
 برعاية وح�ضور

 دولة رئي�س جمل�س الوزراء، الأ�ستاذ جنيب ميقاتي

يت�شّرف رئي�س  اجلامعة الأمريكية يف بريوت، الدكتور بيرت دورمان 

وعميد كلّية العلوم ال�شحية، الدكتور اإميان نويه�ض

بدعوتكم حل�شور حفل اإطالق كتاب: 

الصحة العامة في العالم العربي
 المحّررون: سامر جّبور، ريتا جقمان، مروان خواجا، إيمان نويهض

المحّرر المشارك: رهام يموت
آذار 2012( إصدار دار نشر جامعة كامبريدج )

الثالثاء 15 اأيار 2012، 4:00-5:00 بعدالظهر

طالق  حفل ا�شتقبال يلي الاِ

قاعة ه�شام اجلارودي، كلية احلريري للتمري�س

لتاأكيد احل�شور اأو العتذار 340119-01 اأو sk38@aub.edu.lb  مبوعد اأق�شاه اخلمي�س 10 اأيار

Under the patronage of 

His Excellency Prime Minister, Najib Mikati

The President of the American University of Beirut, Dr. Peter Dorman and 
The Dean of the Faculty of Health Sciences, Dr. Iman Nuwayhid

have the honor to invite you to the launching ceremony of the book: 

Public Health in the Arab World 
Editors: Samer Jabbour, Rita Giacaman, Marwan Khawaja, Iman Nuwayhid 

Associate Editor: Rouham Yamout
Published by Cambridge University Press (March 2012)

Tuesday, May 15, 2012, 4:00–5:00 pm 
A reception will follow 

Hisham Jaroudi Auditorium, Hariri School of Nursing

RSVP by Thursday, May 10, 01-340119 or sk38@aub.edu.lb



Program

Opening Remarks 
 Iman Nuwayhid | Dean, Faculty of Health Sciences, American University of Beirut

Presentation of the Book 
 Samer Jabbour | Lead Editor of the Book and Senior Lecturer, Faculty of Health Sciences,  

American University of Beirut

President’s Address 
 Peter Dorman | President, American University of Beirut

Prime Minister’s Address 
 His Excellency, Prime Minister Najib Mikati

Reception

Master of Ceremonies Huda Zurayk | Professor and Director, Center for Research on Population and Health, 
Faculty of Health Sciences, American University of Beirut

Interpretation available

الربنامج

كلمة الفتتاح

الأمريكية يف بريوت ال�شحية، اجلامعة  العلوم  كلّية  عميد   | نويه�س  اإميان    

عر�ض الكتاب

بريوت  الأمريكية يف  ال�شحّية، اجلامعة  العلوم  كلّية  اأول،  للكتاب وحما�شر  الرئي�س  املحّرر   | �شامر جّبور   

كلمة رئي�ض اجلامعة

بيرت دورمان | رئي�س اجلامعة الأمريكية يف بريوت       

كلمة دولة رئي�ض جمل�ض الوزراء

ميقاتي جنيب  الأ�شتاذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  دولة   

حفل ا�ستقبال

الأمريكية يف بريوت ال�شحية، اجلامعة  العلوم  كلّية  وال�ّشكانية،  ال�شّحية  البحوث  مركز  ومدير  اأ�شتاذ   | زريق  عّريف احلفل هدى 

متوفّرة  الفورية  الرتجمة 


