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ق   ااا ق محااا القليوبية واااسقجاموةقبااا م اااس
يبحث نقمشااعجإقشاشاا تقمىاالشااعةقلي  م سق

قليلخصصةقلي ديد

:قليقو دةقليىااااااو يااااااوسق ع صااااااسق بةقق«لي   ن»
لالاتو تقب يم ظةمسقليصاااااحوسقجتحىاااااي ق دم  قق

ق.ليمةلط ي 

:قليمىاالشااعةقلي ديدقشا  يقطنققجاوبسقاةلوسقيبخدمسقلي نوسقليمودمسقيمةلط قق«ليىاا يد»
ق.ليوبية وس

القيادة السييييييياالييييييية ماظرمقاء مالم  ومة   اهتمامأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على 
 المحاف ات. فيالصحية ومحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواط ين 

ئااليييييية المحافظ مجلة مدارة مسييييييتهييييييصى جامعة د ها التخصييييييصييييييي الجد د  جاء ذلك خالل ر 
محضيييييييور الداتور جمال السيييييييعيد رئية جامعة د ها والداتور اسيييييييين الم  بي  ائ  رئية  
الجامعة لهيوون التعلي  والطال  والداتورة را دا مصيطصى  ائ  رئية الجامعة لهيوون خدمة  

عميد الية الط  وأعضييييييييييياء مجلة  المجتمع وم مية البيوة والداتور مصيييييييييييطصى القا يييييييييييي 
 .اإلدارة

وصييييي ف محافظ القليوبية أن مهييييي وا مسيييييتهيييييصى جامعة د ها التخصيييييصيييييي الجد د  عد أاد 
المهيييييييييي وعات الهامة الجارف ا هييييييييييا ها في المحاف ةة ايم  عد م ييييييييييافة جد دة للم  ومة  

 .الصحية لخدمة أد اء محاف ة القليوبية والمحاف ات المجاورة

ن الييييييعادمع مالتعاون دين جامعة د ها والمحاف ة واظالييييييتصادة من مم ا يامها  وأع   الهجان ع
أرض المحياف ية موجهيا األجهاة الت صييب ية دتسييييييييييييييهيي    علىفي مقيامية المهيييييييييييييي وعيات الت مو ية 
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م صيب مهيييي وا المسييييتهييييصى على  فياإلج اءاتة واالييييتخ ات الت اخيال الاللمة لسيييي عة البدء 
 مه وا.عقبات مواجع ال أفأرض الواقع وإلالة 

من جا بع صييييي ف الداتور جمال السيييييعيد رئية الجامعة أن مهييييي وا مسيييييتهيييييصى جامعة د ها  
التخصيييصيييي الجد د  م   أاد األراان األاليييااليييية لتقد   خدمة طبية ظئقة للمواط ين مهيييي ا 
ملى أن مهيييييي وا المسييييييتهييييييصى الجد د اان ومالال  عد الما ألد اء القليوبيةة لتخ ي  الع ء 

الجامعي البف  قدم الخدمة الطبية ألد اء المحاف ة وعدد من المحاف ات عن مستهصى د ها 
 المجاورة.

مليون ج يع من التمو     50مخصيييييييييييال مبل   علىوأعلن السييييييييييعيد موافقة مجلة الجامعة 
البامي مالجامعة لتكون  واة للبدء في األعمال التمهيد ة إل هييييياء المسيييييتهيييييصى التخصيييييصيييييي  

مالتعاون مع الجامعة والمحاف ة للمسييييياهمة في  المد يع الجد دة مطالبا مؤاليييييسيييييات المجتم
ة  99999اسيييييا  المسيييييتهييييي يات الجام ية رق   علىم هييييياء هبا المهييييي وا العمال  والتب ا 

مؤادا أن مهييييي وا مسيييييتهيييييصى جامعة د ها التخصيييييصيييييي الجد د اليييييو   تكل  ما  ق   من  
 .مليار و ص  شاملة اإل هاءات والتجهياات الطبية الاللمة

سيييييييييييعيد أن جامعة د ها م   مم ا يامها وعلمائها وخب ائها وباا يها في خدمة محاف ة  وأكد ال
 عد م جالا طبيا ع يماة و قلة   التخصصيالقليوبيةة مهي ا ملى أن مه وا م هاء المستهصى 

  وعية للخدمة الطبية المقدمة لمواط ي محاف ة القليوبية ومحاف ات الدلتا.

الل اجتمياعيع على موعيع عقيد امصيا  مع اايدا شيييييييييييييي ايات من  ياايية أخ ف وافا المجلة خ 
 الجد د. التخصصيالجهات الم صبة إل هاء وم صيب مه وا المستهصى 


