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مخزومي مؤسسة مع تعاونإتفاقیة  یوقع المركز الطبي في الجامعة األمیركیة  
للمرضى الجودة عالیة رعایةوتوفیر  الطبي لتعلیما دعمل  

 
–) بیروت، لبنان 2017، آذار **(  عوقّ  لبنان، في الصحیة الرعایة قطاع في الریادیة تعزیز مكانتھفي خطوة ل 

 مرافققسم ال مخزومي مؤسسة مع تفاھم مذكرة بیروت في ركیةیاألم في الجامعة الطب الطبي وكلیة المركز
 الجودة عالیة رعایة وتوفیر ،التعلیم الطبي دعم أمام الطریق. تمھد ھذه الخطوة الصحیة الرعایة وخدمات
.للمرضى  

 
 ركیةیام المركز الطبي في الجامعة األمتوثیق التز ،2017 آذار 10 الجمعة یوم أقیم الذي التوقیع حفل شھد وقد

ً  القدرات ببناء في بیروت ً  محلیا  شراكاتھ من خالل والتدریب والتعلیم المرضى رعایة على التركیز عبر وإقلیمیا
ستراتیجیة. اإل  

 الصایغ، محمد الدكتور بیروت كل من في األمیركیة الجامعة الطبیة في صعب مكتبة في عقد الذي اللقاء حضر
 المركز مدیر الصلح، ناحس الدكتور الطب، كلیة وعمید الدولیة واالستراتیجیات للطب التنفیذي الرئیس نائب
 مخزومي، مي السیدة الطبي، التعلیم عمید معاون بدر، كمال الطبیة، الدكتور الخدمات إدارة ورئیس الطبي
.مخزومي مؤسسة مؤسس مخزومي، فؤاد والدكتور مخزومي، مؤسسة رئیسة  

 
الطبي في  للمركز بالنسبة لھذا االتفاق أھمیة قصوى "إن :الصلح ناحس الدكتور قال اإلفتتاحیة، كلمتھ وفي

انھ  ذإ ،المركز في العاملین جمیع أو التمریض في العاملین أو لألطباء كان سواء بیروت، في ركیةیالجامعة األم
".مجتمعنا نقوم بخدمة بأننا دراكنایؤكد على إ  

 
 .التعاون بین مؤسسة مخزومي والمركز الطبي اذإرساء األسس لھب سعداء نحن": قائال الدكتور بدر وقد علق

لتطویر  المبكرة البدایة ھذه على نبني أن ونأمل رائعة، مخزوميمؤسسة  عیادات في األولیة تجربتنا كانت لقد
".العالي الطبي والتعلیم الصحیة الرعایة تقدیم مجال في النطاق واسعة تكافلیة عالقة  

 
 جدا متحمسون نحن: "ا اإلنجاز بالقولذعلى ھ مخزومي فؤاد الدكتور ،مخزومي مؤسسة مؤسس أثنى بدوره 
 على یدل التعاون وھذا. الداخلي الطب مجال في العریقة بیروت في األمیركیة الجامعة مع شركاء نكون ألن

  ".الصحیة الخدمات لناحیة توفیر إلیھ وصلنا الذي المستوى المتقدم
 

 المستفیدین مخزومي، لكونھم مؤسسة عیادات المرضى في التنفیذ، سیتمكن حیز االتفاقیة ھذه دخول مع
 فإن وفي السیاق عینھ،. الھیئة وأعضاء بیروت في األمیركیة الجامعة من الحصول على خدمات الرئیسیین،

 التخصصات من العدید في التدریب برامج مركز الطبي سیقومان بتطویروال بیروت في الجامعة األمریكیة
.الطبیة  

 
مستقلة ال  حكومیة غیر وھي منظمة مخزومي، لمؤسسة الصحیة التابعة الرعایة وحدات مع التعاون یھدف

 بھ تضطلع الذي الرائد الدور شأنھ ترسیخكما من  أفضل، مجتمع بناء أجل من األفراد مكین الى ت تبغى الربح،
 ما اذھو. لمرضىل الجودة عالیة رعایة لضمان فیھ تعمل الذي الوقت في العالي، الطبي التعلیم دعم في الجامعة
والمحافظة  المستقبل، في المؤسستین بین التعاون من لمزید متینة أسس إرساء إلى المطاف نھایة في یساھم 
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 لبنان في المرضى رعایةناحیة ل وأ الطبیة التطورات الطبي إن من خالل  لمركزل على الدور الریادي 
  .والمنطقة

 
 الطب وكلیة مخزومي مؤسسة من كل ورؤیة مھمةو نسجمی االتفاق ھذا: "مخزومي بالقول مي السیدة وإختتمت

 الصحیة، الرعایة مجال في العاملین كونھ یؤمن لجمیع ،ركیة في بیروتیاألم المركز الطبي في الجامعة في
".المتقدمة الطبیة نوعیة للرعایة أفضل على الحصول باإلضافة الى مرضانا،  

 
- -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 ،Magent ،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


