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 كلية الطب

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع

 

 

 تقرير نشاط

 2015 - 2014العام الجامعى   

 2016 - 2015والعام الجامعى  

 

 

 مقدم من 

 االستاذ الدكتور

 صالح رفيق زاهر

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  2016يوليو  - 2014ديسمبر 
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 تقديم  

 

دم الووووووووى مجلووووووووص الكليووووووووة  لووووووووى مل وووووووو  للمشوووووووورو ا  يحتووووووووور التقريوووووووور المقوووووووو

والبووووورامن وا نشوووووطة التوووووى تموووووم فوووووى قطووووواع خدموووووة المجتموووووع وتنميوووووة البيئوووووة خوووووال  

وتحديووووووووووودا     تووووووووووودا  مووووووووووون  2016- 2015و  2015-2014لدراسووووووووووويين العوووووووووووامين ا

 .2016الى نهاية يوليو  2014و ر تأك

لعليوووووا  ووووود م وجووووودير  الووووويكر أن ت طوووووي  هووووويى ا نشوووووطة توووووم  لوووووى مسوووووتور االدار  ا

وان تنفيوووووي الووووودكتورد  ميووووود الكليوووووة والسووووواد  الووووو مال  وكوووووال  الكليوووووة  تاذ مووووون االسووووو

هووووويى ا نشوووووطة نجوووووا  فمووووول التعووووواون الكامووووول  وووووين ا موووووا  لجنوووووة خدموووووة المجتموووووع 

وشوووووووووئون البيئوووووووووة و ملهوووووووووم  وووووووووروح الفريوووووووووق الوا ووووووووود  وكووووووووويل  تعووووووووواون االدار  

 السيدد أمين الكلية.  قياد  التنفييية  الكلية

أن ينووووووودمن طوووووووالي الكليوووووووة فوووووووى جميوووووووع ا نشوووووووطة  طريقوووووووة  لوووووووى  رصوووووووم  ولقووووووود

عالووووة  ولوووويل  تووووم تعيووووين ىالىووووة موووون الطووووالي  لووووى االقوووول فووووى كوووول لجنووووة ف يجا يووووة و

و عوووووود  دائمووووووة ولجنووووووة تنفيييووووووة  ممالووووووين  وووووون االسوووووور والكيانووووووا  الطال يووووووة  الكليووووووة

تووووووم اووووووم ا مووووووا   2016د2015 نت وووووواي  تحوووووواد طووووووالي الكليووووووة للعووووووام الدراسوووووو  

االتحوووووواد الووووووى اللجووووووان الم تلفووووووة كوووووول  سووووووب مهووووووام  ملوووووو  فووووووى مجلووووووص  مجلووووووص

 االتحاد.

و ينموووووا توووووم تنفيوووووي أنشوووووطة كايووووور  فوووووى القطووووواع تمشووووويا   موووووع ال طوووووة االسوووووتراتيجية 

ورؤيووووووة الكليووووووة  فوووووومن الكايوووووور موووووون البوووووورامن لووووووم يكتموووووول تنفيوووووويها  سووووووبب  واموووووول 

ينتهوووووووى هووووووويا التقريووووووور الوووووووى  ووووووور  وتحليووووووول لهووووووويى العوامووووووول  لووووووويل م تلفوووووووة  و

 توصيا  الستكما  البرامن الم تلفة.و

 أ.دد صالح رفيق زاهر 

 أستاذ طب ا طفا 

 وكيل الكلية

شئون خدمة المجتمع وتنمية ل

 البيئة
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 محاور العمل واختصاصا  

 المجتمع وتنمية البيئةقطاع خدمة 

 

   داد ال ط  ومتا عة البرامن واالنشطة فى مجا  خدمة المجتمع. .1

   داد ال ط  ومتا عة البرامن واالنشطة فى مجا  تنمية البيئة. .2

 نشوووووووووا  و دار  الو ووووووووودا  ذا  الطوووووووووا ع ال وووووووووا   وكيووووووووول شوووووووووئون المجتموووووووووع  .3

  صفت  هو نائب رئيص مجلص  دار  الو دا  ذا  الطا ع ال ا (.

متا عووووووة المشوووووورو ا  البحايووووووة التطبيقيووووووة التووووووى تنتهووووووى الووووووى تطبيقووووووا  ل دمووووووة  .4

 المجتمع.

