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 بنيه« ببنها الجامعية المدن بتفقد الصباحية جىالته يىاصل بنها جامعة رئيس

 «وبنات

 بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور اليوم واصل
 بنين» سعد بكفر الجامعية المدن بتفقد الصباحية جوالتو
 والتعرف بيا العمل سير حسن عمي لإلطمئنان «وبنات
 وكذلك المدن، دارةإ تواجو التي والمعوقات المشكالت عمي

 سريعة، بصورة حميا عمي والعمل بيا المقيمين الطالب
 محمد /والدكتور المدن عمى العام المشرف - سوسو جمال /الدكتور الجولة لخال رافقو
 عام مدير - سميمان اهلل عوض /والدكتور الجامعة لرئيس اليندسي المستشار - سعيد
 الجامعية. المدن

 وفقا   عدادهإ ضرورة عمي الطعام وطيي إعداد حلمرا تفقده خالل السعيد /الدكتور وأكد 
 المدن عمي فالمشر  قال جانبو ومن بالتغذية، خاص منظا ووضع الصحية شتراطاتلإل

 المقدمة االطعمة سالمة من لمتأكد محددة عمل خطة وفق تعمل المدن دارةإ نأ الجامعية
 وواجباتيم. بحقوقيم الطالب لتعريف المدن داخل عامة ارشادات ووضع لمطالب

 لمطالب الراحة أوجو وتوفير الطالبية نشطةباأل باإلىتمام الجولة خالل لسعيدا ووجو 
 أثر من لو لما جيد بشكل الطالب معاممة ىميةأ عمي مؤكدا   الجامعية، المدن اخلد
 ليإ ضافةباإل ذوييم عن اغترابيم ظل في اصةخ الطالب، لدي الرضا حالة عمي يجابيإ

 صحيح. بشكل وتوظيفيا منيا ستفادةاإل يجب كبيره بطاقات الطالب تمتع
 

 المقدمة الخدمات فى مناقشتيم تمو  الجامعية المدن طالب من بعدد الجامعة رئيس والتقي
 داخل النت شبكة سرعة في انحصرت والتي المدن داخل مطالبيم عمى والتعرف لييمإ

 عمي النت سرعة بتحسين الطالب الجامعة رئيس وعد الفور وعمي الجامعية، المدن
 منظومة وضع خالل من وقت أسرع في الجامعية المدن ومنيا ككل الجامعة مستوي
 بالجامعة. النت شبكات سرعة تدعم جديدة
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 الطالب، بسكن الخاصة والغرف الجامعية بالمدن الرياضية األلعاب صاالت تفقد كما
 التحسين عمي والمحافظة األداء من رفيع مستوي لتحقيق تسعى الجامعة نأ عمي مؤكدا  

 وتجييزات واإلعاشة باإلقامة عمقيت فيما ليم الراحة وتوفير الطالب لخدمة المستمر
 .المينية والسالمة األمن عمي التأكيد مع ليم المقدمة الغذاْىية والوجبات المطابخ

 الجامعية المدن لطالب مقدمة جيدة خدمة من شاىده بما السعيد أشاد الجولة نياية وفي
 تدوير في عيةالجام المدن دارةإ بدور أشاد كما بذلك، أنفسيم البالط اشادة بعد خاصة

 جديد. من واستخداميا تصنيعيا عادةا  و  الصمبة المخمفات
 


