جامعة بنها
اإلدارة العامة للمدن الجامعية

التقرير السنوى لألداء ومقترحات
التحسين فى المدن الجامعية

( العام الجامعى )4102/4102

االنجازات
أوال :اإلسكان

-0تم توزيع دليل المدن الجامعية على جميع الطالب المقيمين بالمدينة عند بدء التسكين مما أدى

إلى سهولة التعامل مع الطالب خالل العام .

-4تسهيل عملية سداد الرسوم الشهرية على الطالب ومناقشة أبحاث الطالب الغير قادرين

بالتعاون مع إدارة الجامعة وتم إعفاء الطالب الغير قادرين على سداد رسوم النصف الثاني خالل

العام الحالي .

-3إنهاء إجراءات التأمين لطالب السنوات النهائية لسهولة الصرف لهم فور االنتهاء من االمتحان
وتسليم عهدة المدينة وعمل اإلخالء منها .

-2تم تخصيص دور كامل لتسكين طالب الطب البيطري والعمل على راحتهم وتوفير الهدوء الكامل

لهم (مدينة مشتهر).

-2تم تسكين الطلبة والطالبات في الحجرات حسب رغبة كل منهم والعمل على توفير التجانس بين

طالب كل حجرة بالمدينة .

تعداد الطالب فى المدن الجامعية المختلفة

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنين(

تم تسكين عدد  234طالب اعتبا ار من يوم  4102/01/02حتى يوم 4102 /2/30

حسب الجدول األتي:

مايو

اإلجمالي

أكتوبر

نوفمبر ديسمبر

يناير

فبراير مارس ابريل

عددا الذين تم تسكينهم

942

422

02

2

00

02

2

0

234

عدد اإلخالء

2

22

42

30

00

491

90

31

272

عدد المقيمين

941

241

200

722

232 722

223 224

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد بنات(


تم تسكين عدد  999طالبة اعتبا ار من يوم  4102/01/09حتى يوم 4102/2/02

وهذا بيان بعدد الطالبات الآلتى تم تسكينهن خالل كل شهر
الشهر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

إبريل

مايو

السكن

229

30

41

0

2

2

-

0

اإلخالء

42

41

01

41

-

02

72

02

مع العلم بأن المقيمات بالمدينة حتى تاريخ  4102/2/02عدد  222طالبة.

 مدينة مشتهر
تسكين
بيان
481
طلبة
411
طالبات
828
اجمالى
 مدينة شبرا
تسكين
بيان
481
طلبة
61
طالبات
211
اجمالى

إخالء
41
46
84

مقيم
461
428
212

إخالء
46
1
24

مقيم
461
11
241

ثانيا  :التغذية
-0تم إعداد المطابخ وصيانة جميع األجهزة الخاصة بالمطبخ سواء كانت بوتاجازات أو حلل أو أفران

أو ثالجات وتم إصالح و تشغيل جميع األعطال الموجودة باألجهزة داخل المطبخ 1

-4تم تشغيل الغساالت الخاصة بالصواني والتعاقد مع شركة منظفات لتوريد الصابون الخاص
بالغسالة.

-3تم تجهيز المخازن الخاصة بالمورد وصيانة الثالجة الموجودة به وقام الموردون بتوريد
األصناف المختلفة من البقالة ولحوم والد واجن المجمدة واأللبان والزبادي 1

-2قيام لجان االستالم بالمدن الجامعية باستالم األصناف الجيدة من الخضروات والفاكهة البقوليات
واللحوم والدواجن والزبادي ومتابعة تواريخ اإلنتاج لألصناف المعلبة والتأكد من أنها صالحة

لالستخدام بنسبه  %011والتأكد من سالمة تخزين األصناف سواء بالمخزن أو بالثالجات 1

-2قيام قسم التغذية بالمدن الجامعية علي مدار العام الدراسي بالمتابعة اليومية للطهي واإلعداد

الجيد للوجبات الخاصة للطالب يوميا1

-9قيام قسم التغذية بالمدن أيضا بمتابعة العاملين بالمطبخ سواء من طباخين أو عمال أو مشرفي
التغذية من حيث استخراج الشهادات الصحية لهم فردا فردا ومتابعة النظافة الشخصية لجميع

العاملين بالمطبخ.

