
 

  أخبار

  جامعة بنها

   13/11/2016: األحد

 

أطنان  4اجهة إرتفاع األسعععععععار عع جامعة بنها تادر مباوري ل و    لمو

 سكر  وميا عدى العامدين
   

 
 

د السيي  /تحت رعاية الدكتور أطلقت جامعة بنها

 حملة لتوزيع رئ س الجامعة - يوسف القاضى

على العييامل ب ب ل ييا   أطنيياس سيييييي   يوم ييا   4

يسييييي    /الجامعة، بالتعاوس مع حملة المهندس

وذلك  للقضيييال على أزمة السييي   أحمد محمود

ضييييييمب الماادر  التت أطلقتها الجامعة للمسييييييياةمة صت حس أزمة  ق  السيييييي   

ج نها  لل  لو الواحد  7.5رتفاع األسيييعار، وتق ر ب ع السييي   بسيييع  إومواجهة 

 ك لو ج ام ل س مواطب. ٢بحد أقصى 

  

إطار  ى صترئ س الجامعة: إس الماادر  تأت -الس د يوسف القاضى  /وقال الدكتور

لى إ رتفاع األسعار، مش  ا  إسعت الجامعة لخدمة المجتمع وتنم ة الا ئة ومحاربة 

أطناس سييييي   بمناص  ب ع الجامعة بانها ومشيييييته  وةندسييييية  4توزيع  أ ه يتم يوم ا  

 وعمال الجامعة والمجتمع الخارجى. تشا ا لخدمة موظف

  

 رجال األعمال الوطن  بوك لك  أس مؤسسا  الدولة موجود  وأكد رئ س الجامعة

سييييتحال حاجا  الناس وتوظ فها لخدمة إولب يتم السييييمام للمت بصيييي ب بالوطب ب

 أةداصهم الس اس ة وإثار  الفوضى داخس المجتمع.

  

وأضييا" لالقاضييىل، أس الجامعة ح يصيية على ال با ب نها وب ب الا ئة المح  ة 

 يك للمواطب صت ومنظما  المجتمع المد ى وخدمة المجتمع، بح ث ت وس شيييييي

إلى استم ار جامعة بنها صت أدال ما تقدمه مب  أزماته وتساعده على حلها، مش  ا  

 خدما  مب خال م اكز التوزيع بال ل ا .

  

بأ ه يسييييعى إلى تنم ة الموارد الاشيييي ية وتوج هها إلى خدمة  و وه رئ س الجامعة

 زراعت للمواطن بالمجتمع وصتح منيياصيي  جييديييد  بييال ل ييا  لن تييا  الح وا ت وال

بأسييييييعار مخفضيييييية وبجود  عال ة عب مس لتها صت األسييييييوا  لتخف ف الع ل عب 

 المواطن ب الاس ال ومحاربة غال األسعار.

  



 

  أخبار

  جامعة بنها

   13/11/2016: األحد

 

صيييياح  شيييي كة أم الق   لتعائة  -يسيييي   أحمد محمود  /مب جا اه قال المهندس

 ه البد مب ت اتف جم ع مؤسييييييسييييييا  الدولة ومنظما  المجتمع أالمواد الح ائ ة: 

إلى أس الحملة تأتى صت  لمد ى صت مسيييياعد  المواطن ب وحس مشيييي اتهم، مشيييي  ا  ا

إطار المشيياركة صت حس أزمة السيي   بسييد حاجة محدود  الدخس بصييور  ك يمة 

كنوع مب المشيييياركة المجتمع ة، وك لك ق ع ال  ي  عب ال يب يسييييتحلوس حاجة 

 الناس صت أمور تض  بالصالح العام.

  

س  س ي إلى أ ه  شار ي س   يوم ا   4تم توزيع وأ على العامل ب جامعة بنها  أطناس 

 عب الدصع بعدد مب س ارا  الس   بق   طوخ وقها. صضا  

  

ةالت المحاصظة الشيييييي    ها وأ جامعة بن عاملوس والموظفوس ب جا اهم وجه ال مب 

لق ادا  الجامعة والقائم ب على الماادر ، لتوص  ةم الس   والمواد والسلع الح ائ ة 

اص  الجامعة المختلفة بأسييييعار مخفضيييية، وذلك لمواجهة ارتفاع األسييييعار داخس من

 وجشع التجار صت األسوا .
 


