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الصحة    أخصائيي   حول تعليم   بيروت تستضيف اطالق تقرير عالمي   الجامعة األميرآية في

  القرن الواحد والعشرين   في
  

الصحة    اخصائيي   بيروت إطالق تقرير الهيئة العالمية المستقلة لتعليم   تستضيف الجامعة األميرآية في
  اخصائيي   تعليم   هذا التقرير على توصيات جديدة تهدف الى تحسين   يحتوي  . ن الواحد والعشرينالقر   في

وسيتم   .  نظرة شاملة تعكس االحتياجات الصحية للمجتمعات المحلية   الصحة وذلك من خالل تبّني 
الجامعة األميرآية    في   اطالق هذا التقرير برعاية وزير الصحة العامة ووزير التربية والتعليم العالي،

من    أيار الجاري   20   يوم الجمعة   يقام   مؤتمر   وذلك في   للتمريض،   آلية رفيق الحريري   في   بيروت،   في
والمؤتمر من تنظيم آليات الطب والعلوم الصحية وآلية  .  وحتى السادسة بعد الظهر   التاسعة صباحًا
ولقد شارآت الدآتورة هدى زريق من   .  بيروت   الجامعة األميرآية في   للتمريض في   رفيق الحريري

الصحة    يغّير مقاربة اخصائيي   يتوّقع أن   إعداد هذا التقرير الذي   بيروت في   الجامعة األميرآية في
ثين الى تخريج باح   يؤدي   األمر الذي   واألساتذة المدّرسين لطريقة تعليم الصحة والعناية الصحية،

الوقت نفسه مع الشبكات الصحية    يرآزون على المجتمعات المحلية ويتواصلون في   وعاملين محترفين
  2010   تشرين الثاني   عدد خاص من مجلة النست وذلك في   وقد ُنشر التقرير في  .  العالمية المحترفة

سيتم عرضه على عمداء ومدراء    باالضافة الى ذلك، .  العالم أجمع   إطالقه في   الوقت الحالي   ويتم في 
  .  لبنان باالضافة الى العديد من المعنيين بالصحة العامة   آليات الطب والصحة العامة والتمريض في

  تعليم   هذا التقرير نوعية   أن تحّسن التوصيات المقترحة في  - حسب الدآتورة زريق -    ومن المتوقع
   ".  الى تحسين صحة الناس أجمعين ˝حتما   يؤدي   مماالصحة    اخصائيي 

  
 

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  يسية،جامعة بحثية تدر   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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