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معهد العل�م ال�ضحية باأبني.. ما�ض عريق وحا�ضر م�ؤمل
»األمناء« تقرير/ عبداهلل الظبي:

يعد معهد العلوم الصحية مبدينة جعار 
أهم  أحد  أبــن  مبحافظة  خنفــر  مبديرية 
املعاهــد الصحية عىل مســتوى املحافظة، 
والــذي يتخرج منها العــرات من الطالب 

والطالبات يف كافة التخصصات الطبية.
الصحية نشــاطه  العلوم  وبدأ معهــد 
الخمســينيات  يف  والتأهيل  التدريــب  يف 
والســتينيات حيث كان عبارة عن مدرســة 
متريــض يــدرب فيــه مــا كان يعرفون 
أبن  للمحافظات  الصحيــن  باملســاعدين 
ولحج وشبوة، ويف عام 1973م افتتح املعهد 
رسميًا وكان يدرب ويؤهل ما كانوا يعرفون 
باملمرضن العملين، كانت الدراسة ملدة عام 
واحد فقط، يف عام 1981م تم تطوير منهاج 
التمريض تحــت إرشاف معهد د.أمن نارش 
العــايل للعلوم الصحية من عــام واحد إىل 
عامن، وكان املتخرج يحمل شهادة مساعد 

ممرض بعد إنهاء املرحلة املوحدة.
ويف عام 1986م أضاف املعهد تخصصا 
آخر هو قابالت مجتمع الدراسة ملده عامن، 
نظرية وتطبيقية، بعد إنهاء املرحلة املوحدة.

تم  التسعينيات  من  الثاين  النصف  ويف 
التمريض من عامن  تطوير وتوحيد منهاج 
إىل ثالثة أعوام عىل مستوى املعاهد باليمن 
بعد إنهاء التعليم األسايس يحمل املتخرج من 
2000م  العام، ويف  التمريض  املعهد شهادة 
اســتحدث املعهد تخصصا جديــدا هو فني 
وموضوعية،  ذاتية  لظروف  ونتيجة  مخترب، 
كام اســتحدث املعهد تخصصــا جديدا هو 

مساعد طبي عام.
الصحية عدًدا من  العلوم  ويعاين معهد 
الصعوبــات التي تواجــه اإلدارة هو نقص 
يف بعــض املعدات الدراســية، كذلك الكادر 
التدرييس، فيــام الطالب والطالبات يعانون 
من ارتفــاع درجة الحرارة حيــث يطالبون 
بتوفري  الدولية  واملنظامت  املحلية  السلطات 
طاقة شمسية حتى يتمكنوا من أداء العملية 

التعليمية بشكل جيد.
أربع  الصحيــة  العلوم  معهــد  ويضم 
تخصصات هي: فني مخترب، التمريض العام 
،قابالت مجتمع ،مساعد طبي عام، ويهدف 

املعهد إىل:
االســتمرار يف تأهيل وتدريب العاملن 
الصحين يف التخصصات املتوفرة حاليًا يف 

املعهد.
 الســعي نحو تطويــر وتعزيز التأهيل 
والتدريــب يف املعهد كاًم ونوعًا مبواصفات 

إقليمية.
 تلبيــة احتياجــات املرافــق الصحية 
يف املحافظــة من الكادر الصحي املســاعد 

والوسطي عىل املدى القريب واملتوسط.
األولية  الصحية  الرعاية  تعزيز مفهوم   

لدى الدارسن.
التعليمية  الهيئــة  وأداء   رفع قــدرات 

الحالية.
مبا  الكفء  التعليمي  الكادر  استقطاب   
يلبي احتياجات التدريب والتأهيل يف املعهد.

 استكامل البنية التحتية للمعهد.
 تعزيز وتطويــر عالقة املعهد بالجهات 

ذات العالقة.
توجد لدى املعهد حاليــًا هيئة تعليمية 
قوامها حوايل  يبلغ  من تخصصات مختلفة 
عرين مدرســا ومدرسة منهم 18 ذكور 8 
إناث حيث يقوم هؤالء بتنفيذ عملية التدريب 
والتأهيل يف املعهــد بكفاءة عالية نتيجة ملا 
ميتلكونه من القــدرات العلمية واملهنية يف 

الجوانب النظرية والعملية.

