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 بنها جامعة مع أكبر بتعاون الىطنية الخدمة مشروعات جهاز يطالب القاضي
  

 بنيا جامعة رئيس - القاضي السيد/ الدكتور استقبل
 - عبدالباقي محمد/ المواء الثالثاء يوم ظير بعد بمكتبو
 لخدمةا مشروعات بجياز العميا مصر شركة عام مدير

 توريد تتولي والتي ،المسمحة لمقوات التابع الوطنية
 بحضور ،الجامعية المدن لطالب الغذائية الوجبات
 والبحوث العميا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب - أبوالعينين ىشام/ الدكتور
 الجامعية. المدن لشئون الجامعة رئيس مستشار -سوسة  جمال/ والدكتور

 الطالب رضاء مدي مقدمتيا في الموضوعات من عدد الجامعة رئيس استعرض حيث
 القاضي وأشاد العميا، مصر شركة تقدميا التي الوجبات عن الجامعية بالمدن المقيمين
 .عمييا الطالب قبالوا   بجودتيا
 في وذلك ،والجامعة الوطنية المشروعات جياز بين التعاون من بالمزيد القاضي وطالب
 تكون أن عمي بنيا، جامعة مستشفيات تحتاجيا التي الغذائية الوجبات عدادوا   تصنيع
 جياز شركات بيا تتميز التي الصحية شتراطاتاإل ومراعاة ،الجودة مستوي بنفس

 الوطنية. المشروعات
 الخاصة المنافذ في لمعرض منتجاتيا بتوريد الجياز شركات بقيام القاضي طالب كما

 أسعار رتفاعإ ظل في المواطنين عن عباءاأل تخفيف في والمساىمة وكمياتيا، بالجامعة
 .التجار جشع من أغمبو في الناتج والخدمات السمع

 في بقوة وتساىم ،حةالمسم القوات بالفعل بو تقوم بو يطالب ما أن الجامعة رئيس وقال 
 .القادرين غير خاصة المواطنين عن التخفيف

 وفي ،الجامعية مدنيا دارةإ في الجامعة حققتيا التي النجاحات من عدد القاضي واستعرض
 بمغ ووفرا   مرتفعة بجودة المدن وصيانة تجميل في الطالب شراكإ مبادرة طالقإ مقدمتيا

 .المدن ىذه لصيانة كمصروفات الجامعة تتحممو مما% 61 من أكثر
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 الخدمة مشروعات وجياز الجامعة بين المثمر بالتعاون عبدالباقي/ المواء أشاد جانبو ومن
 لمستشفياتيا الغذائية الوجبات بتوريد الخاصة الجامعة مطالب دراسة عمي مؤكدا   ،الوطنية
 .بيا التوزيع لمنافذ والسمع
 جودة من والتأكد شرافاإل طارإ في تأتي بنيا لجامعة زيارتو أن عبدالباقي/ المواء وقال

 بجامعة الصحي والقطاع جامعيةال المدن لطالب العميا مصر شركة تقدميا التي الخدمة
 .األسعار بأقل طازجة أمنة جيدة صحية بةوج بتقديم تيتم الشركة أن عمي مؤكدا   بنيا،
 مختمفة خدمات من بنيا جامعة في شاىده بما سعادتو عن العميا مصر شركة مدير وعبر
 خالل من التعميمية بالعممية رتقاءلإل الجميع وتكاتف الفريق بروح والعمل لمطالب تقدم

 .لمطالب المقدمة المتميزة الخدمات


