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األطباء

حازت الدكتورة خوري على جائزة الكويت للعام  2007للعلوم األساس�ية
(علم المناعة)ّ ،
ركزت في أبحاثها المخبرية على دراسات تجريبية لآلليات
ّ
المناعي�ة في النماذج الحيوانية ،للتع ّمق ف�ي التصلب المتعدد والتفاعالت
التي تنشأ بين نظام المناعة والخاليا الجذعية العصبية .ساهمت الدكتورة
خ�وري في تطوير مختبر علم المناعة الس�ريري التاب�ع لمركز األمراض
العصبي�ة المتخص�ص في رصد تط�ور العالم�ات البيولوجي�ة للتصلّب
المتعدد وهو يخضع اليوم إلدارتها.

الدكتورة سامية ج .خوري
مديرة معهد أبو حيدر لعلوم
األعصاب ومركز التصلّب المتعدد
التابعين للمركز الطبي في
َ
الجامعة األميركية في بيروت.
حائزة على لقب «جاك وسادي ودافيد

بريكستون بروفيسور» في طب األمراض

العصبية من كلية الطب في جامعة هارفرد
وهي المديرة الثانية لمركز بارتنرز للتصلّب
المتعدد التابع لمستشفى بريجهام والنساء.

تحاف�ظ الدكتورة خوري عل�ى التزامها باألبحاث اإلنتقالي�ة وهي الباحثة
الرئيسية في التجارب السريرية لمركز  ACCLAIMالمم َّول من شبكة أبحاث
التحم�ل المناع�ي ( .)Immune Tolerance Networkوعمل�ت كعضو في
قس�م الدراسات التابع للجمعية الوطنية للتصلّب المتعدد وقسم الدراسات
المتعلقة بعلم المناعة العصبية واألورام الدماغية التابع لمؤسس�ة الصحة
العالمي�ة .انتخبت في العام  2002عض�وا ً في الجمعية األميركية لألبحاث
الس�ريرية والجمعي�ة األميركية لعل�وم األعصاب ،وهي تق�وم بدور فعّال
كعضو ف�ي لجنة الجمعي�ة المتخصصة في علوم المناعة الس�ريرية منذ
العام  .2009وهي عضو في األكاديمية األميركية لطب األمراض العصبية.
نش�رت الدكتورة خوري عددا ً من الدراس�ات والمراجعات والمقاالت التي
ً
إضافة إل�ى فصول من كت�ب تتناول
تتمح�ور ح�ول التصلّ�ب المتع�دد،
الموضوع نفسه .وكونها تع ّد من النخبة في مجالها ،اختيرت لتكون عضوا ً
ف�ي مجالس تحرير المقاالت العلمية المتعلقة بالتصلّب المتعدد ،ومحررة
ألقسام الدراسات والمنشورات عن المناعة السريرية.
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تترك�ز أبح�اث الدكتور يموت عل�ى التصلّ�ب المتعدد .يدير حاليا ً قس�م
األبحاث الس�ريرية التاب�ع لمركز التصلّب المتعدد ف�ي المركز الطبي في
الجامعة األميركية في بيروت وهو عضو في المجلس اإلستشاري اإلقليمي
للتصلّ�ب المتعدد في منطقة الش�رق األوس�ط وفي المجلس اإلستش�اري
عبر الق�ارات للتصلّب المتعدد وفي األكاديمية األميركية في طب األمراض
ً
ونتيجة لخبرته العميقة في هذا المجال ،يعد الدكتور يموت من
العصبي�ة.
اإلختصاصيين الرائدين في التصلّب المتعدد في منطقة الش�رق األوس�ط
�جلت للدكتور يموت دراس�ات وأبحاث حديثة تناولت
والبلدان العربيةُ .س ّ
وبائيات مرض التصلّب المتعدد وانتش�اره ف�ي المنطقة ،وقد صنّف فيها
نوعي�ة الحياة التي يحظى بها المصابون بهذا المرض في منطقة الش�رق
األوس�ط وش�رح فيها عن العالجات الجديدة المكتش�فة مثل زرع الخاليا
الجزعي�ة وتوس�يع الش�رايين المتضيق�ة .كما وتتط� ّرق فيها إل�ى تأثير
الح�روب المتتالي�ة التي اندلعت في المنطقة على انتش�ار مرض التصلّب
المتع�دد وتطو ّره .فضالً ع�ن أنه اختير ليك�ون حاليا ً الباحث الرئيس�ي
ف�ي عدد من األبح�اث التجريبية الجارية حول العال�م عن مرض التصلّب
المتع�دد .وفي س�جل الدكتور يموت ع�د ٌد من الدراس�ات والمقاالت التي
تحم�ل توقيعه وهو حالي�ا ً رئيس تحرير النش�رة اإلخبارية ع�ن التصلّب
ً
إضافة إلى أ ّنه عضو فعّال في مجلس
المتع�دد تحت عن�وان “،“MS Today
تحري�ر الكتاب�ات المتعلق�ة بالتصلّب المتع�دد واإلعتلاالت ذات الصلة.

