أخبار
جامعت بنها
األربعاء 9028/8/92:

في المؤتمر األول إلدارة مستشفياث جامعت بنها
القاضي :نعمل علي ترجمت رؤيت الرئيس السيسي في الىاقع
المغربي :البذ من اإلرتفاع بجىدة الخذماث التي تقذمها المستشفياث الجامعيه
أكد الدكتور /السيد يوسف القاضي  -رئيس جامعو بنيا عمي
ضرورة العمل لمنيوض بالتخصصات الطبيو الدقيقو والعمل
أيضاً من خالل فرق طبيو جماعيو في مختمف التخصصات

إلحداث التكامل وخدمة المرضي.

جاء ذلك خالل افتتاحو لممؤتمر العممي األول لمنيوض
بمستشفيات جامعو بنيا الذي تنظمو إدارة مستشفيات الجامعو ،وحضر االفتتاح الدكتور/
حسين المغربي  -نائب رئيس الجامعو لمتعميم والطالب والدكتوره /ايمان البيطار  -القائم
بعمل عميد الكميو والدكتور /حسام عبدالعظيم  -القائم بعمل رئيس مجمس إدارة
المستشفيات.

وأضاف رئيس الجامعو أن عمي الطبيب المصري المشيور لو بالعمم والكفاءه في األوساط
الطبيو اإلقميميو والدوليو ،أن يتزود بكل ما ىو جديد في مجال تخصصو وأن يتواصل مع

كل زمالئو عمي مستوي العالم لتبادل الخبرات.

وقال القاضي أننا نسعي إلي ترجمة خطط الدولو إلي واقع ممموس ونتعاون مع جميع

أجيزتيا في ذلك.

أخبار
جامعت بنها
األربعاء 9028/8/92:

وقال أننا نعمل عمي تحقيق رؤية الرئيس /عبدالفتاح السيسي الذي أعمنيا مؤخ اًر بإعتبار
عام  9022ىو عام الصحو والتعميم وبناء القدرات البشريو ،وذلك من خالل السعي
لتطوير كافة األدوات التي تعمل من خالليا جامعو بنيا في المجاالت العمميو والبحثيو
والخدمو المجتمعيو التي نولييا اىتماماً كبي اًر والتي تعكس من خالليا ما تقدمو الدولو
لممواطنين من خدمات الرعايو الصحيو والعالجيو بشكل مجاني والتي تتحمل الدولو

مميارات الجنييات سنوياً لتقديميا.

ومن جانبو أكد الدكتور /حسين المغربي عمي أىميو تأىيل الكوادر البشريو إلدارة

المستشفيات واالىتمام بجوده الخدمات التي تقدميا المستشفيات لممرضي.

وأكدت الدكتوره /إيمان البيطار أن ىناك تطوي اًر لمبرامج الدراسيو بالكميو ،حيث تم ألول

مره تطبيق عدد من البرامج الدراسيو الجديده وىي طب األسره وطب المجتمع وطب
الطوارىء.

وأضافت أننا نعطي الشباب من طالب الكميو أىميو كبيرة من خالل مشاركتيم في كافة

أنشطة وفعاليات األقسام المختمفو.

ومن جانبو أكد الدكتور /حسام عبدالعظيم أن إدارة الجامعو تعمل عمي مساندة
المستشفيات من خالل تنفيذ كل خطط التطوير التي تم وضعيا ويتم تنفيذىا وفقاً لمتوقيتات

المحدده بدقو.

