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بواقع و هللا، رام -سويتس االنكرز فندق في 4182/ ديسمبر 81-81 الموافق والجمعة الخميس يومي الحلقة عقد تم

  وكالتالي: 81 المشاركين عدد وكان سبع ساعات معتمده

 3 المدربين(. اطفال اخصائي( 

 1 مشاركين(. اطفال اخصائي( 

 3 مقيمين. اطفال أطباء 

 4 المجتمعيه. جذور مؤسسه ممثلي 

 مشكورا( عمر فاتح )السيد المجتمعية للتنمية الفلسطينية االتصاالت مجموعة جمعية عن مندوب 

 المستمر. الطبي التعليم منسق 

   

 اساسي منشط و المستمر الطبي التعليم لجنة مسؤول ميالة ابو عبدالرزاق د.  رحب الحلقه بداية في

 تخصص في المستمر الطبي التعليم مسيره في النشاط هذا مثل اهميه على مشددا بالمشاركين بالدوره

 تتبعها تيال االستراتيجه من اساسيا جزءا سيكون وحلقاته البرنامج هذا ان مؤكدا االطفال، طب

 جمعية نفسه الوقت في وشاكرا فلسطين، في االطفال الطباء الطبي االداء مستوى لرفع الجمعيه

 ايضا قام الذي عمر فاتح السيد بمندوبها ممثله المجتمعية للتنمية الفلسطينية االتصاالت مجموعة

 االتصاالت موعةمج جمعية حرص على مشددا النشاط هذا على االطفال اطباء لجمعيه الشكر بتوجيه

 اطفاله. وخاصة الفلسطيني المجتمع تخدم التي البرامج هذه مثل دعم على

 

  المنشطين المحاضرين احد و  , المجتمعيه جذور مؤسسه ممثله ناصر، دينا السيده قامت أيضا  

 الجمعيه هي فلسطين  في االطفال اطباء جمعيه ان و الدورات هذه مثل عقد اهمية على بالتشديد

   النشاطات. هذه مثل في اساسي شريك انها و المستمر الطبي التعليم حلقات بعقد المتميزه الوحيده
 

 التعليم لجنه عضو و الدوره هذه في االساسين المنشطين احد و االطفال اخصائي الرازق عبد د.سامر قام ثم من و

 هذه مثل حضور اهميه ومدى عامة، البرنامج واهميه خاصه الحلقه هذه اهداف حول سريع بتعريف المستمر الطبي

 للعالقات توطيد من ايضا له وما الطبي االداء مستوى رفع في المشاركين على ايجابي انعكاس من لها لما الحلقات

 التعليم لجنه عضو و االطفال اختصائي عليان، د.خالد  هو و الثالث زميلهم بتقديم وقام الزمالء، بين فبما تماعيهاالج

     الجمعيه. في النشاطات من غيرها  و الحلقه هذه في ايضا   أساسي منشط هو و المستمر الطبي

 

 :التاليه المواضيع االول اليوم في الحلقات تناولت قد و

 Over view of PALS science  

 CPR/AED Practice 

 Competency testing 

 Respiratory Emergencies station 

 Rhythm disturbances and Electrical Therapy Skills stations 

 Vascular Access skills station 



 Resuscitation team concept  

 Over view of Pediatric Assessment  

 Over view of Core case discussion (Respiratory cases) 

 

 :التاليه المواضيع الجلسات شملت التالي اليوم في

 Core Discussion of Cardiac Cases 

 Core discussion of shock cases 

 Core summary  

 Testing details 

 PALS written test 

 PALS Practical test. 

 

 العلميه التوصيات و العلميه المستجدات اخر على المبني العملي التدريب و والنقاش التفاعل على مبنيه الحلقات كانت

 االمريكيه. القلب جمعيه من

 تقديم تم قد و التعاون، و االتقان و الجديه الحاضرين جميع اثبت و طويله لساعات و جدا   مكثفه التدريبات كانت

 الرائعين. اطبائنا عن بجديد ليس اهذ و %،811 نسبته بنجاح و العملي و النظري االمتحان

 هذه في النجاح مفتاح كانا التعاون و التعلم على التصميم لكن و المتدربين واجهت التي الصعوبات بعض هناك بالتاكيد

 الحلقه.