باسم ياموت
حائز على شهادة دكتوراه في الطب
(بروفيسور) .مدير قسم األبحاث السريرية
التابع للمركز الطبي للتصلّب المتعدد
في مركز التصلّب في الجامعة األميركية
في بيروت
يشغل الدكتور باسم يموت حالي ًا منصب بروفيسور
في طب األمراض العصبية في المركز الطبي في
تخرج في العام
الجامعة األميركية في بيروتّ .
 1984من كلية الطب في الجامعة األميركية في
بيروت ،وتلقّ ى تدريبه في طب األمراض العصبية
في جامعة سنسيناتي بوالية أوهايو قبل حصوله
على منحة من معهد مونتريال لعلوم طب
األعصاب – جامعة ماكجيل ،ثم إلتحق بعد ذلك
بالجامعة األميركية في بيروت في العام .1988
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نهاد أبو زيد
حائزة على شهادة دكتوراه
في الطب (مساعدة بروفيسور)
تشغل الدكتورة أبو زيد حالي ًا منصب مساعدة
بروفيسور في طب األمراض العصبية في المركز
الطبي في الجامعة األميركية في بيروت .نالت
الدكتورة أبو زيد شهادة الطب في العام 2002
بدرجة إمتياز من الجامعة األميركية في بيروت.

