
 الس يد مدير عام دائرة حصة دايىل احملرتم

 الس يد معيد لكية العلوم احملرتم

 الس يدات والسادة احلضور ، لك ابمسه ولقبه

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 .الاوىل خلرجيي لكيات الصيدةل والعلوم نه ملن دواعي رسوري أ ن أ شارك اليوم يف مرامس حفل ختام دورة اخملتربات التأ هيليةا

وتطوير العاملني  ،مبا يضمن الارتقاء مبس توى خمترباتنا الطبية احلكومية و الاهلية ،اليت هتدف اىل أ عداد كوادر خمتربية كفوءة و

 .مبا يتناسب مع املعايري القياس ية املعمتدة عامليا لضامن تقدمي افضل اخلدمات و ،فهيا

الاستامثر يف الإنسان ولكنا يعمل أ ن الاستامثر يف الإنسان ل بد هل كر أ ن هذه ادلورة تأ يت مضنا يف س ياق واجلدير ابذل

منا  ،من بنية حتتية تستند عىل املهنج العلمي يف ش ىت اجملالت، حيث أ ن العامل املتقدم اليوم مل يعد يعمتد عىل الربامج املرجتةل واإ

مؤهةل، ذلكل اكن هناك الزتام عام من أ عىل ينفذ خططه وبراجمه وفقًا لسرتاتيجيات مدروسة عرب موارد برشية  مييض و

كامل هذه اخلطوة هو دلةل عىل العزمية والإرصار عىل مواصةل املشوار ل  ....املس توايت بتطوير ال فراد. واحتفالنا اليوم ابإ

 ل ن معلية التعمل يه معلية مس مترة ل هناية لها ....اس تكامهل،

 ال خوة و ال خوات الكرام 

ل أ ن يكرموان جامعة دايىل تدريس يات و من تدريس يي ثةل من ال فاضل التأ هيليةادلورة  لقد شاركنا يف جبميل  اذلين أ بوا اإ

... طيب. صداها حىت اللحظة قد اكنت ادلورة بقيادتمك انحجة.....أ نمت رموٌز وجنومٌ رائعني حقاً فنقول هلم عطاهئم وجزيل هجدمه... 

 الرائع يف اإجناح لإسهاممك فردًا فردًا فشكرا جزيال لمك .....يشكر الناس يشكر هللاومن ..ل... أ فضونثق بأ ّن القادم معمك 

وابلطبع خلف الكواليس هناكل الكثري من فريق العمل ممن يس تحقون الشكر والتقدير فلهم منا خالص الشكر  .....ادلورة

 .متنانوالا

 ال خوة وال خوات املتدربني

ل هنا .....وأ رجو ان نس تفيد مجيعنا من املعارف اليت تلقيناها يف هذه ادلورة  ....رحلتمك املهنية،أ متىن لمك لك توفيق وجناح يف 

وقد متثل نقطة حتول يف الطريقة اليت نفكر هبا. والوس يةل اليت  .....متثل أ فاكرًا وجتارب مثينة للغاية، ميكهنا أ ن ترثي حياتنا املهنية

منا جيب علينا  .....هذه ادلورة، عند انهتاءن عىل دراية اتمة بأ ن التدريب ل يتوقف وأ ن نكو ......نطبق هبا تكل ال فاكر، واإ

 مواصةل معلية التعمل وتطبيق ما تعلمناه معليًا.

، يف جامعة دايىل لتعاون القامئ بني دائرة حصة دايىل ولكيات الطب و العلوماب اش يد ويطيب يل يف هذا الصدد أ ن

ميااًن بأ مهية تفعيل أ لية التعاون بني مؤسسات ادلوةل اذلي يندرج يف اطار دلوره يف توفري اكفة أ وجه  ادلمع واخلربة الفنية الالزمة اإ

 .اكامل هذه ادلورة بنجاح احدى مثاره عتربواذلي ي و حسن الإدارة  هذا الربانمج قامئني عىلخالص التقدير لل، الربانمج احلكويم

مفعمًة  ....ل منكل لمك سوى ادلعاء فهو أ قوى حبال الوصال... عىس هللا أ ن جيعل حياة امجليع مغمورًة ابلنجاح ......ويف اخلتام

 مليئة ابلفرح والسعادة. ....عامرة ابخلري ...ابلإجنازات

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ...…وهللا ويل التوفيق وهو املس تعان  


