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 عیةللجم األول اإلقلیمي یستضیف المؤتمر في بیروت ةالمركز الطبي في الجامعة األمیركی
 فریقیاأ وشمال األوسط الشرق منطقة في (AAHCI)األكادیمیة  الصحیة للمراكز الدولیة

 

أتي ی، التكنولوجیا، وأطباء الغد": اإلنسانیة، وفي العصر الحدیث بتعلیم الطتحت عنوان "تحّول مناھج 
 وشمال أفریقیا  األوسط الشرق منطقة في AAHCI لـ إقلیمي كمكتب AUBMC تعیین بعد ھذا المؤتمر

 

 لجمعیةابیروت بالتعاون مع  في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزیستضیف : 2018 یلولأ 28بیروت، في 
 الصحیة للمراكز الدولیة للجمعیة األول اإلقلیمي المؤتمر ،)AAHC( األكادیمیة الصحیة للمراكز الدولیة

 يف الطب تعلیم مناھج تحّول"فریقیا تحت عنوان أ وشمال األوسط الشرق منطقة في )AAHCI( األكادیمیة
من شھر  29و 27الذي ینعقد على مدى ثالثة أیام بین  "الغد وأطباء التكنولوجیا،و اإلنسانیة،: الحدیث العصر

صطناعي ذكاء اإللا تأثیریتطّرق المؤتمر إلى أیلول في قاعة عصام فارس في الجامعة األمیركیة في بیروت. 
 اإلنسانیة دور ، ویناقشلمرضىالصحیة ل رعایةالالبیانات الكبیرة على تعلیم الطب و یةوالتكنولوجیا ومعلومات

  .المقبلة الحقبة خالل المستقبل أطباء تدریب السردي في والطب
 

 الصحیة بالمراكز المتعلقة الرئیسیة القضایا حول والمناقشات التعاون تشّجعیكون منصة ل المؤتمر یھدف
 في كیةاألمیر الجامعة في الطبي وھو من تنظیم المركز ،أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األكادیمیة

سط وشمال في منطقة الشرق األو لمراكز الصحیة األكادیمیةللجمعیة الدولیة للمكتب اإلقلیمي بصفتھ ابیروت 
لمراكز الصحیة األكادیمیة، وجامعة البلمند، الدولیة ل والجمعیةبالتعاون مع جامعة كولومبیا،  ،أفریقیا

 .مع كلیفالند كلینكالمشترك والجامعة اللبنانیة األمریكیة وبالتعاون 
 

 يف العوامل أبرز أحد" بعد عن الطب" أصبح" :الصحة ووزیر الحكومة رئیس نائب، حاصباني غسانوقال 
 في صینالمتخصّ  من أكبر عدد مع نتعاون أن علینا یتحتّم فالیوم،. الطب وتعلیم والعالج التشخیص، مجاالت
 مختلف من خبراء مع نتعاون أن علینا تحتّم بیئة في فأكثر أكثر نتأقلم أن یجب وبالتالي، التكنولوجیا، میدان

 بدّ  ال أنھ أرى والروبوتات، االصطناعي الذكاء مثل الجدیدة المتقدمة التكنولوجیات طرح ومع .التخّصصات
 ."جدیدةال للحقبة تمھیداً  خلفیاتھم اختلفت مھما الخبراء مختلف مع العمل من لنتمّكن المقاربة، تطویر من

 

فضلو خوري، رئیس الجامعة األمیركیة في بیروت: "یسرنا الیوم أن نجتمع  وحول الموضوع، قال الدكتور
ة، الجمعیة الدولیة للمراكز الصحیة األكادیمیلنكشف النقاب عن التعاون بین الجامعة األمیركیة في بیروت و

النمو الغیر مسبوق في عالم اإلبتكار الرقمي الذي یوجب على موفري خدمات الرعایة الصحیة  في ظل
لحفاظ على الجانب اإلنساني في كافة جوانب تفاعلھم مع المرضى. یجمع مؤتمرنا الیوم رّواد القطاع الطبّي ا

من المراكز الصحیة األكادیمیة األمیركیة واألوروبیة والبریطانیة واإلقلیمیة والمحلیة لتوحید مقارباتھم 
ً لندعم أفضل وأبرز طالالسردیة للطب عبر اإلستفادة من اإلبتكارات التكنولوجیة العصری ب ة. نتطلع قدما

التخصصات الطبیة الشابة ورّواد قطاع الرعایة الصحیة لیتقدموا من خالل اعتماد مقاربة تجمع بین اإلنسانیة 
  والخلفیة العلمیة في تقدیم الرعایة الصحیة".

 

الجامعة األمیركیة في ونائب رئیس  للطب، خورين. رجا كلیة عمید  ،الدكتور محمد الصایغ، قال من جھتھو
لمؤتمر األول ورئیس ا ،األكادیمیة الصحیة للمراكز الدولیة السفیر اإلقلیمي للجمعیة، وللشؤون الطبیة بیروت

فتتاح أول مؤتمر إقلیمي للجمعیة الدولیة للمراكز الصحیة إفریقیا: "یعكس أفي منطقة الشرق األوسط وشمال 
ي ففریقیا الدور القیادي الذي یلعبھ المركز الطبي أفي منطقة الشرق األوسط وشمال  (AAHCI) األكادیمیة

، في والتطبیق على المستویین اإلقلیمي والعالمي يالطب تعلیمالألمیركیة في بیروت في رسم صورة لجامعة اا
بتطور  ویبّشر 2020ل رؤیة المركز الطبي للجامعة للعام الحاضر والمستقبل". وأضاف: "یأتي المؤتمر لیكمّ 
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الھندسة الحیویة، المعلوماتیة الحیویة والتكنولوجیا  إلىأخرى مجاالت  وسطصل ی الذي علوم الطبیةلاحرم 
في المركز الطبي  نطالقة مھمة تسبق تنفیذ السجالت الصحیة اإللكترونیةإالحیویة. كما یمثل ھذا المؤتمر 

