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 الطب بكلية التىظيفي والملتقي الخامس الطالبي المؤتمر يفتتح المغربي

 البيطري
 بنيا جامعة رئيس نائب - المغربي حسين /الدكتور شيد

 الطالبي المؤتمر فعاليات افتتاح والطالب، التعميم لشئون
 البيطري الطب كمية نظمتو الذي السادس التوظيفي والممتقى
 الجامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور برعاية بمشتير

 عميد - غانم محمدي محمد /الدكتور بحضور ذلك وجاء
 ريالبيط الطب كمية وكيل - فؤاد ياسر /والدكتور يةالكم

 والتعميم، الطالب لشئون الكمية وكيل - دفؤا حسام /والدكتور المجتمع، خدمة لشئون
 مديرية مدير - العسيمى أمل /والدكتورة الخريجين، وحدة رئيس - عواد أشرف /والدكتور

 من وعدد القميوبية،ب البيطرين نقيب - فؤاد مجدى /والدكتور بالقميوبية، البيطرى طبال
 .البيطرى المجال فى العاممة والمؤسسات الشركات

 دور ىميةأو  البيطري الطبي لمتعميم الحديثة الميارات دور مناقشة نأ ليإ المغربي شارأو 
 عدة خالل من لموطن والوالء اإلنتماء روح رفع ىميةأو  التعميمية العممية تطوير في بالطال

 الحديثة واإلستراتيجية والتعمم التدريس وطرق والمقررات جالبرام تطوير أىميا محاور
 عمييا. والحفاظ والمنشآت التحتية البنية تطوير في الطالبية والمشاركة واإلمتحانات لمتقويم
 حجم أن إلى باإلضافة طيبة بصورة المرة ىذه يظير أنو موضحاً  بالممتقى، المغربي واشاد

 .لمممتقى الفعمية النتائج عن يكشف متنوعةال الشركات قبل من الفعمية المشاركات
 الخدمات ضمن يأتى الممتقى أن الكمية، عميد - غانم محمدى محمد /الدكتور وأضاف

 جسور بإنشاء الكمية تيتم حيث الماضية، األعوام مدار عمى لخريجييا الكمية تقدميا التى
 عالقة ليا التى والمؤسسات بالشركات العمل فرص توفر كما خريجييا، مع التواصل من

 .لمطالب التدريبية الفرص توفير عن فضالً  بالكمية الدراسة بمجاالت
 لشئون بمشتير الببيطرى الطب كمية وكيل - مطاوع فؤاد ياسر /الدكتور أوضح جانبو من

 خالل من دائمة بصفة تنظيمو عمى الكمية اعتادت التوظيفى الممتقى أن المجتمع خدمة
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 الوظائف لضمان العمل بسوق والغذائية البيطرية مؤسساتوال الشركات مع التواصل
 .الكمية لخريجى والمالئمة المناسبة

 المختمفة الفرق لطالب التأىيمية الفرص من الكثير ضم الممتقى أن إلى مطاوع وأشار
 عقب العمل بسوق لتحاقلإل تأىيميم من كنوع الوظائف ببعض إلحاقيم يتم حيث بالكمية،

 .البكالوريوس جةدر  عمى الحصول
 أن بالقميوبية، البيطرى الطب مديرية مدير - العسيمى أمل /الدكتورة أكدت جانبيا ومن

 عدة تنفيذ يتم أنو إلى مشيرة المواطنين، صحة عن األول الدفاع خط يمثل البيطرى الطب
 .الحيوانية الثروة تصيب التى الوبائية األمراض لمواجية قومية بيطرية حمالت
 بتكريم الممتقى وانتيى لمتوظيف، المتاحة الفرص بعرض الشركات قيام الممتقى وشيد
 ىيئة أعضاء وبعض بالممتقى، المشاركة والشركات بالكمية، الخاصة الوحدات مديرى

 .الممتقى تنظيم فى المشاركين والطالب التدريس
 


