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  بيروت عن إنشاء منحة   الجامعة األميرآية في أعلنت 

وذلك خالل مأدبة    غالديس مورو لدراسة التمريض، 
نائب رئيس    عشاء أقامها الدآتور محمد الصايغ،

للشؤون الطبية وعميد بيروت    الجامعة األميرآية في
استقبال وفد زائر من    في   آلية الطب والمرآز الطبي،

غالديس    وتحمل المنحة إسم  . مجلس أمناء الجامعة
تشغل منصب مساعدة مدير مستشفى    مورو التي

بيروت    الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبي
نحة والم    . 1995   لخدمات رعاية المرضى منذ العام

الجامعة    في   يقدمها المرآز الطبي   منحة آاملة   هي
  للتمريض وستغطي   آلية رفيق الحريري   ألفضل طالب أو طالبة تمريض في   بيروت سنويًا   األميرآية في

   . مصاريفه الدراسية حتى التخرج 
  لوصول بمهنة التمريض فيغالديس مورو نفسها ل   سنة آّرست 32    على مدى : " وقال الدآتور الصايغ

وليس هناك من طريقة    يبلغها أحد من قبل،   بيروت إلى مستويات لم   الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبي 
سوى الحفاظ على االلتزام بمهنة    2010   آانون األول   31   في    أفضل لتكريمها قبل أن تتنحى من عملها

على الرغم من أنه سيكون من الصعب العثور على  : " وأضاف".  خالل هذه المنحة من   والتمّيز،   التمريض،
لشغل منصب مدير    حاليًا   لكن البحث جاٍر   يتمتع بشغفها والتزامها ومؤهالتها،   غالديس مورو   شخص مثل

   ". خدمات التمريض
نحن سعداء ألن إدارة المرآز  : " هاير دسع   للتمريض الدآتورة هدى أبي   آلية رفيق الحريري   وقالت مديرة

.  غالديس مورو   قدمتها زميلتنا   للخدمات المتفانية التي   الجامعة أنشأت هذه المنحة الدراسية تقديرًا   في   الطبي
   ". يتنافسون للحصول على هذه المنحة المرموقة   إننا نتطلع إلى وجود عدد آبير من طالب التمريض 

حصلت على شهادتها الجامعية للتمريض من الجامعة    األميرآية المولد،   غالديس مورو،   أن رالجدير بالذآ
  عاما،15دامت     بعد عام واحد من اندالع الحرب اللبنانية التي 1976   العام   بيروت في   األميرآية في

  بيروت في   الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبي   واختّطت لنفسها مسيرة مهنية رائعة خالل عملها في 
واختيرت من بين الصفوف لترأس الممرضات وخدمات التمريض    ظل ظروف الحرب الصعبة والخطيرة، 

بعد حصولها على شهادة الماجستير  (1982   بيروت منذ العام   الجامعة األميرآية في   في   المرآز الطبي   في
عن تجربتها آممرضة خالل الحرب اللبنانية    وقد وضعت مورو آتابًا  ). التمريض من جامعة بنسلفانيا   في

مديرة برنامج التدريب على    1993   العام   وقد عّينت في ".  ممرضة أميرآية وسط الفوضى "  بعنوان
  تها فيوقد تلقت مورو العديد من التقديرات على انجازا  . بيروت   الجامعة االميرآية في   في   التمريض العملي

  .   مجال التمريض 
لبنان بعد حصول    لتعزيز ممارسة مهنة التمريض في   وهذا العام نالت جائزة وزارة الصحة للعام الجاري 

وهذه الشهادة ُتمنح  .  )MAGNET(   شهادة برنامج ماغنت   على   المرآز الطبي   قسم خدمات التمريض في
  ويمنح البرنامج شهادته .  من الكفاءة التمريضية   لدرجة عالية جدًاتبرهن امتالآها    فقط للمستشفيات التي

بيئة تشّجع الممارسات    العناية بالمرضى وتشجيع العناية الصحية الممتازة في   في   لالمتياز التمريضي "
الجامعة    في   والمرآز الطبي ".  التمريضية االحترافية وتوفر آلية تنشر أفضل ممارسات الخدمات التمريضية

الشرق األوسط والثالثة خارج الواليات المتحدة    بيروت هو المؤسسة االستشفائية األولى في   األميرآية في
العتماد    التمريض من المرآز األميرآي   تنويه البسالة في   وقد نالت مورو أيضًا   هذا  . تنال هذه الشهادة   التي

  ، ) 2005 (  الواليات المتحدة االميرآية   في   لفخرية من جامعة مولنبرغوالدآتوراه ا   ، ) 2007 (  التمريض



وجائزة القيادة للخريجين    ، ) 2003 (  مناصب تنفيذية   وجائزة االبتكار من الجمعية االميرآية للممرضين في 
  ، ) 1994 (  حة اللبنانيةمن وزارة الص   ووسام االستحقاق الفضي   ، ) 2001 (  بنسلفينيا   من آلية التمريض في

  ). أيضًا   1994 (  وجائزة الدول العربية من وزارة الصحة اللبنانية 


