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 معهد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت يوقّع اتّفاقية تعاون

 مع ثالث جامعات عربية رائدة لتقديم منح دراسية لشهادة طب النزاعات 

 

النزاعات، والتي شهادة طب  (AUB) في الجامعة األميركية في بيروت (GHI) أطلق معهد الصحة العالمية

ترّكز على كيفية تشكيل الرعاية الطبية والبحث واالضطالع بها في ظروف النزاع والهشاشة. كما شهد 

الحدث توقيع اتفاقية تعاونية لتقديم منح دراسية كاملة للشهادة لثالث جامعات رائدة في اليمن وفلسطين 

 .والعراق

 

بيروت بحضور الدكتور زاهر ضاوي، وكيل الشؤون  أقيم احتفال التوقيع في الجامعة األميركية في

األكاديمية في الجامعة األميركية في بيروت، والدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية، 

والدكتور عبد الحكيم التميم، عميد كلية الطب في جامعة عدن في اليمن، والدكتور المساعد مؤمن جنيد سالم، 

لكلية الطب في جامعة نينوى في العراق، والدكتور فاضل نعيم، عميد كلية الطب في الجامعة العميد الموقّت 

اإلسالمية بغزة في فلسطين، باالضافة الى الدكتور المساعد زاهي عبد الساتر، مدير قسم البرامج في معهد 

 .الصحة العالمية، وعدد من الزمالء

 

لمبذولة وراء هذه المبادرة البارزة لبناء القدرات في المنطقة، سلّط الدكتور شادي صالح الّضوء على الجهود ا

خبيًرا متخصًصا من المنطقة. وقد شرح  30والتي تم تطويرها على مدى ثالث سنوات بمشاركة أكثر من 

مفّصالً كيف تستخدم هذه الشهادة نهًجا سياقيًا الستكشاف الطرق التي يمكن من خاللها تشكيل الرعاية الطبية 

  .ث وإجراءهما في ظروف النزاع والهشاشةوالبح

 

بدورهم، شدد العمداء المدعّوون من العراق واليمن وفلسطين على أن هذه المبادرة أساسية في تلبية 

االحتياجات وملئ الثغرات حول طب النزاعات في المؤسسات الطبية وأنظمة الرعاية الصحية في منطقة 

 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 



 R4HC ر شهادة طب النزاعات عبر اإلنترنت من قبل معهد الصحة العالمية، بالشراكة معتم تطوي

Consortium.  ساعة تعليمية. قد  120ساعة، بإجمالي  30وتتكون الشهادة من أربع دورات، كل منها

يشمل متعلمي الشهادة طالب الطب والتمريض والمتدربين الطبيين والممارسين الطبيين والممرضات 

 .رهم من المتخصصين الصحيينوغي

 

  /https://ghi.aub.edu.lb/cmpللمزيد من المعلومات عن برنامج طب النزاعات: 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين 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  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

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