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 السببنا  وقضببا ا الشبببا  مببباةر  فبب  بنهببا وتمببض   طبب  مبب  طالبب  011

 والصحة

 الصحة وزارة أطمقتيا التي الجامعي الرائد مبادرة طارإ في
 ندوة اليوم بنيا طب كمية أقامت بنيا، جامعة بمشاركة والسكان

/ الدكتور بحضور «والصحة السكانية القضايا في الشباب دور»
 لمسكان الصحة وزير نائب - شوقي مايسة والدكتورة/ بنيا جامعة رئيس - القاضي السيد

 - سماعيلإ جمال/ والدكتورالصحة  وزارة في المبادرة منسق - سميمان خالد/ والدكتور
 عميد - عبدالصبور محمود/ والدكتور البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الجامعة رئيس نائب
  .التمريض كمية عميد - صادق يداىو ة/ ر والدكتو  الكمية

 52و الطب كمية طالب من منيم 52 المبادرة في المشاركين من طالب 011 تخريج تم
 أعضاء الطالب عمي الشيادات بتوزيع القاضي/ الدكتور وقام التمريض، كمية من

 المبادرة.

 وتعي والطالب، بالشباب كبيرا   اىتماما   تولي بنيا جامعة أن القاضي السيد/ الدكتور وقال
 السياسية والقيادة الدولة توجو من نابع التوجو وىذا المصري، المجتمع في ليامإ لدورىم
 .والبناء نتاجواإل لمعمل ليم الحقيقية الفرصة عطاءوا   الشباب بدعم

 الوطن، ىذا أبناء المواطنين نحو بدورىا القيام في تبخل ال الدولة أن القاضي وأضاف
 الواحد الدراسي العام في منيم الواحد يتكمف الطب كمية طالب بأن مثال   القاضي وضرب

 .تقريبا   جنيو 021 عن التزيد مصروفات يتحمل بينما جنيو الف 21 نحو

 والتحرك والفاسدين الفساد عمي الجادة الحرب خالل من أنفسنا مساعدة عمينا القاضي وقال
 ومحاسبة ،بجدية الفساد محاربة نحو المسئولين مقدمتنا وفي جميعا   منا يجابياإل

 شخصية. مصالح ألية عتبارإ ودون لمقانون ووفقا   بحيادية أعماليم أداء في المقصرين
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 أن البد كنياول فقط التوعية عند تتوقف بأال القاضي طالب الجامعي الرائد مبادرة وعن
 الخاطئة. المفاىيم وتصحيح المشورة تقديم ليإ تمتد

 عن دفاعا   مصر خاضتيا التي الحروب مدي عمي الشيداء ألرواح التحيو القاضي ووجو
 أكتوبر حرب في المنتصرة المسمحة قواتنا وجنود وضباط قادة ليإ التحية وجو كما أمتيا،
 المجيدة. 50

 مصر لتقدم الموضوعة الخطط بتنفيذ القيام أىمية عمي شوقي مايسةالدكتورة/  أكدت بينما
 التي السمبية الظواىر ومحاربة العمم عمي عتمادواإل مؤسسي وبشكل المناحي مختمف في

 .مشكالت من منو نعاني ما أسباب أىم أحد وتعد انتشرت

 .أيام بعد ستعمن الذي السكان تعداد لنتائج وفقا   أمي مميون 01 بيا مصر أن وقالت

 من السيسي عبدالفتاح/ الرئيس عميو يعمل ما عمي سميمان خالد/ الدكتور أكد جانبو ومن
 والعمل الحياة في الشباب دور دعم عمي وحرصو مصر، بشباب الكاممة قناعتو خالل
 جادة. حكومية مؤسسات خالل من المستمر تأىيميم عمي

 1 بتدريب قامت وجامعتيا بنيا طب كمية في اليوم بيا حتفالاإل يتم التي المبادرة أن وقال
 طالب بتدريب بدورىم يقومون الذين المصرية بالجامعات العامة الصحة أساتذة من أساتذة
  .الجامعات بيذه والصيدلة والتمريض الطب كميات

 من الجامعي الرائد مبادرة تنفيذ في تشارك جامعة أول عتبارىابإ بنيا بجامعة سميمان وأشاد
 .بيا والتمريض الطب كميتي خالل


