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الجامعة األميركية في المركز الطبي في مع تفاهم مذكرة مركز الحسين للسرطان يوقع 
 بيروت 

 
تحت رعاية سمو األميرة غيداء طالل، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين    :2022  ايار  10  في  بيروت 

 التعاون  تعزيز  بهدفمع الجامعة األميركية في بيروت   تفاهم  مذكرة للسرطان، جّدد مركز الحسين للسرطان  
 . ةواألبحاث السريريّ  ،السرطان مرضى رعاية  مجاليّ  في المشترك

 

،  مدير معهد نايف باسيل للسرطانمركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، و ، مدير عام  المذكرة    وّقع  
ونائب رئيس قسم البحوث في دائرة الطب الداخلي في المركز الطبي في    نائب الرئيس للتطوير واالتصاالت

 ر. طاه البروفيسور علي، الجامعة
 

للشراكات الهادفة    ناجحا    التي تعد نموذجا    على أهمية هذه الشراكة االستراتيجية  ،وأكدت سمو األميرة غيداء
 إلى تبادل الخبرات من أجل توفير أفضل سبل الرعاية لمرضى السرطان في المنطقة. 

 

تعمل هذه االتفاقية بين المؤسستين على تبادل الخبرات المتعلقة    سوفومن جهته قال البروفيسور علي طاهر:" 
بالبرامج الفريدة من نوعها التي يقدمها معهد نايف باسيل للسرطان وتطوير أحدث األبحاث بهدف تقليل عبء 

  توقيع هذه االتفاقية بين مركز الحسين للّسرطان في  وسيساهم  .  السرطان على المجتمعات المحلية واإلقليمية
حقيقية للشفاء لكّل مريض يواجه الّسرطان، من خالل توفير أفضل سبل العالج  ال    فرص ال   منح المزيد من  

 " الّسرطان وفقا ألحدث المعايير العالمية. ىلمرض
 

على تعزيز الجهود المبذولة في البحث العلمي، ومكافحة السرطان في المنطقة، وتأسيس    مذكرة التفاهم  نّصت  و 
  بحاث واأل   مجال رعاية مرضى السرطانفي  الكوادر الطبية والمختصين    الخبرات بين  تبادلتشاركي لبرنامج  
الالسريرية حسب  اإلجراءات  اتخاذ  من  للتمّكن  المعقدة  الطبية  الحاالت  في  التواصل  وتعزيز  معايير ، 

المؤتمرات    العالمية، باإلضافة إلى إتاحة الفرص أمام األطباء واالختصاصيين للمشاركة فيوالبروتوكوالت  
 والندوات المشتركة. 
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 -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 أيضا  المركز الطبي  

العام   التي أنشئت في  التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت  ودّربت أجياال  من طالب الطب    1867التعليمي 
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 خمس شهادات اعتماد دولية و 
مما يشّكل دليال  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  
للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات  طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليما  متميزا   

 ألف مريض سنويا .  360الرعاية الصحية ألكثر من 
 أو االتصال على األرقام التالية:   www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع:  

 الجامعة األميركية في بيروت: اإلعالم والعالقات العامة في مكتب 
 2676- 4898تحويلة:  00961 350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

   للعالقات العاّمة: شركة ميماك أوجلفي
 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 

http://www.aubmc.org/
mailto:praubmc@aub.edu.lb

