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كلمة رئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة في حفل ترسيم طالب برنامج دكتور 
 م7/5/2016السبت  صيدلي

  
 ،ةالمحترم الصحة وزارة  عن  ةممثل   دكتورة ميساء شلطفال

 ،المحترم الصيادلة   نقابة  عن  ممثل   الدكتور برهان ضراغمة

 ،واألقسام الدوائر   ومدراء   ،ةيالتدريس هيئة  ال عضاء  أ ،والزميالت   ء  الالزم

 ،المحترمين أهالي الطلبة  

 ،الطلبةنا ء  أبنا

 الحضور  الكرام،

بيرزيت، التي تحتفل  اليوم  بترسيم  دفعٍة جديدٍة من طلبة  برنامج   أهاًل وسهاًل بكم في جامعة  

 الصحية. والمهن   والتمريض   الصيدلة   كلية  دكتور صيدلي، في 

 دكتور" تخصص   استحداث  اسمحوا لي في البداية  أن أرحب  بقرار  الحكومة  الفلسطينية  

 المهام   يوسع  ما  لألعوام  الثالثة  المقبلة، الصحة   وزارة   في الوظيفية   التشكيالت   ضمن  " صيدلي

 الصيدالنية   والرعاية   الصحية   الخدمات   تطوير   في ويساهم   الصيدلي، بها لم  ي   التي والمسؤوليات  

 .الحكومية المستشفيات   في المقدمة  

، ملحوًظاا تطورً شهدت و  ،2008 عام   الصحية   والمهن   والتمريض   الصيدلة   كلية  ئت لقد أنش  

 الرعاية   في تقديم   والمفيدة   المهمة   تخصصات  وال من البرامج   العديد   اليوم  ها لطلبت   قدم  وهي ت

 والتغذية   التمريض   البكالوريوس في تخصصات   درجة   تمنح   إذ ؛سطينيلللمجتمع الف الصحية  
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 جستير في العلوم  ما إلى برنامج   إضافةً  صيدلي،الدكتور وال والسمع طق  الن وعالج   مية  والح  

 .الدوائية الصناعة  ماجستير تكنولوجيا و ، المخبرية الطبية  

من الراحل  كريمٍ  بتمويلٍ  ،الدوائية الصناعات   لتطوير  سميح دروزة  معهد   افتتحت الجامعة  وقد 

 طلبة  و  ،الدوائية الصناعة  تكنولوجيا الماجستير في  طلبة   تدريب   همهمات  حدى وا  ، سميح دروزة

  دكتور صيدلي. برنامج  

 

 نا األعزاء،ت  طلب

 الصيادلة   إلى إعداد   الهادف   دكتور صيدلي من برنامج   جديدةٍ  دفعةٍ  بترسيم   اليوم   ونحن نحتفل  

 المعرفة   دمج   طريق  على العملي،  في التطبيق   واإلبداع   ح  فيكم النجا ، فإننا نتوسم  السريريين

 األوروبية   من الجامعات   عديد  المع  كاديميةً أ عالقاتٍ  كمت  قامت كليأالعملي. وقد  بالواقع   النظرية  

األردن في والتكنولوجيا  العلوم   في جامعة   الصيدلة   مع كلية   توأمةٍ  ها اتفاقية  آخر   تكان ،العربيةو 

 للتدريب   من الطلبة   أربعةً ابتعثنا وقد  ،الدكتور الصيدلي في مستشفى الجامعة طلبة   لتدريب  

في و  ،لمانياأفي  للتدرب   بكالوريوس التمريض   من طلبة  خمسًة  الكلية  كما أرسلت ، هناك

 المعاهد   فضل  أفي  للتدرب   التخصصات   في كافة   للطلبة   ماكن  أ نسعى لتوفير   ،القريب المستقبل  

 الدولية. والجامعات  

 ،ملحوظ بشكلٍ  الصيدلي الدكتور ولتخصص   الصيدلة   لممارسي مهنة   لقد ازدادت الحاجة  

 العالجية   الخطة   وضع   للمرضى من خالل   المقدمة   الصحية   الرعاية   كبرى في تحسين  ال هألهميت  
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 والحد   ،لألدوية الرشيد   ستخدام  واال العالجية   المشورة   تقديم  ب القيام  وكذلك ، مريض لكل   المناسبة  

 المجتمع. أفراد   بين   الصحي   الوعي   في نشر   والمساهمة   ،الدوائية الطبية   من األخطاء  

 

 ،الكريم الحضور  

 مهنة   م  س  ق   داء  أو  ،الدكتور الصيدلي برنامج   لطلبة   الرسمي   ي  الز  ارتداء  ب انمع طلبت   اليوم   نحتفل  

 الدكتور الصيدلي. تخصص  في  لطلبة  ل العملي   التدريب   ا ببدء  إيذانً  ،الصيدلة

 بة  ت  وعلى ع   الصحيح   نا في المسار  طلبت   ع  ض  ننا ن  إإذ  ،خاصة أهميةً  يكتسب   إن هذا الترسيم  

 هل  أنهم أفي  لحظةً  ك  ش  التي ال ن   واألخالقية   المهنية   والمسؤولية   هم األمانة  ونحمل   ،التخصص

 لها.

 والتميز. والتوفيق   النجاح   نا بدوام  لطلبت   األمنيات   صدق  أ  

 

 .هاهلل وبركات   عليكم ورحمة   والسالم  

 