أتم�ت فترة التخص�ص في طب األم�راض العصبية ف�ي جامعة
ديوك ف�ي دورهام الواقعة في والية كاروالينا الش�مالية من العام
 2003حتى  2007وقد عُينت خاللها رئيس�ة المتخصصين لمدة
س�نة كاملة .بعدها أكملت تخصصها في دراسة التصلّب المتعدد
في مايو كلينك ( )Mayo Clinicفي روتشيس�تر بوالية مينيس�وتا
األمريكية لسنتين من العام  2007حتى العام  .2009وبعد إتمام
دراساتها عن التصلّب المتعدد ،إلتحقت بجامعة ويك فورست في
كاروالينا الش�مالية كمس�اعدة بروفيس�ور حيث تولت عالج عدد
ً
إضاف�ة إلى األمراض العصبية
كبي�ر من مرضى التصلّب المتعدد
األخ�رى .الدكتورة أبو زيد عضو في الجمعية الطبية الفخرية ألفا
أوميغا ألفا ( )Alpha Omega Alpha Honor Medical Societyفي
البورد األميركي لألمراض العصبية وفي األكاديمية األميركية لطب
األمراض العصبية .وتعد الدكتورة أبو زيد من الناشطين الفعّالين
في األبحاث السريرية وقد ش�غلت دور الباحثة الرئيسية في عد ٍد
من األبحاث التجريبية الجارية عن مرض التصلّب المتعدد .حازت
مؤخرا ً من الجمعية األميركية للتصلّب المتعدد على منحة إلنش�اء
عي�ادة متع�ددة اإلختصاصات لمعالج�ة التصلّ�ب المتعدد تابعة
للمركز الطبي في جامعة وايك فورس�ت .وتقضي رؤيتها الشاملة
باستقدام أحدث العالجات لزيادة قدرات مرضى التصلّب المتعدد
في إطار نموذجي متعدد اإلختصاصات ،مع التركيز على الجوانب
الجسدية والنفسية لهذا المرض.
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الممرضات
نال�ت الدكت�ورة درويش ش�هادتها الجامعية ف�ي التمريض من
الجامع�ة األميركي�ة ف�ي بي�روت ف�ي الع�ام  ،1997وأكمل�ت
الماجس�تير في الرعاية التمريضية للعناي�ة المركزة .وفي العام
 ،2007أنهت ش�هادة الدكتوراه في التمريض والعلوم الس�لوكية
الحيوية مع التركيز على علم األعصاب في جامعة ميش�يغان في
مدينة آن آربر .بعد س�نتين ،أنهت منحة األبحاث التي نالتها بعد
الدكتوراه في جامعة إلينوي في ش�يكاغوُ .عيّنت مؤخرا ً المديرة
التنفيذي�ة لمعه�د أبو حيدر لعل�وم األعصاب والتصلّ�ب المتعدد
التابع للمرك�ز الطبي في الجامعة األميركية ف�ي بيروت .تدرّبت
الدكت�ورة دروي�ش عل�ى ي�د إختصاصيين ف�ي مرك�ز بارتنرز
للتصلّب المتعدد التابع لمستش�فى بريجهام والنس�اء القائم في
بوس�طن في العام  .2010إن مجال تخصصها السريري هو في
األمراض العصبية ،ونقطة تركيز أبحاثها هي الوظائف المعرفية
ً
إضافة إلى العوام�ل التي تؤدي إلى إضعافها.
كالتعلّ�م والذاكرة،
بعد أن أثبتت جدارتها في العلوم األساس�ية واألبحاث السريرية،
أبحاثه�ا الس�ريرية الجاري�ة تتن�اول ضع�ف الوظائ�ف
المعرفي�ةّ .
تلق�ت تدريب�ات بحثي�ة ومنح�ا ً إلج�راء األبحاث من
مؤسس�ة الصحة الوطني�ة األمريكية ( )NIHوقدم�ت أعمالها في
المنتدي�ات الوطنية والعالمية .يندرج إس�م الدكتورة درويش في
الئح�ة أعض�اء جمعي�ة التمري�ض الفخري�ة  -س�يغما ثيت�ا تاو
( )Sigma Theta Tauوالمنظمات المهنية الوطنية والدولية األخرى.

الدكتورة هالة درويش
المديرة التنفيذية لمعهد أبو حيدر
لعلوم األعصاب ومركز التصلّب المتعدد
تشغل الدكتورة درويش حالي ًا منصب مساعدة
بروفيسور في كلية رفيق الحريري للتمريض في
الجامعة األميركية .وهي أيض ًا ممرضة مجازة.
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سينتيا أبو نقّ ول
حائزة على شهادة
في علوم التمريض ،ممرضة مجازة
اآلنسة سينتيا أبو نقّ ول ممرضة مجازة في
مركز التصلّب المتعدد التابع للمركز الطبي
في الجامعة األميركية في بيروت.
في العام  ،2005نالت شهادتها في
علوم التمريض من الجامعة اللبنانية.