-7التأكيد على ارتداء الزي الرسمي للمطبخ ومتابعة لبس جميع العاملين بالمطبخ من الجوانتيات
وواقي األنف.

-2قيام قسم التغذية بالمدن بمتابعة دقيقه من حيث النطافة اليومية للمطبخ قبل وبعد طهي

الوجبات الخاصة بالطالب.

-2يقوم قسم التغذية بالمدن الجامعية بعمل تقرير شهري عن أعمال وعدد الوجبات اليومية الخاصة
بالطالب.

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنين(

-0أعداد المطبخ وصيانة جميع األجهزة الخاصة بالمطبخ سواء كانت بوتاجازات أو حلل أو أفران.
-4تم تشغيل الغسالة الخاصة بالصواني.

-3قيام لجنة االستالم بالمدينة باستالم األصناف الجيدة من الخضروات والفاكهة البقوليات واللحوم
والدواجن والزبادي ومتابعة تواريخ اإلنتاج لألصناف المعلبة والتأكد من أنها صالحة لالستخدام.

-2قيام قسم التغذية بالمدينة الجامعية للطلبة علي مدار العام الدراسي بالمتبعة اليومية للطهي
واإلعداد الجيد للوجبات الخاصة للطالب يوميا 1

-2قيام قسم التغذية بالمدينة أيضا بمتابعة العاملين بالمطبخ سواء من طباخين أو عمال أو مشرفي

التغذية.

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنات(

تم تجهيز المطبخ بأحدث األجهزة الكهربائية وهى كاالتى :
 .1خط توزيع وجبات (بان ماريه) أستنلس  3عين.
 .2عدد  2حلة أستنلس ستيل.
 .3قالية كهربائية  4عين.

 .4مضرب بيض كبير الحجم.
 .5حلة آالب أرز.

 .6دوالب حفظ األطعمة.
 .7خالط توابل.

 .8مكنسه كهربائية.
 .9مقشرة بطاطس.

 .11غسالة كهربائية بنفق.

 .11ماكينة تقطيع خضروات.

 مدينة مشتهر

-0تم تغيير البانيو الصينى بالمطبخ الرئيسى ببانيو إستالس ُمتحرك ومرتفع عن األرض بأرجل
إستالس.

-4تم تدعيم المطبخ الرئيسى بأجهزة جديدة عبارة عن ( مقشرة بطاطس  ،قطاعة ُخضار  ،غسالة
صواني  ،بان ماريه  ،هاند بلندر ) .

-3عدم وجود أى شكوى من الطلبة والطالبات متعلقة بأصناف األطعمة وكيفية الطهي ومواعيد

الوجبات.

المقترحات الخاصة باألطعمة لصالحهم.
-2التواصل الدائم بين إدارة المدينة والطالب وماقشة اآلراء و ُ
-2انتظام عملية مكافحة الحشرات بمعرفة قسم المعلومات بإدارة الجامعة شهرياً وعمل الالزم مما

أدى الى استمرارية عدم وجود أى حشرات أو قوارض بالمدينة .

 مدينة شبرا

-0يتم العمل وفقا لجدول التغذية الوارد من اإلدارة العامة مع مراعاة كراسة الشروط والمواصفات

للعام الجارى.

 -4تم تعديل فى وجبة العشاء بإدخال أصناف بناءا على رغبة الطالب كوجبات مشبعة.

ثالثا :الصيانة
 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنين(

-0تم أعداد المدينة للعام الجامعي  4102/4102من حيث أعمال النجارة الخاصة بالغرف
وصالت المذاكرة ودورات المياه 1
-4تم اصطالح جميع األعطال الكهربائية بالمدينة قبل بداية العام الجامعي 1
-3نم تصليح وتركيب جميع أعمال السباكة الخاصة بدورات المياه مبني أ و مبني

ب

بعد انتهاء أعمال المقاول الذي قام بعمل صيانة دورات المياه بمبني أ مع العلم بان هناك

مالحظات علي عمل المقاول 1
-2تم أعداد وتجهيز المالعب الخاصة بالمدينة الجامعية للعام الجامعي  4102/4102من

