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ً  ااألوولل في لبنانن وواالراابع عالميیا  
ركي العتمادد يیاالمجلس ااألم يیحصل على إإعتمادد  االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت

  ACGME-I براامج االتخصصاتت االطبيیة االعالمي
 

-بيیرووتت   تموزز 1االثالثاء  يیومم بيیرووتتلطبي في االجامعة ااألميیركيیة في اا االمركز أأصبح :2014تموزز  3لبنانن٬،  
ً  االمركز االطبي ااألوولل في لبنانن 2014 االمعتمد من قبل االمجلس ااألميیركي العتمادد براامج  وواالراابع عالميیا

.ACGME-Iاالتخصصاتت االطبيیة االعالمي   
 

االجهھة وو حكوميیة غيیر منظمة وهھھھ .مم.مم.ذذ عالمياال ةاالطبيیبراامج االتخصصاتت  عتماددال ااألميیركي مجلساالإإنن 
االتي توفر براامج تدرريیب في االتخصصاتت االطبيیة االمختلفة في  االمخولة العتمادد االمستشفيیاتت وواالمرااكز االطبيیة

خاررجج االواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیة٬، وومؤخراا أأقر االمجلس ااألميیركي ااعتمادد براامج االتدرريیب االطبيیة (االعالميیة) 
. ACGME-Iمن خاللل  االواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیة  

 
على  ة ووعميید كليیة االطب وواالمركز االطبيللشؤوونن االطبيی االجامعة نائب ررئيیس محمد حسن صايیغووعلق االدكتورر 
 وواالتفاني جباررةةاال جهھودداال ددوونن ليیتحقق يیكن لم ااإلنجازز فهھذاا. حققهھ االمركز االطبي بما"نحن فخورروونن  هھھھذاا ااإلنجازز

 االطبي٬، تعليیملل مساعد عميید بدرر٬، كمالل االدكتورر برئاسة في االمركز االطبي االطبي االتعليیم فريیق أأظظهھرهه االذيي
 للدررااساتت االتخصصاتت االطبيیة وولجنة عليیااالدررساتت اال االطبي للتعليیم معاوونن عميید يین٬،االد ززيین صالحح وواالدكتورر
."االعليیا  

 
 أأوو ااألططباء االمقيیميین االتدرريیب براامجضمن  ااألططباءيیخضع  ٬،ACGME-I االتنظيیمي للـ االهھيیكل إإططارر فيوو

 برنامج أأتمواا االذيین األططباءف. االطب كليیة من متخرجهھ بعد ااألططباء كبارر إإشراافف تحت منظموو متخصص لتدرريیب
تتماشى مع االمعايیيیر االتدرريیبيیة وواالمستوىى االعالي من  تعليیميیة بيیئة في متعليیمهھ تمقد  ACGME-I كبرنامج معتمد

 على بانتظامم ااألططباء تقيیيیم يیتم .االكفاءةة وواالجوددةة االتي تمتازز بهھا براامج االتدرريیب االتخصصيیة االطبيیة ااألميیركيیة
 ألططباءبأنن اا يیضمن هھذااف. االتوااصل وومهھاررااتت وواالشخصيیة ةوواالمهھنيی االسريیريیة وواالمهھاررااتت االطبيیة معرفتهھم

 االممتاززةة االرعايیة لتوفيیر االالززمة وواالمعرفة بالمهھاررااتت يینوومجهھز جيیداا تدرريیبا مدرربيین االطموحيینوو االمتخصصيین
.سنوااتت ست إإلىأأرربع  من متدبالتزاامن مع اانتهھاء تدرريیبهھم ووهھھھي مدةة تللمرضى   

 
ضمن  ااإلعتمادد محطة باررززةةهھذاا ف ٬،عاميین مدةةل ACGME-Iمادد ااعت تمتد صالحيیة" بدرر كمالل االدكتوررووقالل 

 ااالعتمادد تأميیناالهھدفف االثاني ووهھھھو تحقيیق لإلنتقالل إإلى  ررحلة االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت
االطب في  كليیةتعتبر هھھھذهه االمرحلة نقطة تحولل تعززز االموقع االريیادديي ل" ووأأضافف ".االفردديیة االتدرريیب لبراامج

