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 خالل مشاركته مجلس جامعة بنها
: نسعى جاهدين إلنشاء مستشفى عبدالحليم

جامعي تخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي جديد لخدمة  بناء 
 المحافظة
: جصصامعصصة بنهصصا ترتصصو  صصالتعصصا ا مل محصصافظصصة ال لي بيصصة   جه تهصصا المغربى
 التنفيذية

مح فظ القليوبية في إجتم ع مجلس ج معة بنه   -الحليم عالء عبد /الدكتو  شااااااااااااااا   
الق ئم بأعم ل  ئيس ج معة  -حساااايم الم ربي  /يوم األحد برئ سااااة الدكتو والذي عقد 

 بنه  وبحضو  جميع عمداء كلي ت ج معة بنه .

الكريمة  وفي بداية اإلجتم ع قدم المح فظ الشاااااااا ر ألعضاااااااا ء ج معة بنه  عل  الدعو 
مؤكاادا عل  الاادو  الحيوي للجاا معااة في جاادمااة المجتمع و خهاا  لعااد بياا  جبر  علمي 

 .متميز

و ضاا ا المح فظ  خم مت بع جيدا لج معة بنه  و خه  حتي  منذ إخشاا ئه   عل    ساا ء 
ك ن لهم بصمة كبير   حيث لم لطوير الج معة ووضعه  عل  طريق المن فسة و صبح 

مشااارا مشااايرا  ن المح فتة لديه  العديد مم المشااا ك  في ك فة له  دو  بحث  مميز و 
المج الت ساااااااااااااااوا للجأ للج معة في حله  حيث خعتبرم  فريق عم  خعتمد عليم مثلم 
مث  الجه ز التنفيذي ب لمح فتة وذلك مم جالل اإلساااااااااااااااتع خة بعلم ء الج معة لتقديم 

 المشو   ود اس ت الجدوي العلمية.
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يوبية بصاادد إخشاا ء مسااتشااف  ج معي لدصااصااي جديد لددمة وصاارا المح فظ بأن القل
 بن ء القليوبية ولقديم جدمة طبية متميز  مم جالل علم ئه  و سااااا لذله  المتدصاااااصااااايم 

 في مج الت الطب المدتلفة.

القاا ئم باا عماا ل  ئيس الجاا معااة عم  -حسااااااااااااااايم الم ربي  /ومم جاا خباام  عرد الاادكتو 
 ء مجلس الج معة مؤكدا  ن الج معة ساااااااااااااع دلم الب ل ة لهذا التوجم مو وب قي  عضااااااااااااا

ساااااااتقدم ك فة  وجم التع ون التي لحت جه  المح فتة في ك فة المج الت مشااااااايرا إل   ن 
 .مذا التع ون سيعود ب لنفع عل  المجتمع ك  

و ضاااااااا ا الم رب  ان جدمة المجتمع مو المحو  الث لث ف  ام ج معة مؤكدا ان ك  
 مع مح فتة القليوبية واجهزله  التنفيذية.كلي ت ج معة بنه  لرحب ب لتع ون 

و شااااااااااااااا د الق ئم ب عم ل  ئيس الج معة ب لدطوات الج د  الت  يساااااااااااااااع  اليه  مح فظ 
القليوبية للبدء ف  مشااااروع اخشاااا ء المسااااتشااااف  الج مع  التدصااااصاااا  الجديد حيث ان 

 المشروع حيوم وم م لددمة  بن ء المح فتة.


