
اإلنسانيت واالحتراف خالل حفل تخّرج تقدير في ُيقّدم جائزة  برناهج سلين الحص لألخالقياث األحيائيت واالحتراف

 األطّباء الوقيوين

فً كّهٍخ انطت فً اندبيعخ  األزٍبئٍخ ٔاالززشافثشَبيح سهٍى انسص نألخاللٍبد نهسُخ انثبٍَخ عهى انزٕانً، لّذو 

ْزا انجشَبيح نطجٍٍت ٔنطجٍٍت ِلجم األيشٌكٍخ فً ثٍشٔد ٔانًشكض انطّجً خبئضح اإلَسبٍَخ ٔاالززشاف انًخّصصخ يٍ 

فً َزشو   Assembly Hallفً لبعخ انـ  3300أٌبس،  03يمٍى ٔرنك خالل زفم رخّشج األطّجبء انًمًٍٍٍ ٌٕو 

 .يشٌكٍخ فً ثٍشٔداندبيعخ األ

 

رششٍسبد أفشاد انٍٓئخ انزعهًٍٍخ ٔرذأل ندُخ اإلَسبٍَخ ٔاالززشاف ٔرصٌٕذ أعضبئٓب، ُيُسذ خبئضح اسزُبدًا إنى 

شعش ثبنسعبدح " ثأَّ  شمٍش. د ٔلذ صّشذ. اإلَسبٍَخ ٔاالززشاف نهذكزٕس يسًٕد شمٍش فً دائشح انطت انذاخهً

 فً انطتٔأضبف أَّ يُز كبٌ طبنجًب ". انزمذٌش ْزِ خبئضحنعًٍذ يسًذ صبٌغ  ثزششٍسّ نٍُم ٔانزٕاضع عُذيب أعَهًّ ا

ٍُ ثأٌ  ًْ رٕفٍش أفضم انخذيبد انصّسٍخ ندًٍع انًشضى فً  نًُٓخ انطتأعظى سسبنخ " فً خبيعخ يذسٌذ، كبٌ ٌؤي

ٍٕ  نزششٌعيُبصشًا ُبٌ، كبٌ دٔيًب بثخ األطجبء فً نجٔخالل رّٕنٍّ يُصت سئٍس َم".  ّٔدي ٌسبفظ عهى كشايزٓى خ

 . لبٌَٕ زمٕق انًشضى ٔرطجٍك انًٕافمخ انًسزٍُشح فً يدبل انشعبٌخ انصسٍخ

 

أّكذد .  عهٍٓب انذكزٕسح سَب لسطّ فً دائشح انطت انذاخهً دأيب خبئضح اإلَسبٍَخ ٔاالززشاف نهطجٍت انًمٍى فمذ زبص

رخصٍصٓب ثٓزِ اندبئضح انزمذٌشٌخ "  ّ يع رنك فئٌلبئهًخ أَ "ًْ سسبنخ كم طجٍت،سسبنخ اإلَسبٍَخ "أٌ لسطّ عهى . د

زصٕنٓب عهى اندبئضح ٌدعهٓب يسؤٔنخ أيبو يدزًٍع أكجش " ٔأضبفذ أٌ ". ْٕ ششٌف كجٌٍش نٓب ٔردشثخ فً انزٕاضع

 ". ال رخزنّ كً  سزعًُم ثشغٍف ٔرسعى خبْذح ثسٍث

 

ًَ، ًْٔ األٔنى يٍ َٕعٓب فً ُخِصصذ ْزِ اندبئضح انًشيٕلخ ششفًب ٔفخشًا عهى يٍضاد  انعبنى انعشثً، نزضف

كًب أَٓب ُرًُر نهطجٍت ٔانطجٍت انًمٍى انزي ٌُدّسذ اندٕاَت  .ٔانزفبًَ غٍش األَبًَ فً سجٍم االيزٍبصانشعبٌخ انشزًٍخ 

ٍٕ اسزثُبئً، يٍضاد انًٓبسحٔانزي ًٌزهك،االززشافٍخ ٔاإلَسبٍَخ فً يُٓخ انطت  ٔانعطف، ٔانطٍجخ،  ،عهى َس

 .انًشضى ٔانضيالء ٔانًٕظفٍٍ ٔانطاّلة رانًسؤٔنٍخ ٔاالْزًبو  ثخٍش ٔصبنٔ

ًِرزدّهى ٔ دائى انزفكٍش ثزطٌٕش راِرّ، لذٔح ثبسصحٌكٌٕ يزهّمً ْزِ اندبئضح انزمذٌشٌخ كًب   ٍُٓخ انعبنٍخ فً كّمانُضاْخ ٔان

 .أعًبنّ


