نشأة المركز :
يعتبر إنشاء مركز الخريجين أحد األنشطة
الفعالةةةة تالتعةةةاتن بةةةين مشةةةرت التطةةةتير
تالتأهيةةل لتمتمةةاد تكايةةة الطةةي البيطةةر
– جامعةةةةة أ ةةةةيتط تالةةةة ي ةةةةد إلةةةة
التتاصل الم تمر بين الخريجين تالكاية .
تتم إنشاء المركز بقرار مجاس الكاية رقم
( )855بتاريخ  9002/8/85م.

رؤية المركز -:
أن يكةةةتن مركةةةز الخةةةريجين بكايةةةة الطةةةي
البيطر – جامعة أ يتط لة القةدرع ماة
ا ةةةةةةةتمرار التتاصةةةةةةةل تالتعةةةةةةةاتن بةةةةةةةين
الخريجين تالكاية .

رسالة المركز :

العـــدد الثاني
فبراير 0202

يعمةةةةل مركةةةةز الخةةةةريجين بكايةةةةة الطةةةةي
البيطر – جامعة أ يتط ك يكتن حاقةة
االتصةةةال بةةةين الخةةةريجين تالكايةةةة لتقةةةديم
الخةةةةدماإل تاةجابةةةةة ماةةةة اال تف ةةةةاراإل
ت لةةةن مةةةن خةةةتل الاقةةةاء المباشةةةر أت مةةةن
طريق شبكة المعاتماإل
 كيف نحمي أنفسنا من األنفلونزا-:

مقر المركز -:
مركز الخةريجين بكايةة الطةي البيطةر –
جامعةةةةة أ ةةةةيتط كةةةةاسن بالةةةةدتر ال ةةةةادس
بالمبن اةدار بالكاية

التواصل بين الخريجين والكلية -:
تةةةةم ممةةةةل متقةةةةي لاخةةةةرجين ماةةةة شةةةةبك
المعاتماإل
تهت:
HTTP://WWW.AUN.EDU.EG
_/FACULTY_VETERINARY
MEDICINE/DOCUMENTS/5
27.HTML

و لإلتصال -:
@SEMIEKAM
YAHOO.COM

ويوجد علي موقع الخرجين :
.8كيفية تميعةاد التقةدم لات ةجيل لادرا ةاإل
العايا .
. 9كيفيةةة الت ةةجيل بالنقابةةة العامةةة ل طبةةاء
البيطريين .
. 3مجةةةةةاالإل ممةةةةةل الطبيةةةةةي البيطةةةةةةر
بعدالتخرج
 . 4المجاةةةةةةة الخاصةةةةةةة بعيةةةةةةد الخةةةةةةرجين
دفع .9005

أنفلونزا الخنازير AH1N1

األنفاتنزا ه ماسا من العاستإل
الفيرت ي ت م
ORTHOMYXOVIRUS

تتشمل ثتثة أنتا ه A,B,C
 الفيررررروم المسرررربز ألنفلررررونزا ال يرررروروالمسررربز ألنفلرررونزا الخنرررازير مرررن نفرررم
النرررول ولكرررن يوجرررد اخرررت ف ررري لتركيرررز
الجيني لهما .
 يمكرررن أن تصررراز الخنرررازير بفيروسررراأنفلررررونزا ال يررررور و يروسررررا األنفلررررونزا
البشررررية الموسرررمية و يروسرررا أنفلرررونزا
الخنازير .

 أعراض أنفلونزا الخنازير -:
أعراض األنفلونزا ي الحيوانا واإلنسان
هي واحدة وهي عبرارة عرن حمري مبا ترة
وسرررروال وز رررررازا مررررن األنررررف والوررررين
واحمرررررار رررري الوررررين أو التهرررراز الوررررين
وصووبة ي التنفم مع قلة الشهية

 رق الودوى من الخنازير زلي اإلنسران
-:
ينتقل يروم أألنفلونزا عموما عن ريق
الجهرراز التنفسرري عنررد توررررا لإل رررازا
األنفيررررررة للخنررررررازير المصررررررابة بررررررالمرض
والهواء المحي بها .

 .1عرردا التوامررل المباشررر مررع الحيوانررا
وال يورالحيا بدون حي ة.
 .2االبتورررررراد عررررررن األمرررررراكن المزدحمررررررة
واألماكن سيئة التهوية .
 .3زيقرررراف بوررررض الوررررادا السرررريئة م ررررل
التحية والقب ألنها تساعد علي انتشرار
يروم األنفلونزا .
 .4عنرررد رهرررور اإلعرررراض يفررررل البقررراء
بررررررالمنزل لمنررررررع انتشررررررارالفيروم زلرررررري
اآلخررررين باألررررا ا زلررري رررررورة زخبرررار
ال بيز زذا كن متوايشا مع الحيوانا .
 .5البررد مررن ورررع المناديررل علرري من قررا
األنف والفا عند السوال والكحة .
سرريل األيرردد جيرردا بالمرراء والصررابون
.6
علي مدار اليوا .
 .7اخذ مصل األنفلونزا ألنا يقلل من حردة
االصابا ويقلل مرن شردة األعرراض زذا مرا
أصيز اإلنسان بوترة مختلفة .

 للسررادة الخررريجين زلرريكا بوررض المواقررع
الكترونيا ً الهامة -:
 المتقي االلكترتن لاكاية
HTTP://WWW.AUN.EDU.EG
_/FACULTY_VETERINARY
MEDICINE/
 المتقةةي االلكترتن ة لشةةبك الجامعةةاإل
المصرية
HTTP://WWW.FRCU.EUN.
EG
 المتقي االلكترتن لمشرت أمداد
الطبيي البيطر ل تق العمل
HTTP://WWW.DEVELOPM
ENTVET.AUN.EDU.EG
 البريد اةليكترتن الخاص بالمكتبة
VMED
LIB@MAKTOOB.COM
 متقي النقابة العامة ل طباء البيطريين
HTTP://WWW.EGY-VETSYND.ORG

