PAMA education fund
Palestinian medical student's feedback regrading the scholarship impact
on their lives.
When they say THANK YOU, they mean you who is reading this
document and all donors.

 حيث أنها أعادت لي األمل وفتحت لي أبوابا ً كنت أحسبها مغلقة،أود بأن أتقدم بجزيل الشكر لألطراف التي قدمت لي هذه المنحة
خففت هذه المنحة من العبء المادي.  فلم أكن ألستطيع استكمال مسيرتي التعليمية دون الحصول على هذه المساعدة المالية،لألبد
 فهذه المنحة ساعدتني.الواقع على كاهل أسرتي و الذي يقف عائقا ً في منتصف طريقي نحو تحقيق حلمي و اكمال مسيرتي التعليمية
.في اكمال دراستي و انعكست إيجابيا على دراستي و على حياة عائلتي
 شكرا ً لكم ألنكم األمل.أقدم لكم فائق الشكر واالحترام وإلى جميع من يدعم وينير درب األمل للطالب الذين يحتاجون ذلك الدعم
.في حياتنا
I’d like to thank the donors who secured this scholarship to me. It instilled hope back into my life,
and opened doors that I though it has closed. I could have kept going in the medical school without
this scholarship. It relieved the economical hardship on my family which is a barrier on the way to
my dreams. This scholarship helped me keep going and had a positive impact on my academic
career and my family day to day life. I sincerely thank you and all the donors who help students in
need, you enlighten our lives and instill hope with this help. Thank you for being the hope in our
lives.

اكتب لحضرتكم معبرا عن خالص شكري وامتناني لهذه المنحة السخية المقدمة من جمعية باما التي جعلتني اشعر بالسعادة عندما
اختارتني من ضمن مرشحينها وكلي تقديرا لهذا الدعم والعطاء الذي انا بامس الحاجة اليه نظرا لظروف العائلة المادية واالجتماعية
الصعبة وكان لمساعدتهم االثر الكبير في تغطية جزء من الديون المتراكمة مما جعلني اقوم بالتركيز اكثر في امور الدراسة حيث
ان هذه الضائقة شكلت عائقا لمسيرتي التعليمية واعدكم انني ساعمل جاهدا لدعم او مساعدة اي طالب محتاج في المستقبل سواء
اكاديميا او ماديا ولو انني اوتيت كل بالغة وافنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول اال مقصرا ومعترفا بالعجز عن
واجب الشكر لكم ودمتم وهللا يحفظكم ويرعاكم...

I write to sincerely thank you for this scholarship, it made me happy to be among those who were
selected as a beneficiary. I needed this scholarship desperately given the economical hardship if my
family. Your scholarship covered a good portion of the university tuitions and enabled me to focus
more on my study. The financial hardship was a barrier in my journey to be ad doctor. I promise you
I’ll work hard to help others in the future. I can’t express my thanks enough to you, God bless you
all.

 أنا حقا أقدر دعمكم للطلبة. كما أود أن أشكركم على مساهمتكم الكريمة،أود أن أعلمكم بأنني قد استلمت منحتكم الدراسية
. ويشرفني جدا أن أكون المستفيد من هذه الجائزة،المحتاجين
. فمنحتكم ساعدتني على االقتراب من هدفي، أصبحت أكثر قدرة على التركيز في دراستي،بحصولي على هذه المنحة
 بأن أكون قادر على مساعدة الطالب اآلخرين لتحقيق هدفهم، وآمل يوما ما،وأتمنى منكم االستمرار بدعمكم للطلبة الكمال دراستهم
" . تماما كما ساعدتموني
I’d like to inform you that I’ve received your scholarship. I’d like also to thank you for your generous
help. I really appreciate your help to students in need and I’m honored to be one of the
beneficiaries. Because of your support, I’m more able to focus on my study, you made me closer to
my goal. I wish you will continue this support, and I hope that one day I’ll be able to help other
students achieve their as you helped achieve mine.

في بداية األمر حابة أقدم جزيل شكري و امتناني لكم على هذا البرنامج لتقديم المنح و المساعدات لطالب الطب ،فعال كان فكرة
رائعة منكم لمساعدتنا نحن طالب و طالبات الطب البشري ،باألخص الطالبات،باألخص انه المنح لكل التخصصات ما عدا الطب
البشري عكس حقيقة ان تخصص الطب هو من يهلك األهل من أقساط و كتب و مواصالت و مستلزمات طبية غير انه األطول من
ناحية عدد سنوات الدراسة،عن نفسي اقول شكرا فعال خففتم جزء ال بأس به عن كاهل اهلي  ،،بصراحة أهلي فرحوا أكثر مني ألن
في فترة من الزمن ظنوا انهم لن يستطيعوا يساعدوني أكمل مشواري في كلية الطب لكن بعد خبر اني حصلت على منحتكم تجدد
االمل داخلهم ،،يعني منحتكم مع القروض الجامعية تقريبا غطت جزء ال بأس به من القسط  ،،فعال أسعدتنا انا و أهلي  ،،بتمنى انكم
تستمروا في هذا البرنامج ،،وأتمنى أن أكون من المستفيدات من هذا البرنامج  ،،بصراحة أحتاج مساعدتكم و بالنظر الى حالة أهلي
االقتصادية قد اكون من اكثر الطالب حاجة ،علما أن مشواري في الطب يعتبر في بدايته وأحتاج دعمكم ،وعلما انكم أول من مد يد
المساعدة لي ،أقدر لكم مساعدتكم  ،أتمنى أن أتصدر قائمة مساعداتكم القادمة وأتمنى ان اكون عند حسن ظنكم بي،اخيرا اريد ان
اقول يوما ما سأكون طبيبة تساعد الناس و سيكون لكم الفضل بعد هللا في ذلك
شكرا و جزاكم هللا كل الخير
Thank you for this scholarship project for medical students. It is a great idea to help medical
students, especially females, especially that medical student's tuitions are the highest and years of
study are the longest. This scholarship instilled hope into our life, I needed your scholarship the
most, given the economical hardship of my family and given that I have several years to come in the
medical school. I’ll be at your expectations, and one day I’ll be a physician who helps others and the
credit will be yours after God.

