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 2016-5-13بيروت: 
 
 

AUB النزاعات طب برنامج" إنشاء عن تعلن " 

 االستراتيجية الصحية مبادراتها من كجزء

 
 

 اتباع الصحية وعواقبها  النزاعات بين المعّقدة العالقة تتطلّب المنطقة، تسود التي االضطرابات خضم في
 في االستراتيجية الصحية المبادرات أطلقت االدراك هذا من إنطالقا  . وشامل التخصصات متعّدد نهج

 .النزاعات طب برنامج بيروت في األميركية الجامعة
 

 في األميركية الجامعة بين مشترك مؤتمر خالل الجاري أيار 5 في الجديد البرنامج أُطلق وقد
  .حدود بال أطباء وجمعية  (AUB)بيروت

 
 الجامعة رئيس أطلقها التي االستراتيجية الصحية المبادرات ضمن برامج عدة بين من األول هو البرنامج
 إقليمية كرائدة الجامعة موقع لتعزيز الماضي نيسان شهر في خوري فضلو الدكتور بيروت في األميركية
 .الصحة مجال في بارزة وعالمية

 
 إن قائال   الجديد، البرنامج إقامة عن صالح شادي الدكتور االستراتيجية الصحية المبادرات رئيس أعلن وقد

 كرائدة الصحة مجاالت في تترسخ بأن بيروت في األميركية الجامعة هدف ُيمّثل النزاعات طب برنامج
 .".العالم وفي منطقتنا في الحقيقي التأثير وتحقق االختصاصات متداخلة مساهمة على تعتمد

 
 

 العلوم كلية من الديواشي عمر والدكتور الطب كلية من ستة أبو غسان الدكتور  البرنامج قيادة في ويتشارك
 لبرنامج الرئيسية األهداف إحدى: "الديواشي الدكتور قال وقد. بيروت في األميركية الجامعة في الصحية

 والوبائية السريرية النتائج تعالج منصة خلق هو بيروت في األميركية الجامعة في النزاعات طب
 إلى نهدف بيروت في األميركية الجامعة في  الفريدة خبرتنا ومع. الحرب جروح عن الناجمة واالجتماعية

 ."النزاعات طب في امتياز ومركز عالميا كرائدة وضعها
 
 



 لعالج مضطرين أنفسهم يجدون الذين الصحة مهنيي احتياجات تلبية على التدريب الجديد البرنامج وسيوّفر
 وإليجاد اإلصابات، من مفرطة أعداد تدّفق لمواجهة تسعى التي الصحية والنظم النزاعات، هذه إصابات
 .الصحية التحتية البنية تأهيل اعادة من تتمّكن لم إذا النزاعات هذه عواقب من تخفف التي الحلول

 
 

 من األول هو بيروت في األميركية الجامعة أطلقته الذي النزاعات طب برنامج إن: "ستة أبو الدكتور وقال
 تبسيط إلى ويرمي الحرب، في الصحة أبحاث وفي عالج في سجلها ويعكس أكاديمية مؤسسة في نوعه

 في المتزايدة االحتياجات تلبي التي التعليمية، والتواصل البحوث وبرامج العالجية الخدمات وتطوير
 ".المنطقة
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، تر،والماجيس البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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