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المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت يطلق مؤتمرا   سنويا   لتعزيز التقدم 

 ودعم التعاون في علم األورام العصبية

 
، في قاعة بطحيش 2018أيلول  22و 21ُعقد المؤتمر السنوي األول لألورام العصبية في الشرق األوسط في 

 وقد شارك في تنظيم المؤتمر معهد نايف خ. باسيل للسرطان (AUB) الجامعة األميركية في بيروتفي 

(NKBCI) ومكتب التعليم الطبي المستمر (CME)كية في بيروتري، في المركز الطبي في الجامعة األم 

(AUBMC) يز التقدم بالتعاون مع مستشفى ماساتشوستس العام وجامعة هايدلبرغ. وقد هدف المؤتمر لتعز

في علم األورام العصبية من خالل التعليم المستمر والتدريب. وكان من بين أهدافه تعزيز التعاون بين جميع 

التخّصصات ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك علم األورام الطبية، وعلم األورام العصبية، وجراحة 

كما هدف المؤتمر إلى رأب الفجوات في علم األعصاب، وعلم األورام اإلشعاعي، وعلم األمراض، واألشعة. 

 .ومعرفة وإدارة األورام الخبيثة في الجهاز العصبي المركزي

 

 الجلسة االفتتاحية

خالل الجلسة االفتتاحية، شّدد مدير المؤتمر الدكتور حازم عاصي، من المركز الطبي في الجامعة األميركية 

التعاون بين مختلف التخّصصات في عالج األورام العصبية في بيروت، على أن هدف المؤتمر هو "تعزيز 

وتكوين شبكة دولية تسمح بإدارة حديثة لمرضى الدماغ. كما شكر المديرين المشاركين للمؤتمر، الدكتورة 

ترايسي باتشلور من مستشفى ماساتشوستس العام في الواليات المتحدة والدكتور ولفغانغ ويك من مستشفى 

 .في ألمانيا، على مساهماتهما في إنجاح المؤتمر ودعمهما هايدلبرغ الجامعي

 

وفي كلمته، أيّد الدكتور علي طاهر، مدير معهد باسيل، جهود أعضاء هيئة التدريس الجدد في تنظيم مثل هذه 

المؤتمرات ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المعهد. كما أشار إلى أن هذا هو مؤتمر األورام العصبية 

 .وعه، ليس فقط في لبنان، ولكن أيًضا في الشرق األوسطاألول من ن

 

كما تحدثت في الجلسة االفتتاحية الدكتورة سامية خوري، العميدة المشاركة للبحوث ومديرة مركز نعمة 

وتريز طعمه للتصلب اللويحي، في المركز الطبي، ممثلة الدكتور محمد الصايغ عميد كلية الطب ونائب 



واالستراتيجية العالمية في الجامعة األميركية في بيروت. وهي أوضحت أن هذا  الرئيس التنفيذي للطب

المؤتمر يدّل على خطوة جديدة إلى األمام في مجال علم األعصاب، حيث سيشّجع تبادل أحدث التطورات 

يد واألبحاث والبيانات في علم األورام العصبية. وأضافت أن المؤتمر هو أيًضا فرصة فريدة للتعاون الجد

الذي سيقّدم للحاضرين نظرة شاملة عن أحدث التطورات في التشخيص الجزيئي والتصوير المتطّور 

 .والمعالجة الدقيقة الجزيئية الكالسيكية بما في ذلك المضاعفات العصبية في السرطان

 

ية وقالت الدكتورة خوري: "تعكس مداوالتنا اليوم سعي المركز الطبي المستمر إلى رفع مستوى الرعا

الصحية والعمل كمركز إقليمي في لبنان والمنطقة للمبادرات البحثية. وهذا المؤتمر السنوي سيمهّد الطريق 

أمام تطبيق تقنيات جديدة في الممارسات الحالية التي من شأنها أن توجه العالجات الهادفة على نحو أفضل 

 ".المتعّمقةفي مجموعات مختلفة من المرضى وتعطي رؤية أفضل لنهج المعالجة 

 

كما تكلم في الجلسة االفتتاحية أيضاً الدكتور نزار بيطار، رئيس الجمعية اللبنانيّة لألورام العياديّة، والدكتورة 

دوللي نصر، طبيبة عالج األورام باألشّعة في المركز الطبي في أوتيل ديو، كممثّلين للدكتور ريمون صايغ، 

  .رئيس نقابة األطباء

 

 المؤتمر أبرز ما جاء في

خالل المؤتمر، اجتمع الخبراء من مختلف التخّصصات الفرعية في جميع أنحاء العالم لمناقشة أساليب العالج 

الجديدة في العمق في علم األورام العصبية. ودرس المشاركون التحديثات الحالية في علم األورام العصبية، 

يذ تقنيات جديدة في الممارسات الحالية. واعتُبر وعلم أمراضها، والتصوير ومنهجيات العالج، فضال عن تنف

المؤتمر منصة للتعاون مع التخصصات األخرى لتنفيذ رعاية متعّددة التخصصات أكثر فعالية لمرضى 

محاضرة ألقاها اثنا وعشرون متحدثًا دوليًا وإقليميًا  32األورام العصبية في المنطقة. وقد تضّمن المؤتمر 

 .ومحليًا

 

المؤتمر أيضاً حوالي مائتي خبير في عالج األورام اإلشعاعي، وعلم األمراض، وعلم األورام هذا وقد حضر 

لدى األطفال، وطب األعصاب لدى األطفال، وطب األعصاب، وجراحة األعصاب. كما حضر أساتذة، 

وأطباء، وطالب طب، وممرضات وممرضون. وجاء الحضور من لبنان وسوريا والعراق واألردن والمملكة 

لعربية السعودية وقطر وكذلك من فرنسا والبرازيل وكندا. أما المحاضرون فهم جاءوا من لبنان والمملكة ا

 .العربية السعودية والواليات المتحدة وكندا وألمانيا وتركيا

 

 المؤتمر السنوي الثاني لألورام العصبية في الشرق األوسط

ا، وأن المؤتمر السنوي الثاني لألورام العصبية في الشرق وقد انتهى المؤتمر باإلعالن أنه سيكون حدثًا سنويً 

 .2019أيلول  22و 21سيُعقد في  األوسط

 

*** 
 



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