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الكلية

تاريخ كلية الطب وعلوم الصحة:

ــتقل  ــج مس ــة، كل برنام ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــة ف ــة الصحي ــج األكاديمي ــدأت البرام ــام 1994 ب ــذ ع من
ــة مــن خــال هيكلــة كامــل  ــة، وفــي عــام 2012-2011، خطــت الجامعــة خطــوة نوعي فــي كليــة منفصل
البرامــج الصحيــة فــي كليــة واحــدة أصبحــت تعــرف بكليــة الطــب وعلــوم الصحــة والتــي تضــم خمــس دوائــر 
ــة   ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة، والعل ــض والقبال ــة، التمري ــب، الصيدل ــة، الط ــة الحيوي ــوم الطبي ــي: العل ــًا وه حالي
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــع كلي ــاون م ــى بالتع ــا وتعن ــًا، كم ــًا أكاديمي ــر برنامج ــة عش ــى بثاث ــاندة، وتعن والمس

ــا آخــر.  بخمســة عشــر برنامجــًا أكاديمي

ــر  ــة الطــب وعلــوم الصحــة عــدة مكاتــب ووحــدات تابعــة لهــا تعمــل بشــكل دوري علــى التطوي تضــم كلي
ــة مثــل: مكتــب التعليــم الطبــي بكامــل  ــة فــي الكلي ــة والتعليمي ــة التعلمي ــاز علــى العملي ــة االمتي ومواكب

ــد. ــذي يضــم وحــدة البحــث العلمــي، وباقــي المكاتــب المســاعدة للعمي ــه وال حيثيات

تحتضــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة مــا يقــارب الـــ 6000 طالــب أي مــا يقــارب الـــ %27 مــن عــدد الطــاب 
الكلــي لجامعــة النجــاح الوطنيــة.

الرؤية:
تســعى كليــة الطــب وعلــوم الصحــة أن تكــون مركــزًا رياديــًا مســتدامًا فــي التعليــم والتدريــب الطبــي 
والصحــي، والبحــث العلمــي علــى مســتوى عالمــي، وإحــداث نقلــة نوعيــة للمجتمــع الفلســطيني للتمتــع 

ــا.  ــاء به ــة واالرتق ــة الصحي ــر الخدم ــل معايي بأفض

الرسالة:
تطوير القطاع الطبي والصحي المجتمعي.. 1
وضع القواعد األساسية والراسخة للتعليم الطبي والصحي.. 2
المنافسة في كافة المحافل لكوادر متميزة ومؤهلة من الخريجين.. 	
إعطاء الفرص الواسعة للطلبة لالتحاق ببرامج طبية وصحية ذات كفاءة عالية في وطنهم.. 4
تطوير العمل البحثي في القطاع الطبي والصحي بمستوى عالمي.. 	

األهداف:
تزويد المجتمع الفلسطيني بأفضل مقدمي الخدمة الطبية والصحية المؤهلين لخدمة شعبهم.. 1
إتاحــة الفرصــة للطلبــة الدراســة والتعلــم فــي وطنهــم وتزويدهــم بأفضــل تجربــة فــي التعليــم والتعلــم . 2

فــي المرحلــة األساســية والســريرية مــن خــال تبّنــي وتطبيــق أفضــل وأحــدث أســاليب التعليــم والتدريــب.
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ــة الفلســطينيين الذيــن أنهــوا تعليمهــم المدرســي فــي دول أخــرى لدراســة الطــب . 	 ــر فــرص للطلب توفي
وعلــوم الصحــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة.

تخريــج طلبــة علــى أعلــى مســتوى وتعزيــز قدرتهــم علــى المنافســة فــي األســواق المحليــة والعالميــة . 4
مــن أجــل االســتمرار والتميــز فــي التخصــص.

التطويــر علــى البنيــة التحتيــة لألبحــاث العلميــة مــن أجــل البحــث والتوســع فــي التحديــات الصحيــة التــي . 	
يواجههــا المجتمــع.

حشــد وتوظيــف الكــوادر الطبيــة والصحيــة الفلســطينية فــي مجــال الرعايــة الصحيــة تحــت مظلــة واحــدة . 6
مــن أجــل التطــور والتميــز فــي مجــال المعرفــة والتطبيــق.

المناداة في التحسين والعمل على إدخال التطوير على أنظمة الرعاية الصحية وصحة المجتمع.. 7

القيم:  
7. العدالة  6. المصداقية  	. النزاهة  4. المساءلة   	. االحترام  2. المهنية  1. اإلنسانية 

10. العطاء 9. الجودة  8. االبتكار 
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إنجــازات الكلـيـة

رغــم العــام الصعــب الــذي حــل علينــا وعلــى العالــم، إال وأنــه بفضــل اهلل ورعايتــه اســتطاعت كليــة الطــب 
ــة  ــة ممثل ــن الجامع ــم م ــاح وبدع ــو النج ــاح تل ــق النج ــتمرار بتحقي ــي االس ــا الغال ــي وطنن ــة ف ــوم الصح وعل
ــا  ــا أعضاؤه ــام به ــي ق ــازات الت ــن اإلنج ــة م ــة بجمل ــت الكلي ــا. خرج ــا وموظفيه ــس أمنائه ــها ومجل برئيس

ــي: ــورت كالتال ــث تبل ــل. حي ــى العم ــن عل ــن الدؤوبي ــن واإلداريي األكاديميي

TEPDAD االعتماد الدولي
• تسليم تقرير االعتماد الدولي TEPDAD لبرنامج الطب البشري

بعــد أن تكاتفــت جهــود أعضــاء كلية الطــب وعلوم الصحــة إلتمام إحدى أهم المشــاريع للعــام 2019/2020 
اســتطاعت االنتهــاء مــن تقريــر االعتمــاد الدولــي علــى أكمــل وجــه وتســليمه للمؤسســة الدوليــة مــن أجــل 

المراجعــة ولعمــل الزيــارات لاعتماد الرســمي.

