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الصحة محمد وزير آرمت الكلية الملكية لألطباء في لندن

طبابة في جواد خليفة لجهوده الكبيرة في تحسين جودة ال
. انضمام خليفة الى آليتها المرموقةلبنان من خالل اعالنها 

أعرق آليات الطب في العالم وتعتبر الكلية الملكية من 
وقال ايان غيلمور رئيس الكلية . وأقدمها في بريطانيا

يشرفنا ان يصبح الدآتور خليفة زميال لنا : "الملكية لالطباء
فمن خالل جهوده الكبيرة . في الكلية الملكية لألطباء

وادارته الممتازة للجسم الطبي في لبنان، تحسنت جودة 
 ."اآثر فاعلية  والعالجاتخدمات الطبابة واصبحت ال

  
خليفة ومنذ من لندن أآدت الكلية بأن الوزير وفي بيان صدر

عزز  2004تعيينه وزيرا للصحة العامة في لبنان عام 
وساهم في تطوير الخدمات الطبية  خدمات الصحة العامة

حيث انتشرت في عهده المستشفيات والمراآز الصحية 
ة مع تدابير خاصة وارتفعت نسبة الجودة الطبية متزامن

 .بموجب خطة اصالحية شاملةبتسعير األدوية 
  

الترحيب ان . نضّم إلى الكلية الملكية لألطباءإنه لشرف آبير لي أن ا": من جهته، قال خليفة
أنا أعترف بأن تجربتي في المملكة . جعلني أشعر بأنني في وطنيالملكية  الذي قدمته لي الكليةالحار

المتحدة آانت ذات مساعدة هائلة في عملي االآاديمي والطبي، آما عززت أدائي اإلداري آوزير 
واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة إلحراز تقّدم بعالقتنا على جميع . للصحة العامة في لبنان

  ."المستويات األآاديمية وبرامج التبادل والتدريب والبحث
 
فلقد اضافت تجربتي . نضم الى الكلية الملكية لألطباءان ا يشرفني: "الوزير خليفة قالفي بيروت و

عززت ادائي االداري آوزير للصحة آبيرة في عملي االآاديمي والطبي، وفائدة  في بريطانيا
  ."العامة

لجراحة نجح في ا بعد ان أجرى دراسات تطبيقية 1989يذآر ان الوزير خليفة عاد من لندن عام 
على اثرها في الحصول على شهادات تقدير عالية من ضمنها وسام األرز برتبة ضابط من قبل 

  .الرئيس اللبناني السابق إميل لحود
  

 2003آأستاذ مساعد وأصبح عام  1998الوزير خليفة الى الجامعة األميرآية في عام انضم 
في آلية الطب في زراعة الكبد واحة قسم جرمنصب رئيس حاليا  ويشغل ،ر جراحة عامةيسوبروف

   .الجامعة األميرآية


