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بیروت في السرطان ألبحاث تعاوني دولي مؤتمر أول ینظم المركز الطبي في الجامعة األمیركیة  
 

–) بیروت، لبنان 2017، نیسان ٣( المركز الطبي في الجامعة في  باسیل للسرطان. خ معھد نایف نظم 
أندرسون للسرطان في والیة ھیوستن في الوالیات المتحدة .د. إممركز  في بیروت، بالتعاون معمیركیة األ

 لبحوثنوعھ في لبنان  من األول الدولي المؤتمر، حسین للسرطان في عمان، األردنومركز ال ،األمیركیة
إما في عمان أو في  في اإلنعقادالذي یتوالى  . إن المؤتمر"األبحاث عبر  التواصل" تحت عنوان السرطان

-24 في ھذا العام عقد،  2011بیروت منذ العام  بیروت. مونرو، فندق في 2017 ،آذار 25  
 

في مجال األبحاث  المعرفة زیادة إلى المنطقة في الصحیة الرعایة لمھنیي صمم الذي االجتماع ھذا ویھدف
 رعایة على إیجابي تأثیر على للحصول ذلكو السرطان بشأن السریریة البحوثحول إضافةً إلى التعاون 

ً أیض المؤتمر شھدھذا و. المرضى  المركزوأندرسون للسرطان .د. إممركز  بین تفاقیةاإل تجدید على التوقیع ا
.األمیركیة الجامعة في الطبي  

 
 للسرطان الدولیة البحوث ما توصلت إلیھ آخراإلختصاصات  متعدديالحاضرون من أخصائیین وباحثین تناول 

ھذا  . األوسط الشرق منطقة من جدیدة تقدیم بیانات إضافةً الى التطورات أحدث عن غني  برنامج من خالل 
أورام و ،التناسليلجھاز البولي وا أورامالسرطان، لمرضى الداعمة الرعایةالمؤتمر المواضیع التالیة: تناولو

 النظر وجھاتالنسائیة. كذلك، جرى عرض لمختلف  وراماألو الھضمي، الجھاز أورام ، العنقو والرأس الرئة
.المنطقة في السریریة األبحاث تجارب في  

 
 مركزو مؤسسة ھیئة أمناء رئیسة ،طالل ءغیدا األمیرة الملكي السمو صاحبةالمؤتمر برعایة وحضور عقد 

 ل فرصةشكّ مما خوري،  فضلو الدكتور بیروت في األمریكیة الجامعة ورئیس ،األردن من للسرطان الحسین
  .الحضور بین العلمیة المعرفة لتبادل

 
 لألبحاث عربي صندوق إنشاء طالل إلى غیداء األمیرة الملكي السمو صاحبة دعتوفي كلمتھا االفتتاحیة، 

 تستھدف متخصصة وعالجات نتائج على الحصول أجل من وذلك العربي، الوطن في بالسرطان الخاصة
في  األمریكیة الجامعة في الطبي المركز مع بشراكتنا أفتخر"وقالت:  .الخصوص وجھ على العربي المریض
 المنطقة في االستراتیجیة الشراكات أھمیة على تؤكد والتي للسرطان، أندرسون. د. إم ومركز بیروت،
  ".السرطان مرض ضد الجھود توحید في وأثرھا وخارجھا

 
 طاھر علي الدكتورو جعارة فادي الدكتور من كل منظمو المؤتمر حبر اإلفتتاحیة، موفي مستھل كلمتھ

 مختلف بین التعاون في والشروع الناجحة البحوث بین الجمع في جھودھا على العلمیة اللجنة اوشكر بالحضور
.المجموعات  

 
الحسین إن التبادل العلمي السنوي بین مركز " :مدیر مركز باسیل للسرطان نائب طاھر، الدكتور وقال

لھو التعبیر األوضح ألھمیة التبادل العلمي أندرسون .د. إم للسرطان والجامعة األمیركیة وتحت مظلة مركز
العلمیة ألبحاث تساعد على كسر الجلید ما بین  بین ثقافات متنوعة تلتقي من أجل مراجعة ودراسة الخالصات 