وحدات ودوائر ومراكز ومختبرات وعيادات جديدة
• إنشاء مكتب التعليم الطبي وتطوير وحدة البحث العلمي 

اســتطاعت الكليــة إنشــاء مكتــب التعليــم الطبــي والــذي يقــوم علــى دعــم الكليــة بــكل دوائرهــا وأقســامها، 
ــق أســس الجــودة، ومتابعــة  ــة بــكل حيثياتهــا مــن خــال تطبيــق وتحقي ــة التعليمي ــة التعلمي ــر العملي وتطوي
عليهــا. كمــا  والتدقيــق  البرامــج وتســويقها  اســتراتيجية، واســتحداث  االعتمــاد، وطــرح خطــط  ملفــات 
ــريري  ــث الس ــمل البح ــنتين لتش ــذ س ــأتها من ــي أنش ــي الت ــث العلم ــدة البح ــر وح ــة تطوي ــتطاعت الكلي واس
فــي المستشــفى الجامعــي، وذلــك إلرســاء وتمكيــن مفهــوم البحــث العلمــي وبشــكل خــاص البحــث 
الســريري وتعزيــز التواصــل مــع المؤسســات الطبيــة والبحثيــة والمجتمعيــة المعنيــة لتنظيــم العمــل المشــترك 

ــة. ــن والطلب ــة للباحثي ــاطات البحثي والنش
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• إنشاء دائرة العلوم الطبية التطبيقية والمساندة.
والتــي أصبحــت تضــم برامــج البصريــات، الفيزيــاء الطبيــة والتصويــر الطبــي، العــاج الطبيعــي، علــوم الســمع 
والنطــق، والبرنامجيــن الجديديــن: برنامــج بكالوريــوس تكنولوجيــا الترويــة القلبيــة وبرنامــج بكالوريــوس 

ــي. ــر واإلنعــاش التقن التخدي

• إنشــاء مختبــر المحــاكاة الطبــي لبرنامــج الطــب البشــري والتمريــض والقبالــة والبــدء بالعمــل 
والتدريــب الفعلــي.

يتــم فيــه تدريــب الطلبــة علــى الحــاالت الطبيعيــة، والمرضيــة، وبعــض اإلجــراءات الطبيــة بمحــاكاة الحقيقــة 
التفاعليــة مــع الدمــى، والنمــاذج ذات التكنولوجيــا المتطــورة لاســتعداد للتعامــل اآلمــن مــع المرضــى.

ــر المهــارات الطبيــة لبرنامــج الطــب البشــري والــذي تــم البــدء بالتدريــب الفعلــي بــه  • إنشــاء مختب
ــات والمعــدات الالزمــة.   ــزه بالمتطلب لمســاقات الســنوات األساســية والســريرية، وتجهي

لتعزيــز التعليــم التفاعلــي المدمــج بإشــراف الخبــراء، ورفــع كفــاءة التدريــب الســريري، وتعزيــز جاهزيــة الطلبــة 
للتدريــب فــي المستشــفيات، وقــد تــم تعزيــز االســتفادة فــي هــذا المجــال مــن خبــرات جامعــة ماســترخت 

فــي هولنــدا، والمنــار فــي تونــس، وجامعــة ومستشــفى ويــل كورنيــل فــي قطــر.

• إنشــاء مختبــر التشــريح االفتراضــي األكثــر تطــورًا وحداثــة بتبــرع مــن مؤسســة القــدس لطلبــة الطــب 
وذلــك بعــد زيــارة إلــى بريطانيــا.

تــم تركيــب الجهــاز االفتراضــي مؤخــرًا فــي الكليــة، وتــم تجهيــز المختبــر الــازم لــه، وبــدء العمــل التعليمــي 
الفعلــي فيــه. 

• تجهيز 3 عيادات نطق.
ــي  ــخيص ف ــل، والتش ــات التدخ ــم خدم ــة، وتقدي ــق العملي ــاقات النط ــي مس ــة ف ــب الطلب ــى تدري ــدف إل ته
مجــال النطــق واللغــة ألفــراد المجتمــع المحلــي. تــم تجيزهــا بنظــام one way mirror window  إضافــة لـــ
sound system  بحيــث يتمكــن الطلبــة مــن مشــاهده الجلســة التقيميــة أو العاجيــة للطفــل بــدون تشــتيت 
الطفــل. تجهيــز العيــادات بكافــة األدوات الازمــة للجلســات العاجيــة إضافــة إلــى اختبــارات مقننــة وهــي 

Preschool Language scale 	 (PLS 	) and Stuttering Severity Index (SSI).

• تجهيز مختبر الصوت وتزويده باألجهزة الالزمة كـ
Computerized Speech Lab،Visi-pitch، Nasometer، Electrical simulator for larynx،Delayed
Auditory Feedback (DAF).

• تجهيز 3 عيادات سمع باألجهزة الالزمة كـ 
Video otoscope ،Diagnostic Pure Tone Audiometer ،Portable/ screening Pure tone audiome-
ter، Tympanometer،Screener Otoacoustic Emission،Diagnostic Otoacoustic emission،Auditory 
Brainstem Response.

