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  جامعة بنها

   25/10/2016:  الثالثاء

 

رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات الندوة المصررررررلية اةلماتية لفت    ف  

 ملض البلوسيال بطب بيطلى مشتهل
 

 

ئيس ر - السييييد فوايييض ال ا ييي  /افتتح الدكتور

جامعة بنها فعاليات الندوة المصييييييلفة اةلما ية 

ايتلاييييات التكم  ف  الرلواييال  إاةولى عن 

 والت   ظمتها كلية الطب الريطلي بمشتهل.
  

عميد الملية   -مكمد أبواييييال   /حضييييل الدكتور

عميد  -دا صادق هوف /عميد كلية الزراعة  والدكتورة -مكمود علاق   /والدكتور

 /  يب اةطراء الريطلفين  والدكتور -خالد العاملي  /كلية التملفض  والدكتور

 /رائييد عل  الرلوييومييي  ف  جييامعيية بللين اةلمييا ييية  والييدكتور -جيياي اييييييال  

 .عضاء هيئة التدرفسأرئيس المعهد الفيدرال  اةلما   و - يوباور 
  

دل الفمل واللؤى بين أ  النييدوة يييفي  ف  إطييار يريياوأكييد رئيس جييامعيية بنهييا 

المتخصصين ف  ميال الطب الريطلي  مو كا أ  اليامعة يسعى لال فتاح على 

ت لترادل الخرلا ت مع اليامعات الدولية والعالميةالعال  وع د شييييييلاكات وايفاقيا

 ف  الركوث العلمية المختلفة.
  

جيه ويو تخدام اةمثل لإلمما يات المتاحةايييييإلى  يييييلورة اإ وأشيييييار ال ا ييييي 

والتكدفات الت   بما فخدم مشييييييملة   ا ال  اء اييييييتفادة من الركوث العلميةاإ

ستمل ف  أداء ما ي دمه من خدمات  فواجهها الوطن. ات يياه مو كا أ  اليامعة 

من خالل التمامل بين كليت  الزراعة والطب الريطلي   خدمة الميتمع المكل 

ات لتملفة  وفتح مناف  جدفدة بالمليوالمسيييياهمة ف  يوفيل السييييلع ال  ائية بسييييعل ا

تاج الكيوا   للمواطنين عار مخفضييييييية وبي لإل  ية عن مثيلتها ف  بفايييييي ودة عال

 لتخفيض العبء عن المواطنين الرسطاء. اةاواق
  

إ  المعمل  عميد كلية الطب الريطلي - مكمد أبوايييييييال  /من جا ره  قال الدكتور

أاييييييياايييييييات عل  الرلوييومي  بدو  ع د دورة يدرفرية عن  الملكزي ف  الملية

خل جامعة بنها ليس ف ط دا ة العلوم اليدفدة ليميع الراحثينراييييييوم بهد  إياح

 وإ ما على مستوى اليامعات اةخلى.

  



 

  أخبار

  جامعة بنها

   25/10/2016:  الثالثاء

 

   دورة التكم  فى ملض الرلوايال يفيى  من مخلجات ألى إوأشار أبو اال  

ط لركل المتوايييايييتلاييييات التكم  فى ملض الرلواييييال فى منط ة اإمشيييلو  

يفياقيية التعياو  الموقعية بين كليية الطيب إطيار إوالمنياط  الميياورة وكي لي  فى 

جيامعية بنهيا وجيامعية بللين للتعياو  فى ميياثت الركي   –الريطلى بمشييييييتهل 

 .العلمى

 

 


