מדור הסברה
3/11/13-16/11/13

שני 1133

ראשון 1133

יריד דוכנים ענק
-רחבת דייכמן--מופע פתיחת שנה של
אסר"ן עם צחי בן-ציון

שלישי 1133

רביעי 1133

חמישי 1133

שלישי בשש
עם יהלי סובול

 10:22--בבית הסטודנט--

 02:22--באולם זוננפלד--

ראשון 31133

שני 33133

שלישי 31133

רביעי 31133

מה קורה ומה צריך לדעת?
רוצה לפנק את החברה בשרשרת וזוג עגילים? לא הספקת לעצב את הבית לפני תחילת השנה?
אסר"ן מביאה לכם יריד דוכנים ענק – אקססוריז ,אמנות ,אביזרי אופנה ,תכשיטים ,ביגוד וסטטוסקופים!
אז הפעם אין תירוצים – מתחדשים ונהנים!
היריד יתקיים ביום שני  1133131ברחבת דייכמן החל מהשעה 0011

סולן להקת מוניקה סקס ואחד היוצרים המוכשרים בארץ ,פותח את עונת שלישי בשש!
חלוקת כרטיסים ביום ראשון  10:22-10:22במשרד אסר"ן ,המלאי מוגבלhttp://goo.gl/apJGQU .

אסר"ן פותחת שנה במסיבה מ-ט-ו-ר-פ-ת במנגה! **שריינו את התאריך **31.33.31 -
כניסה לחברי אסר"ן במחיר  ₪ 12עם צ'ייסר חינם וחצי מחיר על כל הבר כל הערב!
כנסו לראות את הטריילר למסיבה שהכינו לכם במדור תרבותhttp://goo.gl/dCnDCP 0
ולא לשכוח להצטרף בדף המסיבה בפייסבוקhttp://goo.gl/i533AD 0

לאחרונה קיבלנו מס' פניות רב מסטודנטים בנוגע לעליות המחירים וירידת רמת השירות במזנוני ה"קרנף"
בפקולטה .בימים האחרונים התקיימה פגישה של סיו"ר אסר"ן עם הנהלת הרשת ובשבוע הבא צפויה
להתקיים גם פגישת המשך בנושא .כמו כן ,יו"ר אסר"ן נפגש עם הממונה על הזכיינים מטעם דיקנאט
הסטודנטים ע"מ לטפל בנושא.
נשמח מאד אם מי שחווה בעיות או אי-שביעות רצון מהקרנף יפנה לעידן רואש (סיו"ר אסר"ן)
במייל asran.syor@gmail.com 0כדי שנוכל לציין זאת בפגישה הבאה עם ההנהלה.

אם לא הספקתם מסיבה כלשהיא לקחת את המתנה השנתית של אגודת הסטודנטים,

חמישי 31133

ניתן לעשות זאת במשרד שירותי האגודה בבית הסטודנטhttp://goo.gl/QcwXqe :

רוצים להסיר את הספק? בואו להיבדק במרכז הבדיקות האנונימיות של הוועד למלחמה באיידס.
ייעוץ אישי ותשובה תוך  32דק' בלבד 02% ,הנחה לסטודנטים.
המרכז פעיל בימים ב'1ד' בין השעות  30011-11011במרכז הנגב ,קומה  1דירה .11

ביום רביעי השבוע התקיים יריד ההתנדבות של אסר"ן בפקולטה.
מוזמנים לצפות בתמונות מהיריד וכמובן לתייג את עצמכםhttp://goo.gl/mXYOTg 0

תכנית החילופין נעשית במסגרת ארגון ה  - IFMSAההתאחדות העולמית של הסטודנטים לרפואה.
התכנית מאפשרת לכם ללמוד ולהתנסות בבית חולים למשך חודש ,במדינה על פי בחירתכם.
ההרשמה מסתיימת ב -11133131מהרו להירשם! לכל הפרטיםhttp://goo.gl/tZKuTU 0

גם בשבוע האחרון פורסמו המון משרות המתאימות לכלל הסטודטים בפקולטה.
בואו למצוא את הדרך לממן את התואר ומה שמסביבhttp://goo.gl/90AQ4x 0

תנו לנו  Likeבעמוד הפייסבוק של אסר"ן ותדעו הכל לפני כולם!
Facebook.com/ASRAN.BGU
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