  )Parrot software PTA simulation( تزويد عيادات السمع ببرنامج •
حيث يتمكن الطالب من التدرب على أكبر عدد ممكن من الحاالت المختلفة.

• تجهيز مختبرات العالج الطبيعي باألجهزة الالزمة للمختبرات.

• تجهيــز مختبــرات الصيدلــة الصناعيــة بشــكل كامــل وبتوفيــر جميــع األجهــزة الالزمــة، لخدمــة األغراض 
البحثيــة واألكاديميــة علــى حد ســواء.

• تطويــر مختبــر األشــعة الخــاص بقســم الفيزيــاء الطبيــة والتصويــر الطبــي وتزويــده بأجهــزة جديــدة 
مثــل جهــاز تصويــر تلفزيونــي وأجهــزة فحــص الجــودة.

• إنشــاء مختبــر محــاكاة التصويــر المقطعــي وتصويــر الرنيــن المغناطيســي لقســم الفيزيــاء الطبيــة 
والتصويــر الطبــي.

• تطويــر المختبــرات البحثيــة مثــل مختبــر األعصــاب والمختبــر المركــزي، ومختبــر بيــت الحيــوان، ومختبر 
الخاليــا الجذعيــة والســرطانية، والمختبــرات الصيدالنية.

89
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مستشفى الجامعة
.JCI تعزيز أصر التكامل مع مستشفى النجاح الجامعي والمشاركة بالحصول على اعتماد الـ •

مــن خــال إنشــاء وتفعيــل اللجنــة المشــتركة مــع مستشــفى الجامعــة وتقديــم الدعــم والمســاندة الازمــة 
والعمــل التكاملــي المهنــي مــن قبــل جهــود أعضــاء الكليــة، ومكتــب التعليــم الطبــي للمستشــفى للحصــول 

.JCI علــى االعتمــاد الدولــي

التوسـع
• توسعة كلية الطب وعلوم الصحة

ــة،  ــال الطلبــة علــى برامــج الكلي ــد إقب فــي ظــل النجــاح المتواصــل للكليــة والســمعة الرائــدة لهــا فقــد تزاي
والــذي يشــكل عددهــم اآلن حوالــي %27 مــن عــدد الطلبــة الكلــي للجامعــة، اســتطاعت الكليــة مــن خــال 
ــز بنيتهــا  ــدوق باســتغال المســاحات المتاحــة للجامعــة،  والمستشــفى الجامعــي، لتعزي ــر خــارج الصن التفكي

التحتيــة ومرافقهــا. وقــد قامــت الجامعــة بـــ:

1. إنشــاء القاعــات التعليميــة المجهــزة بأحــدث المعــدات فــي ســاحة المعهــد الكــوري، باإلضافــة إلــى إنشــاء 
القاعــات والعيــادات التعليميــة والتدريبيــة علــى الســاحة الشــمالية للمستشــفى الجامعــي لتعزيــز مفاهيــم 

واحتياجــات التميــز فــي التعليــم والتعلــم والتدريــب.

ــخيصية،  ــة والتش ــة العاجي ــة الصحي ــق الخدم ــادات، ومراف ــع العي ــي لمجم ــط األول ــن المخط ــاء م 2. اإلنته
ــة.  ــة التطبيقي ــج الطبي ــمل البرام ــي تش ــة، والت ــة والتدريبي ــة التعلمي ــة التعليمي ــدم العملي ــي تخ والت

ــات  ــة، اســتجابًة لتحدي ــد للكلي ــاء الجدي 	. وضــع المخطــط النهائــي مــع المكتــب الهندســي المتخصــص للبن
ــادة المضطــردة فــي الطلــب علــى برامجهــا.  الزي

اتفاقيات التعاون والشراكات وورش العمل
• الحصــول علــى االعتــراف الدولــي مــن مؤسســة القلــب األمريكيــة بمركــز تدريــب اإلنعــاش األولــي 

والمتقدم.
 بعــد اإلنتهــاء مــن برنامــج التدريــب المكثــف مــن خــال مشــروع مدعــوم مــن وزارة التعليــم العالــي فــازت بــه 
الكليــة مــن خــال دائرتــي التمريــض والطــب. حيــث تــم بــدء التدريــب الفعلــي فيــه. تــم تدريــب طاقــم كامــل 
ــل المركــز اإلقليمــي،  ــن فــي هــذا المركــز مــن قب ــن كمدربي ــة التدريســية مــن كا الدائرتي مــن أعضــاء الهيئ

والحصــول علــى دورة إلنعــاش القلــب األساســي.

• االســتمرار بالتقــدم بطلبــات االعتمــاد الرســمي لدائــرة االعتمــاد والجــودة فــي وزارة التعليــم 
العالــي العتمــاد برامــج بكالوريــوس ودراســات عليــا متميــزة.

• توقيع اتفاقيات مع عدة مؤسسات ومراكز طبية وجامعات محلية وعالمية مختلفة:
1. اتفاقية تعاون مع جامعة بريستول فيما يتعلق

addressing antimicrobial resistance as a global health issue in setting precarity.
2. اتفاقية تعاون مع مؤسسة  Swiss Tropical and Public Health Institute فيما يتعلق بـ
identifying bottlenecks of anemia prevention and control in West Bank and Gaza.

.Medical Aid for Palestinians (Map)fاتفاقية تعاون مع مؤسسة .	
4. اتفاقية تفاهم مع جامعة كونستانز األلمانية.

	. اتفاقية تعاون مع جامعة أبانت عزت بايسال التركية.
6. المشاركة باتفاقية تعاون مع شركة سما لصناعة األدوية.

