجيابيـ�ة وإســعادهم للحصــول
علــى حتصيــل درايس أفضــل ،وشــكرت دائــرة التمريــض والقبالــة علــى اســتضافتهم لهــا.
مــن جانبهــا أثنــت مديــرة دائــرة التمريــض والقبالــة ،د.عائــدة القيــي ،علــى اجلهــود املبذولــة يف تنظيــم
النشــاطات الالمنهجيــة وأهميتهــا بتطويــر العالقــات االجتماعيــة للطالــب والتغيــر مــن نفســيت�ه وبالتــايل
التحســن مــن حتصيلــه العملــي ،وشــكرت أ.يعيــش ،ملشــاركتها للطلبــة وعلــى جهودهــا.
وبدورهــا أكــدت أ.الســيد علــى أهميــة نشــر الســعادة والطاقــة اإلجيابيــ�ة واإلبتســامة علــى وجــوه الطلبــة
ً
ومســاعدتهم بزيــادة اإلجنــاز يف دراســتهم ،مشــرة إىل أنــه ســيكون هنــاك سلســلة مــن النشــاطات للطلبــة.
وختلل اليوم العديد من النشاطات والتمارين التفريغية والرتفيهية للطلبة.

ّ
نظــم مجموعــة مــن طلبــة ســنة سادســة طــب بشــري يف كليــة الطــب
ً
ً
وعلــوم الصحــة ،لقـ ً
ـاء توعويــا تثقيفيــا يف مدرســة صــره الثانويــة للبن�ات
حــول اإلســتخدام اآلمــن لإلنرتنــت ،وذلــك حتــت إشــراف د .زاهــر نــزال،
ضمــن مســاق طــب املجتمــع ،حيــث شــمل اللقــاء الطالبــات مــن
صفــوف الســادس حــى احلــادي عشــر وكذلــك أوليــاء أمــور الطالبــات.
وتــم مناقشــة موضــوع اإلدمــان علــى األجهــزه اإللكرتوني ـ�ة واإلنرتنــت
وكيفيــة احلــد مــن هــذه الظاهــرة ،كمــا تــم احلديــث عــن موضــوع
“البلطجــة اإللكرتونيــ�ة” ومضارهــا وطــرق الوقايــه منهــا.
وتضمــن اللقــاء إعطــاء نصــاحئ حــول كيفيــة اإلســتخدام اآلمــن
لإلنرتنــت وتنظيــم الوقــت واإللــزام بالوقــت املســموح قضــاؤه علــى
األجهــزه اإللكرتونيــ�ة.
كمــا ختلــل اللقــاء مســابقة ترفيهيــة هادفــة للحــد مــن اإلســتخدام
اخلاطــئ لإلنرتنــت.
ويف نهايــة اللقــاء تــم التحــدث إىل أوليــاء األمــور حــول توفــر البيئــ�ة
اآلمنــة لألبنــ�اء عنــد اســتخدام اإلنرتنــت وكيفيــة حتديــد ســاعات
اســتخدامهم لإلنرتنــت.
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

معرض مواهب طلبة الصيدلة ()Talent Overdose 2

حزيران |2018العدد السادس|النشرة الدورية لكلية الطب وعلوم الصحة

نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

أنهــى احتــاد طــاب الصيدلــة يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة • ،املرتبـ�ة الثالثــة ،شــروق دويــكات ،تصويــر ونصــوص أدبيـ�ة127 ،
معــرض املواهــب الثــاين  ،Talent Overdose2والــذي اسـ ّ
ـتمر صوت.
ملــدة ثالثــة أيــام علــى التــوايل.
افتتــح املعرض مديــر دائــرة الصيدلــة ،أ .د.عبــد الناصــر زيــد ،ويف نهايــة املعــرض شــكر احتــاد طــاب الصيدلــة جميــع الطلبــة
ومشــرف احتــاد طــاب الصيدلــة ومســؤول اللجنــة املجتمعيــة ،د .املشــاركني ،وجميــع الطلبــة الذيــن ســاهموا يف جنــاح املعــرض .
محــي الديــن العســايل ،وحبضــور عــدد مــن أعضــاء الهيئــ�ة
التدريســية يف الكليــة .
شــهد املعــرض مشــاركة واســعة مــن طلبــة كليــة الطــب ُوعلــوم
الصحــة ،حيــث توزعــت املشــاركات مــا بــن املعــرض الــذي أقيــم يف
ســاحة النافــورة بكليــة الصيدلــة والــذي تضمــن الرســم ،التطريــز،
اخلــط العــريب ،النصــوص األدبيــ�ة ،التصويــر ،احلنــاء ،وبعــض
املشــاركات األخــرى يف احلفــل اخلتــايم والــي شــملت العــزف
والغنــاء واإللقــاء.
ُ
حبفــل أقيــم يف مــدرج كليــة الطــب وعلــوم
واختتــم املعــرض
ٍ
الصحــة ،شــاركت فيــه املواهــب احلركيــة ،وتــم تكريــم جميــع
املشــاركني يف املعــرض وإعــان الفائزيــن باملراتــب الثــاث األوىل
حســب تصويــت الطلبــة الذيــن حضــروا املعــرض .
وكانت النت�اجئ على النحو التايل :
• املرتب�ة األوىل ،أناغيم حسون ،اخلط العريب 237 ،صوت.
• املرتب�ة الثاني�ة ،سالم كناعنة ،الرسم 183 ،صوت