حيث النجيلة الخاصة بالملعب وأعداد وتجهيز الصاالت الرياضية وصالة الجمانيزم وتزويد ها

بأجهزة رياضية صنعت من قبل أدارة الصيانة بالمدن الجامعية وتحت أشراف األستاذ /محمد

رجب المسئول عن النشاط الرياضي بالمدينة ونخص بالذكر الشكر لألستاذ /محمد رجب في
عمل هذه األجهزة بالمدينة وتوفير فائض األموال للجامعة ومعه األستاذ /فرج علي عرفه

المشرف علي قسم الصيانة الذي قام بتنفيذ وصناعة هذه األجهزة 1
-2تم تغيير السخانات الخاصة بالحمامات من كهرباء آلي غاز طبيعي وتم توصيل الغاز
الطبيعي آلي البوفيهات مبني أ ومبني ب 1

-9وفي أجازة نصف العام قمنا عن طريق أدارة الصيانة بصيانة أكثر من ثالثون سخان غاز

بالمدينة وبالجهود الذاتية من توفير مبالغ للمدينة في صيانة هذه األجهزة التي تعطلت بسبب

االستخدام السيئ من قبل الطالب .

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنات(

قيام قسم الصيانة بتجهيز المدينة واعدادها للعام الدراسى ومنهــا :
 -0تغيير خالطات الحنفيات والسخانات.

 -4تغيير بعض األحواض واستبدالها بأحواض جديدة.

 -3إصالح البوتاجازات والسخانات والغساالت بصورة دائمة ومستمرة.

 مدينة مشتهر

 -0تم التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة وعمل المولد أتوماتيك فور انقطاع التيار
وتم إزالة أسباب شكوى الطالب بعد انتظام الكهرباء بالمدينة .

 -4تم شراء وتركيب عدد (  2أربعة ) ماتور مياه كلبيدا بالبالونة لرفع كفاءة وصول المياه لألدوار

العليا.

 -3تم تركيب ( ُبكس ) وتغيير كابل تليفون المدينة من هوائي إلى أرضي لعدم تكرار األعطال
ولسهولة توصيل خدمة النت بالمدينة على الكابل الجديد.
 -2تم تركيب سيراميك لحوائط وأرضيات عدد (  01عشرة أوفيس ) بمبنى الطلبة والطالبات وكذلك
تغيير الشبابيك األلوميتال الموجودة بها .

شبر
 مدينة ا

-0تم تغيير فالتر المياه بمعرفة الشركة المختصة من قبل اإلدارة العامة للمدن.

-4تم تعديل شبكة النت وزيادة عدد نقاط األجهزة بمعملى الطلبو والطالبات بمعرفة إدارة الحاسب
بالجامعة.

رابعا  :األنشطة الطالبية

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنين(

-0تم االشتراك في الدورة التي قامت جامعة طنطا بتنظيمها تحت شعار من اجل مصر ( معا

ضد اإلرهاب ) يوم  4102/04/00بمشاركة جامعات ( طنطا – القاهرة – كفر الشيخ –
المنصورة – المنوفية – بنها )وفاز فريق المدينة بكاس البطولة.

-4تم عمل دوري بالمدينة الجامعية للطلبة وقامت اإلدارة بتوزيع جوائز علي الفائزين في هذا
الدوري في جميع األلعاب ( قدم – طائرة – سله – تنس طاولة ).
-3قامت المدينة الجامعية بتنظيم مهرجان األنشطة الطالبية  4102/3/42بمشاركة المدن
الجامعية ( بنها  -ومشتهر – شب ار ) .
-2قامت المدينة بعمل رحلة ألي مدينة اإلسكندرية في شهر مارس 4102وقام الطالب بزيارة
األماكن السياحية وزيارة قلعة قايد بأي والمنتزه والمالهي.
-2تم عمل مسابقات في النشاط الثقافي والفني بالمدينة وتم توزيع الجوائز علي الفائزين في
هذه المسابقات .

 مقترحات لتطوير الخدمة المقدمة للطالب الخاصة بالمدينة بكفر سعد بنين
4ـ التعاقد مع شركة نظافة لقلة عدد العمالة بالمدينة 1
 2عمل برنامج كمبيوتر خاص بأعمال قسم اإلسكان بالمدينة.
8ـ تركيب عدد  2كاميرا علي المالعب والسور الخارجي للمدينة.

