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 الطب كلية خريجي حفل يشهد بنها جامعة رئيس نائب

 لشئون بنيا جامعة رئيس نائب - المغربي حسين /الدكتور اكد
 لكمية الكامل الدعم تقدم الجامعة نأ عمي والطالب التعميم
 تم حيث طبية خدمة فضلأ لتقديم الجامعي والمستشفي الطب
 الحضانات ومنيا المستشفي اقسام تطوير عمالأ في البدء

 ةوحد مشكمة وحل تطوير ضافةباإل الجامعي بالمستشفي
 .المرضي لخدمة جديدة مصاعد وتركيب والقمب القسطرة

 نشاءإ في لمبدء وجادة فعمية خطوات خاذات في بدات الجامعة نأ المغربي ضافأو 
 .الجديد الجامعي ماريثاالست المستشفي

 رعاية تحت  13 الدفعة ريالبش الطب كمية خريجي حفل هحضور  خالل ذلك جاء
 عميد - القاضي مصطفي /الدكتور وبحضور يابن جامعة رئيس - دالسعي جمال /الدكتور

 وكيل - البيطار يمانإ /والدكتورة القميوبية اطباء نقيب - سعيد احمد /والدكتور الكمية
 التعميم لشئون الكمية وكيل - جودة محمد /والدكتور والبحوث العميا الدرسات لشئون الكمية

 .والطالب
 العممية وميارتيم تيمقدر  بتنمية الطب كمية خريجي قيام ىميةأ ليإ المغربي ضافأو 

 وضرورة تمرارباس وتغير تقدم في دائما   التعميم نأل المستمر الطبي التعميم عمي فاظوالح
 .بيم رحيم الطبيب يكون نأو  بالمرضي االىتمام

 اليوم ىذا نأ ليإ مشيرا   الخرجين بنائيمأل قدموا لما موراأل ولياءأل التحية المغربي ووج كما
 بنائيمأل وب قاموا لما الطب كمية ساتذةأب مشيدا   سنوات 7 يمد عمي وجيد عمل حصاد ىو

 .الطالب
 والوفاء الحصاد يوم ىو اليوم ىذا نأ عمي القاضي مصطفي /الدكتور كدأ جانبة ومن

 تأبد الكمية نأ عمي موكدا   المين اسمي و اشرف ىي الطب مينة ليإ مشيرا   والعطاء
 في دجدي ماىو كل لتناسب الخرجين ابنائنا لخدمة الماجستير في جديدة برامج بتطوير

 .الطبية جيزةاأل او العالج خطط سواء الطب
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 موكدا   الطب كمية وخريجي الجامعة بقيادات طباءاأل نقيب - سعيد احمد /الدكتور واشاد
 الخرجين ابنائنا اوصي لذلك نسانيةإ مينة ىي الطب مينة ان و بيتيم ىي النقابة نأ عمي
 .ضيالمر  معاممة وحسن والرحمة بالود

 الحفل نياية وفي ميارتيم وتنمية المستمر بالتدريب الخرجين قيام ىميةأ ليإ سعيد واضاف
 .ليم التقدير شيادات وتوزيع الخريجين تكريم تم
 


