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تركيز على و بأعوامها المئة والعشرة إحتفالا   AUBلتمريض فياكلية ل مؤتمر

 تعّدد التخصصات تعليماا وممارسةا 

 

بمحطتين تاريخيتين في   (AUB)احتفلت كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة األميركية في بيروت

البحث والتمريض والتعليم في لبنان والمنطقة، هما الذكرى العاشرة بعد المئة لتأسيس الكلية والذكرى المئة 

  .والخمسين لتأسيس الجامعة

 

وقد جاء االحتفال في مؤتمر دولي لألبحاث عقد في الكلية واستمر ثالثة أيام، وحمل عنوان: "تطوير 

 ."لى البراهين في عصر تعدد التخصصات: اإلنجازات واآلفاقالتمريض المبني ع

 

وقد تطرق المؤتمر إلى أهمية البحوث المتعددة التخصصات، والتعليم، والممارسة، وأهميتها لمهنة التمريض. 

وهدف إلى توفير منصة غنية لمناقشة التقدم في المعرفة واالتجاهات العالمية وكذلك إلقامة شراكات تعاونية 

ين خدمات الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة. وجمع المؤتمر ممثلين للسلطات المحلية واإلقليمية لتحس

والدولية في المهن الصحية من مختلف المؤسسات األكاديمية ومراكز البحوث والمنظمات العالمية، مثل 

رضين الدكتورة منظمة الصحة العالمية. وتكلمت في المؤتمر رئيسة المجلس الدولي للممرضات والمم

 .جوديث شاميان، ورئيسة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان الدكتورة نهاد ضومط

 

وفي افتتاح المؤتمر، قال وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة األميركية في بيروت بالوكالة الدكتور محمد 

تشّكل كلية رفيق المستوى، حراجلي: "مع تطور الجامعة األميركية في بيروت إلى جامعة بحثية عالمية 

 ٪85فيها مثاالً متوهّجاً وهي تضع البحث في مقدمة مسعاها. والكلية ال تكتفي فقط بانتاج  الحريري للتمريض

من بحوث التمريض في العالم العربي، إذ أن أعضاء هيئة التعليم  ٪14من أبحاث التمريض في لبنان ونحو 

 ".نتاجاً وتأثيراً في العالم العربيفيها هم من بين بحاثة التمريض األكثر إ

 

ممثالً نائب الرئيس التنفيذي وعميد كلية الطب في الجامعة الدكتور محمد الصايغ، قال الدكتور علي 

بازرباشي، العميد المشارك لألبحاث األساسية في كلية الطب في الجامعة: "كلية رفيق الحريري للتمريض 

، هي أول مدرسة تمريض احترافية في لبنان 1905العام   ي أنشئت فيوالتفي الجامعة األميركية في بيروت 



وواحدة من أهم مدارس التمريض ٍفي لبنان والمنطقة. وهي األولى خارج الواليات المتحدة التي تحصل على 

( من لجنة تعليم التمريض، كما أنها 2012( وإعادة االعتماد )العام 2007االعتماد غير المشروط )العام 

ى خارج الواليات المتحدة التي تنال عضوية الجمعية األميركية لكليات التمريض. كما أنها أول مدرسة األول

 .تمريض في المنطقة تضم فرغاً رسمياً لجمعية الشرف للتمريض سيغما ثيتا تاو الدولية

 

نقابة في لبنان، ال تزال الكلية تشكل مرجعاً لبرامج تمريض في جامعات أخرى، ولوزارة الصحة، ول

الممرضات والممرضين في لبنان. وعلى الصعيد اإلقليمي، تواصل الكلية تلقي طلبات من البلدان للمساعدة 

في إنشاء كليات التمريض فيها ولتوفير المشاورات حول القضايا المتعلقة بتطوير القوى العاملة التمريضية. 

ز هوبكنز، ومع كلية التمريض  في جامعة ودوليا، أنشأت الكلية شراكات مع كلية التمريض في جامعة جون

ميشيغان، ومع كلية التمريض  في جامعة فيالنوفا ، ومع كلية التمريض  في جامعة ماريالند ، ومع جامعة 

 .العلوم والتكنولوجيا في سيدني، لتسهيل تبادل الطالب وأعضاء الهيئة التعليمية والتعاون البحثي

 

ة في بيروت الدكتورة هدى أبو الحريري للتمريض في الجامعة األميركي وفي كلمتها، أكدت مديرة كلية رفيق

هاير، أن هدفاً استراتيجياً مهماً للكلية هو تعزيز االمتياز في األبحاث. وقالت أن الكلية قد وضعت برامج  سعد

  .بحثية تركز على البحوث السريرية والنظم الصحية وبحوث النتائج وأبحاث تعليم التمريض

 

وباإلضافة إلى منحها البكالوريوس والماجيستر في علوم التمريض ، تخطّط الكلية إلطالق برنامج الدكتوراه 

بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز، وجامعة ميشيغان،  2018-2017في علوم التمريض في العام الدراسي 

 .وكليتي الطب والعلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت

 

رئيسة المجلس الدولي للممرضات والممرضين الدكتورة جوديث شاميان الخطاب الرئيسي في وقد ألقت 

االفتتاح وفيه تحدثت عن أثر التعليم الجامع لالختصاصات الصحية واالجتماعية وممارساته على مهنة 

 التمريض ومضابطها. وتناولت جلسات المؤتمر النظم الصحية وأبحاث النتائج، والبرامج المتعددة

التخصصات للبحوث، وأبحاث الصحة العقلية، واالبتكارات في التعليم، والحد من عبء األمراض غير 

المعدية، والرعاية الصحية لكبار السن. وستُعقد طاولة مستديرة حول قضايا الصحة العالمية واتجاهاتها يوم 

 .السبت ختاماً للمؤتمر

 

ؤتمر حول تطوير مهنة التمريض. وهؤالء المندوبون قدموا وقد شارك خمسون مندوباً تقريباً في مناقشات الم

من أحد عشر دولة عربية وأفريقية مختلفة هي األردن، مصر، العراق، ليبيا، السودان، السعودية، عمان، 

اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، كينيا، لبنان. كما شهد المؤتمر مشاركة قادة في التمريض وبحاثة من 

ات من الواليات المتحدة األمريكية وكندا وهولندا واستراليا واألردن ولبنان في إعطاء مختلف التخصص

 .محاضرات المؤتمر

وقالت مديرة كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة األميركية في بيروت الدكتورة هدى أبو سعد  هاير: 

عصر متعدد التخصصات. وقد زّود  "كان هذا المؤتمر احتفاالً حقيقياً بالبحوث المتعددة التخصصات في



المشاركين بمستجّدات األبحاث والتعليم والممارسات وبملتقى لمناقشة قضايا مهمة للتمريض وللصحة 

 العالمية".  

*** 
 

 :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

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   ما  تعلي توّفر 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 
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