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جامعة  مركز الطبي في الاألعصاب في اللجمعية داندي لجراحة المخ و عربي  لقاء أول انعقاد 
 في بيروت  يركية األم

 
للمرة األولى   (AUBMC)  بيروت في    يركية استضاف المركز الطبي في الجامعة األم   :2022  آذار  14  في  بيروت

مؤتمر لطالب جراحة األعصاب في المنطقة العربية. المؤتمر الذي استمر على مدار  أول  في لبنان والمنطقة،  
ط الضوء على  في قاعة محاضرات عصام فارس، سل    ،جاري في الخامس والسادس من آذار ال  أقيميومين و 

الجديدة في جراحة األعصاب وتطوير تقنيات جديدة من خالل ورش العمل العملية التي   والمناهج  األساليب 
 الشركات الطبية الوطنية والدولية. قدمتها

 

وبالتعاون مع جامعة عبد الرؤوف    ،األعصاب المخ  داندي لجراحة    يمن قبل جمعية والتر إ  تأسس هذا المؤتمر
س البروفيسور  وبمساعدة  واألعصاب  المخ  وجراحلجراحة  داندي  لنادي  العالمي  )الرئيس  الرؤوف  عبد    ة ليم 

األم الجامعة  الطبي في  المركز  درويش )جراح األعصاب في  والدكتور حسين علي  في  يركية  األعصاب( 
 الجامعة  في  الطب   لكلية  خوري   رجا  رتبة  عميد المؤتمر(، والدكتور ريمون صوايا )  أيضا    ترأسالذي  بيروت و 
جور من المركز الطبي في الجامعة  عطالب الطب، جنى ب  وتم تنظيم المؤتمر من قبل  (.بيروت   في  األميركية

أكثر من   المؤتمر  اللبنانية. وحضر  الجامعة    150األميركية في بيروت، سوالي فرحات، وزينب حمود من 
وال  مشاركا   المحليين  السكان  أطباء  ضيوفمن  التحديد  وجه  وعلى  الطب،  طالب  الجراحين،  األساتذة،   ،

 والمنطقة العربية.  يركيةألعصاب وجراحي األعصاب والزمالء من الواليات المتحدة األما
 

درويش حسين  الدكتور  قال  المناسبة،  هذه  جراحوفي   الجامعة  في  الطبي  المركز  في  األعصاب و   المخ  ، 
وال يمكننا التقدم    العالم.إن أفضل طريقة للتدريس هي مشاركة الخبرات من جميع أنحاء  " :بيروت   في  األميركية

 إال من خالل التعلم والمشاركة".
 

  علىطالب الطب في مختلف البلدان حول العالم، ال سيما في المنطقة العربية،   ر الذي يستهدفالمؤتم وأكد 
خالل المحاضرات   وشكل هذا المؤتمر، من.  اجراحة األعصاب ومستقبله ب  تعزيز جميع الجوانب المتعلقةأهمية  

قدمها   التي  النقاش  وحلقات  من  الرئيسية  العالمي  يجراحعدد  للمشاركين  ،  ينالمشهور   يناألعصاب  فرصة 
منصة التعلم  و   Lecturioواحد من خالل الموارد التعليمية مثل   بة من المحاضرين في وقت  خللتواصل مع الن 
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تجربة  عرض و أتاح الفرصة لما  ،  Proximie  من خالل. باإلضافة إلى الممارسات العملية  Amboss  الشامل
 والتدريب الجراحي الذي يعرض قدراتهم التشريحية ثالثية األبعاد.  بشكل  مباشر غرفة العمليات 

 

وكذلك   ،كمركز طبي رائد ،في بيروت   يركيةالمركز الطبي في الجامعة األموشك ل المؤتمر داللة على مكانة  
تطبيق أحدث المعارف والتقنيات  و   ، من خالل اعتماد الخريطة المحلية واإلقليميةعلى  تعزيز موقعه ساهم في  

 .الطبية في لبنان والمنطقة. كما ساعد في توسيع نطاق التدريب وفرص التدريس لعدد أكبر من طالب الطب 
 

في منطقة الشرق األوسط  موقعا  رائدا     ميركية في بيروت، منذ زمن  طويل،المركز الطبي في الجامعة األ  حتلي
، وث على االكتشاف والبحإلى جانب دوره في التشجيع    رعاية ممتازة للمرضى  وتوفير  قديم ت  لجهة   وشمال إفريقيا

. وعلى الرغم من كل التحديات، يستمر المركز الطبي مهنيين والمتخصصينلل ةطبيوالخبرة ال تدريب الوتوفير 
خدمات الرعاية الصحية وتقديمها للمجتمع  وتعزيز  لتحسين  سعيه وجهوده    بيروت فيفي    يركيةفي الجامعة األم

 الجميع. وكرامة  مع الحفاظ على احترام
 -انتهى-

 

، دأب المركز الطبي في الجامعة  1902منذ العام  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت:  نبذة إلى المحرر حول  
األميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضا  المركز الطبي  

التي أنشئت في العام   التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت  ودر بت أجياال  من طالب الطب    1867التعليمي 
ها منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة وخريجو 

،  ( CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي  الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية و 
ل دليال  على اعتماد المر   ( JACIE)و   (ACGME-I)و كز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض مما يشك 

والتمريض وعلم األمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف 
لمركز الطبي احتياجات طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليما  متميزا  للعاملين في مجال التمريض، ويلبي ا

 ألف مريض سنويا .  360الرعاية الصحية ألكثر من 
 أو االتصال على األرقام التالية:  www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 

 الجامعة األميركية في بيروت: اإلعالم والعالقات العامة في مكتب 
 2676- 4898تحويلة:  00961 350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

   شركة ميماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  -  513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 
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