 القاعات واألقســام املتوفرة لدى املعهد 
حاليًا 

توجد لدى املعهد عدد من القاعات منها 

خمس قاعات محــارضات، قاعة كمبيوتر، 
قاعة وســائل تعليمية، قاعة تطبيق عميل 
للتمريض العام، قاعة تطبيق عميل للقابالت 
)مؤقتة(، قاعة تطبيق عميل للمخترب املكتبة 

قسم التسجيل والقبول.

»األمناء« يف معهد العلوم الصحية
“األمنــاء” نزلــت إىل معهــد العلوم 
الصحية بجعــار والتقت عميد املعهد ونائب 
العميد وعــدًدا من طالب وطالبــات الذين 
تحدثوا عن الصعوبات، حيث قال د. الخرض 
مســعود عميد املعهد العلــوم الصحية يف 
حديثه عن العملية التعليمية وعن الصعوبات 
التي يعاين منها املعهد قائال: “معهد العلوم 
الصحية بدأ نشــاطه يف التدريب والتأهيل 
يف الخمســينيات والســتينيات حيث كان 
عبارة عن مدرســة متريض يدرب ما كانوا 
للمحافظات  الصحين  باملساعدين  يعرفون 
أبن ولحج وشبوة، ويف العام 1973م افتتح 
املعهد رســميًا وكان يدرب ويؤهل ما كانوا 
يعرفون باملمرضن العملين، كانت الدراسة 
ملدة عــام واحد فقط يف العــام 1981م تم 
التمريض تحت إرشاف معهد  تطوير منهاج 

د.أمن نــارش العايل للعلــوم الصحية من 
عام واحــد إىل عامن، وكان املتخرج يحمل 
شــهادة مســاعد ممرض بعد إنهاء املرحلة 
املوحــدة ،يف العــام 1986م أضاف املعهد 
تخصصا آخر هو قابالت مجتمع الدراســة 
إنهاء  ملدة عامن )نظريــة وتطبيقية( بعد 

املرحلة املوحدة«.
من  الثاين  النصــف  “ويف  وأضــاف: 
التســعينيات تــم تطوير وتوحيــد منهاج 
التمريض من عامــن إىل ثالثة أعوام عىل 
التعليم  إنهاء  بعد  باليمن  املعاهد  مســتوى 
األســايس يحمل املتخرج من املعهد شهادة 
2000م استحدث  العام  العام، يف  التمريض 
فنــي مخترب،  املعهد تخصصــا جديدا هو 
نفذنا  وموضوعية  ذاتيــة  لظروف  ونتيجة 
دورة واحدة فقط يف العام الدرايس 2006/ 
2007 م أعدنا التدريــب والتأهيل يف مجال 
فنــي مختــرب ورشوط القبول بعــد إنهاء 

الثانوية العامة”.
وأشــار إىل أنه: “تم بناء هــذا املعهد 
من قبــل دولــة الكويت الشــقيقة، يقوم 
الصحية باســتقبال جميع  العلــوم  املعهد 
الطــالب والطالبات من كافة مديريات أبن، 

الطبية أشــهرها  التخصصات  ويف مختلف 
التمريض والقبالة وقــد عملنا عىل إضافة 
املســاق املســاعد الطبي واملخترب وإن شاء 
الله يف القريب العاجل سوف نقوم بإضافة 
تخصص الصيدلة. بالنسبة للخدمات الطبية 
التي يقدمهــا املعهد هي رفد ســوق العمل 
املستشــفيات الصحية الحكومية والخاصة 
واملراكز الصحية املنترة يف عموم مديريات 
بهذه  خاصة  الطبيــة  بالكــوادر  املحافظة 
الصعوبات  من  الكثــري  هناك  التخصصات. 
التي تواجه إدارة املعهــد الصحي تتمثل يف 
الظروف  بحكم  التعليمية  الوســائل  انعدام 
التي مرت بهــا املحافظة نهب املكتبة الطبية 
باإلضافــة إىل أدوات وســائل املخترب. إننا 
نعمل بقــدر ما نســتطيع للتغلب عىل مثل 
هذه الظروف بتنسيق مع إدارة املعهد العايل 

ممثلة أ.د. نجيب الحميقاين”.
املعهد  العميد  نائب  العتد  نبيل  قال  فيام 
يف حديثه عن املعهد العلوم الصحية بجعار: 
النزول إىل  البداية نشــكركم عىل هذا  “يف 
املعهد من أجل نقل الصعوبات واملعاناة التي 
يعانيها املعهد منذ سنوات يف هذه الظروف 
االستثنائية يف عز الحر الشديد نحن هنا يف 

الصحي  املعهد  الدراسة. طبعا  املعهد نواصل 
معهد عريق حيث تأسس يف الخمسينيات”.

