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 ى المصدد   والصدداتات الزكاة بيت بين تعاون 
 القاا ين غي  لعالج بنها وجامعة

 العام األمين - النحاس صففففففففففففففف و  /الدكتور وقع
 لىع /والدكتور المصففففر   والصففففدقا  الزكاة لبي 

 لغيرا المرضففففففففى لعالج الجانبين بين تعاون  مذكرة بنها جامعة رئيس - الدين شففففففففمس
 لجامعةا رئيس نواب بحضفففففور وذلك بنها جامعة بمسفففففتشففففف ى الزكاة ومسفففففتح ى قادرين
 .النواب مجلس وأعضاء

  رارب إنشفففففا   تم المصفففففر   والصفففففدقا  الزكاة بي  أن النحاس صففففف و  /الدكتور وقال
 شفففففي  الطيب أحمد الدكتور األكبر اإلمام فضفففففيلة عليه ويشفففففر  الجمهورية رئيس من

 ديارال وم تى  ينوسفففففففففففاب حاليين وزراء عضفففففففففففويته فى األمناء مجلس ويضفففففففففففم األزهر
 رينوالبح الكوي  بدول الزكاة بي  عام أمين وكذلك وغيرهم أعمال ورجال المصففففففففففففرية
 .واإلمارا 

 والمسففففففففففاكين ال  راء عالج يتضففففففففففمن بنها جامعة مع التعاون  أن الى النحاس وأشففففففففففار
 لخدما ا بت ديم الجامعية بنها مسفففففتشففففف يا  سفففففت وم حيث طبى عالج الى والمحتاجين
 .زكاةال بي  من تحويلها يتم التى المرضية للحاال  والصحية الطبية والرعاية

  ضففففىللمر  بنها جامعة مسففففتشفففف ى ت دمها التى الصففففحية بالخدما  العام األمين وأشففففاد
مكانيا  قدرة من لديها بما  يفةطب خدمة أداء من منها تمكنها حديثة طبية وأجهزة وا 

  بي أن مضفففففففففي ا المحافظا  وخدمة الدلتا وسففففففففف  المتميز مكانها عن فضفففففففففال متميزة
 رقامأ على الزكاة ونتل ى ف   الشفففففففففففرعية المصفففففففففففار  فى إال الزكاة اليصفففففففففففر  الزكاة

 .المرضية الحاال  لخدمة تخصيصها تم حسابا 
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 تطوير تم قفففد أن بنهفففا جفففامعفففة رئيس الفففدين شفففففففففففففففمس على الفففدكتور قفففال جفففانبفففه من
 المناطقو  ال ليوبية محافظة لمواطنى متميزة خدمة لت ديم ببنها الجامعى المسفففففففففتشففففففففف ى

 شف يا للمسفت الجامعة إسفتثمارا  نصف  من أكثر تخصفي  تم قد أنه مشفيرا المجاورة
 عن تزيد ةبتكل  للمسففتشفف ى جديدة طبية أجهزة شففراء عن فضففال الطب وكلية الجامعية

 الخدمة تحسفففففففففففففففين فى األثر له سفففففففففففففففيكون  مما م خرا الخدمة دخل  جنيه مليون  45
 .للمرضى الم دمة

 دتزوي تم قد بانه بنها جامعة مسفففففففففففففففتشففففففففففففففف يا  مدير عبدالسفففففففففففففففالم محمد الدكتور واكد
 انشفففففاء عن فضفففففال جديدة حضفففففانة 12و صفففففناعى تن س جهاز 14 بعدد المسفففففتشففففف ى

 لي زيونيةت واشففعة مغناطيسففى رنيين وجهاز ديجتال اشففعة ووحدة المركز   للتع يم وحدة
 لمسففتشفف ىل األسففاسففية البنية تطوير وكذلك المركزة العناية وتطوير الطوارئ  بمسففتشفف ى
 لدورا اطار في وذلك اإلسفففففت بال قسفففففم فى األسفففففرة عدد وزيادة اإلدار   المبنى وانشفففففاء
 ش يا المست داخل ال ادرين غير وعالج اإلقليم لصالح الجامعة به ت وم الذي الخدمي
 الجامعية


