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أثنيييا   ةا  صييي م ةرئيييجا جامعييية بنهيييا مريييج  با     ييي

 ضحتفال با جوم ا عا  ي  لت  ماإل

 

حتفال باليوم إلرئيس جامعة بنها ا - السيد القاضي /رشهد الدكتو 
لتعاون بين كلية با ةحتفاالت الكبري بالجامعالمي للتمريض الذي أقيم بقاعة اإلالع

 .للتمريض ةالعامة والنقاب ةالتمريض بالجامع
تي التحيه لكل الممرضات المصريات الال ةحتفال وجه رئيس الجامعوفي كلمته خالل اإل

في التخفيف عن االم المرضي  ةريالمص ةوأشاد بدور الممرض يقدمن أروع صور العطاء
 .والسهر علي راحتهم

للعديد من الضغوط التي تتعرض لها طوال  ةالمصري ةوأشاد القاضي بتحمل الممرض
 .من أشرف وأسمي المهن علي مر التاريخ ةتعد واحد ةعملها في مهم

 الم مئات االالف من المرضيآممرضات يساهمن ليس فقط في تخفيف أن ال: وقال
في مختلف ربوع مصر  ةالمقدمة الصحي ةهي عماد الخدم ةالمصري ةمضيفًا أن الممرض

 .ري والمدن وفي كل مكان علي أرض مصفي النجوع والقر 
ألهلنا من المواطنين غير  ةمن خدم ةأن ما تقدمه مستشفيات الجامع ةوقال رئيس الجامع

 .ةأو جسماني ةتحمل مشقة المرض سواء كانت مادي القادرين علي
خدمات للمرضي دون تمييز أو بتقديم كافة ال ةالمصري ةالممرض ةوطالب رئيس الجامع

 .ةالمساوا ، وأن يتم التعامل مع كل المرضي علي قدمةمحابا
وقال أننا جميعًا مواطنين مصريين وعلينا أن نتوجه للمولي عز وجل بالدعاء أن يشفي كل 

 .ةوالعافي ةأن ينعم علينا جميعًا بنعمة الصحمريض و 
نقيب التمريض بما تقدمه جامعة بنها لمهنة  - مودكوثر مح / رةومن جانبها أشادت الدكتو 

من أكثر كليات التمريض  ةالتي تعد واحدة التمريض من خالل كلية التمريض بالجامع
 .تميزاً 
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وساهمت في حل  ةالصحي ةعمدة الرعايأهم أحد أتعد  ةالمصري ةوقالت أن الممرض
 ةوأشادت بما قدمته الممرض التي يعاني فيها المواطن المصرية المشكالت الصحي

 .في البرنامج القومي لعالج فيروس سي ةالمصري
د كلية التمريض بجامعة عمي - هويدا صادق / ةال أكدت الدكتور حتفوفي كلمتها في اإل

 .ةالقاضي رئيس الجامع /رمن قبل الدكتو  ةوالدائم ةالقوي ةعتزازها بالمساندإبنها علي 
ممرضات علي مستوي عالي من لي تخريج إالتي تهدف  ةوأشادت بما يقدمه من دعم للكلي

 .خالقيلتزام اإلواإل ةالمهني
لرئيس ة العام ةهدت نقيب التمريض درع النقابأداء القسم أوعقب  حتفالوفي ختام اإل

 .ولعميد كلية التمريض ببنها ةالجامع
 

 