 يمثالن هما و مشكورين النجاح اسرار احد ايضا   كانا طنوس عميد الرائع االخ و ناصر دينا الرائعه السيده بالطبع

 المجتمعي. لالنماء جذور مؤسسه عن غيرها و الدوره هذه في االساسي شريكال

 المطلق الجمعيه دعم على مؤكدا و الجميع حضور شاكرا الجمعيه رئيس الزغير د.غالب العمل عشاء حضر قد و

 النشاطات. جميع في الجمعيه يشاركوا الذين الزمالء هؤالء مثل بوجود يفتخر انه و النشاطات هذه لمثل

 كلمات فيها الكترونيه رساله ارسل حيث الشقيق، االمارات من بعد، عن النشاط هذا بمشاركتنا خليل د.سمير قام و كما

 و النشاطات هذه جميع وراء المجهول الجندي و الجمعيه مؤسسي من هو خليل د.سمير ان حيث جدا، معبره كانت

 الجمعيه. في غيرها

 نوذج توزيع وتم كما بارائهم باالدالء المشاركين جميع قام التي النهائيه قيييمالت جلسه هناك كان الحلقة نهايه في

 للتقييم. استبيان

 

 يلي: كما التوصيات ملخص

 العمليه النشاطات على والتركيز الحلقات هذه مثل عقد ضروره  

 المستمر. الطبي التعليم برنامج  في االستمرار 

 االخطاء تصحيح و العملي للتدريب الوقت و الفرصه يتيح و يمثال الحلقه هذه في هو كما العدد يكون ان 

 افضل بشكل للدوره لالستعداد كافي بوقت الدوره قبل العلميه الماده توزيع ضروره 

 المجتمعية. للتنمية الفلسطينية االتصاالت مجموعة جمعية شكر  

 

 محاضر و المستمر الطبي التعليم لجنه )رئيس مياله ابو الرزاق د.عبد الجمعية(، )رئيس  زغير د.غالب الحضور:

 منشطه محاضره ) ناصر دينا السيده منشط(، )محاضر الرازق عبد د.سامر منشط(، )محاضر عليان د.خالد منشط(،

 المجتمعية(، نميةللت الفلسطينية االتصاالت مجموعة جمعية )عن عمر فاتح السيد جذور(، مؤسسه ممثله و

 عميد أ. دويكات، د.عماد نجيب، د.روز ، دويكات حمدان،د.حاتم د.ايوب شمعه، ابو احمد ،د. شرخ ابو د.احمد 

 عوني د.ماهر جيش، ابو د.ماجد  سعد، د.فؤاد نجمه، ابو د.فوزي برغوثي، د.فلورا جذور(، مؤسسه )منسق طنوس

 صباح. د.وفاء شرف، نرميند. المستمر(، الطبي التعليم لجنه شحرور)منسق

 



 حيث و االمريكية القلب جمعية قبل من التدريب لهذا المعتمدة الشهادات وزعت الحلقة نهاية وفي

 النشاط لهذا المعتمده العلميه الساعات على تحتوي الجمعيه باسم الحقا اخرى شهادات توزيع سيتم

 لنا. االمريكيه القلب جمعيه من ارسالها يتم ان بعد

 مقعد 82 هناك ان المفروض من كان و االطفال تخصص في ومقيم اخصائي 84 الحلقة هذه حضر  

 االراده. عن خارجه السباب الحضور من المشاركين من اثنين يتمكنا لم لكن

 بالتقرير. مرفقه جماعيه صورة مغ الحلقه عن مصغر تقرير بنشر القدس صحيفة قامت و هذا

 
 

 ميالة ابو الرزاق عبد د.

 فلسطين - االطفال اطباء جمعية / المستمر الطبي للتعليم المناهج لجنة مسؤول

 

  التقرير كتب

 فلسطين. - االطفال اطباء جمعيه المستمر/ الطبي التعليم لجنة منسق شحرور/ عوني د.ماهر

 

 

 