7. المشاركة باتفاقية تعاون دوائية مع شركة دار الشفاء لصناعة األدوية.
8. المشاركة باتفاقية تعاون مع شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية (ميديكير).

9. االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي تجــدد تلقائيــًا مــع وزارة الصحة ومؤسســاتها بشــكل ســلس ومتناغم، 
والمستشفيات الفلســطينية، ومؤسسة

.NBME والـ ،the international humanitarian org. Medecins sans Frontieres

• إعــداد وتســجيل برنامــج طبــي متميــز مــع فضائيــة النجــاح )طبيبــك لعنــدك( والتوافــق علــى برنامــج 
أســبوعي شــامل لكافــة العلــوم الصحيــة لمناقشــة كل إشــكالية صحيــة مــن قبــل الفريــق المتكامــل.

• اســتضافة الفــرق الدوليــة والزيــارات الدوريــة وإجــراء ورشــات العمــل لتعليــم المعلميــن مــن خــالل 
مؤسســة التعليــم الطبــي الدوليــة. 

• تمثيــل الجامعــة والكليــة ودائــرة الصيدلــة فــي العديــد مــن المؤسســات والــوزارات كــوزارة الصحــة 
ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العالــي، ووزارة الزراعــة ضمــن المســؤولية المجتمعيــة.

• الورشات والنشاطات والمشاركات التي عقدتها الكلية بمختلف دوائرها كـ:
1. االســتجابة لتحديــات جائحــة كورونــا مــن خــال سلســلة مــن اإلجــراءات والنشــاطات مثــل إطــاق حمــات 
ــا  ــروس كورون ــاء فاي ــر وب ــة حــول أث ــدوات اإللكتروني ــا، وإطــاق سلســلة مــن الن ــروس الكورون ــة لفاي توعوي
ــروس بالصفحــات  ــة الفاي ــد مــن اإلجــراءات مشــار إليهــا بجزئي علــى فلســطين وطــرق التعايــش معــه. (المزي

أدنــاه)
2. محاضرة حول توثيق الحياة البرية.

	. تطوير البحث العلمي لضباط المختبر الجنائي في رام اهلل.
4. تنظيم برامج تدريبية عن المهارات الجراحية وإدارة الصدمات الطبية.

	. ورشة عمل للتوعية بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
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6. تنظيم معرض توعوي بمناسبة يوم األشعة العالمي.
7. تنظيم محاضرات توعوية عن هشاشة العظام.

8. تنظيم معرض حول مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
9. تنظيم مسابقة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان.
10. إجراء المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الصحة وإطاق فعالياته.

11. نشــاطات المســؤولية المجتمعيــة مــن فحــص البصــر فــي المــدارس والتوعيــة وفحوصات الســمع الدورية 
ونشــاطات التوعيــة التمريضيــة والصيدالنية.

12. نشاطات التوعية بمرض التوحد.
	1. عقد ورشة عمل لليوم العالمي للصحة النفسية في الجامعة.

14. تنظيم معرض للصحة والجمال.
	1. تنظيم معرض لاستفادة من المواد الموجودة بالمنزل لعمل العاجات الطبيعية.

16. مشاركة أعضاء بكل دوائر الكلية بمؤتمرات دولية ومحلية عبر تطبيق الزووم.

• حصــول بعــض أعضــاء الكليــة علــى عضويــات مــن اللجنــة الوطنيــة العليــا للوبائيــات ولجنــة الطوارئ 
فــي نابلس.

ــدة  ــان فــي اكتشــاف اســتراتيجية جدي ــدو فــي الياب ــة مــع جامعــة جونتين ــدراسة تعاوني • الخــروج بـ
.multiple myeloma  ــدم ــرطان ال ــن س ــن م ــوع معي ــا ن ــو خالي ــع نم ــة لمن وفّعال

• مشــاركة إحــدى أعضــاء هيئــة التدريــس كعضــوة لجنــة علميــة فــي المؤتمــر البيئــي الحــادي عشــر 
فــي بيــت لحــم.

البـرامــج
• اعتماد عدة برامج صحية جديدة.

ــط  ــي، وماجســتير ضب ــر واإلنعــاش التقن ــة، وبكالوريــوس التخدي ــة القلبي ــا التروي ــل بكالوريــوس تكنولوجي مث
والوقايــة مــن العــدوى، وماجســتير الكيميــاء الســريرية، وماجســتير إدارة الصحــة العامــة، ودكتــوراة العلــوم 

المخبريــة الســريرية.

• البدء بالتحضير لبرامج بكالوريوس جديدة كتخصص الصيدلة الصناعية وتخصص اإلدارة الصيدالنية.

• انتظار اعتماد عدة برامج نوعية من قبل هيئة االعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي.

• التطوير على المساقات والبرامج بمختلف الدوائر واألقسام.

العملية التعليمية التعلمية
• إنشاء لجنة التعليم اإللكتروني والمدمج للمرحلتين السريرية وغير السريرية.

ــاء عاقــات  ــم المدمــج وبن ــم عــن بعــد أو التعلي ــة التعلي ــة فــي حال ــة التعلمي ــة التعليمي لضمــان ســير العملي
ــي ووزارة الصحــة. تعــاون مــع القطــاع الطب

•  بدء العمل الفعلي في تخصص طب األسرة في عيادتي الحرمين القديم والجديد للطلبة والموظفين.

البشري، والتمريض، والصيدلة، والسمع  برامج الطب  %97 لخريجي  تامة  تحقيق نسبة نجاح شبه   •
والنطق في امتحانات المزاولة في الداخل من المرة األولى.

