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  بنها قلب مؤتمر فى

 بنها جامعة مستشفيات على المواطنين قبالبإ سعداء: القاضى

 عن بنيا جامعة رئيس - القاضى السيد/ الدكتور أعرب
 القمب مراضأ فى العممى البحث حققيا التى بالنتائج سعادتو

  .بنيا طب بكمية القمب مراضأ قسم شيده الذى والتطور
 لقسم  التاسع السنوى المؤتمر عمالأ افتتاحو خالل ذلك جاء

 - العينين أبو ىشام/ الدكتور بحضور الطب بكمية القمب
 رئيس - شاىين وسامح العميا لمدراسات الجامعة رئيس نائب

والدكتور/  الطب بكمية القمب قسم رئيس - الرباط خالد/ والدكتور بملمق المصرية الجمعية
  .المصرية بالجامعات القمب ساتذةأ من وعدد السابق طباءاأل نقيب - عبدالدايم خيرى

 كبيرا   اىتماما   الطبية العموم مجاالت فى العممى بالبحث تولى الجامعة نأ القاضى ضافوأ
  .المرضى خدمة من الطبية بحاثاأل نتائج تحققو لما
 الماضية ونصف العام مدى عمى كبيرا   تطويرا   شيدت بنيا جامعة مستشفى نأ لىإ شاروأ

 من كبيرة اعدادا   تستقبل اليوم مدار عمى تعمل والتى بيا ستقبالواإل الطوارئ قسامأ نأ كما
 تعمل قساماأل ىذه نوأ يوميا   8200 لىإ 8000 بين ما عددىم يتراوح الذين المواطنين

 كافة توفير عمى تعمل المتواضعة المالية مكانياتياإ رغم الجامعة نأ كما توقف دون
  .المواطنين لخدمة دورىا داءأ عن المستشفى تتوقف ال حتى دويةواأل الطبية المستمزمات

 سعادة مصدر يعد ببنيا الجامعية المستشفيات عمى الكبير الضغط نأ القاضى وقال
 من المستشفيات تقدمو فيما المواطينن ثفة عن يعبر نوأل بالجامعة العاممين لجميع

  .خدمات
 قسم نأ عمى العميا لمدراسات الجامعة رئيس نائب - أبوالعينين ىشام/ الدكتور كدأ فيما

 القسطرة عمميات من الفاأل بعمل قام كما القمب جراحات فى كبيرة نتائج حقق القمب
 أبوالعينين شادوأ لممواطنين، الطب كمية تقدمو فيما عممية طفرة يعد بما الداعمات وتركيب
  .سنويا   القمب مؤتمر نعقادإ بانتظام



 

  أخبار

  جامعة بنها

   81/2/2081 : األحد

 

 
 المؤتمر نأ بنيا الطب بكمية القمب قسم رئيس - الرباط خالد/ الدكتور ضافأ جانبو من

 ويستعرض القمب مراضأ فى الموضوعات من العديد عممية جمسات 4 مدى عمى سيناقش
 .القمب مراضوأ جراحات فى العالم ليوإ توصل ما حدثأ فيو المشاركين

 تم كما عمالوأ المشاركين من عدد بتكريم بالكمية القمب قسم قام المؤتمر أعمال نياية وفى
   .مربالمؤت المشاركين القمب أطباء بإسم الجامعة رئيس - القاضى السيد/ الدكتور تكريم

                                    