أسعدني كثيرا خبر حصولي على المنحة النها سوف, أود أن أشكركم على اختياري للحصول على المنحة المقدمة من قبلكم
 أتمنى أن يستمر, شكرا لعطائكم وثقتكم,تساعدني في اكمال دراستي في كلية الطب والتخفيف من العبء الملقى على كاهل عائلتي
دعمكم للطلبة المحتاجين لتشجيعهم على تحقيق أهدافهم
I’d like to thank you for choosing me for this scholarship. I was pleased to have your scholarship
because it will help me continue studying medicine and relieve the financial burden on my family.
Thank you for your generosity, I wish you continue your support for the students in need, and help
them reach their endeavors.

 طبعا هو مهموم في المبلغ اللي، حكيتله حاليا الدفع شغال،  اجى عندي ابوي بحكيلي متى القسط، حاليا هو موعد دفع االقساط
،  بس طبعا حكيتله دبرت منحة لجزء من القسط كثير ارتاح وريحوا اكيد هالمبلغ،حيدفعه وما كان بعرف انه عندي منحة
كل الشكر والتقدير
Now is the time to pay the tuitions, Dad came to me and asked when do we have to pay your fees. I
told him it is the time, he was so burdened but unaware of your scholarship. When I told him about
PAMA scholarship was immediately relieved and very thankful. Thank you a lot.

أود أن أشكركم على مساعدتكم لي في القسط الجامعي ,ولوال هذه المساعدة لما استطعنا التسجيل في الفصل الماضي
فقد كانت هذه المنحة الدراسية بمثابة هدية وهبة من هللا سهلت علينا الكثير من المصاعب التي واجهناها في الفصول السابقة في تأمين القسط
الجامعي ,لعدم مقدرتنا على تسديد باقي الدفعات لضعف االمكانية المادية حيث تتكرر علينا هذه الصعوبات في كل فصل ,اشكركم من كل قلبي
على عطائكم واتمنى من كل قلبي ان يستمر دعمكم و مساعدتكم لي وألختي حتى نكمل مسيرتنا التعليمية ,واتمنى من هللا عزوجل أن يمنحكم
المزيد من النجاح والتقدم والقدرة على العطاء وجعلها هللا في ميزان حسناتكم
I’d like to thank you for help me cover the costs of my university fees. Without such help I wont be able to
register for this semester. This scholarship was a gift from God, at times when financial hardships is big an
recurring. I thank you a lot for you generosity, and I wish this will be an ongoing support so we can finish our
educational journey. God bless you all.

• أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمؤسسة االمريكية الطبية  PAMAعلى تقديمها مساعدة مالية لي  ،وكان لهذه المساعدة كبير األثر
ال سيما بالتحاق أخ جديد لي في الجامعة ،...وان رسوم الجامعة االسالمية مرتفعة نسبيا ،...واتمنى منهم ان يستمروا في دعمي
ودعم ومساعدة الطالب وخاصة المحتاجين منهم .

I’d like to thank PAMA for this scholarship. It had huge impact on our family and enabled my brother
register his first course at the university. The cost of tuitions is high and I wish you’ll continue
helping me and other students in need.

• منحة مؤسسة  PAMAالتي تُساهم في تح ُّمل جزء من العبء المالي الملقى على عاتق الطالب و عاتق ذويه  ،نشكر لكم هذه
شكل داعما ً للطالب و نتمنى من حضرتكم االستمرار في دعمنا حتى إكمال دراستنا  ،و نتمنى أن تتم
المساهمة المالية التي ت ُ ِّ
مضاعفة هذه المساهمة لتحمل عبء أكبر إذ أن قيمة الرسوم الدراسية للساعة الدراسية الواحدة حوالي  120دينار أردني أي
حوالي  5000دينار أردني سنويَّا ً و قيمة المساهمة األولى حوالي  706دينار أردني أي أقل من ُخ ْمس الرسوم السنوية.
PAMA scholarship helped relieve the financial hardship of the students and their families. I’d like to
thank you for this help, I wish you continue your support to enable us finish our study. I also wish
you double the size of this scholarship which only covers only 15% of the total tuitions.

 لما تقدمه من جهد لمساعدة أبناء شعبنا وخصوصا الطلبة ان المنحةPAMA • في البداية احب ان أتقدم بالشكر الى مؤسسة
المقدمة من طرفكم قد ساهمت في تخفيف العبئ المالي الملقى على عاتق والدي وقد ساهمت في عملية استكمال دراستي في ظل
الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني الراسخ تحت األحتالل الصهيوني وتحت الحصار الظالم واتمني ان
تستمروا على هذا المنوال وان تستطيعوا مساعدة اكبر شريحة ممكنة من الطلبة وكلمة الشكر التستوفيكم حقكم
In the beginning I’d like to thank PAMA for what it does to help our Palestinian people, especially
the medical students in need. This scholarship helped relieve the financial hardship of my family. It
also helped me continue my education, despite the difficult economical situation our people are
going through under the occupation. I hope you will continue this scholarship and help a biggest
sector of students you can.

