
 

 

 لألورام العصبية الثاني السنوي  المؤتمر يعقدالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 
 

المركز الطبي في  في  باسيل للسرطان نايف  معهد منظ  للسنة الثانية على التوالي، : أيلول 30في  بيروت،
، المؤتمر  ليفالند كلينيككو  هايدلبرغ   وجامعة  مستشفى بريغهام والنساءمع  بالتعاون  ،  الجامعة األميركية في بيروت

المؤتمر إلى توفير ويهدف  أيلول المنصرم. 14و 13يومي  وذلك لألورام العصبية في الشرق األوسط الثاني
لألورام الخبيثة   النتائج العالجيةحسين يتهم حول سبل تفرصة للخبراء المحليين واألجانب لتبادل أفكارهم ورؤ ال

 . (CNSالجهاز العصبي المركزي ) في
األورام وجراحة األعصاب وأطباء خبراء من مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم،  شارك في المؤتمر

وعلم األمراض والتصوير الشعاعي، باإلضافة إلى حشد من الحضور من كافة أنحاء   علم األورام اإلشعاعيو 
برنامج األورام العصبية الذي تم إنشاؤه في   علىحيث إطلع المشاركون  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

مرضى األورام  على معايير الرعاية الدولية المتقدمة التي يتم إعتمادها في عالج  ، و معهد نايف باسيل للسرطان
 . العصبية

مدير المؤتمر الدكتور حازم عاصي، بالحضور وعب ر عن سعادته لتنظيم هذا المؤتمر في بداية الحفل رحب، 
  ل المؤتمر للمشاركين أن يشك  يًا  نالسنوي، متوجهًا بالشكر إلى كافة المتحدثين الدوليين على دعمهم المميز، متم

   لتبادل المعلومات والخبرات.  مثمرة  فرصة بالنسبة لهم 

ركية حاجة  يمن جهته قال رئيس الجامعة األمريكية في بيروت الدكتور فضلو خوري:"مشاركة الجامعة األم
ى تقييم مجتمعنا  . وتشتمل رؤيتنا عل2030واجهة التحديات الرئيسة في العالم العربي في إطار رؤية  ضرورية لم

  تحول ال تحقيق إلىيقودنا س الذي  األمر دف،اهال مودمج العلوم اإلنسانية والتكنولوجيا والتعلومشاركة قيمنا 
 ". جدول أعمال البحوث العالميةفيما يتعلق بر تطو  الو 

 

 

 
 

 



 

 

 

التنفیذي للطب واالستراتیجیة العالمیة نائب الرئیس ممثاًل  والذي حضر مدير المركز الطبي  ،الدكتور زياد غزال أما 

:" لقاؤنا اليوم يعكس سعي المركز الطبي في الجامعة  في المناسبة قال الدكتور محمد صايغ وعمید كلیة الطب،
  إلى أعلى المستويات، وتكريس دوره  ز في الرعاية الصحيةلرفع مستوى التمي   ،ركية في بيروت المستمرياألم

 ".كمركز إقليمي في لبنان والمنطقة للمبادرات البحثية

  اً وفق ،٪ من جامعات العالم23من بين أفضل  هي ركية في بيروتياألم جامعةحسب الدكتور غزال، فإن البف
 ، منها على سبيل المثالالمتخصصة بالتعليم العالي، الذي يعتمد على معايير عدة QSمؤسسة  لتصنيف

كبير ألعضاء إلى جانب القدرات المميزة للباحثين والعدد ال  السمعة األكاديميةو والخبرات التعليمية العالية    السمعة
ركية في بيروت وبشكٍل ملحوظ المتوسط العالمي  يولقد تجاوزت الجامعة األم هيئة التدريس الدوليين والطالب. 

على المستوى   حهي بالفعل جامعة متنوعة وتحقق النجا  AUB. وهذه المؤشرات تدل على أن QSوفقًا لـ 
 العالمي". 

البروفسور ناجي الصغير، رئيس قسم أمراض الدم ومدير مركز عالج سرطان الثدي  في الكلمة التي ألقاها و 
:" معهد قال  مدير مركز باسيل للسرطان الدكتور علي طاهر      ، بصفته ممثالً باسيل للسرطان  نايففي معهد  

متخصص برنامج ويقدم  من المؤسسات الرائدة في مجال السرطان في الشرق األوسط، ، باسيل للسرطان نايف
  ، فرعية متخصصة مؤتمرات  ومؤتمر األورام العصبية هو واحد من عدة  المتقدمة.  العالجية والبحوث  باألورام

ومؤتمر أورام الرئة   BBCC التي تعقد سنويًا في معهد باسيل للسرطان مثل مؤتمر بيروت لسرطان الثدي
  ".تلطيفية الرعاية الو األوعية الدموية والعالج المناعي ومؤتمر 

 
أهمية مثل هذه المؤتمرات  ، أشار من جهته إلى رئيس الجمعية اللبنانية لألورام العيادية  نزار بيطار الدكتور

 الطبيب وتحسين نتائج الرعاية في مختلف المجاالت. معرفة  عزيزالتي تساعد في ت ،المتخصصة

والجدير ذكره، أن المؤتمر يتناغم مع الخطة اإلستراتيجية لمعهد نايف باسيل للسرطان الهادفة إلى تأسيس  
ندرج في إطار  لمختلف أنواع السرطانات، وهذه الخطة ت  التي تقدمها العالجاتمراكز متخصصة متميزة في 

 الطبي في الجامعة األميركية في  ركية في بيروت والمركز يالجهود المتكاملة لتحقيق رؤية الجامعة األم

 



 

 

  والتواصل مع المجتمع   ،رفع مستوى الوعي  تساهم في  مناهج جديدة  رلتطوي،  ر المؤتمر الفرصةوف  كما  .  بيروت
 الخدمات الطبية الالزمة.بهدف المساعدة واإلرشاد في تقديم  

حافظ المركز الطبي في الجامعة األمريكية في بيروت، على دوره الريادي في منطقة الشرق  لسنوات طويلة 
وتوفير التدريب  على إجراء البحوث الطبية األوسط وشمال إفريقيا في تقديم رعاية ممتازة للمرضى وتشجيعه 

ركية  يلجامعة األملألخصائيين. ومن خالل عقد مؤتمرات مماثلة، سيواصل المركز الطبي في ا  مفيد الطبي ال
 مع كل التقدير واإلحترام للجميع.  لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتقديمها للمجتمع في بيروت في جهوده 

 

 – 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  

ودر بت أجيااًل من طالب الطب  1867التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت التي أنشئت في العام 
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 خمسة 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 طالب 
للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليمًا متميزًا  

 ألف مريض سنويًا. 360الصحية ألكثر من 

 أو االتصال على األرقام التالية: www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: 
 في الجامعة األميركية في بيروت:اإلعالم والعالقات العامة في المركز الطبي مكتب 
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