لجنوووووة التووووودريب   االشوووووترا  موووووع  وووووداد وتنفيوووووي  ووووورامن تووووودريب أفوووووراد المجتموووووع  .5

 وال مالة  الكلية.

متا عووووووووووة وتنعوووووووووويم االجتما ووووووووووا  العلميووووووووووة والنوووووووووودوا  والمحااوووووووووورا  التووووووووووى  .6

 .وا داد تقارير  نها تستهدف خدمة المجتمع

 شراف  لى و د  امان الجود   الكلية.اال .7

 . الكلية االشراف  لى  دار  االتصاال  وتكنولوجيا المعلوما  .8

 االشراف  لى لجنة السالمة والصحة المهنية  الكلية. .9

 االشراف  لى  دار  ا زما  والكوارث  الكلية. .10

 . الكلية االشراف  لى  دار  اال صا  والمتا عة .11

  الدوليووووووووة  الكليووووووووة فيمووووووووا ي وووووووو  البوووووووورامن التنسوووووووويق مووووووووع  دار  العالقووووووووا .12

 واالنشطة الدولية فى مجا  خدمة المجتمع.

التنسووووويق موووووع لجنوووووة النشووووواط الطال وووووى  الكليوووووة فيموووووا ي ووووو  النشووووواط الطال وووووى  .13

 الير يستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 االشراف  لى لجنة ا داد الموازنة المالية السنوية. .14

المجتموووووووع وتنميوووووووة البيئوووووووة فوووووووى التنسووووووويق موووووووع مجلوووووووص الجامعوووووووة ل دموووووووة  .15

 نعمها.يالمشرو ا  واالنشطة التى 
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 تنعيم وهيكلة ا دار  العليا  قطاع خدمة المجتمع .1
 

تشكيل لجان ت طي   لجان دائمة( ولجان  مل   لجان تنفييية(  قطاع خدمة المجتمع من أجل رفع  .1

 ( 1يى ا نشطة.  مرفق كفا   االنشطة والتنسيق  ين العاملين  ها والمتا عة الفعالة له
 

 اللجان التنفييية اللجان الدائمة

 القوافل الطبية. .7 خدمة المجتمع. .1

 المعار  ال يرية. .8 شئون البيئة. .2

 التو ية الصحية. .9 االجتما ا  العلمية. .3

 اللجنة الاقافية. .10 أطبا  االمتياز. .4

 تاريخ الطب. .11 النشاط الطال ى .5

اللجنووووووة التنسوووووويقية للجمعيووووووا   .6

ة المراوووووووووى ا هليووووووووة لر ايووووووووو

  المستشفيا  الجامعية

 التراث .12

 

 -تشكيل مكتب أمانة الكلية: .2
تووووم تشووووكيل مكتووووب أمانووووة الكليووووة  هوووودف متا عووووة أدا  المووووو فين والعوووواملين ومتا عووووة سووووير 

 جووووووورا ا  العمووووووول  االقسوووووووام واعدارا  والمسووووووواهمة فوووووووى د وووووووم ا نشوووووووطة ا جتما يوووووووة 

 للمو فين والعاملين.

 رئاسووووة                   مووووو فين موووون االدار  التنفيييووووة والوسووووطى  ولقوووود تووووم تشووووكيل المكتووووب موووون سووووتة

 (2 مرفق.  السيدد أمين الكلية
 

 -:و د  المتا عة  الكليةتشكيل  .3
(  توووواريخ 28تووووم تشووووكيل و وووود  المتا عووووة  الكليووووة تفعوووويال   لقوووورار مجلووووص الوووووزارا  رقووووم  

 -وتحدد  مهام الو د  كا تى: 2015د5د21

 .واالدار  الوسطى   الصادر  من اعدار  العليامتا عة تنفيي القرارا - أ

 القما   لى أر معوقا  تعتر   ملية تنفيي القرارا . - ي

 مرفق  . رئاسة  ميد الكلية ( مو فين من  دارا  م تلفة  الكلية7ولقد تم تشكيل الو د  من  

3) 
 

 -:مكتب العالقا  الدوليةتشكيل  .4
قنوووووا  تعوووواون وشووووراكة مووووع الهيئووووا  مكتووووب العالقووووا  الدوليووووة  هوووودف انشووووا  تووووم تشووووكيل 

