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 بنها جامعة مبادرات من سلسلة فى

  التمريض لكلية األول الدولى المؤتمر

رئيس جامعة بنيا  -افتتح الدكتور/ السيد يوسف القاضى 
المؤتمر الدولى األول لكمية التمريض بالجامعة  أمس

ك بحضور طالب من والمؤتمر الطالبى الرابع لمكمية وذل
فريقية وأجنبية باإلضافة إ 12 لى وفود طالبية دولة عربية وا 
جامعات مصرية بحضور الدكتور/ ىشام أبو العينين  7من 
ب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث والوكالء وأساتذة الكمية ونقيبة التمريض نائ -

                                              .بمحافظة القميوبية وعدد كبير من الطالب

 ىمية عقد مثل ىذه المؤتمرات التى تقدم نمطا  قاضى خالل كممتو فى المؤتمر عمى أكد الأو 
الل األبحاث العممية ن خمن التواصل بين الجامعة وكمياتيا والمجتمع كما تسيم م جديدا  

ىمية البحث العممى فى حل كد أول التى تواجو المجتمع كما تؤ يجاد الحمالمقدمة فى إ
                                                                           .المشكالت

ل الالزمة لممشكالت يجاد الحمو بإ كبيرا   ن جامعة بنيا التى تولى اىتماما  وقال القاضى أ
مؤتمرات فى  3 ىتمام بعقد العديد من المؤتمرات حيث شيدت الجامعة عقدتترجم ىذا اإل

لزراعة وليا المؤتمر الدولى الرابع لمتقنية الزراعية الذى نظمتو كمية ااسبوعين فقط أ
ساتذة الزراعة المصريين وبحث العديد عالما صينيا باإلضافة إلى عمماء وأ 35وحضره 

لى زراعة األرز اعة المصرية وفى مقدمتيا التوصل إمن المشكالت التى تعانى منيا الزر 
حد التحديات نقص الذى تعانى منو مصر فى المياة والذى يعد أالمالحة لمواجية ال اةبالمي

                                                                        .الكبرى لمصر

ية التربية الرياضية والذى شيدت أعمالو كما انتيى منذ أيام قميمة المؤتمر الدولى األول لكم
ربية ساتذة والعمماء من جميع كميات التدولة عربية وأجنبية باإلضافة إلى األ 13وفود من 
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ساتذة كمية التربية الرياضية ببنيا والذى بعث من خالل جمساتو برسالة الرياضية بمصر وأ
                  .كدتو األصداء الواسعة لوأ سالم وتسامح لمعالم وقد حقق المؤتمر نجاحا  

ىميتو من تعقده كمية التمريض والذى يستمد أواليوم نمتقى فى ىذا المؤتمر الثالث الذى 
جنبية الذين يثقون فيما تمريض المصرية والعربية واإلفريقية واألمشاركة طالب كميات ال

         .تقدمو الكمية من برامج دراسية متطورة وفيما حققتو الكمية من تطور عممى وبحثى

ىم كميات التمريض وقال القاضى ان كمية تمريض بنيا نجحت فى أن تكون واحدة من ا 
                                                          .فى مصر والمنطقة العربية

نفتاح عمى العالم خاصة ن جامعة بنيا تولى اىمية كبيرة باإلوقال رئيس الجامعة أ 
التعميمية والبحث  لى تبادل الخبرات بما يخدم العمميةإ لجامعات الكبرى والمتقدمة وتسعىا

                                       .واصر العالقات بين مصر والعالمالعممى ويدعم أ

فريقية وذلك ىمية الستقطاب الطالب الوافدين من المنطقة العربية واإلكما تولى الجامعة أ 
            .بالعمل عمى رفع المستوى العممى بما تقدمو من برامج دراسية متعددة ومتطورة

عة لمدراسات العميا والبحوث نائب رئيس الجام -/ ىشام أبو العينين ومن جانبو أكد الدكتور
ن جامعة خاصة فى القطاع الطبى حيث أىمية التكامل بين مختمف كميات العمى أ

يض المتطورة تسيم فى رفع مستوى الخدمات الطبية والصحية التى تقدميا منظومة التمر 
                                                                    .الجامعة لممواطنين

كاديمى عمى العالم والتطوير المستمر وأشار إلى أىمية االستمرار فى اإلنفتاح العممى واأل
لمبرامج الدراسية والعمل عمى جذب مزيد من الطالب من خالل الحفاظ عمى السمعة 

                                                              .ة وكمياتياالعممية لمجامع

إلى الوصول  عميد الكمية عمى تطمع طالب الكمية -فيما أكدت الدكتورة/ ىويدا صادق 
     رتقاءمستويات متطورة فى التعميم كما أن لدييم قناعة راسخة بأىمية دورىم فى اإل لىإ



 

  أخبار

  جامعة بنها

   16/4/2018: األثنين

 

                       .الخدمات الصحية والعالجية التى تقدم من قبل الدولة لمواطنييا  
     

 


