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إوجاز جديد للتعاون المثمر بيه محافظة القليىبية وجامعة بىها  ...البدء في
إوشاء مستشفي بىها التخصصي
خالل انعقاد مجمس كمية الطب جامعة بنيا بحضور
الدكتور /عالء عبدالحميم  -محافظ القميوبية والدكتور/
حسين المغربي  -القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتوره/
ايمان البيطار  -القائم بعمل عميد الكمية ووكالء ورؤساء
األقسام وأعضاء مجمس الكمية ،أعمن الدكتور /عالء عبد
الحميم بأن المكتب التنفيذي لمحافظة القميوبية المنعقد أمس برئاستو وافق عمي تخصيص
قطعة األرض المزمع إنشاء المستشفي التخصصي الجديد عمييا لصالح جامعة بنيا عمي
أن يتم إنشاء المستشفي الجديد بالشراكة بين المحافظة والجامعة ،مشي ار الي أنو سيعمل
عمي حل كل المعوقات التي حالت دون البدء في إنشاء المستشفي التخصصي خالل
الفترة الماضية.
ىذا وقد صرح الدكتور /المغربي أن ىذه الشراكة تعتبر انجا از جديدا لمتعاون المثمر بين
محافظة القميوبية وجامعة بنيا وأن كافة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة وجميع أىالي
القميوبية يتطمعون إلي إتمام ىذا الصرح الطبي المتخصص منذ سنوات ،وأنو بموافقة
المحافظة عمي الشراكة مع جامعة بنيا يتحقق ىذا الحمم الذي سيسيم في خدمة أىالي
القميوبية وتطوير عممية التعميم الطبي بالجامعة.
فيما أكد محافظ القميوبية عمي أن كمية طب بنيا ومستشفياتيا الجامعية ليا الدور األكبر
في التنمية المجتمعية لمحافظة القميوبية من رعاية وتوعية صحية ألىالي األقميم ،مشي ار
أنو يشعر بالفخر لوجوده عمي رأس محافظة تضم جامعة بنيا حيث تشيد المحافظة
والجامعة العصر الذىبي لمتعاون بينيما.
وأضاف عبدالحميم أن الخدمات الصحية في محافظة القميوبية ال تميق بالمواطن القميوبي
وبمكانة المحافظة ،لذا جاري العمل عمي إنشاء  4مستشفيات جديده يكون ألساتذة طب
بنيا الدور األكبر في إدارتيم ،باإلضافة أنو جاري التنسيق إلقامة مركز لعالج األورام
باإلشعاع وانشاء مركز لمسموم ومعالجة اإلدمان وانشاء سنتر عالمي لمعالجة الحروق
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وتجميميا عمي أن يتم تجييزه خالل  11شي ار فقط ،مضيفا أنو سيعمل عمي تحسين
اإلنشاءات الخاصة بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع الجامعة.
ودعا المحافظ جميع منتسبي جامعة بنيا لموقوف مع المحافظة لتقديم الخدمات المختمفة
كالتعميمية والبحثية واإلستشارية والصحية بطريقة تميق بالمواطن القميوبي وبالتالي المواطن
المصري ككل.
ومن جانبو أعرب الدكتور /المغربي ومجمس كمية الطب عن سعادتيم البالغة ليذا التوجو
من محافظ القميوبية ومجمسو التنفيذي ،مؤكدا أن الجامعة ستقدم كافة أوجو التعاون التي
تحتاجيا المحافظة في كافة المجاالت كبيت خبره ليا .
وأضاف المغربى أن التعاون مع محافظة القميوبية ممتد إلي أقصي حد منذ أول يوم
لتوليو ىو والدكتور /عالء عبدالحميم المسئولية بإعتبار انيما توليا رئاسة الجامعة ومحافظ
القميوبية في يوم واحد ،مشي ار إلي تقديره إعالن الدكتور /عالء عبدالحميم اعتبار أنو استاذ
في جامعة بنيا منذ توليو منصب محافظ القميوبية.

