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  مختبر الدآتور اسماعيل خليل لألوعية الدمويةتكريس 

وية في معلى مختبر األوعية الدالدآتور اسماعيل خليل أطلقت الجامعة األميرآية في بيروت إسم 
طب ة الوقال الدآتور محمد الصايغ، نائب رئيس الجامعة للشؤؤن الطبية وعميد آلي. مرآزها الطبي

إنه . الدآتور اسماعيل خليل هو مثال لنا جميعًا: "2012حزيران  28يوم الخميس  التكريسخالل حفل 
  ".مثال الطبيب والصديق والخريج المخلص

 1968إن الدآتور خليل الذي نال البكالوريوس في العام : "وقال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان
رمز للطبيب المتفاني الذي يخدم عبر تقديمه عناية طبية هو 1972والدآتوراه في الطب في العام 

  .متميزة مباشرة وعبر توفيره للمنطقة أفضل الممارسات العالجية الطبية

وباإلضافة إلى آونه خّريج الجامعة األميرآية في بيروت، فقد خدم الدآتور خليل لسنوات عديدة في 
وخالل ارتباطه الطويل بالجامعة . 1994و 1992ن هيأتها التعليمية وترّأس دائرة الجراحة بين العامي

  .برز آأستاذ مخلص ومعّلم مرجعي، وإداري ماهر، وزميل وفي

وقال الدآتور جمال حّب اهللا إن المختبر يكرَّس بإسم الدآتور خليل تكريمًا لمساهماته في دائرة الجراحة 
ه هو الذي بنى المختبر من واختصاص جراحة الشرايين واألوعية الدموية في الشرق األوسط وألن

  .وقال الدآتور حّب اهللا أن الدآتور خليل يتمّيز بمقاربته األخالقية للطب وسعيه نحو الكمال. الصفر

الجامعة قد وضعت على رأسي تاجًا هو شرف لي وألبنائي : "وقد شكر الدآتور خليل جامعته األم قائًال
  ".ولعائلتي

وقد . وقد اختير الدآتور فادي حداد، الطالب السابق عند الدآتور خليل، آأول مدير للمختبر بعد تكريسه
تعّهد بااللتزام بميراث االمتياز الذي قال إن الدآتور خليل زرعه في المختبر وأن يضمن بقاء المختبر 

  .في طليعة التطّورات التكنولوجية

    
  

 
 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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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