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الجامعة األميركية في بيروت تطلق شهادة فريدة من نوعها في المنطقة في مجال 

 والعالم والمنطقة لبنان في أفضل صحة لتحقيق التواصل الصحي

 
 

 تأثير ومع الصّحة، لتؤثرعلى وتتداخل واالجتماعية واالقتصادية المناخية الظروف فيه تترابط عصر في

 لدى أصبح واالنتاج، واالقتصاد االجتماعية التكلفة لجهة والسيما األخرى، الحقول مختلف على الفرد صّحة

 بشكل لالستثمار استعداد الخاص القطاع ومؤسسات الحكومية غير والمنظمات الدولية والوكاالت الحكومات

 نتيجة تنشأ بالتالي،. الصحة على تؤثر التي المجاالت مختلف في السلوكيات وتغيير الوعي زيادة في كبير

 مليئا   عمل وسوق متنامي مجال دخول في يرغبون الذين للمهنيين جديدة عمل فرص التغيّرات هذه

 .الصحي التواصل: الجديدة بالتحّديات

 

 في األميركية الجامعة في الصحية العلوم كلية أطلقت اإلقليمية، العمل سوق الحتياجات استجابة

ا  (AUB)بيروت  من الوحيد البرنامج وهو الصحي، التواصل في البكالوريوس على للحصول جديدا   برنامج 

 .وأوروبا المتحدة الواليات وخارج المنطقة، في النوع هذا

 

 التواصل أو العامة( ، الصحة حمالت مثل) الصحية بالمعلومات االبالغ وعلم فن هو الصحي التواصل إن"

 نويهض إيمان الدكتور الصحية العلوم كلية عميد صّرح ،"واألطباء الممرضات أو والمرضى، األطباء بين

 .الجديد االختصاص هذا على تعليقا  

 

 تستثمر العربي العالم في الربحية وغير الربحية والمؤسسات الحكومية المؤسسات من متزايدة أعدادا   إن

 ويتم. المعدية واألمراض المزمنة واألمراض التلوث مثل الملّحة، العامة الصحة مشكالت لمعالجة مواردها

 في السلوكية التغييرات ولتعزيز القضايا هذه حول الوعي مستوى لرفع الحمالت من العديد تطوير

 التواصل مجال في العمل سوق لفرص لالستجابة خصيصا   مصّمم البرنامج وهذا. األفراد وبين المجتمعات

 .كبيرة تعليمية فجوة وملء أفريقيا، وشمال األوسط والشرق لبنان في الصحي

 



 يُحتاج الذين الصحي التواصل محترفي من األولى الدفعة البرنامج هذا سيوفّر: "نويهض الدكتور وأضاف

 التي العديدة الصّحية التحديات إلى مشيرا   ،"المنطقة في الملحة الصحية االحتياجات لتلبية خبراتهم إلى

 خالل والصّحة المعدية، غير األمراض التلوث، البيئية، كالحوكمة المجاالت مختلف في العربية الدول تواجه

 .النزاع بعد وما

 

 الالزمة التقنية والمهارات المعرفة التخصصات المتعدد البرنامج هذا خالل من الطالب سيكتسب أكاديميا ،

 :ذلك في بما الصحي، التواصل أنشطة لتصميم

 

 العامة الصحة لتعزيز التواصل وفن علم اكتساب •

 الحلول إيجاد جهود في والمشاركة للمجتمع الصحية االحتياجات فهم •

 الصحي التواصل بواسطة الملموس والتأثير التغيير خلق •

 والمجتمع الناس صحة لتحسين الصحي التواصل أنشطة تصميم •

 

 بالضرورة البرنامج هذا يتطلب ال بالصحة، الخاصة األخرى الشهادات بخالف: "أيضا   نويهض العميد وقال

 طالما إليه، ينضّموا أن علمية، غير أم علمية كانت سواء الخلفيات، جميع من للطالب ويمكن. علمية خلفية

  ."التواصل وفنّ  بوسائل  واهتمام الصحية، القضايا في شغف ولديهم متحمسين أنهم

 

 حيث واسع مهني اختيار مجال البرنامج هذا لخّريجي فسيكون العمل، وسوق التوظيف حيث من أما

 وبرنامج واليونيسف العالمية الصحة منظمة المثال سبيل على ومنها) الدولية المنظمات في العمل سيمكنهم

 ،(األحمر للصليب الدولية واللجنة الالجئين لشؤون العليا المتحدة األمم ومفوضية اإلنمائي المتحدة األمم

 وشركات الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات( والبلديات الوزارات) الحكومية والهيئات

 .والجامعات الصحية والمؤّسسات المستشفيات كما الصحة، على المرّكزة والتسويق اإلعالن

 

 أن هو ذلك، من األهم ولكن للمنتسب، عمل على الحصول إمكانية يزيد البرنامج هذا إلى االنتساب إن

 العامة، الصحة على الشامل التأثير سيحقق من هم سيكونون تحديدا   االختصاص هذا من المتخّرجين

 .الحقيقيين وصنّاعه التغيير قادة هم وسيكونون
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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