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 دشن مبنى اإلدارة الطبية مركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ال
   0202تحقيق رؤية المركز الطبي خطوة إضافية نحو  

 
 يوم بيروت في األميركية الجامعة دشن المركز الطبي في  –( بيروت، لبنان 9025، كانون الثاني 92)

 في األميركية الجامعة أمناء مجلس بحضور ، وذلكالطبية دارةى اإلمبن 0292 كانون الثاني 91 االثنين
دارة بيروت . تبع الحفل جولة وعدد من األطباء والموظفين الطبي في الجامعة األميركية في بيروت المركز وا 

 ميدانية على مختلف أقسام المبنى.
 

 :ونائب رئيسها للشؤون الطبية الدكتور محمد الصايغ األميركية في بيروت كلية الطب في الجامعة وقال عميد
نطمح  نحن .بافتتاح مبنى اإلدارة الطبية انجزت اليوم 0202 المركز الطبي رؤية تحقيق نحو إضافية ةخطو "

 من جديد   مستوى إلى والمنطقة لبنان في الطبية الرعاية لرفع شاملةالو  طموحةال "0202 رؤية"من خالل 
 من أيضا ولكن والتعليم، المرضى، ورعاية ،المميزة الطبية والفرق ،الحديثة المرافق خالل من فقط ليس التميز،
 ".للموظفين متناغمة عمل ثقافة توفير خالل

 
. يتألف الطبي للمركز الرئيسي لمبنىبالقرب من افي الحمرا و  القاهرة شارع في الجديد ةالطبي اإلدارة مبنىيقع 

 وتنفيذية إدارية أقسام عدةالمبنى  سيضم. األرض فوق وسبعة تحت األرض منهم ثالثة ،طوابق 92 من المبنى
 وغيرها، البشرية والموارد ،إدارة الشؤون المالية ،قسم المشتريات، بالمركز الطبي المتعلقة اإلدارات ذلك في بما

 .المستأجرة والمكاتب الطبي الجامعي حرمفي ال مبانيمن ال عدد على السابق في منتشرة كانت والتي
 
 اتدار . فبنقل عدد من اإلالصايغ الدكتور أضاف، "الطبي المركز عيتوس خطة من جزء هو الجديد المبنى نإ"

كقسم للعديد من األقسام،  ستيعابقدرة اإلستتمكن إدارة المركز الطبي من توسيع  ،إلى مبنى اإلدارة الطبية
 وحدةكما ستزيد قدرة استيعاب  .يةر بالمخ والمرافق التخصصية العيادات إدارة قسم ،األجانب لمرضىا خدمات
 ،لألطفال النفسي الطب عيادات األشعة، لقسم إضافية مساحة وتوفر سرير 02إلى  99 من الكلى غسيل
  .األخرى واإلدارات الخدمات من والعديد

 
 افتتاح خاللها تمفقد . 0202رؤية المركز الطبي  منمهمين انجازين  0292حقق المركز الطبي في العام  
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 دعما  "ذي ليفانت فاونديشن"  مؤّسسةالسيد جمال دانيال و  من منحة كبرى واستالم صواف وسعاد واصف مبنى
مركز حليم وعايدة دانيال " باسم المبنى تسمية إلىبالجامعة األميركية  أدى مما ،0202 لرؤية المركز

وُيتوقع أن ينتهي المركز الطبي  وتوسع تطور في بارزة محطةت هذه المنحة عتبر او  .األكاديمي والعالجي"
 .0292العمل في هذا المبنى في العام 

 
-إنتهى-  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

، أعلى معايير الرعاية الطبية 9120يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام 
لكلية  تعليميأكاديمي مستشفى  -المركز الطبي  يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جميع أنحاء 

ي دربت أجيال من طالب الطب ( والت9621الطب في الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 
واألطباء، كما خرجت العديد من الطالب هم اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن 
المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل على 

مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية  ACGME-Iو JCI ،Magent ،CAPأربع شهادات دولية 
 التي ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.

 
طالب وطبيب. إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  20222خرجت كلية الطب أكثر من 

 مريض سنويا. 0220222المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من  لطاقم التمريض. يلبي
 

 Magent( برنامج ANCCعن مركز اعتماد وتقييم مهنة التمريض األمريكي )
(، يعد أكبر وأبرز ANCCمن قبل مركز اعتماد وتقييم مهنة التمريض األمريكي ) Magentإن برنامج تقييم 

لقسم التمريض في العالم، يعترف بمؤسسات الرعاية الصحية التي توفر أفضل عناية تمريضية  منظمة تقيميّ 
التمريض وتوفر في قسم كمعيار للتميز  Magentبرنامج تقييم في ممارسة التمريض. يخدم  واحترافية

 Magentبرنامج تقييم لقياس جودة الرعاية. لمزيد من المعلومات حول أساسي للمستهلكين معيار 
 .www.nursecredentialing.org/magnetواإلحصاءات الحالية، زيارة 

 
 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،لمزيد من المعلومات

http://www.aubmc.org/
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مقسم  221299022222على الرقم  ركّية في بيروتيالمركز الّطبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

هاتف: - ركّية في بيروتيفي المركز الّطبّي في الجامعة األم اإلعالمرنا علي، مديرة أو باألنسة ، 2100
  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –2100مقسم  221299022222

 
 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –قات عامة سوزان بو َدرغم، مديرة عال

 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 22129 0 212222جّوال: 
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