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنات(

 -0رحلة دريم بارك 4102/00/43

 -4المشاركة فى مسابقة كراكيب بإدارة الجامعة.

 -3المشاركة فى المؤتمر الرابع على مستوى الجامعات المصرية.
 -2عمل لقاء طالبى مع أ.د /عالء أمين (عميد كلية العلوم).

 -2عمل لقاء طالبى مع أ.د /محمد بسيونى (عميد كلية الهندسة).
 -9عمل لقاء طالبى مع أ.د /محمود عراقى (عميد كلية الزراعة).

 -7إقامة ورشة عمل عن اللغة وسوق العمل مع أ.د /حسن بحراوى.

 -2عمل لقاء طالبى مع أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.

 -2المشاركة فى مهرجان ختام األنشطة بين طلبة وطالبات المدن الجامعية (وحصول المدينة على
المركز األول فى المسابقة الثقافية والقرآن الكريم).

 -01المشاركة فى المهرجان الرياضى المقام بجامعة طنطا وفوز المدن بالمركز األول (كرة طائرة
طالبات وتنس طاولة طالبات).

 مدينة مشتهر

-0تم تنظيم عدد (  4إثنان ) رحلة لطالب المدينة بناءاً على طلبهم ورغبتهم في المكان المطلوب .

-4تم إقامة الدورات الرياضية داخل المدينة طوال العام وانتظام الطالب على الصالة الرياضية .

-3تم االشتراك في الدورة المقامة بجامعة طنطا على مستوى جامعات مصر وتم الفوز بالمركز األول
في كرة القدم وتنس الطاولة والكرة الطائرة بنات .

-2تم االشتراك في دورى المدن الجامعية ببنها وفازت المدينة الجامعية بمشتهر في جميع األنشطة
بالمركز األول والحصول على كأس البطولة .

-2تم تلبية جميع رغبات الطالب في األنشطة الطالبية المطلوبة من إدارة المدينة .

 مدينة شبرا

-0تم تنفيذ دورة كرة قدم للطلبة ضمن النشاط الرياضى وتم توزيع الجوائز أثناء الحفل الختامى -
يوم األربعاء  4102/2/2والذى أقيم بقاعة كلية هندسة شب ار.

 -4تم عمل مسابقة ثقافية ومسابقة تسميع القران الكريم للطلبة والطالبات وتم توزيع الجوائز أثناء

الحفل الختامى.

-3تم تنفيذ رحلة للطالبات يوم  3/9لمعالم القاهرة.

-2وتمت رحلة الطلبة يوم الجمعة 2/3الى الغردقة .

-2تمت المشاركة بمهرجان المدن بكفر سعد األحد .3/42

-9جارى االنتهاء من شراء مشاية كهربية للطالبات  +عدد 4

 rocketللطلبة والطالبات.

 + Orbtracعدد AB 4

-7جارى تنفيذ دورة كرة قدم للطلبة ومطلوب تدبير مقابل إيجار ملعب مركز شباب دمنهور شب ار

بمعدل  21ج للساعة والمطلوب 3ساعات أسبوعيا حسب رغبة الطالب لمدة 3شهور.

خامسا :األمن والسالمة بالمدن
 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنين(

-0تم تركيب عدد  3كأميرة مراقبه عدد  4بفناء المدينة عدد  0علي البوابة.

-4تم صيانة جميع حنفيات الحريق الخاصة بالمدينة وصيانة خراطيم الحريق 1
-3المرور الدوري علي جميع البوتاجازات علي مبني أ ومبني ب.

-2المرور علي جميع سخانات الغاز بالمدينة والصيانة الفورية لها 1

-2التنبيه علي جميع الطالب بعدم استخدام السخان الكهربائي داخل المدينة والتفتيش الدائم علي

هذا 1

-9رش المدينة الجامعية عن طريق مركز المعلومات والخدمات بالجامعة شهريا.

-7تم تغيير ميديا الفالتر بالمدينة الجامعية.

 -2تغيير وصيانة فالتر المياه بالمدينة مع عمل تحليل كيماوي بكتريولوجي.

