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  الثالث واألربعين للشرق األوسط   األميرآية للتعريف بالمؤتمر الطبي   في   مؤتمر صحفي
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عند الرابعة بعد    ُيعقد مؤتمر صحفي   الثالث واألربعين للشرق األوسط،   للتعريف بالمؤتمر الطبي
بحضور وزير الصحة الدآتور    مبنى آولدج هول،   في   1  القاعة ب   فينيسان    12   ثنينيوم اال   ظهر

  وهو من تنظيم الجامعة وجمعية متخرجي   نيسان الجاري   23 - 22   المؤتمر في    سُيعقد . محمد خليفة
.  متحدةالواليات ال   آليفالند آلينيك فاوندايشن في  -  بالتعاون مع المرآز الدولي   آلية الطب فيها، 
ويحاضر    المنطقة،   من أهم المؤتمرات األآاديمية الدولية في   للشرق األوسط   وُيعتبر المؤتمر الطبي 

  يعرضون أحدث ما توّصلت إليه أبحاثهم،   فيه عدد آبير من البحاثة العالميين المتمّيزين الذين
سيتناول المؤتمر    لعادة سابقًا،وآما جرت ا .  ويحضره عدد آبير من األطباء اللبنانيين والعرب 

وستسنح الفرصة لألطباء المشارآين بصقل مهاراتهم  .  مواضيعه الطبية من اختصاصات متعددة
وتقديم نتائج أبحاثهم و    العالجية واإلفادة من تقانات جديدة واستكشاف مقاييس جديدة لألداء الطبي

 تقتصر على اختصاص واحد جلسات   والمشارآة في   والتعّرف إلى تقنيات جديدة متطورة،   تجاربهم،
وعرض     وسيشمل المؤتمر محاضرات، . الشهرة   والتفاعل مع خبراء عالميي   أو تتعدد اختصاصاتها،
وعرض    علمية جديدة،   وأبحاثًا   الطب،   ولقاءات مع أساتذة في   وورشات عمل،   حاالت تحت الدرس،

 األدوية والمعدات الطبية لعرض منتوجاتها  وستترافق الجلسات العلمية بمعرض لشرآات . ملصقات
 ومع أن المؤتمر موّجه لألطباء  . جوار قاعات المحاضرات   متر مرّبع في   تفوق ألفي    على مساحة

اختصاصات طبية مثل    ئم متطلبات العاملين فيوالبّحاثة إال أن العديد من مواضيعه عّدل ليال
 وسُتحتسب مشارآات  . والعالج الفيزيائي   واإلرشاد،   تماعي،والعمل االج   التمريض والصحة العامة،

المستمر بالتعاون مع آليفالند    وسيقوم مكتب التعليم الطبي .  دراسية   المؤتمر حصصًا   األطباء في
ُيعمل بها لدى الجمعية الطبية األميرآية وتتماشى مع    آلينيك فاوندايشن بتثبيت هذه الحصص التي

للشرق     يذآر أن المؤتمر الطبي . المستمر   وضعتها نقابة أطباء لبنان للتعليم الطبي   األطر التي
الجامعة قد    آلية الطب في    وآانت جمعية خريجي . 1951   أيار   األوسط عقد للمرة األولى في

انت الجامعة ويومها آ   ،1912   العام   لها في   وعقدت أول مؤتمر طبي   1911   العام   تأسست في
  . ُتعرف باسم الكّلية السورية اإلنجيلية


