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 لجنت قطاع الصيدلت في زيارة جامعت بنها 

 بالمجمس األعمي ةقامت لجنة قطاع العموم الصيدلي
لجامعة بنيا  ةت التابعآلمجامعات بزيارة عدد من المنش

لمدة عامين  ةلتصبح مقرًا مؤقتًا لكمية الصيدلحداىا إختيار إل
 .بالكامل ةنشاء مباني كمية الصيدلإنتياء من حتي يتم اإل

الزقازيق األسبق  رئيس جامعة - ماىر الدمياطي/ التي يرئسيا الدكتور ةمت المجنوقا
 ةستاذ صيدلة القاىر أو  ةالعالمي ةخبير بمنظمة الصح - حمداهلل زيدان/ وعضوية الدكتور

عميد  - رمضان الدوماني/ عميد صيدلة السادات والدكتور - سموي المميجي ة/والدكتور 
عميد صيدلة بورسعيد بزيارة كمية  - قيعاطف عبدالبا/ صيدلة كفر الشيخ والدكتور

 .الحاسبات والمعمومات
نشائيما حاليًا، والمذان من المقرر إالمذان يتم  ةالمركزي ةمتحانات والمكتبثم تفقدت مبني اإل

 .افتتاحيما خالل النصف األول من العام الدراسي الحالي
ىشام / ا والدكتوررئيس جامعة بني - السيد القاضي/ رافق المجنو في زيارتيا الدكتور

 محمود عبدالصبور/ مدراسات العميا والبحوث والدكتورل ةنائب رئيس الجامع - أبوالعينين
 - ووحيد خموي ةمجامعالمستشار اليندسي ل - محمد سعيد/ عميد كمية الطب والدكتور -

 ة.نقيب صيادلة القميوبي - مجدي ثابت/ والدكتور ةأمين عام الجامع
ستقبال إل ةالسيد القاضي عن استعداد الجامع/ رلي شرح من الدكتو إ ةواستمعت المجن

سواء  ةت الحاليآستخدام أي من المنشإعمي  ةفي حال موافقة المجن ةطالب كمية الصيدل
تياء من عدة نعمي اإل ةمدينة العبور، حيث أوشكت الجامع كانت في مدينة بنيا أو في

نتياء من زيارة ا عقب اإلبزيارتي ةبالعبور وىي التي قامت المجن ةمباني في أرض الجامع
 .ببنيا ةت الجامعآمنش

ألول  ةضافة عدد من الكميات الجديديتم تنفيذىا إل ةنيا خطقال القاضي أن لدي جامعة بو 
، وذلك ةاألسنان والعالج الطبيعي والصيدلمن بينيا كميات طب  ةمره في تاريخ الجامع
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من  ةق العمل والتي تستوعب أعداد كبير ستكمال كميات القطاع الطبي التي تحتاجيا سو إل
  .بجامعة بنيا ةنتيجة التحاقيم بكميات غير موجودغتراب ون عمي اإلجبر الطالب الذين ي

لمطالب ة صاديقتواإل ةالنفسي ةود مثل ىذه الكميات يقمل المعاناوقال القاضي أن وج
 .وأسرىم