قام طلبة الصيدلة بعقد يوم طبي إرشادي توعوي في
مدرسة بنات طمون الثانوية
قامــت جلنــة األنشــطة وجلنــة الصحــة العامــة التابعــة إلحتــاد الســلوكيات اخلاطئــة ،حيــث تــم توضيــح كيفيــة اجللــوس الســليم.
طلبــة الصيدلــة ،وبالتنســيق مــع اللجنــة املجتمعيــة يف كليــة باإلضافــة إىل زاويــة األدويــة وكيفيــة اســتخدامها بأشــكالها
الطــب وعلــوم الصحــة ،بتنفيــذ يــوم طــي إرشــادي توعــوي يف املختلفــة بطريقــة صحيحــة ،حيــث تــم التطــرق لبعــض
مدرســة بنــ�ات طمــون الثانويــة.
الســلوكيات الشــائعة واخلاطئــة عنــد تن ـ�اول األدويــة وذلــك مــن
ويف بدايــة اليــوم تــم عمــل نــدوة علميــة عــن املضــادات احليويــة ،خــال جتــارب توضيحيــة علــى بعــض األدويــة.
وذلــك لطالبــات املرحلــة الثانويــة واألمهــات ومعلمــات املدرســة،
لوحــظ خــال اليــوم تعــاون كبــر وملحــوظ مــن كافــة احلضــور
ِ
ً
وختلــل الندوة إجــراء فحوصــات النظــر للطالبــات.
واملعلمــات واألمهــات والطالبــات ،وشــغفهم أيضــا ملعرفــة

وتضمــن اليــوم اإلرشــادي عــدة زوايــا منهــا :زاويــة الســكري ،وزاوية املعلومــة وأخذهــا مــن مكانهــا الصحيــح.
الطــب البديل ،وزاويــة الضغــط الــي تــم خاللهــا إجــراء فحوصــات كل الشــكر ملديــرة املدرســة الســيدة إنعــام بشــارات علــى تعاونهــا
الضغــط لألمهــات والطالبــات الراغبــات بذلك ،وزاويــة مســكنات وإتاحــة الفرصــة لطلبــة الصيدلــة لتنفيــذ النشــاط.
اآلالم ،وزاويــة ســلوكيات اجللــوس الصحيــح واملخاطــر الناجمــة عــن
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نشاطات الطالب املهنجية والالمهنجية:

افتتاح معرض البصريات في الحرم القديم

افتتــح نائــب رئيــس اجلامعــة
للشــؤون األكاديميــة ،د .محمــد
العملــة ،معــرض البصريــات (العــن
مــرآة اجلســد) يف احلــرم اجلامعــي
القديــم ،والــذي هــدف إىل توعيــة
طلبــة اجلامعــة بأهميــة احلفــاظ
علــى العيــون مــن األمــراض،
وفحصهــا بشــكل دوري ملعرفــة
املتاعــب الصحيــة الــي قــد تصيــب
العــن يف مختلــف األعمــار باإلضافــة
إىل التوعيــة بشــأن اســتخدام
النظــارات والعدســات الالصقــة
واحلفــاظ علــى نظافتهــا وســامة
العــن مــن اإللتهابــات.
شــارك يف افتتــ�اح املعــرض
مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون
املجتمعيــة ،د .ســايم الكيــاين،
ومســاعد النائــب األكاديــي يف

اجلامعــة ،د.علــي حبايــب ،ومدير دائــرة
العلــوم الطبيــ�ة احليويــة ،د.بــال رحــال،
ورئيســة قســم البصريــات ،د.إيثــ�ار
بشــتاوي.

ً
واشــتمل املعــرض علــى عشــرين جناحــا لطلبــة
القســم ،الذيــن بدورهــم قدمــوا الفحوصــات
والشــرح التــام لــزوار املعــرض عــن مختلــف
املجــاالت ذات العالقــة بالبصريــات وصحــة
العيــون.
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