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تنفيذا لمبادرة السيسي .. رئيس جامعة 
بنها يطلق أول وحدة متنقلة للكشففففففففف  

 المبكر عن أورام الثدي

رئيس جامعة  - جمال السعععع د /أطلق الدكتور
بنها، إشععععععععععععععارل بدء  معععععععععععععع    أ ل   دل متن لة 

متكاملة للكمعععععععر المأور م  أ را  التدا نالتعا ب ما الارقامي ال وما لرعععععععرة المرأل بو ارل 
اللتاح السععععععيسععععععا،  ا مار  الرععععععرة،  فلذ  نل مبا للمأاقرل ال ومية التا أطل ها الرئيس ماد

ا المأاقرل الرئاسية لدمم   نمية الماضا، للكمر ا لمأور م  سرطاب التدا  مالجه،  أيضب
ال را  النجوع  المناطق العمعععععععععوائية نالمرا ية  التا درمارا الدكتور لالد مادال لار،    ر 

 التعليم العالا  الأرث العلما.

جاء فلذ لالل ا تلالية  كر م الرائدات الر فيات  التا  م  در اه  ملى أسعععععععععععععععال    طر  
قائ   - سععععع   الم ربى  /، نرضعععععور الدكتورالكمعععععر المأور م  سعععععرطاب التدا نالجامعة

 ،مم د كلية ال   -مرععع لى ال اضعععى  / الدكتور ،رئيس الجامعة لمععع وب التعليم  ال ال 
، ايماب الاي ار / الدكتورل ، وما لرعععععععرة المرال مددر الارقامي ال -ممر شعععععععر    / الدكتور
أ مد  / الدكتور ، كالء كلية ال   -راقدا مرععععععععععععععع لى  / الدكتورل ،مرمد جوقل / الدكتور
 .منسق لجنة  نمية موارق المستملى الجامعا بانها -دوسر 

 قال الدكتور جمال السععععع د، رئيس جامعة بنها، إب التيار مسععععتمععععلى بنها الجامعا لتكوب 
لموار  مالج سعععععرطاب التدا، دقكد ل ة الجميا  ا كواقررا العلمية  ال اية مركزبا للكمعععععر ا

 ما   دمه م  لدمة طاية متم زل للمجتما المرلا، ممععععععععععععععع ربا إلى أب أ لى  عاليات الو دل 
ضععم  المأاقرل الرئاسععية سععو   كوب  ا قر ة كلر  رسععيس مركز بنها للكمععر ملى سعع دات 

 ال ر ة.
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 دل الجدددل قال  مسعععععتمعععععلى بنها الجامعا  م  جه زرا نالكام   أشعععععار السعععععع د، إلى أب الو 
ا أب إقارل الجامعة ال  ألوا جهدا  ا  لخدمة مرا ية ال ل وبية  المرا يات المجا رل ، مقكدب
لدمة أرالا ال ل وبية  قمم المسععععععععععععتمععععععععععععفيات الجامعية  فلذ  ى إطار ق ر جامعة بنها  ا 

 لدمة المجتما نملهومه األرم  األشم . 

م  جاقأه قال الدكتور  سعععععع   الم ربا، قائ  رئيس الجامعة لمعععععع وب التعليم  ال ال ، اب 
الجامعة  ر رعععععععععععععععة ملى التواشععععععععععععععع  ما المجتما ممععععععععععععععع را الى إب ق رل الرائدل المجتمعية 
المتخرععععععرععععععة التا قيمها ق اع لدمة المجتما   نمية الا  ة نالجامعة نالتنسعععععع ق ما كلية 

ة المرأل يععأ ا  ا إطععار  مالت التوبيععة نخ ورل مر  ال عع   الارقععامي ال وما لرعععععععععععععععرعع
الكمعععععر المأور م  سعععععرطاب التدا  بجراء مسعععععح ب   السععععع دات نرضعععععور رائدات المجتما 

 ن ر ة كلر  رسيس.

