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 ومديرية بنها جامعة بين المصرية الزمالة منح مشروع يبحث القليىبية محافظ

 الصحة

 مع اجتماعا   القميوبية محافظ - اليجان عبدالحميد/ المواء عقد
 بنيا جامعة رئيس بأعمال القائم - الجيزاوى ناصر/ الدكتور

 الصحة ومديرية بنيا جامعة بين تعاون بروتوكول توقيع لبحث
 .لألطباء المصرية الزمالة لمنح

 كورونا فيروس لمكافحة العممية المجنة رئيس - حسنى حسام/ الدكتور بحضور ذلك جاء
 الصحة وزارة وكيل - الغنى عبد خالد/ والدكتور  المينية الطبية الزمالة لجنة عام وأمين

 .المصرية الزمالة ووفد بالقميوبية

 الخدمة فى متميزة ونقمة طفرة حاليا يشيد بالمحافظة الصحة قطاع إن اليجان وقال
 المشروع فى كبير نصيب ليا كان القميوبية أن إلى مشيرا   لممواطنين، المقدمة الصحية
 .الجميورية مستوى عمى مستشفى 11 لتطوير القومى

 .الطبية والتجييزات المباني شاممة مركزية مستشفيات 5 تطوير حاليا   يجرى حيث

 الزمالة بدرجة الخاصة المنظومة ليذه الكبير ودعمو ترحيبو عن القميوبية محافظ وأعرب
 بالمحافظة الصحية المنظومة دفع عمى حرصو عمى مؤكدا بالقميوبية، لألطباء المينية

 .ليم متميزة طبية خدمة وتقديم المواطنين صحة عمى منو حرصا مستمرة بصفة وتطويرىا

 المادية اإلمكانيات من تمتمك بنيا جامعة ان الجيزاوى ناصر/ الدكتور أكد جانبو من
 كافة فى المصرية الزمالة مشروع تدعم ان يتيح بما الطبى القطاع فى والبشرية

 .والتميز الكفاءة من عالية بدرجة الطبية التخصصات
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 وىيئة تدريس ىيئة عضو 1522 عن يزيد ما تضم الطب كمية ان الى الجيزاوى واشار
 الجامعية المستشفيات ان كما ، المختمفة العممية التخصصات فى الطب بكمية معاونة

 وقبول رضا من عالية بدرجة تحظى جدا مناسبة تحتية ببنية تتميز اآلن أصبحت
 .تدريبوال التعميم لعممية المناسبة التحتية البنية جانب الى الطبية الخدمة لتمقي المترددين

 الطبية الخدمات جودة الى ييدف المصرية الزمالة نظام ان الصحة وزارة وكيل واضاف
 سوف بنيا جامعة مع التعاون بروتوكول ان إلى مشيرا   بالمستشفيات لممرضى المقدمة
 فارقا يحقق بما المحافظة مستشفيات من كبير عدد داخل المشروع تطبيق عمى يساعد
 لخريجي والمينية العممية القيمة وفي الصحية المنظومة تطوير في كبيرا   ومينيا عمميا
 .الطب كميات