• تحقيق نسبة نجاح %95 للطلبة المتقدمين لالمتحان األمريكي لدخول برامج التخصص في الواليات 
المتحدة األمريكية من المرة األولى.

• حصول األطباء خريجو الطب البشري على أعلى معدل نجاح في امتحان القبول لبرامج المجلس 
الطبي الفلسطيني )التصنيفي سابقًا( و بفارق معتبر عمن يليهم في القائمة وذلك حسب احصاءات 

الخمس سنوات االخيرة لهذا االمتحان.

• متابعة االبتعاث وعودة المبتعثين ورفد الكلية والمستشفى بالمتخصصين األكاديميين والمهنيين، 
وتعيين أعضاء هيئة تدريسية جدد ذوي كفاءة عالية في شتى الدوائر.

• متابعة اإلشراف على منح طلبة الطب من المؤسسات الدولية الداعمة.

• متابعة شؤون تقديم الطالب لطلب االمتحانات الدولية ورفع ملفاتهم اإللكترونية.

• تمكين البحث العلمي السريري في ضوء التطوير المتواصل في المستشفى الجامعي، والعالقات 
مع المؤسسات الصحية في الوطن، وفي ضوء التسهيل الكامل لهذه البحوث من قبل دائرة التعليم 

الطبي في وزارة الصحة، والشراكة في العديد منها. 

• متابعة المئات من مشاريع البحث للخريجين من طلبة الكلية.

• نشر 89 بحث علمي صادر عن كلية الطب وعلوم الصحة في مجالت علمية معتمدة لعام 2020 
حسب  قاعدة بيانات سكوبس.

تتنــوع مجــاالت األبحــاث الصــادرة عــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة، وأغلــب هــذه األبحــاث هــي عبــارة عــن 
نتــاج عمــل مشــترك بيــن الدوائــر المختلفــة فــي الكليــة.
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المواضيع التي تناولتها هذه األبحاث:

• نشر 18 بحث يتعلق بعلم األدوية والسموم.
• نشر 10 أبحاث تتعلق بالصحة العامة.

• نشر 9 أبحاث تتعلق بالصحة النفسية والطب النفسي. 
• نشر 9 أبحاث تتعلق بعلم األعصاب وجراحة األعصاب واألمراض العصبية (مثل: الصرع).

• نشر 	 أبحاث تتعلق بالجراحة العامة.
• نشر 4 أبحاث عن فايروس كورونا المستجد.

• نشر 4 أبحاث عن مرض السرطان.
• نشر 6 أبحاث تعنى بأمراض الكلى وجراحة الكلى والمسالك البولية.

• نشر 	 أبحاث متعلقة باألشعة والتصوير الطبي.
• نشر 	 أبحاث خاصة في طب العيون والبصريات.

• نشر 	 أبحاث تتعلق بطب وجراحة العظام.
• نشر بحثين في مجال طب األطفال.

• نشر بحثين في مجال األمراض المعدية.
• نشر بحثين عن مرض السكري ومضاعفاته.

• نشر بحث واحد في مجال األمراض الجلدية وبحث آخر يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي.
• نشر بحثين عن نظام البحوث الصحية في فلسطين.

• نشر 	 دراسات ببلومترية. 

• باإلضافــة إلــى نشــر أكثــر مــن 40 ورقــة علميــة مــن دائــرة الصيدلــة فــي مجــات عالميــة ذات معامــل تأثيــر 
وســكوبس ومــن ضمنهــا بعــض األبحــاث المذكــورة بالائحــة أعــاه. 

• نشــر عــدة أبحــاث مــن قبــل دائــرة التمريــض والقبالــة والمشــاركة بعــدة ويبينــارات Webinars-. باإلضافــة 
إلــى العديــد مــن الشــراكات البحثيــة مــع المؤسســات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. ونشــر خمســة أبحــاث 

علميــة والمشــاركة بورقــة علميــة بمؤتمــر الطــب الشــرعي والجنائــي فــي مصــر.

• دخــول عــدد مــن الباحثيــن مــن دائــرة الصيدلــة ضمــن قائمــة أفضــل %2 مــن باحثــي العالــم حســب قائمــة 
ســتانفورد.

• نشــر حوالــي 8 أبحــاث علميــة مــن مختبــرات البحــث العلمــي ومتوقــع نشــر 8 أبحــاث أضافيــة خــال األشــهر 
القادمة.

•  زيادة اإلقبال على الدراسة في كلية الطب وعلوم الصحة.

•  العمل في لجنة البرامج الصحية المستحدثة حسب المتطلبات واالحتياجات المجتمعية.

•  إجــراء القســم الطبــي للخريجيــن فــي برنامــج الطــب البشــري، والــذي كان احتفاليــة متميــزة 
بااللتــزام بالمعاييــر الوقائيــة والحضــور المتميــز مــن كافــة الطلبــة، وأعضــاء الهيئــة التدريســية. ومــا 

ــا. ــج فــي الجامعــة خــالل جائحــة كورون ــه أول حفــل تخري ــا أن ــزه بالذكــر هن مي

•  اطالق الموقع االلكتروني الجديد للكلية.

•  إنشاء رابطة البحث العلمي لطلبة الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية.
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الكلية وفايــروس كــورونا

• قيام بعض دوائر الكلية بتدريب طلبتها على الوقاية من فايروس كورونا.
مثل دائرة التمريض والقبالة والتي قامت بتدريب حوالي 120 طالبًا وطالبة للوقاية من الفايروس.

