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برعاية رئيس مجلس الوزراء االميرآية تطلق آتابًا مرجعيًا عن الصحة العامة في   
 العالم العربي

 
دعت آلية العلوم الصحية في الجامعة األميرآية في بيروت إلى احتفال يقام برعاية رئيس مجلس 

" الصحة العامة في العالم العربي"مرجعي الجديد الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي إلطالق آتابها ال
أيار الجاري في قاعة هشام الجارودي في آلية الحريري  15وذلك عند الرابعة بعد ظهر الثالثاء 

 .للتمريض في الجامعة
سيحضر االحتفال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان وعميد آلية العلوم الصحية في الجامعة 

 .باإلضافة الى عدد آبير من المختّصين الدآتور إيمان نويهض،
فصًال وهو من إصدار منشورات جامعة  38يقع الكتاب في أآثر من خمسمئة صفحة وفي 

وُيعتبر أضخم ما نشر من نوعه في تاريخ منشورات الصحة العامة في . آامبريدج البريطانية
في وقت بات فيه العالم العربي وقد بدأ يثير اهتمامًا متناميًا على الصعيد الدولي خاصة . المنطقة

 .محط اهتمام االعالم العالمي بسبب تغييراته المتسارعة
 .وسيتكلم في حفل االفتتاح آل من العميد نويهض والرئيس دورمان والرئيس ميقاتي

وقد شارك معه في . آما سيتكلم الدآتور سامر جّبور المحرر الرئيسي للكتاب، وهو أستاذ في الكلية
 .ب المحررون ريتا جقمان، ومروان خواجا، والعميد نويهض، ورهام يموتتحرير الكتا

وستكون عريفة الحفل البروفسورة هدى زريق، أستاذة ومديرة مرآز البحوث الصحية والسكانية 
 .في الكلية وعميدتها السابقة

 .وستكون المداخالت بالعربية أو االنكليزية مع توافر ترجمة فورية بين اللغتين
  
   
   

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
جامعة بحثية    والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 

طالب    8000   من حوالي   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600 أآثر من  تضم هيئة تعليمية من    تدريسية،
  والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   تقّدم الجامعة حاليًا     . وطالبة

يضم    الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   والدآتوراه في   والدآتوراه، 
   . سريرًا   420    فيه   مستشفًى
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