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 معهد الصّحة العالميّة في الجامعة األميركية في بيروت

 يطلق برنامج سفير الصحة العالميّة
 

، برنامج سفير الصّحة  (AUB) في الجامعة األميركيّة في بيروت (GHI) أطلق معهد الصّحة العالميّة

أحد تحدّيات الصّحة العالميّة، وتبنّيها بالشراكة مع أشخاص ، بهدف عرض مواضيع تشّكل 2021العالميّة 

 .مؤثّرين في المجتمع، على مدار العام

 

يتمحور حول مرض السرطان، إذ في العقود القادمة من المتوقع  2021الفصل األول من البرنامج لعام 

مع أعلى زيادة عالمية  ٪ في عبء السرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،60حدوث زيادة بنسبة 

 .نسبية في المنطقة العربية

 

لذلك، اختار معهد الصّحة العالميّة تسليط الضوء على مرض السرطان لما يشكل من تحدي لكثير من البلدان، 

خاصة في المنطقة العربية. ويهدف برنامج سفير الصّحة العالميّة من خالل سلسلة نشاطات توعوية، خاصة 

ل االجتماعي، الى زيادة الوعي عن طرق الوقاية والتعامل مع أمراض سرطانية مختلفة على مواقع التواص

 .خالل مدة البرنامج، وذلك في تواريخ أساسية حول هذا المرض

 

وقد تشّرف معهد الصّحة العالميّة في الجامعة األميركيّة في بيروت بمشاركة اإلعالمي ريكاردو كرم، كأّول 

في اليوم  2021مرض السرطان. وتّم إطالق الحلقة األولى من برنامج الصّحة العالميّة سفير للصّحة العالميّة ل

، إذ تّم نشر وقائع وإحصاءات وتأمالت شخصيّة لإلعالمي 2021فبراير  15العالمي لسرطان األطفال في 

زيادة ريكاردو كرم حول هذا الموضوع، على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالمعهد، وذلك من أجل 

 .الوعي حول سرطان األطفال وسبل التعامل معه

 

وقال المدير المؤّسس لمعهد الصّحة العالميّة الدكتور شادي صالح، "نحن سعيدون في معهد الصّحة العالميّة 

، خاصة 2021في الجامعة األميركيّة في بيروت بإطالق برنامج سفير الصّحة العالميّة في نسخته االولى لعام 

إلعالمي ريكاردو كرم كأّول سفير للصّحة العالميّة لمرض السرطان. ونحن نأمل أن يكون لهذا بمشاركة ا

 ".البرنامج تأثير إيجابي في مجتمعاتنا



وشكر اإلعالمي ريكاردو كرم معهد الصّحة العالميّة والجامعة األميركيّة في بيروت ألخذ المبادرة وتنظيم 

 .ية صحية وتأثير انساني ومجتمعيهذا البرنامج لما لهذا الموضوع من اهم

 

هو واحد من أنشطة تواصليّة عديدة ينّظمها معهد  2021الجدير بالذكر أن برنامج سفير الصّحة العالميّة 

 الصّحة العالميّة في الجامعة األميركيّة في بيروت لمواجهة قضايا وتحديات صحيّة عالميّة.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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