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رئيس جاهعة بنها خالل هؤتور التوريض: التعلين والصحة 

 وجهاى لعولة التقدم

 
 

  
أكد الدكتور/ السيد القاضي- رئيس جامعة بنيا عمي أىمية 
التعميم والصحة في حياة الشعوب، واصفًا أياىم بوجيي 
عممة التقدم والرقي، فبيم تستطيع الشعو ب العمل وزيادة 

االنتاج والوصول إلي الرفاىية، كان ذلك خالل إفتتاح المؤتمر الطالبي الثالث لكمية 
التمريض جامعة بنيا بعنوان »نحو تطوير جدارات طالب التمريض«، بمشاركة طالب 
 كميات التمريض عمي مستوي جامعات مصر.                                          
وقال القاضي: نسعي أن يكون خريج جامعة بنيا مميز في مينتو ويؤدييا بكفاءة وميارة 
عالية، مع ضرورة أن يكون باحث ومحمل قادر عمي وضع حمول عممية لمتطوير في عممو 
من خالل تحميل الظروف المحيطة بو ووجود رؤية لمتطوير مع تحديد األليات العممية 
الالزمة ليذا التطوير، موضحًا ذلك من خالل إعطاء الطالب فرصة عمل أبحاث عممية 
ونشرىا، وىو ما جاء في توصيات منتدي تطوير التعميم في مصر الذي نظمتو جامعة 
بنيا في الفترة من 52 حتى 52 فبراير الماضي، بإدخال نظام مشروع التخرج في المناىج 
 الدراسية.                                                                            
وأضاف القاضي أن اليدف من العممية التعميمية واحد، وىو صنع مستقبل أفضل لمصر 
وجعميا بمد قوية بالعمم والعمل والشباب، لذا يجب العمل جميعًا من أعضاء ىيئة تدريس 
ومعاونين وطالب وعاممين والتعاون المثمر بين جميع الجامعات المصرية وتبادل الرؤي 
 بين الجميع، لمحصول عمي خريج قادر عمي تحمل المسئولية، مسئولية بناء مصر.       
ووجو رئيس جامعة بنيا التحية إلي القيادة السياسية التي تقدر دور الشباب وتضعيم 
نصب أعينيم، مشددًا عمي أىمية التعبير عن حب الوطن بطريقة إيجابية من خالل العمل 
 والتطوير المستمر.                                                                   
  



 

  أخبار

  جاهعة بنها

   9/3/7102: الخميس

 

وتحدث الدكتور/ جمال اسماعيل - نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة عن 
كمية التمريض ببنيا حيث استطاعت أن تأخذ مكانة جيدة رغم حداثتيا، وذلك بالعمل 
 المستمر واألنشطة المختمفة التي تنظميا الكمية.                                         
وقالت الدكتورة / ىويدا صادق - عميد تمريض بنيا: أن مينة التمريض مينة سامية 
نكار الذات والعمل، وأضافت أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور  تحتاج إلي الرحمة وا 
 بيدف اإلرتقاء بالمينة وأخالقيا وزيادة التواصل الفعال.                                 
وتابع الدكتور/ خالد عيسوي- منسق عام األنشطة الطالبية بالجامعة، بأن جامعة بنيا 
تشيد تقدمًا ممحوظًا بصفة يومية عمي جميع المستويات سواء أعضاء ىيئة التدريس أو 
الطالب أو العاممين، حيث حصمت مؤخرًا إدارات الجامعة عمي شيادة األيزو 0991 
:5992، مضيفًا أن األنشطة الطالبية بالجامعة أصبحت شعمة نشاط ومستمرة بصفة 
 يومية.                                                                               
فيما طالب محمد ربيع - رئيس إتحاد طالب كمية التمريض زمالئو في مينة التمريض 
 باعتبار التمريض مينة أخالقية تتسم بالرحمة والعطاء المتواصل، وليست وظيفة روتينية.
كما طالب ربيع بتغيير نظرة المجتمع ووسائل االعالم إلي التمريض من خالل التطوير 
عتبار االيجابيات حافزًا  والتحديث المستمر ليذه المينة اليامة والتجاوز عن سمبياتيا وا 
 لألمام ومراعاة اهلل اثناء تأدية ىذه المينة.                                              

 