• تحضير وإمداد الجامعة ومرافق الجامعة بالمعقمات الكحولية الالزمة من أجل الحد من انتشار 
وباء كورونا من قبل دائرة الصيدلة.

ــالق  ــة اإلغ ــة نتيج ــه الطلب ــي تواج ــاكل الت ــل المش ــة وح ــة الكلي ــريري لطلب ــب الس ــة التدري • متابع
ــة. ــز الصحي ــفيات والمراك ــي المستش ــة ف ــدول الطلب ــب ج ــروس وترتي ــبب الفاي بس

ــرف  ــة للتع ــدوات إلكتروني ــالق ن ــروس وإط ــدي للفاي ــة للتص ــالت التوعوي ــن الحم ــد م • إجــراء العدي
ــش معــه. ــه والتعاي ــروس وطــرق مواجهت ــى الفاي عل

• قيــام دائــرة العلــوم الطبيــة الحيويــة بعــدة أمــور للتصــدي ونشــر الوعــي لمكافحــة الفايــروس مــن 
خــالل:

1. تمثيل الجامعة في لجنة الوبائيات الوطنية والتي تحدد سياسة الحكومة في التصدي للوباء. 
2.  تمثيل الجامعة في لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس.

ــد السياســة  ــاء وتحدي 	.  تقديــم المشــورة العلميــة بعــدة جوانــب ألصحــاب القــرار بمــا يخــص مكافحــة الوب
ــة. الصحي

4.  إجــراء مــا يزيــد ّعــن 200 لقــاء ومقابلــة إعاميــة ألعضــاء مــن الدائــرة مــن جميــع األقســام للحديــث عــن 
الوبــاء والمســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي عنــد المجتمــع.

	. نشــر سياســة الوعــي عــن الفايــروس مــن خــال تزويــد الجامعــة بخــط لاتصــال لتزويــد األعضــاء والطلبــة 
بمعلومــات عــن الفايــروس وطــرق الوقايــة منــه.

6.  قيــام العشــرات مــن طــاب الدائــرة بالتطــوع والمســاعدة فــي مراكز الفــرز، والفحــص والمتابعــة، والمختبر 
الخــاص بوبــاء كورونا.

• اســتمرار العمليــة التعليميــة التعلميــة بــكل سالســة فــي تقديــم المحاضــرات عبــر برنامــج الــزووم 
والمــودل.

• الشراكة في إطالق معهد النجاح للصحة العالمية.
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إنجـازات مكتب التعليم الطبي

ــه  ــدأ مكتــب التعليــم الطبــي مهمت ــاح مكتــب التعليــم الطبــي بعــام 2020، ابت بعــد أن تــم بحمــد اهلل افتت
ــم  ــة وأمــور الجــودة وتقدي ــث قــام بمتابعــة األمــور اإلداري ــة حي ــة التعلمي ــة التعليمي ــى العملي ــر عل بالتطوي

ــي: ــب كالتال ــت إنجــازات المكت ــر. فكان ــكل الدوائ المســاندة ل
1. تحديث على رؤية ورسالة وأهداف الكلية واستحداث بند القيم.

2. المشاركة بتطوير موقع الكلية.
	. تحديث بيانات أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية لكلية الطب وعلوم الصحة.

4. تزويد الجامعة بتقرير تحليلي للتعليم اإللكتروني في الكلية مع اقتراحات لحل المعيقات.
	. بناء تقرير تقييم أداء طلبة المرحلة السريرية في التدريب السريري في مستشفى الجامعة.

6. بناء تقرير تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية للمرحلة السريرية في مستشفى الجامعة.
7. العمل على أتمتة نظام تقييم طلبة المرحلة السريرية وتحويله إلى نظام إلكتروني.

8. متابعة ملف االعتماد الدولي الـ TEPDAD والبدء للتحضير للزيارات التدقيقية للحصول على االعتماد.
9. بناء الهيكل التنظيمي لمكتب التعليم الطبي بجميع الوحدات واللجان التابعة له.

10. بناء نظام أوصاف وظيفية لكل الوحدات، واللجان التي تتبع لمكتب التعليم الطبي.
ــذ  ــة من ــن  فــي الكلي ــة المســجلين والملتحقي ــة وأعــداد الطلب ــات تتضمــن برامــج الكلي ــاء قاعــدة بيان 11. بن
تأسيســها، واتفاقيــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم، الورشــات والمؤتمــرات التــي عقدتهــا الكليــة، والجوائــز 

التــي حصلــت عليهــا، الــخ...
12. تحديد االحتياجات االستراتيجية لكل دائرة من دوائر الكلية والخروج باحتياجات الكلية االستراتيجية.

	1. بنــاء دليــل لطلبــة المرحلــة الســريرية (دليــل التدريــب الســريري) حيــث يضــم جميــع القوانيــن التــي يجــب 
علــى طلبــة المرحلــة الســريرية فــي التدريــب العملــي فــي مستشــفى النجــاح الوطنــي الجامعــي االلتــزام 

بهــا.

ــب  ــة الط ــج كلي ــاف برام ــى أوص ــمل عل ــة ويش ــوم الصح ــب وعل ــة الط ــة كلي ــادي لطلب ــل إرش ــاء دلي 14. بن
ــة  ــل المتاح ــرص العم ــج وف ــن البرام ــرج م ــن التخ ــب حي ــيمتلكها الطال ــي س ــارات الت ــة، والمه ــوم الصح وعل

ــا. ــزام به ــب اإللت ــى الطال ــب عل ــي يج ــن الت ــروط والقواني ــى الش ــة إل باإلضاف
	1. بناء استبانات استطاع رأي فيما يتعلق بالمحاضرات والتعليم عن بعد.

