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  للشخصيات العربية العالمية" آرابيان بزنس"  الدآتور محمد حسن الصايغ على قائمة  
 

ون الطبية وعميد آلية الرئيس للشؤ المرموقة الدآتور محمد الصايغ، نائب" آرابيان بزنس"اختارت مجلة 
 على الئحة أآثر األشخاص 17األميرآية في بيروت، في المرتبة  في الجامعة 

الدآتور  آما اختير. على الئحة األشخاص األآثرنفوذًا، في العالم العربي 416تأثيرًا في األبحاث وفي المرتبة 
محرك غوغل للبحث  لى إحصائياتاألشخاص األشهر في المنطقة، بناء ع  على الئحة175  الصايغ للمرتبة
 .على االنترنت

 
إحدى أوسع مجالت المنطقة انتشارًا، وتورد سنويًا قوائم بأآثر الشخصيات " آرابيان بزنس"وُتعتبر مجلة 
 .العديد من الشخصيات العربية المؤّثرة في آل المجاالت وتضم قائمتها. العربية نفوذًا

 
آبار إداريينا قد نال هذا االعتبار  من المبهج أن نرى أن أحد: "معةوقال الدآتور بيتر دورمان، رئيس الجا
   إن عطاءات الدآتور الصايغ في سبيل تقّدم آلية الطب،. العالم آأحد أهم خمسمئة شخصية عربية في

وريادته للمرآز الطبي في الجامعة، ساهمت آلها بشكل مفصلي في تقّدم الجامعة أشواطًا في مجاالت التعليم 
 ".طب واألبحاث في المنطقةوال
 

  "آرابيان بزنس"يسّرني جدًا أن ُأختار على قائمة مجلة : "أما الدآتور الصايغ الذي فوجىء باألمر، فقال
الجامعة، وأنا أفتخر بكوني  إن هذا التكريم يشّرفني ويشّرف. األآثر نفوذًا في العالم للخمسمئة شخصية عربية

    التي تنّفذ مجهودًا تغييريًا لترسيخ مكانة الجامعة األميرآية في يدةعضوًا في القيادة الجامعية الجد
 ".بيروت آالمؤسسة التعليمية الرائدة في العالم العربي

 
هارفارد، و آما أنه مدير مرآز عائلة  والدآتور الصايغ هو حاليًا أستاذ زائر للطب وطب األطفال في جامعة

العام   وفي. غهام اند ومنز وفي مستشفى األطفال في بوسطنشوستر ألبحاث زرع األعضاء في مستشفى بر
في زراعة األعضاء في آلية الطب في  ، عّين الدآتور الصايغ لكرسي وارن غروب وجون ميريل2005

 .جامعة هارفارد
 

جيا المناعة في زرع بيولو والدآتور الصايغ هو رائد عالمي في زرع األعضاء وطب الكلى وأبحاث
آما ُنشر له أآثر من مئتي مقال باإلضافة إلى عدد . وقد حقق إنجازات َمعَلمّية في مجال اختصاصه. األعضاء



آما أنه ساهم في تحريرعدة آتب في مجال طب الكلى . من المراجعات واالفتتاحيات وفصول في الكتب آبير
 .وجوائز عديدة وتكريمات وهو حائز على تنويهات. وزراعة األعضاء

 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة  . طالب وطالبة 7000ن أآثر من أعضاء وجسمًا طالبيًا م 600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
  
   

    صال بمكتب اإلعالم في المرآز الطبي، يرجى االتللمزيد من المعلومات
        4732أو   4722    مقّسم  350000-01للجامعة األميرآية في بيروت على الرقم 

  
  ، 214004-03آما يمكن االتصال برنا علي، مديرة العالقات العامة في المرآز الطبي، على الرقم 

  912123-03   أو بالمساعدة البحثية سابين جيزي على الرقم
 

   praubmc@aub.edu.lb: البريد االلكتروني
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