الدوليووووة  ود ووووم زيووووارا  تبادليووووة   مووووا  هيئووووة التوووودريص والطووووالي مووووع جامعووووا  دوليووووة 

خوووارص مصووور  ود وووم التبووواد  العلموووى موووع جامعوووا  دوليوووة خوووارص مصووور  والووود م والتسوووويق 

 والمتا عوووة للبووورامن الدوليوووة  الكليوووة  واالشوووراف والمتا عوووة لبروتوكووووال  التعووواون الدوليوووة

 (4التى تبرمها الكلية.  مرفق 
 

فوووووووى اجتما وووووووا  اللجنوووووووة  وكيووووووول الكليوووووووة لشوووووووئون خدموووووووة المجتموووووووعمشووووووواركة  .5

التنسوووووويقية العليووووووا للصووووووحة  مدينووووووة االسووووووكندرية والتووووووى تتووووووولى أمانتهووووووا نقا ووووووة 
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 (5 مرفق  أطبا  االسكندرية.
 

 (6 مرفق  -اشترا  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع فى دورا  فى االدار : .6
  2015جامعة االسكندرية. مايو  -دور  التدويل فى المؤسسا  الصحية. 

 2015معهد البحوث الطبية . اغسطص  -و د  الحوكمة -دور  الحوكمة االدارية. 

 لصوووووووووووحةلمركووووووووووو  االسوووووووووووكندرية االقليموووووووووووى  -ةدور  االدار  الصوووووووووووحية المتكاملووووووووووو-             

 .2016الى مارس  2015سبتمبر 

 2015أكتو ر  -معهد البحوث الطبية -صحية دور   دار  الكفا   ال. 

 2015ديسمبر  -معهد البحوث الطبية -دور   دار  الم اطر الصحية. 

  2016معهد البحوث الطبية. يناير  -و د  الحوكمة -دور  الحوكمة الصحية. 

 2016ا ريل  -كلية الطب  -دور  القياد  وتدريب المتدر ين. 

 2016لية الطب ومعهد البحوث الطبية. مايو ك -دور  التنمية المهنية المستدامة. 
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 و د  امان الجود  .2
 

 ا  ما 

 .2015د9د1تنعيم مؤتمر  ر  ومناقشة ال طة االستراتيجية  الكلية  .1

 .2016 - 2015  تماد ال طة االستراتيجية للكلية  .2

 .2016 - 2015  تماد الهيكل التنعيمى للكلية  .3

   داد قا د   يانا  ا ما  هيئة التدريص  الكلية. .4

   داد قا د   يانا  المو فين  الكلية. .5

 .2016 - 2015تدريب للعام الجامعى   داد خطة ال .6

 - 2015 - 2014  داد  ستبيانا  راا  االطراف ذا  المصلحة خال  اال وام  .7

2016. 

 .2015د11د15تجديد شهاد  االي و  .8

يحتور التقرير السنور لو د  امان الجود   لى تفاصيل هيى االنشطة واال ما  ومن 

 (.16د1د3 الممكن االطالع  لي  فى ارشيف الو د  مستند 
 

 التوصيا :

و  2016يجوووووووب االسووووووووتمرار فوووووووى تنفيووووووووي  نوووووووود خطووووووووة التووووووودريب خووووووووال   ووووووووام  .1

2017. 

يجوووووب تحقيوووووق  ووووودد أكبووووور مووووون اسوووووتبيانا  راوووووا ا طوووووراف ذا  المصووووولحة موووووع  .2

الكليوووووة موووووع توسووووويع قا ووووود  العموووووال  واسوووووت ال  ا نشوووووطة الم تلفوووووة فوووووى الكليوووووة 

 الطبية(.لعمل هيى االستبيانا   مال مؤتمر الكلية والقوافل 

 يوصى  تحديث قا د   يانا  العاملين  الكلية كل  ام. .3

يوصووووووى  عوووووور  تفاصوووووويل ال طووووووة االسووووووتراتيجية فووووووى شووووووكل ملصووووووق أو يافطووووووة  .4

 ا النية فى م تلف مجمعا  الكلية.