16. مشاركة العميد باستحداث لجان لتسويق واستحداث البرامج ومتابعة االعتمادات الدولية.
17. متابعة سير التعليم اإللكتروني من خال العمل مع لجنة التعليم السريري اإللكتروني.

18. تفعيــل لجــان الجــودة فــي الكليــة مــن أجــل متابعــة ملفــات الجــودة والتحديــث والتطويــر المســتمر علــى 
الكليــة ومتابعــة ســير عمــل هــذه اللجــان.

19. مســاعدة مستشــفى الجامعــة فــي الحصــول علــى االعتمــاد الدولــي الـــ JCI مــن خــال تقديــم ملــف 
ــب الســريري. ــل التدري ــة وتزويدهــم بدلي ــات عــن الكلي كامــل ببيان

20. تزويــد مكتــب نائــب الجامعــة للتخطيــط والتطويــر والجــودة بــكل الملفات الازمــة فيما يتعلــق بتصنيفات 
الجامعــة متــل تصنيــف THE، وتصنيف الـــ QS، وغيره....
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إنجازات وحدة البحث العلمي

فــي ضــوء التطويــر المتواصــل والتعزيــز لوحــدة البحــث العلمــي، قامــت وحــدة البحــث العلمــي بالمتابعــة 
والتطويــر علــى هيكليــة الوحــدة وعلــى أبحــاث الكليــة. فقــد قامــت الوحــدة بإنجــاز التالــي:

1. تطوير هيكلية الوحدة وتنظيم المكاتب واللجان التابعة لها.
2. استحداث وظيفة مساعد بحث وتدريس خاص بالوحدة.

	. متابعة تنظيم وتدوين قاعدة البيانات البحثية المتراكمة. 
ــث  ــة، حي ــل الطلب ــة المقدمــة مــن قب ــة لمناقشــة المقترحــات البحثي 4. متابعــة تشــكيل لجــان أبحــاث الطلب
تجتمــع هــذه اللجــان دوريــًا  لمناقشــة األبحــاث مــن ناحيــة علميــة وتقــدم توصيــات ونصائــح بخصــوص 
المقترحــات البحثيــة لضمــان نوعيــة البحــث العلمــي الراقــي وماءمتــه لعــدد الطلبــة المشــاركين وتماشــي 
ــص  ــة تخص ــتوى وطبيع ــن مس ــد م ــى التأك ــة إل ــدة، باإلضاف ــاعات المعتم ــدد الس ــع ع ــذول م ــد المب الجه

ــث. ــة البح ــه لنوعي ــرف وماءمت المش
	. إيصال الموافقات الازمة بالسماح ببدء العمل البحثي في المؤسسات الصحية والمجتمعية. 

ــدة  ــداد قاع ــي، إلع ــفى الجامع ــة و المستش ــي الكلي ــرفين ف ــام، والمش ــر، واألقس ــع الدوائ ــل م 6. التواص
بيانــات تحتــوي علــى مقترحــات ذات أســئلة بحثيــة هامــة وقيمــة تخــدم العلــم والمجتمــع لاســتقصاء عنهــا. 
ــة  ــة متنوعــة تشــمل مشــرفين فــي المستشــفى الجامعــي والمستشــفيات الحكومي 7. تشــكيل فــرق بحثي

والجامعــة.
8. مساعدة مكتب التعليم الطبي بتحديث بيانات أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية.

إنجازات كلية الطب وعلوم الصحة لألعوام الماضية

لطالمــا كانــت ومــا زالــت كليــة الطــب وعلــوم الصحــة ســّباقة بإنجازاتهــا المتميــزة بفضــل اهلل تعالــى 
وتوفيقــه، وكادرهــا األكاديمــي واإلداري المميــز والــدؤوب والمتفانــي بالعمــل. أدنــاه بعــض مــن إنجــازات 

ــة: ــوام الماضي ــة لألع الكلي

1- العمــل علــى مشــروع االعتمــاد الدولــي (والــذي تــم اإلنتهــاء منــه بفضــل اهلل وإرســاله لمؤسســة االعتماد 
الدولــي) وتوحيــد جهــود الكليــة للخــروج بالبيانــات الازمــة للحصــول علــى االعتمــاد، والخــروج بأفــكار جديــدة 
للتطويــر علــى الكليــة بــكل نواحيهــا ســواء مــن الناحيــة األكاديميــة أو البحثيــة أو التطويــر علــى الحوكمــة 

وأســس إدارة الكليــة.
2-  انتظــار اعتمــاد عــدة برامــج نوعيــة مــن قبــل هيئــة االعتمــاد والجــودة فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث 

العلمي.
	- عقــد العديــد مــن المؤتمــرات، والــدورات، وورشــات العمــل لطلبــة الكليــة والمجتمــع واســتضافة العديــد 

مــن المؤتمــرات خاصــة الدوليــة منهــا. مثــل:
• تنظيــم اللقــاءات العلميــة للطلبــة والمجتمــع مثــل لقــاء علمــي حــول تجــاوب النظــام الصحــي الفلســطيني 

مــع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
• تنظيــم أيــام دراســية بمواضيــع علميــة مثــل تنظيــم يــوم دراســي لمناقشــة هشاشــة العظــام: مــن الوقايــة 

إلــى العــاج.
• تنظيم تدريب لطالبات القبالة حول إنعاش األطفال حديثي الوالدة.

