
 

 أخبار 

  جامعة بنها

   9/01/9109: األربعاء

 

 المصري األهلي والبنك بنها جامعة بين استراتيجية شراكة

 األىمي البنك إدارة مجمس رئيس - عكاشة ىشام وقع
 بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /والدكتور المصري
 وذلك والجامعة البنك بين استراتيجية وشراكة تعاون بروتوكول

 مجاالت ومنيا المجاالت مختمف فى الجامعة أنشطة لدعم
 .الجامعية بنيا مستشفيات وتطوير المجتمع خدمة

 - عدوي عادل /والدكتور القميوبية محافظ - الحميم عبد عالء /الدكتور بحضور ذلك جاء
 عدلي /والمستشار بنيا جامعة مستشفيات الموارد تنمية لجنة ورئيس األسبق الصحة وزير
 رئيس نائب - المغربي حسين /والدكتور المجنة وعضو األسبق القميوبية محافظ - حسين

 األىمي البنك إدارة مجمس رئيس نائب - الفتوح أبو ويحيي والطالب التعميم لشئون الجامعة
 بالجامعة البيئة تنميةو  المجتمع خدمة قطاع عمى المشرف - البطش ىشام /والدكتور
 لجنة نسقم - يوسف أحمد /والدكتور الطب كمية عميد - القاضي مصطفى /والدكتور

 األىمي بالبنك المجتمعية المسئولية عمل وفريق الجامعية المستشفيات موارد تنمية
 .المصري

 البروتوكول توقيع نأ األىمي البنك إدارة مجمس رئيس - عكاشة ىشام قال كممتو وخالل
مكانيات وأساتذة وكفاءات خبرات من الجامعة تممكو لما يأتي بنيا جامعة مع اليوم  وا 
 الجامعية بالمستشفيات لممرضي الصحية الخدمة لتقديم أساسية ركيزة تعد وعممية عممية
 شاممة تطوير خطة تنفيذ خالليا من يمكن ممتدة استراتيجية شراكة البروتوكول يتيح حيث

 القيام يمكنيا حتي الجامعة تضعيا التي التوسعات لخطط وفقاً  الجامعة لمستشفيات
 من الجامعة مستشفيات احتياجات توفير ليإ إضافة المرضى تجاه جودة بأفضل بواجبيا
 بأحدث ةمتخصص وأجيزة مركزة رعاية وغرف تدريب كزومرا متخصصة ومعامل مباني

 مميون 5..5 بمبمغ البروتوكول ىذا في يساىم األىمي البنك أن اً موضح العالمية األساليب
 .الجامعة لمستشفيات شامل تطوير يتضمن جنيو
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 بالتعاون سعادتو عن بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أعرب جانبو من
 بروتوكول تنفيذ عمى تفاقاال تم حيث بنيا وجامعة المصري األىمي كالبن بين المستمر
 الشمول وتحقيق الجامعة لمستشفيات شاممة تطوير خطة خالل من ستراتيجيةإ شراكة
 بكل دائماً  ترحب الجامعة أن مؤكداً  ,بالجامعة المجتمع خدمة لخطة لبنكا ودعم المالي

 موارد لتنمية المجتمع خدمة مجاالت في الجامعة لدعم المدني المجتمع مؤسسات مبادرات
 حجر ىي المجتمعية المشاركة أن مضيًفا ,الجامعية بنيا مستشفيات وخدمات الجامعة
 تخدم ال التي الجامعية المستشفيات عمى لممترددين الئقة صحية خدمة تقديم في األساس
 .المجاورة الدلتا محافظات تخدم بل فقط, القميوبية محافظة

 التوسعات لمواجية العبور بمدينة فدان 99 مساحة تخصيص تم إنو إلى دالسعي وأشار
 لمربح ييدف ال أنو اً مؤكد بالعبور الجديد الجامعة رعف افتتاح تم حيث لمجامعة المستقبمية

 مؤىل طالب تخريج عمى والعمل مناسب بسعر مميزة تعميمية خدمة متقدي إلي ييدف ولكن
 , الزراعة بكميات العام ىذا بالعبور جديدة برامج 3 بأول راسةالد بدء تم حيث العمل لسوق

 .والحقوق والتجارة,

 معةجا بين التعاون بروتوكول بتوقيع القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء /الدكتور وأشاد
 اعتبار أن مؤكًدا الواعدة. اإلقميمية الجامعات دعم أىمية إلى اً مشير  األىمي والبنك بنيا
 بيئة توفير أجل من تتكاتف بالمحافظة التنفيذية األجيزة كل جعل لمتعميم اعامً  9109 عام

