 20حزيران 2022

تأسست كلية الصيدلة والتمريض و املهن الصحية في عام  2008ويلتحق بها
اآلن  961طالبا وطالبة بهدف بناء قدرات بشرية في مجال املهن الصحية
للمساهمة في رفع املستوى املهني ،وتطوير البحث العلمي ،ودعم التنمية
الشاملة في فلسطني واملنطقة ،حيث تعمل على إعداد خريجني في مجاالت املهن
الصحية في الحقول التالية بدرجة البكالوريوس وهي التمريض ،التغذية
والحمية ،عالج النطق والسمع وبرنامج الدكتور الصيدلي وأربعة برامج بدرجة
املاجستير :هي تكنولوجيا الصناعة الدوائية ،العلوم الطبية املخبرية ،تمريض
األورام وبرنامج املاجستير في صحة املرأة الذي سيطرح ألول مرة ابتداًء من
العام األكاديمي  2023-2022وتهدف هذه البرامج لرفع مستوى القطاع
الصحي الخاص والعام ،والقطاعات األخرى ذات الصلة كقطاع الصناعة
الغذائية ،وأية قطاعات أخرى بكفاءات ومهارات متميزة وقادرة على املساهمة في
التطوير العلمي والتدريب املهني في املجال الصحي.
يستهدف برنامج ماجستير في صحة املرأة الذي سينطلق بداية العام األكاديمي القادم العاملني في مجاالت صحة
املراة من مختلف التخصصات الصحية (طب ،تمريض ،قبالة ،تغذية ،صيدلة ،عالج طبيعي ،تحاليل مخبرية
وتخصصات أخرى) ويوفر البرنامج خمس منح للقابالت وخمس منح جزئية للمقبولني من التخصصات االخرى
ضمن اطار منح الدراسة والعمل) ومساقات البرنامج مبنية على مفهوم صحة املرأة (مدى الحياة) باملفهوم الشمولي
(جسميا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ) وسيشارك في التدريس خبراء من جامعات عاملية (النرويج وبريطانيا والتشيك
) ،أما برنامج املاجستير في العلوم الطبية املخبرية فيهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية املخبرية من خالل ربط
العلم النظري بالتدريب املهني املناسب ،وتخريج طلبة متميزين ومؤهلني علميًا وعلى درجة عالية من الكفاءة في
استعمال األدوات املخبرية العصرية املبرمجة ،ومواكبة األساليب التدريسية املتطورة في الكشف عن األمراض ،بما
يتناسب مع خطط وزارة الصحة الفلسطينية .كما يقدم هذا البرنامج إضافة إلى التركيز العام تركيزا في األحياء
الدقيقة واملناعة وبرنامج تكنولوجيا الصناعة الدوائية يهدف الى اعداد كادر من الكفاءات العلمية املتخصصة في
الصناعات الدوائية من خالل توثيق العالقة بني قطاع الصناعة الدوائية واملؤسسات األكاديمية والبحثية بما ينسجم
ورسالة جامعة بيرزيت وبرنامج ماجستير تمريض األورام هو برنامج سريري متخصص يدمج ما بني املعرفة املبنية
على األدلة العلمية والتدريب السريري واألبحاث .أصبح السرطان (وهو أحد أنواع األورام) املسبب الثاني للوفاة
محليا وعامليا ولكن مع التقدم العلمي ،أصبح أيضا الشفاء من هذا املرض ممكنا .ومن هنا يظهر مدى أهمية هذا
التخصص من أجل تقديم عناية تمريضية ذات جودة عالية للعناية واالهتمام بجميع املرضى املتعافني أو املتعايشني
مع هذا املرض .باإلضافة الى أن سبل الوقاية والكشف املبكر للسرطان له دور كبير في العالج.
لالطالع على الكلمة كاملة
د .رانية أبو حمده
عميدة كلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية

إحياء يوم الشباب في الذكرى السادسة واألربعين لالنتفاضة
الطالبية ( )1976في جنوب أفريقيا
أحيت جامعة بيرزيت يوم األربعاء  15حزيران  ،2022الذكرى 46
النتفاضة سويتو عام  1976بالتعاون مع مكتب ممثلية جنوب إفريقيا
لدى دولة فلسطني ،ويكرس هذا اليوم دور طلبة سويتو في تحرير...