يوصووووووووى  ووووووووا الم االداريووووووووين وهيئووووووووة التوووووووودريص  الكليووووووووة  الهيكوووووووول التنعيمووووووووى  .5

  طريقة النشر واال الن.

 تدريب أطبا  ا متياز .3

   ا  ما :

 (7 مرفق   تشكيل لجنة أطبا  ا متياز وا داد الئحة اللجنة. .1

 (8 مرفق   اصدار الئحة أطبا  ا متياز .2

 (9 مرفق   .Logbookاصدار كتيب تسجيل االنشطة  .3

 (10 مرفق   انشا   رنامن محاارا  التدريب. .4

 منسقى أطبا  ا متياز  أقسام الكليةتعيين  .5
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 القسم الوظيفة االسم م

 القلب واألوعية الدموية استاذ على زيدان  .1

 التخدير أستاذ حسام الدين فؤاد  .2

 األمراض الصدرية مدرس أيمن بعيص  .3

 الطب الحرج مدرس هانى عيد  .4

 الطب الحرج مدرس مروان البورينى  .5

 جراحة القلب والصدر طبيب محمد رأفت  .6

 جراحة القلب والصدر طبيب أحمد العزازى  .7

 األمراض الجلدية والتناسلية مدرس ابراهيمكارمن   .8

 طب وجراحة العين طبيب ايناس جاد الكريم  .9

 طب وجراحة العين طبيب خالد فتحى محمد  .11

 الجراحة العامة مدرس أحمد رأفت نجا  .11

 قسم العظام استاذ هانى مرسي  .12

 طب االطفال استاذ طارق عمر  .13

 أمراض الباطنة مدرس تامر الشربينى  .14

 اشترا  أطبا  ا متياز فى:د م  .6

 دورا (. 10دورا   لمية  نقا ة االطبا    -

 اجتماع  لمى(. 14المؤتمرا  العلمية القسام الكلية   -
  

 :تعليق  ام

% مووون ال طوووة المقووورر   وذلووو   سوووبب الالمبووواالى 50توووم تنفيوووي  رنوووامن التووودريب  نسوووبة 

 فى ا لت ام  نعام التدريب. من أطبا  ا متياز ومن أ ما  هيئة التدريص والنواي

وكوووان مووون المووورورر أن تتوووولى اللجنوووة  جووورا  لقوووا ا  تعريفيوووة  البرنوووامن موووع النوووواي 

 ورؤسا  االقسام وأن تتولى المتا عة  صور  أكار فعالية.
 

 التوصيا :

 .2016يوصى  مراجعة وتعديل الالئحة دفعة  .1

 .2017شهر فبراير  فىيوصى  اقامة المؤتمر الاانى  .2

لتمكين أطبا   الى تو ية لدر النواي ورؤسا  االقسامكتيب التدريب يحتاص تفعيل  .3

 ا متياز من استيفا  محتويا  الكتيب.

يجب  قد جلس  تقييم لجميع ا طبا  فى نهاية الدور  التدريبية, ويسما  استالم ترخي   .4

 م اولة المهنة  عد استيفا  التقييم.

 -تية:يوصى  ان يشمل التقييم النقاط ا  .5

 .استيفا  نسبة الحمور 

 .استيفا   نود كتيب التدريب 

 .النجاح فى التقييم النهائى 
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 القوافل الطبية .4
 

 -ا  ما :