یركیة في بیروت نحمل رسالة العلم والثقافة نحن في الجامعة األم .من أجل تقدم اإلنسان ،الدول والبشر
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منارة للعلم لتبقى الجامعة  وعمیدنا الدكتور صایغ سھر رئیسنا الدكتور خوريلحاح وإدھا والتعاون ویجسّ 
".والتسامح التفاعلوالثقافة والتضامن و  

 
 على جودناوو تأثیرنا من سیحسن جھودنا تظافر ان" :اإلشعاعیة األورام قسم رئیس، جعارة الدكتورأضاف 
".الدولیة الساحة  

 
 مركز مدیرو ،الطبیة الخدمات إدارة رئیسو الطبي المركز مدیر ، الصلح ناحس الدكتور بالحضور ورحب اھذ

 باسیل للسرطانخ.  معھد نایف موظفي وطاقمنیابة عن  للسرطان باسیل. خ نایف ومعھد األطفال، سرطان
 الخاصة بالجامعة 2020المركز الطبي  لرؤیة األساسیة الركائز أحد إن: "أضاف. والعلمیة اللجنةوشكر 

 جودة للرعایة أفضل ضمان إلى نھدف ونحن. المبتكرة األكادیمیة والبرامج التمیز مراكز تطویر ھو األمریكیة
".”AUBHealth مثل الصحیة المعلومات وتكنولوجیا اإلداریة ةنظماأل تطویر خالل من لمرضانا الصحیة  

 
 تم توقیع: "قائال أندرسون للسرطان .د. إممركز في العالمیة  األكادیمیة البرامج، مدیر ماتا الدكتور وعلق
 أقیمت لنا رسمیة اتفاقیة أول وھي ،2007 عام في مرة ألول بیروت في األمیركیة الجامعة مع التعاون اتفاقیة
 بل ،الشقیقة المؤسسة إلى فقط لیس ،قیمة إضافة في ستستمر الشراكة ھذه بأن مقتنعون نحن. األوسط الشرق في
".العالم أنحاء جمیع في السرطان عالج إلى  

 
تتطلب  السرطان مثل السیئة البشریة األوضاع على غلبللت المعركة إن: "قائالً  خوري فضلو الدكتورأضاف و

 ومركز أندرسون .د. إم ذلك في بما الشقیقة المؤسسات إلى ننضم ،المنطلقھذا  منو. الجھود بذل أقصى
ً  بنا الخاصة القوة نقاط مضاعفة خاللھ من یمكن نھجمتحدید  في للسرطان الحسین ".جنب إلى جنبا  

 
- -إنتھى  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

، أعلى معاییر الرعایة الطبیة 1902یقدم المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت، منذ  تأسیسھ عام 
-المركز الطبي  یعتبر ھذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جمیع أنحاء  لكلیة الطب  تعلیميأكادیمي مستشفى  

) والتي دربت أجیال من طالب الطب واألطباء، 1867في الجامعة األمیركیة في بیروت (التي أنشئت في عام 
كما خرجت العدید من الطالب ھم الیوم موجودون في العدید من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن المركز 

الوحیدة في الشرق األوسط الحاصل على أربع الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ھو المؤسسة الطبیة 
مما یشیر إلى المعاییر العالیة في مجال الرعایة التي  ACGME-Iو JCI ،Magnet ،CAPشھادات دولیة 

ترتكز على المریض، والتمریض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعلیم األكادیمي للمتخرجین.  
 

إن مدرسة رفیق الحریري للتمریض توفر التعلیم الممتاز  طالب وطبیب. 4,000خرجت كلیة الطب أكثر من 
مریض سنویا. 360,000لطاقم التمریض. یلبي المركز الطبي احتیاجات الرعایة الصحیة ألكثر من   

 
أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org یرجى زیارة الموقع اإللكتروني ،لمزید من المعلومات  

 
مقسم  009611350000على الرقم  ركیّة في بیروتیالمركز الطّبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

  praubmc@aub.edu.lbالبرید اإللكتروني: أو ، 4722