 المدينة الجامعية للطلبة بكفر سعد( بنات)

-0تركيب عدد  4كامي ار داخل فناء المدينة .

-4حضور فريق من كلية العلوم لتطهير المدينة ورشها ومكافحة الحشرات بها طوال العام الدراسى

..4102

-3تم عمل لوحات إرشادية للطالبات وتوزيعها على كل األدوار بكيفية إستعمال البوتاجازات
والسخانات لتوفير األمان لهن.

-2توصيل الغاز الطبيعى إلى المدينة وذلك لتوفير الراحة وتفادى غالء الغاز فى وقت األزمات.

-2المرور اليومى من قبل المشرفات وموظفى قسم الصيانة للوقوف على مدى احتياجات الطالبات
من إصالحات وذلك من خالل دفتر األحوال اليومى

-9تم تشكيل لجنة دوريه من قبل إدارة المدينة للمرور الدورى على أجهزة اإلطفاء والسخانات
والبوتاجازات وهى لجنة حماية مدنية خاصة بالمدينة.

 -7قامت المدينة بعمل دورات تدريبيه للتدريب على الدفاع المدنى والحريق وكيفية استخدام هذه

األجهزة فى وقت األزمات.

-2حضور لجان من قبل الصحة بصورة دائمة طوال العام ألخذ عينات من األطعمة المطهيه
واألطعمة داخل المخزن.

-2مرور لجان من الصحة أيضا ألخذ عينات من المياه لتحليلها.

 مدينة مشتهر

-0تركيب عدد  3كامي ارت داخل فناء المدينة ألعمال المراقبة والتحكم .

-4حضور فريق من كلية العلوم لتطهير المدينة ورشها ومكافحة الحشرات بها طوال العام.

تم عمل لوحات إرشادية للطالبات وتوزيعها على كل األدوار بكيفية استعمال البوتاجازات والسخانات

لتوفير األمان لهن.

توصيل الغاز الطبيعى إلى المدينة وذلك لتوفير الراحة وتفادى غالء الغاز فى وقت األزمات.

-3المرور اليومى من قبل المشرفات وموظفى قسم الصيانة للوقوف على مدى احتياجات الطالبات
من إصالحات وذلك من خالل دفتر األحوال .

-2حضور لجان من قبل الصحة بصورة دائمة طوال العام ألخذ عينات من األطعمة المطهيه

واألطعمة داخل المخزن.

-2مرور لجان من الصحة ألخذ عينات من المياه لتحليلها.

 مدينة شبرا

-0يتم رش المدينة دوريا كل شهر بمعرفة كلية زراعة مشتهر.

-4يتم تطهير الخزانات دوريا كل أسبوعين.

 -3تم شراء شفاطات للمطبخ لقدوم فصل الصيف وتم تركيبها.
-2يقوم أفراد األمن بعملهم وفقا لتعليمات إدارة األمن واإلدارة.

-2يتم مراجعة منظومة الحريق بمعرفة متخصصين وخاصة طفايات الحريق.

 -2تم تركيب  3كاميرات مراقبة من المدخل حتى الدور الرابع مركزها حجرة األمن.

معوقات العمل ومقترحات التحسين
* مدينة مشتهر
أوال :بالنسبة للشئون المالية :
-0مطلوب رفع الحد األقصى لتوريد متحصالت الطالب اليومية من 211جنيه إلى  3111جنيه
حيث كانت الرسوم  2421جنيه وأصبحت  092جنيه أى أقل من رسوم  2طالب مما يجعل الصراف

ويعرضه للمخاطر
دائم الذهاب إلى البنك للتوريد يومياً وهذا قد يعوق حركة التحصيل باقي اليوم ُ
علماً بأن الصراف أصبح ُيعامل معاملة باقي العمالء الوافدين على البنك .
-4مطلوب عمل دورات تدريبية وتثقيفية متخصصة لجميع العاملين بالمدن الجامعية كالً حسب
تخصصه وخاصة الشئون المالية حيث أنها تأتي من التدريب وليست بالممارسة كباقي التخصصات

المستجدات واكتساب الخبرات للعاملين .
لإلرتقاء بمستوى الخدمة داخل المدينة ومعرفة آخر ُ
ثانيا :بالنسبة لقسم التغذية :
-0مطلوب زيادة عدد أخصائى التغذية .