• افتتــاح واحتضــان وتنظيــم العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة والمحليــة أبرزهــا: افتتــاح مؤتمــر التدريــب 
الصيدالنــي الثالــث.
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• إطاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الصحية.
• تنظيم مؤتمرات في أولويات في أبحاث الصحة الفلسطينية.

.»MED HEALTH« المشاركة في ورشة عمل إنطاقة مشروع •
• تنظيم ورش عمل في الصحة النفسية.

• تنظيم ورش عمل حول السامة الغذائية.
• تنظيم أسبوع للتوعية باألمراض الوراثية.

• تنظيم ورش توعوية عن العناية بالعدسات الاصقة.
• عقد دورات إسعاف تمريضية متقدمة للمصابين بالحوادث.

• عقد دورات تدريبية إلجراءات العناية التمريضية المكثفة.
• تنظيم أيام ترفيهية لبيت المسنين.

• حملة توعوية لمرض سرطان الثدي.
• عقد يوم التدريب الصيدالني األول من قبل طلبة الكلية.

• االحتفال باليوم العالمي لمتازمة داون.
• عقد دورات علمية إلنعاش القلب والرئتين األولي والمتقدم.

• تقديم فحوصات مجانية في البصريات.
• تنظيم الحمات الخيرية مثل التبرع بالنظارات الطبية.

• تنظيم معارض علمية مثل اليوم العالمي للبصريات، معرض العلمي ألهمية حاسة السمع.
• تنظيم األنشطة الثقافية مثل األنشطة الثقافية لليوم العالمي للتوحد.

• عقد ورشات توعوية بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

4-إصــدار العديــد مــن األبحــاث العلميــة المتميــزة والتــي وصــل عددهــا إلــى مــا يقــارب الـــ 114 بحــث علمــي 
وبعــدد اقتباســات 4	27 فــي العــام 2018 حســب مجلــة ســكوبس.

	-  إصــدار العديــد مــن األبحــاث العلميــة المتميــزة والتــي وصــل عددهــا إلــى مــا يقــارب 104 بحــث علمــي 
منهــا 	8 بحــث علمــي حســب قاعــدة بيانــات ســكوبس موضــح بالائحــة أدنــاه، وبعــدد اقتباســات 224 علــى 
األقــل فــي العــام 2019. تتنــوع مجــاالت األبحــاث الصــادرة عــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة، وأغلــب هــذه 

األبحــاث هــي عبــارة عــن نتــاج عمــل مشــترك بيــن الدوائــر المختلفــة فــي الكليــة.
المواضيع التي تناولتها هذه األبحاث حسب قاعدة بيانات سكوبس:

• تم نشر 28 بحث يتعلق بعلم األدوية والسموم.
• تم نشر 	1 بحث يتعلق بالصحة العامة وطب المجتمع.

• تم نشر 7 دراسات ببلومترية. 
• تم نشر 6 أبحاث عن مرض السكري وأمراض األيض.

• تم نشر 	 أبحاث تتعلق بالصحة النفسية والطب النفسي. 

• تم نشر 	 أبحاث عن مرض السرطان.
• تم نشر 	 أبحاث تعنى بأمراض الكلى وجراحة الكلى والمسالك البولية.

• تم نشر 	 أبحاث عن أمراض القلب وجراحة الصدر.
• تم نشر بحثين في مجال علم األعصاب واالمراض العصبية (مثل: الصرع).

• تم نشر بحثين في مجال طب العيون والبصريات.
• تم نشر بحثين في مجال األمراض المعدية.

• 	 أبحاث عن مواضيع متفرقة.
باإلضافة إلى أبحاث أخرى في مختلف المجات العالمية ذات التأثير.

ــز األخــرى فــي العاميــن  ــز البحثيــة والعلميــة والجوائ ــزة مــن الجوائ ــة بمــا ال يقــل عــن 17 جائ 6- فــوز الكلي
ــل:  ــن مث المنصرمي

Arab American University awards for excellence in scientific re-  • جوائــز فــي البحــث العلمــي 
.  search

•  جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر سنوي لجراحة األعصاب 2019.
• جائزة مؤسسة OWSD-Elsevier للعلماء النساء في البلدان النامية 2019.

• جائزة األستاذ الدكتور غنيم لإلبداع الجراحي في جراحة الكلى والمسالك البولية (2018).
 PALGER ) الفــوز فــي النــداء الثانــي لبرنامــج التعــاون الفلســطيني األلمانــي فــي  مجــال البحــث العلمــي •

.(2018) ( 2017 
• جوائــز األبحــاث المســتلة مــن أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه فــي كليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة 

النجــاح الوطنيــة فــي التخصصــات العلميــة والتخصصــات اإلنســانية.
• جائزة اإلنتاج البحثي المتميز.

• جوائز من الائحة المنظمة لمكافآت التميز البحثي وجودة النشر.
باإلضافة إلى العديد من الجوائز التي حصل عليها طلبة الكلية مثل:

ج رئيســًا إلقليــم الشــرق األوســط التحــاد طــاب  • اتحــاد طــاب الصيدلــة - فــرع جامعــة النجــاح الوطنيــة ُيتــوَّ
الصيدلــة العالمــي.

.Otto Föcking Award - فوز اتحاد طلبة الصيدلة بجائزة أفضل اتحاد طابي حديث في العالم •
 ،NBME،7- اتفاقيــات التعــاون والتفاهــم المشــتركة المؤسســات الطبيــة المختلفــة مثــل وزارة الصحــة

ــا. وغيره

2223