 (11 مرفقصياغة وا تماد الئحة لتنعيم العمل  القوافل الطبية.                   .1

 منسقى القوافل الطبية  االقسام.                      تعيين  .2
    

 القسم الو يفة االسم م
 األمراض الجلدية والتناسلية أستاذ أشرف محمود حمزة  .1

 أمراض المخ واالعصاب أستاذ دعاء حنفى السلماوى  .2

 الهستولوجى استاذ ناهد ابراهيم زهدى  .3

 ويةالكيمياء الحي أستاذ رشا عبد المولى غزالة  .4

 أمراض النساء والتوليد أستاذ عبد المنعم على فوزى  .5

 أمراض الباطنة استاذ محمد سامى جاد    .6

 القلب واالوعية الدموية أستاذ مساعد سامح عرب  .7

 الفارماكولوجيا األكلينيكية استاذ مساعد ايناس السيد درويش  .8

 الباثولوجى أستاذ مساعد هبة شعبان قاسم  .9

 ألذن واألنف والحنجرةا مدرس هشام البدن  .10

 طب األطفال مدرس منال عبد الملك  .11

 التخدير مدرس عالء عبد الرحمن مصطفى قنديل  .12

 عالج االورام والطب النووى مدرس شادى فاضل  .13

 جراحة التجميل والحروق مدرس أدهم فاروق عبد العال  .14

 الفارماكولوجيا األكلينيكية مدرس مساعد ايمان ابراهيم أنور  .15

 الطب الطبيعى طبيب مقيم ئيل كمال ساباعمانو  .16

 جراحة االطفال طبيب مقيم محمد عبد المالك  .17

 جراحة القلب والصد استاذ متفرغ سمير عبد هللا كشك  .18

 جراحة العظام مدير مستشفى أسامة مصطفى  .19

 طب وجراحة العيون أستاذ أحمد عبد الكريم المصرى  .20

 العامةالجراحة  أستاذ ورئيس قسم أحمد طارق عوض  .21
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 -تنعيم قوافل أ.دد محمد  بد الجواد الى مدينة سيو : .3

ديسمبر  12 - 9 12القافلة رقم 

2014  

 جني  323.000التكلفة 

 فرد 70المشتركين 

 فرد 2400الفحو  الطبية 

 - 11د30 13القافلة رقم 

 2015د12د4

 جني  260.000لتكلفة 

 فرد 85المشتركين 

 فرد 3760الفحو  الطبية 

جني   مع اقامة  11.900التكلفة   2016د3د25 - 21 14القافلة رقم 

 مجانية(

 فرد 98المشتركين 

 فرد 4600الفحو  الطبية 
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 قافلة طبية لمد  نصف يوم الى ىالىة أيام فى  د  محافعا . 34تنعيم  دد  .4

  يان القوافل الطبية

 ئولة مع اللجنةالجهة المس المكان القوا د م
 القاد  االجتما ين فريق  ند المنعم ريا  2014د12د26  .1

 القاد  االجتما ين فريق نجع العيون 2015د1د20  .2

 القاد  االجتما ين فريق كوم نفو 2015د1د23  .3

 القاد  االجتما ين الفيوم 2015د2د15  .4

 قسم طب ا طفا  -القاد  االجتما ين  ا يص االسكندرية 2015د2د20  .5

 القاد  االجتما يين وا ة سيو  2015د2د24  .6

 القاد  االجتما ين االسكندرية -المندر   2015د3د1  .7

 القاد  االجتما ين كفر الشيخ 2015د4د1  .8

 القاد  االجتما ين القبارر االسكندرية 2015د4د24  .9

 قسم طب العيون -القاد  االجتما ين  االقصر -النو ة  2015د6د23  .10

مرس  -الحكمة  رأس 2015د8د20  .11

 مطروح

 نقا ة ا طبا  -القاد  االجتما ين 

 القاد  االجتما ين وا ور ماد - اليب وجالتين  2015د9د1  .12

 الجهة المسئولة مع اللجنة المكان القوا د م
 و د  جرا ة ا طفا  -اسر   يا   مرس مطروح 2015د9د11  .13

