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 بنها بطب المناظير جراحات في عمل ورشة
وكيل كلية الطب البشررررررررررر   -إبراهيم راجح  /أعلن الدكتور

  لةرر  وحرردج جراحررة الة ررعلير بررعلكليررةأن بجررعة ررة ب  ررع  
األكعديةية الطبية ال سكرية وأكعديةية الشرطة  بعلت عون ةع

وةسرررررررتشرررررررية التوا  الجوية التصحرررررررحرررررررة وو ارج الحرررررررحة 
رشررررة و بةصتلف فروع ع وة  ع التأةين الحررررحي وهيلة الةسررررتشررررييع  الت ليةية حرررربع  ا   ين 

عةل ب  وان الجديد في جراحع  الة علير علة الةسرررتول الدولي والتدريب علة عةليع  ا الة 
الحوحررررلة والت وا  الةرارية بتسررررم الجراحة ال عةة بةشررررعركة عدد ةن الةتصحررررحررررين والصبرا  

 .الةحريين وال رب واألجع ب ةن ةصتلف الجعة ع 

وقعل راجح  أن الورش ال لةية الطبية تأتة فة إطعر تبعدل الصبرا  بين كعفة الةؤسررررررررررسررررررررررع  
في ع عددا ةن أصحعلي  شعرك ةحر الطبية والجعة ع  لتطوير الة لوةة الطبية وال لةية فة

 .واليةن الكوي  الجراحة ةن ب ض الدول ال ربية كدولة

ض ألحدث طرق عالج حع   السرررررررررررة ة عةلية جراحية واسرررررررررررت ر  14إجرا   تمةضرررررررررررييع أ   
الةيرطة وفتق الحجعب الحعج  وحع   ارتجعع الةرل  والجراحع  التتليدية كعلةرارج وال الدج 

 .الدودية بعلة لعر

 بعلت عون ةع جة ية الجراحين 1993وأشرررررررررررررررعر وكيل الكلية أن تلك الدورا  ت لم ة   ععم 
علة ةسررررررتول ال علم وتم   لة التة  46الةحررررررريين والدوليين بشرررررريكعلو وان تلك الدورج رقم 

 . أش ر لتل ر بشكل ةشرف لجعة ة ب  ع 6األعداد لتلك الدورج ة   

جةعل  /والدكتور ب  ع جعة ة رلي  - علة شرررررررررررة  الدين /الدورج تح  رععية الدكتور أقية 
شرا رلي   علب -إسةععيل   ة ةحةد الشعف /ف الدكتورجعة ة ب  ع لشلون الةجتةع والبيلة وا 

وكيررل كليررة الطررب  -إبراهيم راجح  /التررعلم بررأعةررعل عةيررد كليررة الطررب البشرررررررررررررررر  والرردكتور -

http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=2&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0648%u064A%u062A&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=9&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u064A%u0645%u0646&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=9&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u064A%u0645%u0646&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=1903576
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633&exp=1903576
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علي ع ورش  ية أق بيل شررديد الة سررق ال عم للبر عةت التدريبة  وت تبر الوحدج التة  /والدكتور
لبعلغ اال ةل إحدل الوحدا   ا  الطعبع الصعص بكلية الطب والةسررررتشررررييع  الجعة ية بب  ع و 

وحدج وت د ةن أ شررررررررررررط الوحدا  علة ةسررررررررررررتول الجعة ة التة تتدم صدةع  طبية  14عددهع 
 .ةتةي ج دون ةتعبل

 


