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مذآرة تفاهم ستزيد من مساحة  بيروت ومستشفى نّجار   الجامعة األميرآية في   في   وّقع المرآز الطبي

ومستشفى نّجار على تدعيم     الطبيوستساعد المرآز   توافر الخدمات الصحية الشاملة والنوعية،
  وسيترّآز هذا التعاون بين المؤسستين على عدة نواٍح .  صحية ممتازة ممكنة توفيرهما ألفضل عناية

  . آلينيكية وأآاديمية 
وسيسمح  .  نووأطباء مقيم  نشاطه وينضم إليه أطباء   يًايوّسع حال   المرآز الطبي   والمعروف أن

فادة أآثر من محدودة التغطية الصحية باإل ى نجار لمجموعات من المرضىالتعاون مع مستشف
للحصول على المزيد من التدريب    وستزيد فرص األطباء المقمين   الخدمات الصحية للمرآز الطبي،

  في وآلية الطب   سياق جهود عميد المرآز الطبي   وتندرج مذآرة التفاهم هذه في  . والتمريض
ومد    للمرآز الطبي   مؤسساتي وفريقه لتنفيذ توّسع   ب الرئيس الدآتور محمد الصايغنائ   الجامعة، 

  تعقيبًا   وقال الدآتور الصايغ  . لبنان   مجموعات المرضى في جسور محلّية وإقليمية للوصول إلى آل
ّدم النوعية واالمتياز تق    طليعة المراآز التي   يبقى في   الطبي إن المرآز : " على توقيع مذآرة التفاهم 

يحقق    واليوم .  الطبية الطب واألبحاث البيولوجية   إنشاء قادة مستقبليين في   خدمة المرضى وفي   في
نحو الشراآات التعاونية واالستراتيجية ونحو مد الجسور  سعيه   في   جديدًا   معَلمًا   المرآز الطبي
مشهود له    مستشفًى إن مستشفى نّجار .  العناية الصحية والتعليم واألبحاث   االمتياز في األآاديمية نحو

  ". يد المؤسستين العريقتين   على   المنطقة،   في خدمة العناية الطبية الُمثلى   وهذا التعاون سيصب في
ياة الى عالقة الخطوة تعيد الح إن هذه : " فقال   صاحب ومدير مستشفى نجار،   نّجار،   غازي   أما السيد

بشهادة آل األطباء الذين    وأثمرت إيجابيًا،   1988و   1982   قديمة جمعت المؤسستين بين العامين
 .   بها لبنان ذلك التعاون   مّر   لألسف جّمدت الظروف التي .  الحقبة عايشوا تلك

  وإن اختلف الحجم، لكننا اليوم عدنا نجّسد معنى التعاون بين مؤسستين تحمالن األهداف ذاتها 
الجامعة    في   ومثمر مع المرآز الطبي إنها بداية تعاون مزمن .  وتسعيان نحو النجاح والنمو

  في   بشكل وثيق لتوفير أفضل الخدمات نوعيًة   وستعمل المؤسستان معًا  ". بيروت   األميرآية في
  في   وُيذآر أن المرآز الطبي  ". التعليميةآما ستنّسقان أنشطتهما الطبية و .  العناية الصحية والخدمات 
  . صيف العام الفائت   في   تفاهم مع مرآز آليمنصو الطبي بيروت وّقع مذآرة   الجامعة األميرآية في 