 ".للجامعة في وقت الحق من ھذا العام
 

ریادة لبنان في مجال التعلیم الطبي والرعایة الصحیة، یوفر مؤتمر الجمعیة الدولیة للمراكز عالوة على تعزیز ف
 تبادللكیة في بیروت من التفاعل مع نظرائھ ریاألمالصحیة األكادیمیة منّصة تمّكن المركز الطبي في الجامعة 
ة الطبیة األكادیمیة والترویج للفعالیات اإلقلیمی المعرفة والخبرات والتصّدي للتحدیات التي تواجھ المراكز

 الخبراء الدولیین والقادة المحلیین واإلقلیمیین والمتحدثین الرئیسیین بینالمتعلّقة بھذا المجال. یجمع المؤتمر 
 تقدیمو الذین سیشاركون في تحلیل ومناقشة مستقبل قطاع الرعایة الصحیة ،والتالمیذ والمتدّربین في بیروت

بة عتماد المھارات والتقنیات الطبیة الجدیدة التي تحتاجھا الحقإدور أطباء المستقبل في التطرق إلى التوصیات و
 .المقبلة

 

ات متطلبات الدراسمن المواضیع وھي:  متنوعة مجموعة تتناولستة عناوین وتتمحور جلسات المناقشة حول 
المھارات ؛ وتدریس مبادئ وممارسات الطب السرديوطبیة؛ التمھیدیة لدخول كلیة الطب في العلوم اإلنسانیة ال

، والمحاكاة والتكنولوجیا والتدریب السریري؛ صطناعياإلوالذكاء  ؛صطناعيالمطلوبة في عصر الذكاء اإل
تّم تخصیص جلسة یكما س .واألجھزة والروبوتات، ومستقبل الجراحة ؛تعزیز الرعایة من خالل الالمركزیةو

یات الطب والمراكز الطبیة الجامعیة في منطقة الشرق األوسط والتحدیات التي تواجھھا كلّ لمناقشة القضایا 
 وشمال أفریقیا. 

	

من جھتھ، قال الدكتور كمال بدر، العمید المشارك لشؤون التعلیم الطبي في كلیة الطب في الجامعة األمیركیة و
 لمواكبةب علیم الطتتحویل مناھج بھدف للمؤتمر: " واإلقلیمیةفي بیروت ورئیس اللجان اإلستشاریة العلمیة 

خدمات  تخصیصالعصر الحدیث، یلقي مؤتمر الجمعیة الدولیة للمراكز الصحیة األكادیمیة الضوء على أھمیة 
 قصة عم مستعّدین للتعاطفأن یكونوا اء المستقبل أطبعلى فیة عبر تطویر مھارات األطباء. الرعایة الصحّ 

ا من كي یتمكنو ه التكنولوجیا والذكاء اإلصطناعيتوفرّ  مماستفادة إلحدًى، ومؤھلین لمریض على  حیاة كل
ً وتقدیم العالجات ا كل مریض،الخاصة بالفریدة األمراض علم  تحدید  ".حالة كلل لمصّممة خصیصا

 

 لشرقا منطقة في األكادیمیة الصحیة للمراكز الدولیة للجمعیةاش، مدیرة المكتب اإلقلیمي وختمت نھى حشّ 
ً اتمبالقول: " أفریقیا، وشمال األوسط  ،كادیمیةاأل الصحیة للمراكز الدولیة للجمعیةمع الموضوع العالمي  شیا

ز المؤتمر اإلقلیمي على الطرق التي تخطط لھا المراكز الصحیة األكادیمیة للمستقبل، بما في ذلك سیركّ 
تعلیم األبحاث وال التي تشملالمتطورة  ثالثیةالالتحوالت الھیكلیة في المراكز الصحیة األكادیمیة والمھمة 

 في لیمياإلق الحوار دفع إلى رارستمإب بیروت في األمیركیة الجامعة "، مضیفةً: "تسعىرعایة السریریةوال
 تجتماعات واللقاءااإل . فعلى مدى ثالثة أیام، ستكونوتطورھا نموھا في بفعالیة والمساھمة التعلیم، مجال
  .الممارسات" أفضل ومشاركة األفكار وتبادل الزمالء بین للتواصل ممتازة فرصة المؤتمر خالل

 

قلیمي اإل مكتبال لیكون مؤخراً  بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز ختیارإ ھ تمّ أنَّ  ومن الجدیر ذكره
ت تنظیم الفعالیا وتشمل مھامھ، األكادیمیة الصحیة للمراكز الدولیة للجمعیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

في  تھاظماألكادیمیة وأن الرعایة الصحیةة لمراكز یوالمؤتمرات اإلقلیمیة، وتعزیز النقاش حول القضایا الرئیس
 لصحیةا للمراكز الدولیة الجمعیة في تطویر برامج ةساھممن شأنھ الم فریقیا، ماأمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 .ال سیما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیاالجمعیة  ، وتعزیز التعاون بین أعضاءاألكادیمیة
	



	

	

American University of Beirut Medical Center 
PO Box 11-0236   
Riad El-Solh 1107 2020  
Beirut, Lebanon 

New York Office 
3 Dag Hammarskjold Plaza, 8th Floor 
New York, New York 10017-2303 - USA 
T.: +1-212-583-7680 F.: +1-212-583-7650 

F.: +961-1-345325 
praubmc@aub.edu.lb 
www.aubmc.org	

 
T.: +961-1-350000/374374 
Info Line 1242 
(from within Lebanon) 
 

	

 

 -نتھى إ -
	

	