".لبنانن في نوعهھ من ألووللاا ااالعتماددهھھھو وو االمنطقة في االطبي االتعليیم عجلة ددفع فيميیركيیة في بيیرووتت االجامعة ااأل  
 

. ووسنغافوررةة قطر٬، ظظبي أأبو فيااإلعتمادد لبراامج ووططنيیة  مؤخراا ACGME-Iلقد منح االبرنامج ااألميیركي 
  ACGME-Iمن قبلمرااكز معتمدةة  من وااتخرجلم يی االذيین االمتدرربيینلن يیتمكن  2016،٬ عامم من اعتباررااف

بهھذاا ااإلعتمادد سيیتمكن االمركز االطبي من . ااألميیركيیة االطبيیة االمؤسساتت في االتدرريیب من االمزيید علىاالحصولل 
.وواالمنطقة لبنانن في االطب طالببلتوفيیر هھھھذهه االفرصة   
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 ااالعتمادد ووهھھھذاا 2020،٬االمركز االطبي  لرؤؤيیة االرئيیسيیةأأحد االركائز يیمثل  ااألكادديیميیةاالثابت برسالتنا  االتزاامنا"إإنن 
في  االعليیا لدررااساتتل االطبي االتعليیم براامجاالعاليیة االتي تتمتع بهھا  معايیيیراال على شهھاددةة هھھھو ACGME-I من

." أأضافف صايیغ.االجامعة ااألميیركيیة  
 

إإنن االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت هھھھو أأوولل مؤسسة ططبيیة في االشرقق ااألووسط حاصل على  
٬، مما يیشيیر إإلى االمعايیيیر االعاليیة في مجالل االرعايیة االتي ترتكز على CAPوو  ٬Magnet،JCI ثالثة شهھاددااتت ددووليیة

.االمريیض٬، وواالتمريیض٬، ووخدماتت علم ااألمرااضض/االمختبر  
 

- -إإنتهھى  
 
أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.org يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني ٬،لمزيید من االمعلوماتت   

 
مقسم  009611350000على االرقم  ركيیّة في بيیرووتتيیاالمركز االطّبّي في االجامعة ااألم يمكتب ااإلعالمم ف

- ركيیّة في بيیرووتتيیفي االمركز االطّبّي في االجامعة ااألم ااإلعالممررنا علي٬، مديیرةة أأوو باألنسة ٬، 4722 هھھھاتف: 
–4732مقسم  009611350000   praubmc@aub.edu.lbاالبريید ااإللكترووني:  

 
–سوززاانن بو دَدررغم٬، مديیرةة عالقاتت عامة  "كيیتشامم ررعد" االشرقق ااألووسط   

- 00961 3 690505جّواالل:   raad.com-Suzan.dargham@ketchum  
 

للمحررريین مالحظة  
:االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت حولل  

 
 االطبيیة االرعايیة معايیيیر أأعلى 1902،٬ عاممتأسيیسهھ   منذ ٬،يیقدمم االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت

 في ااألميیركيیة االجامعة في االطب لكليیة االتعليیمي االمستشفىكما أأنهھ . وواالمنطقة لبنانن أأنحاء جميیع في للمرضى
خرجت االعديید من  كما ووااألططباء٬، لطباا ططالبب من أأجيیالل ددرربت االتيوو) 1867 عامم في أأنشئت االتي( بيیرووتت

إإنن االمركز االطبي في االجامعة . االعالم حولل االراائدةة االمؤسساتت موجوددوونن في االعديید من االطالبب هھھھم االيیومم
 ٬،JCIثالثة شهھاددااتت ددووليیة  على صلاح ااألووسط االشرقق في ططبيیة مؤسسة أأوولل وهھھھ ااألميیركيیة في بيیرووتت

Magent ووCAP،وواالتمريیض٬، االمريیض٬، على كزتتر االتي االرعايیة مجالل يفاالعاليیة  االمعايیيیر إإلى يیشيیر مما ٬ 
.االمختبر/ااألمرااضض علم ووخدماتت  

 
 االممتازز االتعليیمتوفر  للتمريیض االحريیريي ررفيیق مدررسةيیب. إإنن ووططبالب طط 4,000 من أأكثر االطب كليیةت خرج
.سنويیا مريیض 300,000من  ألكثر االصحيیة االرعايیة ااحتيیاجاتت االطبي االمركزيیلبي  .االتمريیض لطاقم  

 
	  

 
 
 


