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  الجامعة األميرآية في   في   وّقع المرآز الطبي

  الجامعي   الحكومي بيروت ومستشفى طرابلس 
 اتفاقية إلقامة أوثق التعاون بينهما على آافة 

وال سيما الطبية واألآاديمية والتقنية    صعدة،األ
  تحقيق أهدافهما المشترآة في سبيل   والفنية في

الدراسات  وتطوير   ميادين الطب والتعليم الجامعي 
والخدمات    واألبحاث العلمية لالرتقاء بالعمل الطبي

وقد جرى حفل   . أعلى المستويات الطبية إلى
برعاية وحضور وزير الصحة العامة    بيروت،   الجامعة األميرآية في   آلية الطب في   التوقيع في

مقدمتهم    المؤسستين وفي   آبار األطباء واالداريين في آذلك حضر .  الدآتور محمد جواد خليفة
الجامعة    في   نائب الرئيس للشؤون الطبية وعميد آلية الطب والمرآز الطبي   الصايغ، الدآتور محمد

  مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي رئيس   والدآتور فّواز عمر حالب،   بيروت،   ية فياألميرآ
إمكانية    الجامعي   وبموجب هذه االتفاقية ستوّفر الجامعة لمستشفى طربلس الحكومي  . الجامعي 

األميرآية    في   ألطباء المرآز الطبي وستسمح هذه االتفاقية .  تدريب طالب الطب واألطباء المقيمين
ومثله مثل االتفاقات السابقة مع مراآز طبية   . خارج بيروت بتعميم معارفهم وخبراتهم إلى مناطق

  فإن هذا االتفاق هو بشّقين أآاديمي   األميرآية،   عميد آلية الطب في نّظمها مكتب   والتي   ُأخرى،
سيتعّرفون أآثر إلى مختلف شؤون    أطباء تحت التدريب،   ينضم الى المرآز الطبي   وحين .  وسريري 

آذلك سيتعّرف أطباء مستشفى طرابلس  .  آبير من المرضى ومتطلبات العمل مع عدد   العالج الطبي
  بيروت،   األميرآية فيالجامعة    في   إلى الخبرات السريرية ألطباء المرآز الطبي   الجامعي   الحكومي

 الجامعة   في   يستمر التزام المرآز الطبي : " وقال الدآتور محمد الصايغ  . وتكون الفائدة متبادلة 
وستمّهد  .  المجال الطبي   في   بيروت بتوفير العناية الصحية الممتازة وتنشئة قادٍة   األميرآية في

  ". العناية الصحية والتعليم واألبحاث   المتياز فيا شراآاتنا االستراتيجية والتعاونية إلنجاز
  نساهم في   محمد خليفة، وزير الصحة الدآتور   إننا إذ نوّقع هذا االتفاق بحضور معالي : " وأردف

أما الدآتور حالب فقال   ". الممتازة لخدمة مجتمعنا رفع مستوى األبحاث والخدمات الصحية الرفيعة 
باء وستتعاون المؤسستان لضمان تدريب األط  . فع والخير على المجتمع اللبنانيإن االتفاق سيعود بالن

  . وستنّسق المؤسستان أنشطة طبية وتعليمية بينهما.  بأعلى المقاييس التعليمية