-4مطلوب وحدة إطفاء ذاتي بالمطبخ لمواجهة أى أخطار أو حريق بداخله .
-3مطلوب تغيير بالط األرضية والطرق الخاصة بالمطبخ الرئيسي .
-2مطلوب تزويد المطبخ بشفاط

العاملين به .

كبير ( 0م×0م ) لسهولة تهوية المكان وعدم التأثير على

ثالثا :بالنسبة لقسم الصيانة :

-0مطلوب تغيير خط الصرف الرئيسي بالمدينة الى  2بوصة حيث أنه دائم اإلنسداد واألعطال .
-4مطلوب تغيير خط مياه الشرب من حديد  3بوصة الى بولي  3بوصة حيث أنه دائم األعطال .
-3مطلوب زيادة مبردات المياه بالمدينة مما يؤدي الى الشكوى الدائمة من الطالب .
-2مطلوب زيادة عدد غساالت المالبس الكهربائية للطلبة .
-2مطلوب زيادة عدد مراوح الحائط لحجرات الطالب والطالبات.
رابعا :بالنسبة للمخزن -:
-0مطلوب إنشاء مخزن للعهدة المستديمة منفصل عن مبنى الطلبة حيث يتم تخزين العهدة
بحجرات التسكين .

-4مطلوب توفير وحدة إطفاء ذاتي بالمخزن لمواجهة أى أخطار أو حريق بداخلة .
خامسا :بالنسبة لقسم اإلسكان -:
-0مطلوب توفير جهاز كمبيوتر بقسم اإلسكان ( طلبة وطالبات ) .
-4مطلوب تنظيم دورات تدريبية للعاملين بقسم اإلسكان وكذلك عدم إنعقاد إجتماع شهري بالعاملين
المستجدات لإلرتقاء بالخدمة .
بقسم اإلسكان على مستوى المدن الجامعية للوقوف على آخر ُ
-3مطلوب زيادة عدد أخصائى اإلقامة بمبنى الطلبة والطالبات .
-2مطلوب توفير طبيبات وممرضات مقيمات دائمات بمبنى الطالبات .
-2نظ ار لنقص عدد معاوني الخدمة من ( الرجال والنساء ) بسبب تسوية حالة العامل بعد حصولة
على مؤهل أعلى مما تم تعيينه عليه أثناء الخدمة لنتمكن من رفع مستوى الخدمة للطالب داخل

المدينة لذا يلزم توفير معاونين للخدمة من التعيينات الجديدة
 -9مطلوب توفير سيارة إسعاف بالمدينة لزوم الرعاية الطبية للطالب وذلك لصعوبة عودة الحالة الى
المدينة ليالً وخاصة الطالبات .
سادسا :بانسبة لألنشطة الطالبية :
-0مطلوب توفير أخصائيين رياضيين متخصصين من الجنسين ( تعيينات جديدة) لرفع مستوى
اللياقة البدنية للطالب داخل المدينة والعمل على إشباع رغبة الطالب وتفريغ طاقاتهم بما ينفعهم

بدنياً .
-3مطلوب استبدال أرضية الملعب من بالط إلى نجيل طبيعي أو صناعي حفاظاً على حياة الطالب
وحمايتهم من المخاطر التى تحدث نتيجة ممارسة األنشطة على األرضية الحالية .

 -2مطلوب توفير مكان متخصص لصالة الجيم مناسب يكفي حاجة الطالب .

ملحوظة :كل ماسبق من مقترحات للتحسين جارى العمل عليها كإجراءات استباقية
لضمان سير العمل على أكمل وجه.

االدارة العامة للمدن الجامعيةوالتغذية

السيد المهندس /وكيل وزارة التموين القليوبية ببنها
بعد التحية،

نرجو من سيادتكم توفير حصة الخبز الخاصة للمدن الجامعية للعام الجامعى 4109/4102م

حيث أن بداية التغذية بالمدن الجامعية خالل شهر أكتوبر 4102م1

مديرادارةالتغذية

ولسيادتكم قبول وافر االحترام والتقدير،
المدير العام

