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  في فندق النك))رز2015 يناير 23 و 22تم عقد الحلقة يومي الخميس والجمعة الموافق 
 وكالتالي: 18 وكان عدد المشاركين بواقع سبع ساعات معتمدهسويتس- رام الله، و

1.(جمعيه اطباء الطفال) اخصائي اطفال و حديثي الولده 
2.اخصائيين اطفال من مؤسسه اغاثه اطفال فلسطين 
10.(مشاركين) اخصائي اطفال 
2.أطباء اطفال مقيمين 
2.ممثلي مؤسسه جذور المجتمعيه 
1.منسق التعليم الطبي المستمر 

  
كانت هذه هي الحلقه هي الث))الثه عل))ى الت))والي م))ن حلق))ات التعلي))م الط))بي
المستمر و التي هي استكمال للمسيره التي بدأناها جميعا بجهودكم و همتكم

.

هذه المره تن))اولت انع))اش الموالي))د الج))دد، و ه))ذه الم))ره بحض))ور اخص))ائين
الطف))ال و ح))ديثي ال))ولده: د.زين))ه قبلوي و د. من))ى ح))انوني كلهم))ا م))ن
مؤسسه اغاثه اطف))ال فلس))طين و د.مطي))ع اب))و ع))واد كمنش))طين للحلق))ه. و

بحضور السيده دينا ناصر ممثله عن مؤسسه جذور للتنميه المجتمعيه.
 

و كما تعودنا من قب))ل ف))إن ه))ذه الحلق))ه كس))ابقاتها ه))ي ب))دعم اساس))ي م))ن
مجموغه التصالت الفلسطينيه مشكوره.  
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 Introduction to NRP

 Video Instrument check and initial steps.

 Skill stations

 Video airway and positive pressure ventilation

 Skill stations.



 Video chest compression and ETT insertion and umbilical catheterization

 Skill stations

 Special considerations, premature babies and ethical considerations.

 Video skills station and debriefing

 Scenarios putting it all together 

 Feedback and debriefing 

 Magacode.

 Written and practical exam.

ك))انت الحلق))ات مبني))ه عل))ى التفاع))ل والنق))اش و الت))دريب العمل))ي المبن))ي عل))ى اخ))ر
المستجدات العلميه و التوصيات العلميه من جمعيه القلب المريكيه.

كانت التدريبات مكثفه جدا  و لساعات طويله و اثبت جميع الحاض))رين الج))ديه و التق))ان و
%.100التعاون، و قد تم تقديم المتحان النظري و العملي و بنجاح نسبته 

بالتاكيد هن))اك بع))ض الص))عوبات ال))تي واجه))ت المت))دربين و لك))ن التص))ميم عل))ى التعل))م و
التعاون كانا مفتاح النجاح في هذه الحلقه.

AAP (Americanالشيء الذي مي))ز ه)ذه ال))دوره ه))و امك))انيه الحص))ول عل)ى ش))هاده م))ن 
Academy of Pediatricsالجمعيه المريكيه للطفال و هذا عباره عن استثناء تم الحصول ،(

عليه من خلل تعاون مؤسسه جذور مع مؤسسه اغ))اثه اطف))ال فلس))طين و جمعي))ه اطب))اء
الطفال الفلسطينيه. 

د. عبدالرزاق اب))و مي))اله ، د. خال))د علي))ان ، د. نج))وىو اليوم التالي قام ك))ل م))ن 
ارشيد ، د. سمير خليل ، د.حاتم خماش ، و هم اعضاء لجنه التعليم المس))تمر
بحضور اختتام ال))دوره، مؤك))دين عل))ى اهمي))ه الس))تمراريه باق))امه مث))ل ه))ذه

الحلقات. 

و كانت توصيات الحاضرين في جلسه التقييم ما يلي:

.الستمرار في  برنامج التعليم الطبي المستمر
ان يكون العدد مح))دود لك)ي يتي))ح الفرص))ه و ال)وقت الك))افيين للت)دريب العمل)ي و

النقاش المتبادل.
ضروره توزيع الماده العلميه قب))ل ال))دوره ب))وقت ك))افي للس))تعداد لل))دوره بش))كل

افضل.
 جمعية مجموعة التصالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية.شكر 

الحضور: د.عبد الرزاق ابو مياله (رئيس لجن))ه التعلي))م الط))بي المس))تمر)، د.ح))اتم خم))اش
(اخصائي الطفال و حديثي الولده)،  د.خالد عليان (عضو لجنه التعليم المستمر)، الس))يده
دينا ناصر ( ممثله مؤسسه جذور)،د.زينه قبلوي (اخصائيه الطف))ال و ح))ديثي ال))ولده م))ن



مؤسسه اغاثه اطفال فلسطين)،  د.س))امر عب))د ال))رازق (عض))و لجن))ه التعلي))م المس))تمر و
مشارك)، د.مطيع ابو عواد(اخصائي الطفال و حديثي الولده و محاض))ر منش))ط)، د. من))ى
حانوني (اخصائيه الطفال و حديثي الولده من مؤسسه اغاثه اطفال فلس))طين)، د.نج))وى

ارشيد (عضو لجنه التعليم المستمر). 
د.احمد حمدان، د,ابراهيم شماسنه)،  د.ايوب حمدان، د.جميل))ه بسيسو،د.عيش)))ى علون))ه،
د.سميه صلح، أ.فاتن طنوس (منسقه مؤسس))ه ج))ذور)،  د. ل))ؤي الحطي))ب،  د.ماج))د اب))و
جيش، د.ماهر عوني شحرور(منس))ق لجن))ه التعلي))م الط))بي المس))تمر و مش))ارك)، د.من))ى

شرف، د.ميساء علونه، د.نجوان ابو غربيه،  

د. عبد الرزاق ابو ميالة
مسؤول لجنة المناهج للتعليم الطبي المستمر / جمعية اطباء الطفال - فلسطين

ررر ررررررر 
د.ماهر عوني ش))حرور/ منس))ق لجن))ة التعلي)م الط))بي المس))تمر/ جمعي))ه اطب))اء الطف)ال -

فلسطين.


