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: عن عبور الفجوة  ين مؤتمر بجااعم ااه    ااع
 ال ظريه والتطبيق في الطب

نائب رئيس جامعة   -حسين المغربي  /افتتح الدكتور
بنها لشئئئئئئئئئيو  التعبيا مال ال اتما  الممنمر الةامن ل بية ال ب الرشئئئئئئئئئر     ئئئئئئئئئور  

 -مصئئ  ي القا ئئي   /مالدكتور ،ابقم افظ القبيوبية السئئ  -ال بيا تاء تبد /الدكتور
مئدرر اكائاميميئة العسئئئئئئئئئئئئئئ ر ئة  -احمئد التوبي  /مالئدكتور ،تميئد كبيئة ال ئب الرشئئئئئئئئئئئئئئر  

  ،نئائئب رئيس مسبس امنئاء جئامعئة راي ال يمئة -يئارئئئئئئئئئئئئئئر الن يمي  /مالئدكتور ،ال بيئة
رئئئئئئ رنير الممنمر متمداء كبيام السامعة مارئئئئئئان   كبية   -يسئئئئئئر  السئئئئئئعيد  /مالدكتور

 .ال ب

 سامعة بنها مشئئئيرا الي  مقا  المغربي ا  ه ا الممنمر ي ئئئيل الي الممنمرام العبمية
 .ارض الواقع تبىانة روف يعقد تبي رومين م  رج  عد  نوصيام نتمني ن بيقها 

 ىال بيا تباما مجة المغربي الشئئئئئئئئئئئئئئ ر لم افظ القبيوبية السئئئئئئئئئئئئئئابق الدكتور تاء تبد
 .لسامعة خا  ال تر  السا قةجهوم  الغير مسبوقة مالتعام  مع ا

ال بيا الشئئئئئئئئئئئئئئ ر لنيئامام جئامعئة بنهئا مكبيئة ال ئب ممن جئانرئة مجئة الئدكتور تاء تبئد
مشئئئئئيرا الي ا  كبية ال ب بنها بها قامام تبمية ليس فق  تبي المسئئئئئتو  الم بي ب   
العالمي مبه   القامام رئئوف نسئئتمر السامعة في صئئدار  السامعام المصئئر ة خاصئئة 

 .ل بفي مسا  ا

في ن س السئيا  اائار الدكتور مصئ  ي القا ئي الي ا  مو ئوؤ الممنمر مهو تبور  
ال سو  بين ال ا ئئئئئئر مالمسئئئئئئتقب  في ال ب من اج  التغبب تبي المشئئئئئئاا  مال سوام 

ا  الممنمر يعقد رئئئئئئئنو ا  ئئئئئئئمن معارير السوم  لنشئئئئئئئر  إلىالتي نواجة ال ب مشئئئئئئئيرا 
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مم ا رام تبي اتبي مستو  ممشار ع   مرممم اااميمي إلىا  اث طابية مالوصو  
 .  ةية

مقا  القا ئئئئئئي ا  الممنمر رهدف الي متا امصئئئئئئر التعام  بين السامعام المصئئئئئئر ة 
مرممم تبي العمبيئئة التعبيميئئة مالنئئاحيئئة   ىمالسئئامعئئام اكجنبيئئة محلئئ  لب صئئئئئئئئئئئئئئو  تب

 .العاجية لبمر ي لب صو  تبي اف   خدمة طبية