بعد تخرّجها ،عملت اآلنس�ة أبو ّ
نقول في غرفة العمليات
كممرضة تخدير حتى العام  .2007في شهر أكتوبر من
الع�ام  ،2007إنضمّ�ت إلى المركز الطب�ي في الجامعة
األميركي�ة ف�ي بي�روت كممرض�ة مج�ازة للعم�ل ف�ي
أقس�ام الجراح�ة .وفي الع�ام  ،2010إنضمّت إلى طاقم
ّ
المرك�زة الخاصة بالمصابي�ن باألمراض
وح�دة العناية
العصبي�ة لتوظي�ف خبرته�ا ف�ي العناي�ة التمريضي�ة
المتخصص�ة بالمرض�ى الذي�ن يعان�ون إضطراب�ات
عصبية خطيرة .تجدر اإلش�ارة إل�ى أنها عضو في نقابة
الممرضي�ن ف�ي لبن�ان وجمعي�ة التمري�ض األميركي�ة
لألم�راض العصبي�ة .وق�د نجحت ف�ي إكم�ال الدورات
الدراسية األساسية لهذه الجمعية.
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اآلنس�ة مسّ �وح حائزة على جائ�زة هنرييت صب�را من جمعية
الس�يدات المس�اعدات في المركز الطبي في الجامعة األميركية
في بي�روت تقدي�را ً لتحصيله�ا األكاديم�ي وس�لوكها المهني
ومس�اهماتها ف�ي عمله�ا وجامعتها عل�ى ح ّد س�واء .وكجزء
م�ن تدريبه�ا الس�ريري ،إعتنت بمرض�ى مصابي�ن بأمراض
متنوع�ة ط�وال فت�رة مرضه�م وتلقيه�م العلاج وش�فائهم.
تشمل خبرة اآلنس�ة مسّ �وح المهنية العناية بمرضى مصابين
باعتلاالت عصبي�ة مختلفة بما فيه�ا التصلّ�ب المتعدد ضمن
قس�م علاج األورام/الجراح�ة الطبي�ة في المرك�ز الطبي في
الجامع�ة األميركية في بيروت .وتجدر اإلش�ارة إلى أنها عضو
ف�ي نقاب�ة الممرضي�ن في لبن�ان وجمعي�ات مهني�ة أخرى.

مسوح
جويل ّ
حائزة على شهادة في علوم التمريض،
ممرضة مجازة
مسوح ممرضة مجازة في
اآلنسة جويل ّ
مركز التصلّب المتعدد التابع للمركز الطبي
في الجامعة األميركية في بيروت .في العام
 ،2007نالت شهادتها في علوم التمريض مع
دبلوم في علم النفس من الجامعة األميركية
في بيروت.
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الصيادلة

مايا زين الدين
دكتورة في الصيدلة
الدكتورة مايا زين الدين هي حالي ًا
الصيدلي المسؤول في مركز التصلّب
المتعدد التابع للمركز الطبي في
الجامعة األميركية في بيروت .نالت
شهادة الصيدلة من الجامعة اللبنانية
األميركية  -جبيل في العام .2010

نجحت الدكتورة زين الدين في امتحانات الكولوكيوم في
شهر أغسطس من العام  2010وتسجلت بعدها في نقابة
الصيادلة في لبنان .إختارتها الجامعة اللبنانية األميركية
لإللتحاق ف�ي برنامج دكت�وراه الصيدلة وأرس�لتها في
العام  2011إلى الواليات المتحدة األميركية وتحديدا ً إلى
مستش�فى هنري فورد ومركز كارمانوس للس�رطان في
ديترويت في والية ميش�يغان لتلقي التدريبات األساسية
حول العناية الس�ريرية واإلس�عافية .في شهر يونيو من
الع�ام  ،2011أكمل�ت برنامج دكت�وراه الصيدلة بدرجة
إمتياز .نالت جائز َتي «أفضل صيدلي سريري» و«السلوك
اإليجابي» في الع�ام  .2011تدرّبت الدكت�ورة مايا على
ممارس�ة مهنتها في أهم الصيدليات والمستش�فيات في
لبن�ان والواليات المتح�دة األميركية .في س�جلها أبحاث
س�ريرية منج�زة وجارية عن إس�تخدام أجه�زة التحكم
بمسكنات األلم والوقاية من قرحة المعدة وتقييم األدوية
المانعة لتخثر الدم ونتائجها عند المرضى ذوي اإلصابات
الخطي�رة .وتجدر اإلش�ارة هنا إلى أن اس�مها مدرج في
عدد من المنظمات المهنية الوطنية والعالمية.
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الفريق اإلداري

