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 لترشيد صنع السياسات الصحية K2Pاالحتفال بإطالق مركز 
 

الذي  Knowledge to Policy (K2P)بيروت إلى االحتفال باطالق مركز  في األميركية دعت الجامعة
سياساتهم بما يهدف إلى رفد صّناع السياسات الصحية بالمعلومات واألبحاث العلمية الضرورية لترشيد 

 يضمن أفضل النتائج لمجتمعاتهم.
 12 هول في الجامعة، عند الخامسة من مساء الخميس وست مبنى وسيقام االحتفال في قاعة بطحيش في

 آذار الجاري.
سيتكلم في بداية حفل االفتتاح وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة الدكتور أحمد دالل، وعميد كلية العلوم 

الذي سيشرح  K2Pمركز مدير الجردلي ور إيمان نويهض. وبعد ذلك سيتكلّم البروفسور فاديالصحية الدكت
 أهداف المركز الجديد، مع عرض لفيلم وثائقي قصير عن المركز.

كندا. ثم يلقي وزير  للصحة في جامعة مكماستر في مكماستر بعدها سيتكلم الدكتور جون لفيس مدير منتدى
 فاعور كلمة االحتفال الرئيسية.الصحة اللبنانية وائل أبو 

 وزير، ومجدالني عاطف الدكتور عند السادسة إال الثلث، مساًء، يشارك فيها النائب نقاش وسُتعقد حلقة
 طارق الدكتور السابق الثقافة مخيبر، ووزير غسان األستاذ النائب، ونّحاس شربل السابق الدكتور العمل

الجامعة(، والنائب  الدولية، في والشؤون العامة للسياسات عصام فارس معهد متري )وهو حالياً مدير
 معوض من عّمار، والصحافية السيدة رولى وليد الدكتور الدكتور وليد خوري، ومدير عام وزارة الصحة

 نقاش، وهي أستاذة مشاركة في الكلية. ريما البروفسورةK2P لمركز المشاركة النهار، والمديرة جريدة
لترشيد صنع السياسات الصحية أُنشأ في كلية العلوم الصحية في الجامعة  K2Pكز الجدير بالذكر أن مر

 األميركية في بيروت بمنحة من مركز بحوث التنمية الدولية، وهوهيئة حكومية كندية.
 
 
 
 

العالي وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
ه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتورا

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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