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شراكته مع الوكالة الدولية للطاقة  يمددفي بيروت  يركيةالمركز الطبي في الجامعة األم
 والتشخيص الشعاعيالذرية لتعزيز التعاون في مجال الطب النووي 

 

األم  أعلن  :2022آذار،    4بيروت،    الجامعة  في  الطبي  بيروت    يركيةالمركز  تمديد  (AUBMC)في    عن 
التعاون بين    تعزيز  مواصلة، وذلك بهدف  لمدة ثالث سنوات  (IAEA)  الذريةالوكالة الدولية للطاقة    اتفاقيته مع

 الشرق األوسط. منطقة  الطب النووي السريري في لبنان و  اتممارس حسينوت ؤسستينالم

  الجامعة   في  الطبي  المركز  في  النووي   الطب  قسم  ، في إعطاء الزخم ودفعوالشراكة  التعاون   وسيساهم هذا
  على  تركز  التي  الرعاية  وتحسين  وثوالبح  والتعليم  ات االكتشاف  قيادة  في  مهمته  مواصلةل  ،بيروت  في  يركيةاألم

 . العالمية الصحة  جدول أعمال وخطط في  المساهمة  وبالتالي ،والمنطقة لبنان  في المريض 

  في يركية األم  الجامعة في الطبي مركزلل ، عنصر داعمللطاقة الذرية ةالوكالة الدولي مع االتفاقيةستشكل هذه 
، واإلرتقاء  المنطقة  في  الطبية  الرعايةباإلضافة إلى    والممارسات،  والبحوثالرائد    الطبي   التعليم  لتحقيق  ،بيروت

   .زالتمي   من جديدة مستويات إلى  بها

  ستدامة اال   تحقيق   في   وسيساهم   ، النووي   الطب   مجاالت  في   والتكنولوجيا   المعرفة  وتبادل  يضًا بالتعاون أوسيسمح  
  التدريب   فرص   من  سيزيد  كما.  والمنطقة  لبنان  في  السريري   النووي   الطب  اتممارس  تعزيزل  المؤسستينلكال  

 . العالم أنحاء  جميع وفي المنطقة في الصحيين هنيين والمتخصصينملل المهم الطبي المجال هذا في

  المتطورة   والخبرات  مكانات واإل   الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  المؤسسي  االمتداد  بين  هذا التعاون   سيجمعكما  
  وتبادل   اإلقليمية   القدرات   وبناء  المعنيين  تدريب  تعزيز  وبالتالي   بيروت،  في   يركيةاألم  الجامعة  في  الطبي  للمركز

 . والمنشورات البحوث مجال في التعاون  وزيادة  المعلومات ومشاركة 

  تدريبية   أنشطة و   برامج  تنظيم  إلى  نتطلع: " الوكالة الدولية للطاقة الذريةفي    العام  المدير   نائب  مختار،  قالت نجاة 
 ". المنطقة من في المجال الصحي لمهنيين والعاملينل وخصوصاً  النووي، عن الطب

المركز  في   لألعمال  المساعد  الرئيس  ونائب"  السيكلوترون "   ومرفق  النووي   الطب  قسم  مدير  حيدر،  محمد  وقال
  يركية األم  الجامعة  في  الطبي   المركز  بين    االتفاقية   هذه   تمديد  إن"   :في بيروت  يركيةالطبي في الجامعة األم
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  مجال   في  هنيين والمختصينالم  جميع  بين  التعاون   يزيد ، من شأنه أن  الذرية  للطاقة   الدولية  والوكالة  بيروت  في
.  النووي   للطب   الجديدة  حقبةلل شكل عنصر داعموسي  ،والعالم   المنطقة   في   والتشخيص الشعاعي  النووي   الطب 

  الوكالة   من  المهنية  المساعدة  ، أن نحصل علىبيروت  في  يركيةاألم  الجامعة  في  الطبي  المركز  نا فييسعدو 
 ". المنطقة  في النووي  الطب أبحاث  قيادةو  العلمية والزيارات التدريبية  الدورات  من خالل الذرية  للطاقة الدولية 

  والتي تهدف إلى   ،الرائدة  بيروت   في يركية  األم  الجامعة  في  الطبي   مركزرؤية ال  ، في إطارالشراكة  هذه تأتي  
لتحقيق المزيد من الشراكات    ستمراربا  التي تسعىو   والمنطقة،   لبنانفي    المتقدمة  الطبية  الخدمات  دعم واستدامة

 المتميزة في مجاالت الرعاية الصحية.  المعاييرمستوى ب لالرتقاء الجديدة والتعاون 

- انتهى-  
 

، دأب المركز الطبي في الجامعة  1902منذ العام  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت:  نبذة إلى المحرر حول  
األميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضًا المركز الطبي  

العام   التي أنشئت في  التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت  ودر بت أجيااًل من طالب الطب    1867التعليمي 
ها منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة  وخريجو 

،  (CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي  الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية و 
مما يشك ل دلياًل على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض   (JACIE)و  (ACGME-I)و

والتمريض وعلم األمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف  
للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات  طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليمًا متميزًا  

 ألف مريض سنويًا.  360الرعاية الصحية ألكثر من 
 أو االتصال على األرقام التالية:   www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع:  

 الجامعة األميركية في بيروت: اإلعالم والعالقات العامة في مكتب 
 2676- 4898تحويلة:  00961 350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

   شركة ميماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 
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