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الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

ــر  ــة غي ــة، تنموي ــة طبي ــانية، إغاثي ــة إنس ــي منظم : ه

ــة وال  ــة السياس ــا باألنظم ــاط له ــة؛ ال ارتب ــة، وطني ربحي

أعمالهــا  جميــع  تقــدم  اآليديولوجيــات.  وال  األحــزاب، 

اإلنســانية اإلغاثيــة للجميــع دون اعتبار للعــرق أو الجنس 

ــة.  ــب أو اللغ ــة أو المذه ــن أو الطائف ــون أو الدي أو الل

ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــهرية إل ــرة الش ــدف النش ته

اإلنجــازات و المشــاريع التــي ترعاهــا الرابطــة مــع تقديم 

ــل  ــم العم ــن حج ــة ع ــي الرابط ــة لمتابع ــرة واضح فك

فــي هذه المشــاريع عبــر اإلحصائيــات المتنوعــة، إضافة 

إلــى تغطيــة األحــداث والفعاليــات التــي شــاركت فيهــا 

الرابطــة مــع تقاريــر مفصلة عن نشــاطات قســم التدريب 

و التعليــم و الــدورات التــي يقيمهــا مــع ذكــر نبــذة عــن 

عــدد األجهــزة الطبيــة التــي قــام المكتــب الهندســي 

بإصالحهــا أو صيانتهــا .  
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