في العام  ،2000نالت شهادتها الجامعية في العلوم
ً
إضافة إلى
التمريضي�ة م�ن جامعة القديس يوس�ف
دبل�وم في التمريض من الدولة الفرنس�ية .ثم تابعت
بعد ذلك دراس�اتها في الجامعة األميركية في بيروت
للحصول على ش�هادة ماجس�تير في الصحة العامة
م�ع تخصص في اإلدارة الصحية .وفي العام ،2005
نال�ت جائزة أفضل عرض تقديمي لمش�روع صحي
ق ّدمته للحص�ول على الماجس�تير .تمحور موضوع
الع�رض عل�ى التخطي�ط لتجهي�ز المستش�فيات
لمواجهة الكوارث وإدارتها .وقد حازت على ش�هادة
ف�ي هذا المضم�ار م�ن األكاديمية األميركي�ة لتعليم
طب الطوارئ .عملت اآلنس�ة نصار كممرضة مجازة
في قس�م الطوارئ ف�ي المركز الطبي ف�ي الجامعة
األميركية في بيروت لمدة  5سنوات ،ثم عيّنت كمدرّسة
في التمري�ض ( )Clinical Educatorوعززت قدراتها
ف�ي تقدي�م ال�دورات التعليمي�ة وتنس�يق الحلقات
التثقفية ف�ي التمريض .تم تعيينها بعد ذلك ممرضة
مس�ؤولة في قس�م علاج األورام والط�ب الداخلي.

فيكي م .نصار
مساعدة تنفيذية
حائزة على شهادة ماجستير في الصحة
العامة وبكالوريوس في علوم التمريض.
تع ّينت اآلنسة نصار حالي ًا مساعدة تنفيذية في
معهد أبو حيدر لعلوم األعصاب ( )AHNIومركز
التصلّب المتعدد.
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فريق األبحاث

سحر فرحات
حائزة على شهادة دكتوراه في الطب
باحثةمتخصصة
اختيرت الدكتورة سحر فرحات لتكون
باحثة في المركز الطبي الجديد للتصلّب
المتعدد التابع للمركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت .نالت شهادة في
الطب العام في العام  2010من الجامعة
اللبنانية بعد أن ناقشت موضوع «سرطان
الرئة عند النساء» في أطروحتها.

