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  واإلعالم التواصل مكتب
 2023 شباط 8 األربعاء: بيروت

 

 للنشر -خبر صحفي 

 

الجامعة األميركية في بيروت أول مؤسسة خارج الواليات المتحدة 

 "إبيك"لبيانات المرضى على شبكة  "كوزموس"تنضوي في برنامج 

 

 

أصبحت الجامعة األميركية في بيروت أول مؤسسة خارج الواليات المتحدة تنضوي في 

برنامج البوابة االلكترونية العالمية كوزموس. وكوزموس هي أكبر قاعدة بيانات متكاملة 

 .للمعلومات السريرية في الواليات المتحدة

 

دقائق، وهي تمتلك عينة وبوابة كوزموس هي منصة بيانات تجيب على االستفسارات في 

تمثيلية واسعة من بيانات المرضى تغّطي جميع الفئات السكانية. وتُجمع عناصر قاعدة بياناتها 

الحيوية من المختبرات واألدوية والبيانات الصحية التي تجمع عن المريض. وتختلف مجموعة 

ليوم. فهي تجمع بيانات كوزموس عن أي قاعدة بيانات أخرى مستخدمة في األبحاث الصحية ا

بين المليارات من نقاط البيانات السريرية بطريقة تشكل مجموعة بيانات عالية الجودة وتمثيلية 

 .ومتكاملة ويمكن استخدامها لتحسين صحة الناس، ونوعية حياتهم في كل مكان

 

حثين وهذا ما يجعلها مصدر البيانات النهائي لألطباء الذين يقدمون عناية فردية للمرضى، وللبا

 .األكاديميين في مجال الرعاية الصحية

 

وتتجّمع لدى كوزموس بيانات من أكثر من مئة وستة وسبعين مليون سجل مريض من أكثر 

من ستة مليار زيارة طبية. وهي تشتمل على منصة بيانات بفعّالية ُمثلى لإلجابة على األسئلة 

طرح األسئلة غٌب الطلب من دون السريرية في دقائق. ويمكن لألطباء والبّحاثة العلميين 

 .الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على البيانات
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وسيوفر برنامج بوابة كوزموس االلكترونية للباحثين وأعضاء هيئة التعليم والطالب في 

الجامعة األميركية في بيروت إمكانية الوصول إلى أحدث البيانات السريرية ويزود األطباء 

مهم للعناية الصحية. كما أنه يضائل الوقت الذي يستغرقه الباحثون بالمعلومات في موقع تقدي

 .للوصول إلى ماليين سجالت البيانات الطبية من شهور إلى دقائق

 

وهذه وثبة هائلة تمنح األطباء والباحثين منظوراً هائالً يساعدهم على رسم خطط عالج أفضل 

 .مصممة خصيصاً للحاالت المحددة التي يعملون عليها

 

قال الدكتور يوسف عصفور، كبير مسؤولي االبتكار والتحول في الجامعة، "يضيف و

كوزموس إنجازاً آخر إلى قائمة إنجازات مؤسستنا ويساعدنا على البقاء في طليعة االبتكار. 

إنها ثمرة عملنا الدؤوب ومصداقيتنا ومرونتنا في الجامعة األميركية في بيروت. أنا متحمس 

مكننا فعله بهذه البيانات والنتائج التي سنجنيها. مستقبل العناية الصحية بات فعالً لمعرفة ما ي

 ".قِْيد أناملنا

 

وقال الدكتور ريمون صوايا، عميد رتبة رجا خوري لكلية الطب ونائب الرئيس للشؤون الطبية 

في الجامعة األميركية في بيروت، "إن كوننا أول مركز طبي خارج الواليات المتحدة يُصبح 

جزءاً من برنامج كوزموس لبيانات المرضى قد فتح العديد من الفرص ألطبائنا وباحثينا. انا 

متحّمس لكل االحتماالت التي يوفرها هذا لمجتمعنا وفخور جداً بمركزنا وفريق تكنولوجيا 

 ".المعلومات لدينا لنجاحهم في الوصول إلى هذا المنجم الذهبي للبيانات والمعلومات

 

مليار زيارة  6.3مليون مريض بالسرطان و 8.8مليون مريض و  176كوزموس وتضم بوابة 

 ألف طبيب.  266ألف سرير و   215مستشفى و   1118ألف عيادة و  22.5طبية و
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت لمحة عن الجامعة األميركية في
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :وأحداث الجامعة األميركية في بيروت لالطالع على أخبار
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