وأضاف: “تخــرج من هذا املعهد الكثري 
من الكــوادر الطبية، عــدد الخريجن منذ 
تأسيسه إىل يومنا هذا حوايل 3 ألف خريج 
تقريبــا يف كافة التخصصــات التي توجد 
التمريض، ويف  هنا حوايل ألفن يف مجال 
املختربات،  الطبي، وكذلك يف  املساعد  مجال 
هذا يدل عىل أن محافظــة أبن لديها كادر 
طبي، نأمل من هذا املكان ونناشــد السلطة 
املحليــة يف املحافظة واملجلــس االنتقايل 
الجنويب واملنظــامت الدولية أن يلتفتوا إىل 
هؤالء الخريجن حيث يتم اســتيعابهم يف 
كافة املجاالت ســواء كان يف املنظامت أو 
يف القطاع الخاص هؤالء ســوف يقدمون 
خدمة كبرية كون املحافظة بحاجة إىل مثل 
هؤالء الكوادر الطبية، من هنا نناشد الجهات 
املعنية يف السلطة املحلية واملنظامت الدولية 
واملحليــة بدعــم املعهد الصحــي بالطاقة 
الشمسية حتى يتمكن الطالب والطالبات من 

أداء العملية التعليمية بشكل أفضل”.

طالب يتحدثون
قال طــالب عبدالله واصف  من جانبه 
العطــوي: “يف البداية نتحــدث عن املعهد 
العلوم الصحية الذي يعد أهم املعاهد الصحية 
باملحافظــة، والذي تخرج منــه الكثري من 
الطالب والطالبات الذين كانوا رافدا بعدد من 
الكوادر الطبية يف املستشــفيات الحكومية 

والخاصة والوحدات الصحية”.
الــكل  - املنظامت  وأضاف: “نناشــد 
الدولية واملحلية والســلطات املحلية وقيادة 
املجلــس االنتقايل - بتقديــم الدعم الكايف 
للمعهد خاصة يف الطاقة الشمسية من أجل 
التخفيف من املعاناة بالنسبة لنا، واستكامل 
العملية التعليمية بشكل أفضل وخاصة اآلن 
الذي نعــاين منه معاناة  الصيف  يف فصل 
الكهربايئ يف  التيــار  انقطــاع  مع  كبرية 

املحافظة بشكل كبري”.
الطالبة ســيناء نارص عيل - طالبة يف 
املعهد - تحدثت عــن املعهد العلوم الصحية 
قائلة: “قدم الكثري من الخدمات والوســائل 
التعليميــة التي اســتفاد منهــا الكثري من 
الطالب والطالبات فيه، والذي سوف ينعكس 
عىل العمل التطبيقــي يف امليدان من خالل 
الحكومية والخاصة  املستشفيات  العمل يف 
سوف  املديريات،  كافة  يف  الصحية  واملراكز 
نقدم الكثري مــن الخدمات للمواطنن الذين 
يأتون للعالج، من هنا نقدم الشكر إىل إدارة 
املعهد عىل الجهد املبذول يف تسهيل العملية 
التعليمية لنا بشــكل أفضل، وندعو الطالب 
والطالبات ممــن لديهم الرغبة يف االلتحاق 

بالتعليم يف املعهد”.

افتتح املعهد ر�ضمًيا عام 1973م وكان يدرب وي�ؤهل املمر�ضني العمليني

اخل�ضر: نعاين الكثري من ال�ضع�بات منها انعدام ال��ضائل التعليمية واأدوات وو�ضائل املخترب

يتخرج منه عشرات الطالب في كافة التخصصات الطبية..

العتد: تخرج من املعهد ما يقارب ثالثة األف خريج يف كافة التخ�ض�ضات

»الأمناء« تنزل اإىل املعهد لتلم�ض هم�م الطالب


