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بيروت    الجامعة األميرآية في   في   وّقع المرآز الطبي

مؤسسة آليفالند آلينيك    ومرآز التعليم المستمر في
  مستمر فيال   اتفاقية إلنشاء مكتب للتعليم الطبي

وسيخدم هذا المكتب  .  األميرآية   في   المرآز الطبي 
آليفالند آلينيك    آملحق لمرآز التعليم المستمر في

وقد وّقع االتفاقية الدآتور   . للبنان والشرق األوسط
  رئيس الجامعة األميرآية في   نائب   محمد الصايغ،

بيروت للشؤون الطبية وعميد آلية الطب والمرآز  
  التعليم الطبي   والدآتور فؤاد جبران مدير   الطبي،

وقد قاد مجهود إرساء هذا االتفاق الدآتور محمد   . مؤسسة آليفالند آلينيك   للشرق األوسط في 
وستسمح هذه   . غسان حماده   آلية الطب الدآتور   والعميد المشارك للتعليم المستمر في   الصايغ،

لبنان والشرق    بإصدار شهادات لألنشطة التعليمية في    المستمر   الطبياالتفاقية لمكتب التعليم 
المنطقة    وذلك حسب المتطلبات التعليمية في   األوسط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي،

  في   المرآز الطبي   في    العالي   مجلس التعليم الطبي    ِقبل    وبمواصفات البرنامج الموضوع من
للحفاظ    الواليات المتحدة،   اء الذين حصلوا على شهادات اعتمادهم فيو،سيضطر االطب  . يرآيةاألم 

وألن مجلس  .  يكملون تعليمهم وبمارسون المهنة بتجّرد   إلى إظهار دالئل على أنهم   على رخصتهم،
بات من    الواليات المتحدة وافق على منح الجامعة اعتماده،   المستمر في   االعتماد للتعليم الطبي

فوائد هذا المكتب  : " وقال الدآتور حماده  . يحتفظوا برخصهم   الشرق األوسط أن   مكن ألطباء فيالم
ليتماشى مع المستويات    المقّدم لطالب دراسات ما بعد التخرج،   ستشمل رفع نوعية التعليم الطبي

  .   حدةالواليات المت   المستمر في   الموضوعة من ِقبل مجلس االعتماد للتعليم الطبي
  وستشمل مسؤوليات مرآز التعليم الطبي  ". األساس   وهكذا ستكون جدارة ما نقّدمه من تعليم هي 
المستمر    ومراقبة أنشطة مرآز التعليم الطبي   آليفاللند الحفاظ على االعتماد الممنوح،   المستمر في 

عن تنفيذ    األميرآية مسؤوًال   آز فيآما سيكون المر  . الالزمة    األميرآية وإجراء التدريبات   في
  مؤسسة آليفالند آلينيك،   يضعها مرآز التعليم المستمر في   اإلجراءات والسياسات حسب اُألُطر التي

  دورة تدريبية في   وداليا نعمه،   سعد،   وقد تابع الدآتور جورج أبي  . باإلضافة إلى واجبات ُأخرى 
المستمر وعادا مؤّهلين بالمعارف الالزمة لتسيير شؤون    لتعليم الطبيآليفالند حول عمليات مرآز ا 

رئيس    سعد،   وقع اختيارنا على الدآتور جورج أبي : " وقال الدآتور حماده  . األميرآية   المكتب في
ة خاص   التعليم المستمر،   يملك من خبرة في   لما   إلدارة هذا المكتب،   آلية الطب،   جمعية خريجي
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