وفي العام  ،2011أكملت سنتها التحضيرية للطب
الداخل�ي في الجامع�ة اللبنانية ومنح�ت ترخيصا ً
صادرا ً عن وزارة الصحة في لبنان يخوّلها ممارسة
مهنة الطب .باش�رت بع�د ذلك مس�يرتها المهنية
كباحثة متخصصة في عدد من التجارب السريرية.
وقد ش�اركت ف�ي العديد م�ن التجارب الس�ريرية
العالمي�ة المتعلق�ة بالتصلّ�ب المتع�دد .وتج�در
اإلش�ارة إلى أنها تحمل شهادة من مبادرة التدريب
المؤسس�ي التعاوني ( )CITIللمشاركة في األبحاث
العلمية ضمن األخالقيات ،باإلضافة إلى شهادة في
مقياس حالة العجز الموس�ع ( )EDSSوفق طريقة
كروتزك�ي لمراقبة تطور م�رض التصلّب المتعدد.
تلقت الدكت�ورة فرحات تدريبا ً
وفي الوقت نفس�هّ ،
على طرق إنعاش القل�ب على يد إختصاصيين في
األكاديمية اللبنانية األوروبية لتعليم طب الطوارئ.
وتجدر اإلشارة إلى أنها عضو في نقابة األطباء في
لبنان وجمعيات مهنية أخرى.
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نال ش�هادته في علم األحياء م�ن الجامعة األميركية
في بيروت في العام  ،2005ثم أكمل دراس�اته العليا
ونال ش�هادة الماجس�تير في علم األحياء الجرثومية
والتكنولوجيا في العام  2006من جامعة ويستمنستر
ف�ي لندن ف�ي المملك�ة المتحدة .في الع�ام ،2008
قام بأبحاث تدريبية ش�املة لمدة خمس�ة أشهر في
معهد كرايغر في كندا .وفي العام  ،2007بدأ الس�يد
الحاج مس�يرته المهنية كموظف ف�ي وزارة الصحة
البريطاني�ة ( )MHRAف�ي إنكلت�را ،ث�م انتقل للعمل
في قس�م األبحاث السريرية التابع للمركز الطبي في
الجامع�ة األميركية في بي�روت كباحث طبي لمدة 3
س�نوات .ومن ثم س�اهم في إعداد وتطبيق الس�جل
الوطني ألمراض الكل�ى في لبنان الخاص بالمرضى
الذين بحاجة إلى غس�ل الكلى .وتجدر اإلش�ارة إلى
أن�ه ق�ام بالعديد من األبحاث في مج�ال طب الكلى.

إيلي الحاج
حائز على ماجستير في العلوم
منسق األبحاث
ّ
السيد إيلي الحاج هو حالي ًا منسق
األبحاث في مركز التصلّب المتعدد
التابع للمركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت.

11

لينا عبد اللطيف مالعب
حائزة على ماجستير في العلوم
مديرة المختبر
تع ّينت السيدة لينا عبد اللطيف مالعب
مديرة مختبر األبحاث في مركز التصلّب
المتعدد التابع للمركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت .في العام ،1994
نالت شهادتها في العلوم والماجستير
في علم األحياءمن جامعة زوليا في
ماراكايبو في فنزويال.

وف�ي الفت�رة عينه�ا ،عمل�ت كمس�اعدة باحث
ف�ي المعه�د الفنزويل�ي للتحقي�ق العلمي في
مختب�ر علم أحياء الفيروس�ات .بع�د أن أثبتت
جدارته�ا العالية وس�جّ لت تط�ورا ً ملحوظا ً في
عمله�ا ،إنتقل�ت للعمل ف�ي الجامع�ة األميركية
ف�ي بيروت كمس�اعدة باح�ث في عل�م األحياء
الدقيق�ة وعل�م الوراث�ة .بعده�ا عين�ت مديرة
مختبر واس�تمرت ف�ي العمل كمس�اعدة باحث
في مركز س�رطان األطفال ف�ي لبنان  -مختبر
س�انت جود لألبحاث .وفي الع�ام  ،2009نالت
جائزة معهد الملك حس�ين للدراس�ات الحيوية
والس�رطان ف�ي إطار مؤتمر الش�رق األوس�ط
وش�مالي أفريقي�ا ألبح�اث الس�رطان ولها في
رصيدها عدد من الدراسات البحثية.
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المساعدون

رندا موسى
(مساعدة في العيادات)

إنضمت السيدة رندا موسى إلى طاقم
المركز الطبي في الجامعة األميركية في
بيروت لخبرتها الواسعة التي حصدتها
بعد سنوات طويلة من العمل في عيادة
خاصة لمعالجة األمراض العصبية.

علي جابر
(مساعد ممرض)

يعمل السيد علي جابر كمساعد
ممرض في المركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت .يملك خبرة طويلة
في مساعدة المرضى داخل أقسام
الجراحة الطبية وغرف العمليات.

