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Magnet Recognition Program®  

 
 
 
 

مووقع ززيیاررةة  

 
 
 
 

 
 

من خاللل  ٢۲٠۰٠۰٩۹في االعامم  االماغنتت  	تعتمدد منظّظمةجامعة ااألميیرركيیة في بيیررووتت في اال   	االمرركزز االططّبيعيّینن  •
	Americanااألميیرركي  يینن وو االممررضاتتإإعتمادد االممرّرض مركز   Nurses	   Credentialing	  

Center	  (ANCC)  في إإططارر بررنامج ماغنتتMagnet	  Recognition	  Program وويیسّجلل هھھھذذاا .
جامعة في اال   	االمرركزز االططّبياالتعيیيینن االمتميّیزز تفوّوًقا في االخددماتت االتمرريیضيیة. ستنططبقق إإعاددةة االتعيیيینن على 

.٢۲٠۰١۱٤خاللل شهھرر آآبب/أأغسططسس  ااألميیرركيیة في بيیررووتت  
 

بتعليیقاتهھمم إإنن ررغبوواا ٬، ووااألططرراافف االمعنيّیة إإلى ااإلددالء وواالمووظّظفيینننددعوو كافة االمررضى٬، ووأأفرراادد االعائلة٬،  •
االبرريیدد االمباشرر. االفاكسس٬، أأوو بذذلكك. يیمكنن ألييٍّ منكمم أأنن يیررسلل إإليینا االتعليیقاتت عبرر االبرريیدد اااللكتررووني٬، أأوو 

ا.  يینبغي متابعة االتعليیقاتت االهھاتفيیة كافة االتي ترردُد إإلى مكتبب بررنامج ماغنتت خططيّیً 	  
 

وويیمكنن أأنن تبقى تعليیقاتكمم مجرّرددةة منن ااألسماء  تبقى تعليیقاتكمم سرّريّیة ووال يیتمّم االتشارركك بهھا مع االمنشأةة. كما
إإنن أأررددتمم ذذلكك٬، ووإإّنما يیجبب أأنن تكوونن خطّطيّیة.   

 
. ٢۲٠۰١۱٤ااألوّولل منن آآبب/أأغسططسس االررجاء إإررسالل االتعليیقاتت قبلل  • 	  

 
	American: االعنوواانن  Nurses	  Credentialing	  Center	  (ANCC)  

Magnet	  Recognition	  Program	  Office	   	  
8515	  Georgia	  Ave.,	  Suite	  400 	  

Silver	  Spring,	  MD	  20910-‐3492  
 

-٥٢۲١۱٧۷: االفاكسس ٦٢۲٨۸- ٣۳٠۰١۱  
 

magnet@ana.org: االبرريیدد ااإللكتررووني 	  
	  

-٣۳٣۳٠۰١۱ :االهھاتفف ٥٨۸٨۸- (بددوونن ددفع االررسوومم)  ٨۸٦٦  
 

 
- -إإنتهھى  

 
أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.org يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني ٬،لمزيید من االمعلوماتت   
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مقسم  009611350000على االرقم  ركيیّة في بيیرووتتيیاالمركز االطّبّي في االجامعة ااألم مكتب ااإلعالمم في
- 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 الحظةم  

: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٬، االطب 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
 Magent ٬،JCIهھاددااتت ددووليیة ثالثة ش على صلاح ااألووسط االشرقق في ططبيیة مؤسسة أأوولل وهھھھ ااألميیركيیة في بيیرووتت

 علم ووخدماتت وواالتمريیض٬، االمريیض٬، على كزتتر االتي االرعايیة مجالل فياالعاليیة  االمعايیيیر إإلى يیشيیر مما ٬،CAPوو
.االمختبر/ااألمرااضض  

 
 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  

 
	  

 
 
 