للمزيد
معهد الصحة العامة والمجتمعية يطلق حملة "متحدون ضد التبغ
وفيروس كورونا"
أطلق معهد الصحة العامة واملجتمعية ،اليوم األربعاء ،15/6/2022
حملًة ملكافحة التدخني بعنوان "متحدون ضد التبغ وفيروس كورونا"،
بالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة املجتمعية (...

للمزيد
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة وعمادة شؤون الطلبة تكرمان د.
عازم عساف
كرمت لجنة ذوي االحتياجات الخاصة وعمادة شؤون الطلبة ،يوم
الخميس  16حزيران  ،2022أستاذ اللغة اإلنجليزية ورئيس اللجنة
السابق د .عازم عساف على جهوده التي بذلها في تطوير اللجنة...

للمزيد
مركز دراسات التنمية يعقد حوارية حول التعاونيات الشبابية
الزراعية
نظم مركز دراسات التنمية وملتقى الشراكة الشبابي يوم الخميس 9
حزيران  ،2022حوارية بعنوان" :التعاونيات الشبابية كنموذج
لالقتصاد الفلسطيني املقاوم".
يأتي...

للمزيد
تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت لدورة عام 2023-2022
شّك لت الكتل الّطالبّية في جامعة بيرزيت ،يوم اإلثنني  13حزيران
 ،2022سكرتاريا مجلس الطلبة وفق مبدأ التمثيل النسبي ،وذلك
استنادا ملشروع الالئحة الداخلية ملجلس الطلبة ،وحصلت...

للمزيد

ندوة حول مقاطعة األسرى اإلداريين لمحاكم االحتالل الصهيوني
ضمن فعاليات مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة"،
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالتعاون مع معهد مواطن
للديمقراطية وحقوق اإلنسان وحملة الحق في التعليم في...

للمزيد
عرض لفرقة اوسكار يناقش الصورة النمطية للعمل للرجل
والمرأة
نظم مكتب النشاطات الجامعية في عمادة شؤون الطلبة عرضا لفرقة
اوسكار االستعراضية ،وهو عبارة عن فالش موب حول موضوع تبادل
األدوار الرجل واملرأة في املجتمع.
سلط...

للمزيد
حلقة دراسية حول "تجربة الحكم المحلي في جنوب افريقيا
والدروس المستفادة في السياق الفلسطيني"
نظمت دائرة االدارة العامة وبرنامج ماجستير الحكومة والحكم
املحلي /كلية الحقوق واالدارة العامة ،حلقة دراسية افتراضية (عبر
الزوم) حول تجربة الحكم املحلي في جنوب افريقيا ،لنقاش...

للمزيد
اختتام معرض "الَع َلْم "
اختتم مكتب النشاطات الجامعية في عمادة شؤون الطلبة معرض
"الَع َلم" ،والذي استضاف فيه عدد من املشاريع الريادية الطالبية
إضافة الى مشاريع خارجية متعددة من مناطق فلسطني كاملة،
حيث...

للمزيد
دائرة القانون تنظم ندوة حول اإلطار القانوني الناظم للمحافظ
استضافت دائرة القانون في كلية الحقوق واإلدارة العامة يوم الثالثاء
 14حزيران  2022األستاذة أشجان داوود املستشار القانوني
ملحافظة قلقيلية؛ حيث قّدمت األستاذة داوود محاضرة...

للمزيد
دائرة العلوم المالية والمصرفية تنظم محاضرتين ضمن مساق
التشريعات المالية
عقدت دائرة العلوم املالية واملصرفية مؤخرًا ،محاضرتني استهدفتا
طلبة العلوم املالية واملصرفية واملهتمني في القطاع املالي واملصرفي.

وعقدت املحاضرة األولى بالتعاون مع املعهد...

للمزيد

مركز التعليم المستمر ينظم يومًا توظيفيًا
نّظم مركز التعليم املستمر اليوم املفتوح للتوظيف في جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني ضمن البرنامج التدريبي "معلمون /ات يصنعون
املعاني لطلبة ينتجون املعرفة" ،وذلك ضمن إطار تعزيز...

للمزيد
حملة الحق في التعليم تنظم الحوارية الثالثة من حواريات
"اعرف حقك"
ضمن سلسلة حواريات "اعرف حقك" ،عقدت حملة الحق في التعليم
في جامعة بيرزيت ،الحوارية الثالثة حول حقوق األسيرات واألسرى
داخل سجون االحتالل ،وذلك يوم...

للمزيد

ابقوا على تواصل
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