 بتعاون سعادتو عن اً معرب بمصر بالتعميم لمنيوض ولةالد واستراتيجية خطة لتنفيذ مناسبة
 تعاون برتوكول لتوقيع المصري األىمي كالبنك عريقة وطنية مؤسسة مع بنيا جامعة

 .الجامعي لمستشفىا وتطوير الصحي بالجانب لمنيوض

 موارد تنمية لجنة ورئيس األسبق الصحة وزير - العدوي عادل /الدكتور وأوضح
 عمى الصحية الخدمة عصب تعد الجامعية المستشفيات أن بنيا, جامعة مستشفيات

مكانيات وأساتذة وكفاءات خبرات من تممكو لما الجميورية, مستوى  حيث وعممية, عممية وا 
 .الجميورية أنحاء بمختمف الصحية الخدمة لتقديم األساسية الركيزة تعد
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 صريقت لم البنك دعم أن إلى المصري األىمي البنك رئيس نائب - الفتوح أبو يحيى وأشار
 تدريب خالل من البشري العنصر تطوير ليشمل يمتد نماا  و  فقط والتجييزات األجيزة عمى

 سياسة تطبيق يتم وحتي لممرضي خدمة أفضل لتوفير ضماناً  التمريض ىيئة أعضاء
 البنك فرع مبني تاحةإ عمي االتفاق تم فقد المالي شمولال منظومة في التوسع في الدولة
 جميع توفير مع البنك فروع في التوسعات لخطة وفقاً  الجامعة حرم داخل المصري األىمي
 .لمجامعة والطمبة لمموظفين المالي الشمول خدمات

 البرتوكول أن بالبنك ستراتيجيةاإل واالستدامة تسوقال رئيس - الدين شياب نرمين وأضافت
 تجييز إلى باإلضافة الجامعة لمستشفيات شامل تطوير يتضمن بنيا جامعة مع الجديد
 تخصيص مع بالجامعة الطبية الكميات طمبة تدريب يتيح مركزي اكمينيكي ميارات معامل
 المصري االىمي البنك اتمساىم سابق ليإ إضافة , الطالب لنقل يناتوبيس ءلشرا مبمغ
 لخدمة مغناطيسي رنين جياز بشراء بنيا جامعة مستشفيات لتطوير جنيو مميون 09 بمبمغ

 الرعاية وحدات الستكمال صناعي تنفس أجيزة 01 وعدد والطوارىء الحوادث مرضي
 جياز استخدام من حالة 3111 من أكثر استفادة اتاح بما المركزة العناية وتطوير الحرجة

نقاذ نينالر   ليصبح , مركزة رعاية لغرف تحتاج التي الحاالت من حالة 111. من أكثر وا 
 خطة تنفيذ خالليا من تم جنيو مميون 73.5 مبمغ لمجامعة البنك مساىمات اجمالي بذلك

 . ومستشفياتيا لمجامعة شاممة تطوير

 األىمي لبنكا اىتمام من األكبر الجانب عمي يستحوذان والتعميمي الصحي الممف أن يذكر
 البنك دعم الممفين من كالً  يعكس حيث المجتمعية المسئولية مجاالت مختمف في المصري
 الجيد لتعميما يعد التي 9131 مصر رؤية في تتضح والتي عام بشكل الدولة لتوجييات

 طبية خدمة أفضل عمي الحصول في المواطنين كافة حق ليإ إضافة أىدافيا أىم أحد ىو
 تخطت التي عمره من سنوات عبر البنك يدرك حيث  الدولة جانب من صحية ورعاية
 المصرية المؤسسات أكبر يكون نأل أىمو الذي الحد ليإ المجتمعي دوره أىمية عاماً  091
 .المجتمعية المسئولية مجاالت مختمف في اسياما
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 مجاالت مختمف في البنك مساىمات جماليإ في موضوعي بشكل االىتمام ىذا كسوينع
 حيث , االخيرة سنوات الخمس خالل جنية مميار 6 حوالي بمغت التي المجتمعية المسئولية
 وفي تقربيا جنيو ميارم ليإ األخيرة األربع السنوات في عميمالت ممف في المساىمات وصمت
 .جنيو مميون 751و مميار ليإ الصحة ممف

 