 أشععععععععععاق الدكتور ممر شععععععععععر  ، مددر الارقامي ال وما لرععععععععععرة المرأل، نالتعا ب المتمر ما 
الجدددل  أ ا  ا إطار   و ر لدمة الكمر م  جامعة بنها، مم ربا إلى أب الو دل المتن لة 

 سرطاب التدا،  التا كاقت  كتلا بترو ر سرطاب التدا  برسال المر ض إلى ال اررل.

 أشععععععععععار إلى أب   دل مالج سععععععععععرطاب التدا   د  الخدمة متكاملة قال  مسععععععععععتمععععععععععلى بنها 
جامعة بنها كأ ل الجامعى بد ب اال تياج إلى مركز ة العالج، ممععععععععععععععع ربا الى اقه  م التيار 

جامعة مرر ة   اق   ها الو دل الجدددل   ددربا لرا   اللكرل الدكتور ماقل مد ا،    ر 
الرععععرة األسععععاق  األسععععتاف نجامعة بنها، كما أب مسععععتمععععلى بنها الجامعا بها ك  الم ومات 
ال و ة الال مة م  الكواقر  أسعععععععا مل الجرا ة  األشععععععععة   م  ز  درا بو دل  معععععععخي  التدا 

 لتكتم  منيومة الو دل  ا العالج.

 أ ضعععععععععح الدكتور مرععععععععع لى ال اضعععععععععا مم د كلية ط  بنها، أب الو دل المتن لة را   دل 
مت ورل  معععععععم    دل الماموجرا    دل سعععععععوقار، لت ديم الخدمة ال اية الكاملة للمر ض، كما 

  ديم  وبية  أب الو دل مجهزل نإمواقية كتانة  طأامة الت ار ر  بها  ر ق  نا مدر  ملى
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مجتمعية نسععععععععععععرطاب التدا دوميبا، كما دتم اسععععععععععععتخدا  الو دل للتمععععععععععععخي  نجاق  المسععععععععععععح 
 المجتمعا المعتاق   تم مالج المر ض قال  مستملى بنها الجامعا.

م  جاقاها قالت الدكتورل إيماب الاي ار الممعععر  ملى أقمععع ة ق اع لدمة المجتما   نمية 
جراءات التنل مية لممععععععععععععر ع   و ر قر ة كلر  رسععععععععععععيس  منها الا  ة، أقه  م االقتهاء م  اإل

مم  مسح طاا لس دات ال ر ة م  سرطاب التدا، نالتنس ق ما الرائدات الر فيات التا  م 
  در اه  نولية ال  .

 أشعععارت إلى أب الجامعة قامت نعم  اسعععتاياب السعععت الع لراء األرالا  ول الممعععا   التى 
،  ضالب م  قيا  لجنة م  الجامعة نعم  جولة م داقية لل ر ة يعاقوب منها ملى أر  الواقا

 م ععابلععة ممععدل ال ر ععة  كأععار ممتلا العععائالت لترععددععد ا تيععاجععات ال ر ععة سعععععععععععععععواء كععاقععت  ا 
الخدمات العامة أ  الانية األسعععععاسعععععية، مقكدل أب ممعععععر ع   و ر قر ة كلر  رسعععععيس سعععععو  

 ال ال   رماية المعععععععععععععععأا  نجاق  يمعععععععععععععععارت ايه جميا كليات الجامعة  مرا زرا    دا ها 
 المماركة المجتمعية م  منيمات  مقسسات المجتما المدقا.

 قالت الدكتورل راقدا مرععععععععععععععع لى  ك   كلية ال   لخدمة المجتما، إقه  م التيار   در   
رائدات ر فيات  ا رما التخرععععع  للممعععععاركة  ا التوبية المجتمعية  لاشعععععة ال ر  النائية 

ا ايما  و  نالمرا ية. 30  للس دات م  س  إلجراء المسح المام  مامب


