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 للمرة الثانية
التمّيز في التمريض  ينال شهادةالمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت 

Magnet 
 في لبنان والمنطقةتمريضية الخدمات أفضل التقديم ب م المركز الطبيإلتزاتعّزز شهادة 

 
مّرة للو المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت  نال –( بيروت، لبنان 2102، األولكانون  22)

"مركز اعتماد وتقييم مهنة التمريض األمريكي"  برامج كجزء من Magent التمّيز في التمريض  شهادةالثانية 
American Nurses Credentialing Center (ANCC .)للمستشفيات اد الطوعّي برنامج اإلعتم يميز

  في ما يتعّلق بمهنة التمريض. جهة صحيةيمكن أن تحصل عليها  تقديرية جائزةأعلى  والتمريض وه قطاع
 
ومدير الشؤون الطبية في  الجامعة األميركية في بيروت في المركز الطبي مديردكتور عدنان طاهر، القال و 

 يعكس إلتزامنالنا، إذ هو شرف كبير Magent  التمّيز شهادةالحصول على إن : "تعليقا على الحدث المركز
تحقيق هذا إن " وأضاف، ".اللبناني لمجتمعل الطبية تقديم أعلى مستويات الرعايةعلى  في المركز الطبي

وعلى وجود  يؤّكد على تمّيز هذه المؤّسسةللمّرة الثانية ولمّدة أربع سنوات إضافّية،  يهاإلنجاز والحصول عل
يومّية لتلبية الحاجات  ا  الذين يبذلون جهودو يستند عليها موّظفونا والمعايير الصحية العالية المستوى الذي قيم ال

 ." لمرضاناالصحّية 
 

 ينالأول مركز طبي في الشرق األوسط  9002في الجامعة األميركية في بيروت عام  المركز الطبيأصبح 
 American Nurses"مركز اعتماد وتقييم مهنة التمريض األمريكي"  من برامج Magent تمّيز شهادة ال

Credentialing Center (ANCC) ، في قسم التمريض وهو المرجع  زالمعيار الذهبي للتميّ  يعتبرالذي و
 Worldو U.S. Newsيتضمن تقرير في الواقع،  لعموم عند تقييمهم للمراكز الطبية.الذي يستند إليه ا

Report  إعتماد شهادة"أفضل المستشفيات في أمريكا" السنوي حول Magent  معايير تصنيفها لنوعية في
يعيد المركز الطبي في الجامعة األميركية في ، 9002في عام و . مرة أخرى داخل المستشفى الرعاية للمرضى

 مرتين .Magent  التمّيزبيروت تأكيد ريادته في مجال الرعاية الطبية بنيله شهادة 
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تقوم المؤسسات بعملية دقيقة وطويلة تتطلب مشاركة واسعة من األّولي، Magent الـللحصول على تقدير 
ونوعّية تثبت تبدأ العملّية في تقديم الطلب إلكترونّيا ، يتبعه وثائق مكتوبة كأدّلة عددّية اإلدارة والموّظفين. 
موقع المؤسسة نتيجة الوثائق المقّدمة ضمن معايير التمّيز، تتّم زيارة  كانت. إذا هانتائجالرعاية بالمرضى و 

بمراجعة التقرير  Magentلـلاللجنة المخّصصة  وبعد تقييم الموقع جّيدا ، تقوملتقييم شامل لمقّدم الطلب. 
 لهذه المؤّسسة أو ال. الشهادةلتحديد ما إذا كان سيتّم منح  المكتمل والتصويت

 
رئيسة التمريض في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت السيدة إيمان  ، قالتعلى هذا الحدث اقيعلت

هو تأكيد على  Magentتمّيز القوتلي: "نحن فخورون للغاية بما حققناه. إن إعادة تصنيفنا ونيلنا شهادة ال
"أنه من خالل العمل الجاد  ،افت القوتليالتزامنا بالتميز وبتقديم أعلى معايير الخدمة الصحية لمرضانا." وأض

أعلى مستويات تمكنا من إبقاء هذه الشهادة وهذا التميز بتقديم والتعاون ما بين األقسام المختلفة داخل المركز 
 نستمرإن المركز الطبي في بيروت من النخبة في المنطقة وس والمنطقة. لبنانفي الصحية الجودة من الرعاية 

 ".العمل وبيئة المرضى رعايةمجال  في األداءورفع مستوى  تحسينفي العمل على 
 

عليها تقديم أدّلة موثّقة عن  يتوجب ،Magentالـ شهادةالمؤّسسة الحصول مّرة أخرى على  وفي حال قررت
على مدى السنوات األربعة التالية لحصولها على Magent كيفّية محفاظتها وتطويرها لمفاهيم وأداء ونوعّية الـ

خّصيصا  لتوفير إطار لممارسة التمريض والبحوث وقياس Magent الـ شهادة الجائزة أّول مّرة. تّم تصميم
المؤسسات التي قّدمت طلبات وفقا  لعدد من المكّونات واألبعاد لقياس  ANCCالنتائج. من خالل ذلك، تقّيم الـ

مختلفة تعتبر ضرورية لتقديم أعلى  تمّيز المؤّسسة في التمريض. يتأّلف تأسيس هذا النموذج من عناصر
مستويات الرعاية للمرضى وتشمل نوعّية القيادة في التمريض والتنسيق والتعاون عبر التخّصصات، فضال  عن 

 عملّيات لقياس وتحسين الجودة وتقديم الرعاية. 
 

للمرة Magent مّيز توأضاف الدكتور طاهر: "إن نيل المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت شهادة ال
 ون بانتمائنار و فخ ويجعلناكما  ،العالم حولالثانية إنما يضع المركز الطبي في مرتبة المراكز الطبية الرائدة 

 . تؤكد هذه الشهادة التزامنا بتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية لمرضانا وعائالتهم في لبنانMagent لعائلة
 ."والمنطقة

 
 0000أصل نحو  مؤسسة تعنى بالرعاية الصحية من 823مجموعة مختارة من  من Magent يتألف مجتمع
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 في الواليات المتحدة. مؤسسة
-إنتهى-  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت

، أعلى معايير الرعاية الطبية 0209يقدم المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، منذ  تأسيسه عام 
لكلية الطب في  تعليميأكاديمي مستشفى  -المستشفى يعتبر هذالبنان والمنطقة. كما ي جميع أنحاء للمرضى ف

( والتي دربت أجيال من طالب الطب واألطباء، 0301الجامعة األميركية في بيروت )التي أنشئت في عام 
كما خرجت العديد من الطالب هم اليوم موجودون في العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن المركز 

الوحيدة في الشرق األوسط الحاصل على أربع الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية 
مما يشير إلى المعايير العالية في مجال الرعاية التي  ACGME-Iو JCI ،Magent ،CAPشهادات دولية 

 ترتكز على المريض، والتمريض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعليم األكاديمي للمتخرجين.
 

إن مدرسة رفيق الحريري للتمريض توفر التعليم الممتاز  طالب وطبيب. 20000خرجت كلية الطب أكثر من 
 مريض سنويا. 8000000لطاقم التمريض. يلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية ألكثر من 

 
 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
 

مقسم  002000810000على 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 ، 2199

  praubmc@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني:  –2189مقسم  002000810000

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb
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 "كيتشام رعد" الشرق األوسط –سوزان بو َدرغم، مديرة عالقات عامة 

 raad.com-Suzan.dargham@ketchum - 00200 8 020101جّوال: 
 

mailto:Suzan.dargham@ketchum-raad.com

