الزمالء األعزاء طلبة وطالبات الفرقة
النهائية بالكلية ،،،

العـــدد الثالث
سبتمبر 0202

كلللا لللتم بخيلللمم سبةلللع س يت لللس خ لللتم
خ دعخ ى خ جدةد ع كا خ م يةتت ست يجلت
بخ مبفةق.
قلللد أي لللةت كطةللل خ ىللل خ سةىلللع –
جت للل أ لللةبى عكلللجخ ن طبلللعةجة كلللى
ةكب حطق إمصتا سة خ بعةجة بخ كطة
بحمللى ةكللب يللتل مبخصللا للم ع ب
ةيقىللع خصمصللتا سللت مبع  .بحةللأ أيكللم
قللت قب للة أب أديللى ل خ مبللع ف ل يى
دبع عكج خ بلعةجة
أقدم كم فكعة
بأ دخفه بكةفة خ مصتا سله حملى ةم ليى
حضللعخمكم خ م ت للا للع خ عكللج ضل ت
خ م عخعة خ مبخصلا بخ لا لبةت طلى
عفع هي خ ى خ سةىع .
رئيس المركز
أ.د .محمد
سميكه
المؤتمرات والندوات العلمية بالكلية.
 -3تشجيع الخريجين على عرض بعض
المشاكل المرضية على السادة أعضااء ييئاة
التااادريس باألقساااات المختلفاااة للو اااول إلاااى

نشأة المركز -:
يعتبر إنشاء مركز الخريجين أحاد األنشاطة
الفعالاااة والتعااااون باااين مشااارو التطاااوير
والتأييل لالعتماد وكلية
الطااال البيطااار – جامعاااة أسااايوط والااا
يهااااااد إلاااااا التوا اااااال المسااااااتمر بااااااين
الخاااريجين والكلياااة  .وتااات إنشااااء المركاااز
بقاارار مجلااس الكليااة رقاات ( )855بتاااري
 9002/8/85ت.

رؤية المركز -:
أن يكاااون مركاااز الخاااريجين بكلياااة الطااال
البيطر – جامعاة أسايوط لاه القادرة علا
استمرار التوا ل والتعاون بين الخاريجين
والكلية.

رسالة المركز -:
يعمل مركز الخاريجين بكلياة الطال البيطار
– جامعااة أساايوط ك ا يكااون حلقااة ا ت ااال
بااااين الخااااريجين والكليااااة لتقااااديت الخاااادمات
واإلجابة عل ا ستفسارات و لا مان خاالل
اللقااااااء المباشااااار أو عااااان طريااااا شااااابكة
المعلومات.

أيدا

المركز -:

أ -إساااااااتمرار التوا ااااااال والاااااااتالحت باااااااين
الخريجين

والكلية كى تقوت الكلية بتقديت
كافة الخدمات للخريجين و ل من خالل عمال
بريد الكترونى وموقع لمركز الخاريجين علاى
شبكة المعلومات يحتوى على-:
 -8كيفيااة وميعاااد التقاادت للتسااجيل للدراسااات
العليا.
 -9كيفيااة التسااجيل بالنقابااة العامااة لءطباااء
البيطرين.
 -3مجااااا ت عماااال الطبياااال البيطاااارى بعااااد
التخرج.
 -4موعااد ا حتفااال بعيااد الخااريجين ماان كاال
عات.
 -8المجلة الخا ة بالخريجين.
 -6ميعاد المؤتمرات والندوات العلمية.
 -7معلومات عن األمراض التى تهادد الراروة
الحيوانية وكيفية المقاومة والعالج.
 -5اسااتقبال رسااائل الخااريجين والاارد علااى
األسئلة.
ل -تنمية قدرات الخريجين المهنية و ل
من خالل-:
 -8إقاماااااة دورات تدريبياااااة وور عمااااال
بالتنسي مع األقسات المختلفة بالكلية.
 -9تشجيع الخريجين على المشاركة فى

الحااااال األمرااااال للقضااااااء علاااااى مرااااال يااااا
األمراض.
 -4التعاااون بااين الخااريجين وأعضاااء ييئااة
التدريس فاى إجاراء البحاول العلمياة و لا
إليجاد حلاول ج رياة لابعض األماراض التاى
تهدد الرروة الحيوانية.

مقر المركز -:
مركاااز الخاااريجين بكلياااة الطااال البيطااار –
جامعة أسيوط كاائن بالادور الساادس باالمبن
اإلدار بالكلية.

التوا ل بين الخريجين والكلية -:
تااااات عمااااال موقاااااع للخااااارجين علااااا شااااابكه
المعلومات ويو-:
HTTP://WWW.AUN.EDU.EG/FACU
LTY_VETERINARY_MEDICINE/D
OCUMENTS/527.HTML

و لإلت ال -:
ALUMNI.VET_ASSIUT@YAHOO.
COM
VET_MED@AUN.EDU.EG
TELE: 088/2334699 – 088/2411680

الخريطااااااة الزمنيااااااة للدراسااااااة للعااااااات
الجامعى 9088/9080ت
 الف ل الدراسى األول -:
 بدء الدراسة السبت 9080/2/85ت. اجازة عيد األضحى السبت  88/83حتاىالجمعة 9080/88/82ت.
 نهاياااة الدراساااة بالف ااال الدراساااى األولالخميس 9088/8/6ت.
 امتحانات نهاية الف ل الدراسى األول( رالرااااااة أسااااااابيع ) الساااااابت  8/5حتااااااى
الخميس 9088/8/97ت.
 اجاااازة ن ااا العاااات ( أسااابوعان ) مااان 9088/8/92حتى 9088/9/80ت.

 الف ل الدراسى الرانى -:
 بدء الدراسة 9088/9/89ت. اجاااازة شااات النسااايت السااابت  4/93حتاااىالخميس 9088/4/95ت.
 نهايااة الدراسااة بالف اال الدراسااى الرااانىالخميس 9088/6/2ت.
 إمتحانات نهاية الف ل الدراسى الرانى( رالراااااة أساااااابيع ) السااااابت  6/88حتاااااى
الخميس 9088/6/30ت.

