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رام الله - خالد عمار- احتفل هنا امس، بتخريج الدفعة االولى في 
من  االول  البرنامج  وهو  الطفل  صحة  في  الفلسطيني   الدبلوم  شهادة 
الصحي واالجتماعي  الذي تقوم عليه مؤسسة )ج��ذور( لالمناء  نوعه 
بالتعاون مع جامعة القدس وباشراف الكلية امللكية البريطانية لصحة 

الطفل  .
وقد امتد برنامج الدبلوم ملدة سنة مبشاركة 21 طبيبًا  وممرضة من 
مختلف ارجاء الوطن وحاضر فيه مختصون بريطانيون وفلسطينيون 
ومت تنفيذه في مستشفى املقاصد اخليرية بالقدس والتعليم املستمر 

في جامعة بير زيت .
وحتدث في حفل التخريج البروفيسور تيرينسي ستيفينسون  رئيس 
الكلية البريطانية لصحة الطفل مبديًا اعجابه باخلطوات اجلارية على 
الفلسطيني على مختلف املستويات  النهوض بالقطاع الصحي  طريق 

مؤكدًا وقوفه الى جانب هذه اجلهود الفاعلة  .
وتطرق الدكتور اسعد الرمالوي مدير عام الصحة العامة والرعاية 
عميد   عابدين  هاني  والدكتور   ، الصحة   وزارة  في  االول��ي��ة  الصحية 
كلية الطب في جامعة القدس والدكتور رستم  النمري مدير مستشفى 
املقاصد اخليرية واملشاركني في البرنامج الى الوضع  الصحي الفلسطيني 
واخلطط واالفكار التي يتم تطبيقها من خالل التعاون  املشترك مع جميع 

مقدمي اخلدمة لترسيخ استراتيجية شاملة قادرة على حتقيق التطلعات 
املنشودة على هذا الصعيد الهام  .

" لالمناء  ج��ذور   " الدكتورة سلوى  جن��اب مديرة مؤسسة  وأك��دت 
الصحي واالجتماعي أهمية عقد مثل هذه الدورات املميزة ليس فقط 
البرامج  ان  والدولي موضحًة  االقليمي  ايضًا  املستوى احمللي وامنا  على 
واملواضيع التي تضمنتها اعمال الدورة جاءت  مبواصفات عاملية ومبا 

ينسجم مع معايير الكلية امللكية البريطانية.
وشكرت جميع الذين ساهموا في اجناح الدورة من داعمني ومشرفني 

ومشاركني . 
وفي ختام احلفل مت توزيع  الشهادات على املشاركني في  الدورة 
وهم: الدكتورة نانسي فالح ، الدكتور خالد عبيد ، الدكتور خالد 
مطاوع ، الدكتور سائد البلبيسي ، الدكتور احمد فرارجه ، الدكتور 
حسام طوير، الدكتور عالء نصار ، الدكتورة ناهد حلبية ، الدكتور 
علي ابو الريش ، الدكتورة نارمني شرف ، الدكتور ربيع عدوان ، 
الدكتورة ايناس نصر ، الدكتورة هنادي اجلعبري ، الدكتور وسام 
ابو بكر ، الدكتور سامر دحدول، الدكتور مازن ابو جيش ، الدكتور 
محمد النجار ، الدكتور محمود زيغان ، ميرفت عوض ، مها خطيب، 

سائدة ابو هشهش .
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