أخبار
جاهعة بنها
األربعاء 2102/3/27:

إنطالق فعاليات اليوم العلوى لقسن الجراحة العاهة بكلية طب بنها
افتتح اليوم الدكتور /عالء عبد الحميم  -محافظ القميوبية
والدكتور /حسين المغربي  -نائب رئيس جامعة بنيا لشئون
التعميم والطالب اليوم العممي لطب جراحة االورام بكمية
الطب البشري جامعة بنيا ،بحضور الدكتور /منير أبوالعال
 استاذ االورام بالمعيد القومي لالورام والدكتور /مصطفيالقاضي  -عميد طب بنيا والدكتور /عاطف عبد الغني -
رئيس قسم الجراحة العامة بطب بنيا.
وأكد المحافظ عمى حرصو عمى حضور المؤتمر الذي يشارك فيو قامات عممية كبيرة
وأساتذة عظماء في مجال طب األورام لإلستفادة من خبراتيم لإلرتقاء بالمنظومة الصحية
بمحافظة القميوبية وتقديم الخدمات العالجية الجيدة لمواطني المحافظة ،وتفعيل الدور
المجتمعى لجامعة بنيا لخدمة المواطنين واالستفادة من خبراتيا وكوادرىا العممية
المتخصصة فى عممية التنمية و شتى المجاالت الخدمية.
واستعرض المحافظ الخدمات الصحية بالمحافظة ،حيث أكد سيادتو أنو جاري العمل عمى
قدم وساق لإلنتياء من تسميم عدد  4مستشفيات مركزية ستنقل المحافظة نقمو صحية
مميزة مطالبا دعم أطباء وأساتذة الجامعة في اإلرتقاء بمستوي الخدمات الصحية لمواطني
المحافظة وانشاء وحدات تخصصية جديدة كوحدة لزرعات الكبد وجراحات األورام والحروق
والسموم مؤكدا عمى دعمو التام ألي مطالب من شأنيا اإلرتقاء بالمنظومة الصحية
بالمحافظة ،ومنيا إنشاء المستشفي التخصصي بالشراكة مع جامعة بنيا.
ومن جانبو أكد الدكتور /حسين المغربي  -نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب
عمي تشجيع الجامعة لمحصول عمي الدرجات العممية المذدوجة مع الجامعات المرموقة من
خالل التعاون الدولي واالىتمام بجدارات القرن الواحد والعشرين والميارات العممية.
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وأشاد المغربي بقيام أقسام الكميات بإقامة األيام العممية كممارسة جيدة تدعميا الجامعة لما
ليا من فوائد متعددة ،ومنيا نشر أنشطة القسم العممي خالل العام الجامعي مضيفا أن تمك
األيام العممية تعد فرصة لدراسة األبحاث العممية التي تم مناقشتيا خالل العام الجامعي
ومراجعة المناىج والعمل عمي تطويرىا.
كما أكد المغربي عمي أن تنظيم األيام العممية بالكميات يتيح الفرصة لطالب مرحمة
البكالوريوس والدراسات العميا لمتعرف عن قرب عمي اىتمامات أساتذتيم البحثية ،كما
يساعدىم في خمق جو أسري بين أفراد القسم العممي الواحد.
ومن جيتو اكد الدكتور /مصطفى القاضي  -عميد كمية طب بنيا عمى أىمية عقد مثل
ىذه األيام العممية الطبية ،مشيدا بتميز ىذا اليوم وما يتناولو ،كما أكد عمى حرصو الكامل
عمى دعم مثل ىذا اليوم العممي بما يصب في خدمة الشأن العام والمجتمع.