 اسر  طبيب من أجل  العامرية االسكندرية 2015د9د11  .14

 مؤسسة مصر ال ير كفر الشيخ -الريا   2015د9د12  .15

 مؤسسة مصر ال ير االسكندرية -ا يص  2015د9د19  .16

 طبيب من أجل  االسكندرية -ا يص  2015د10د5  .17

 نادر روتارر شرق - القاد  االجتما ين االسكندية -المكص  2015د10د16  .18

 مؤسسة مصر ال ير مرس مطروح 2015د10د23  .19

 و د  جرا ة ا طفا  -اسر   يا   هاصسو 2015د11د10  .20

 طبيب من أجل  االسكندرية -ا يص  2015د11د12  .21

 مؤسسة مصر ال ير كفر الشيخ -قرية ال ا ا   2015د11د19  .22

 القاد  االجتما ين الوادر الجديد 2015د12د1  .23

 طبيب من أجل  االسكندرية -ا يص  2015د12د10  .24

 جمعية  ماية البيئة - القاد  االجتما ين يةاالسكندر -   ة المطار  2015د12د26  .25

 و د  جرا ة االطفا  -اسر   يا   سيو  2016د1د10  .26

 اسر  طبيب من أجل  االسكندرية -ا يص  2016د1د10  .27

 مؤسسة  ن  الدوا  االسكندرية -العامرية  2016د2د1  .28

 القاد  االجتما ين النو ة 2016د3د1  .29

   طبيب من أجل اسر االسكندرية -ا يص  2016د3د1  .30

 مؤسسة  ن  الدوا  االسكندرية - بد القادر  2016د3د1  .31

 القاد  االجتما ين كفر الشيخ -سيدر غازر  2016د4د1  .32

 اسر  طبيب من اجل  االسكندرية -ا يص  2016د4د10  .33

 نادر روتارر العاصمة -مشروع االلتهاي الكبدر  االسكندرية -ا و سليمان  2016د5د27  .34
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  القوافل الطبية( -4القوافل الطبية محفو ة  سكرتارية قطاع خدمة المجتمع  مستند تقارير 

 -:تعليق  ام

اسوووتطا م لجنوووة القوافووول واوووع خطوووة القوافووول مقووودما مموووا سوووا د  لوووى تنعووويم  مووول 

 القوافل والتنسيق  ينها و سن اال داد لها ومتا عة نتائجها.

وافوووول  فووووراد المجتمووووع فانهووووا و االاووووافة الووووى ال وووودما  الصووووحية التووووى تقوووودمها الق

تسووواهم فووووى ا وووداد كوووووادر فعالوووة موووون الشوووباي القووووادر  لوووى العطووووا  وتسووواهم فووووى ان 

فوووى يكوووون لووودر االطبوووا   الكليوووة و وووى  ووودورهم المجتمعوووى فوووى هووويا المجوووا  وكووويل  

العالقووة  ووين طووالي الكليووة وصوو ار ا طبووا  موون نا يووة وا مووا  هيئووة التوودريص تنميووة 

 من نا ية أخرر.

 -:توصيا 

تووووم صووووياغة وا تموووواد خطووووة اسووووتراتيجية لقافلووووة أ.دد محموووود  بوووود الجووووواد الووووى مدينووووة 

هوووودفها رفووووع المسووووتور الصووووحى لمجتمووووع  2020الووووى  ووووام  2016سوووويو  موووون  ووووام 

 (12 مرفق  .المدينة

 .2016فى أكتو ر  15ويوصى  البد  فى تنفييها مع القافلة رقم 
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 المعار  ال يرية .5
 

خيريووووة لمسووووتل ما  متنو ووووة يووووتم التبوووورع  هووووا موووون ا مووووا  هيئووووة  ( معووووار 10تووووم اقامووووة  

التوووودريص وافووووراد وهيئووووا  موووون المجتمووووع ومنتجووووين وموووووردين ويووووتم  يعهووووا خووووال  المعوووور  

ي صووو  دخووول المعوووار  لصوووالا رم يوووة لطوووالي وموووو فى و موووا  الكليوووة  اسوووعار م فموووة و

 صندوق التكافل لطالي كلية الطب.
صافى  نوع النشاط المو د م

 الدخل

 المنعمة الهيئا 

1.  
14-

 2014د8د15
 مال ص

19300 

 جنيها

مؤسسة  ن  الدوا   –نادر روتارر المنت   

 ال يرية

2.  
23-

 2014د12د24
 مال ص

19000 

 جنيها

مؤسسة  ن  الدوا   –نادر روتارر المنت   

 ال يرية

3.  
17-

 2015د3د18
 مال ص

16000 

 جنيها
 نادر روتارر المنت  

 مال ص 2015د6د9-10  .4
13300 

 جنيها

مؤسسة  ن  الدوا   –نادر روتارر المنت   

 ال يرية

5.  
24-

 2015د11د25

مفروشا   -مال ص

 مأكوال  -ومستل ما  من لية 

30000 

 جنيها

 -انيرويل سبورتنن–نادر روتارر المنت   

 مؤسسة  ن  الدوا  ال يرية

 2015د12د16  .6
مال ص ومستل ما  ولعب 

 أطفا 

11000 

 جنيها
 نادىروتارىالمنت  

7.  
15-

 2016د3د16

مفروشا   -مال ص

 مأكوال  -ومستل ما  من لية 

15100 

 جنيها
 نادر روتارر المنت  

8.  
20-

 2016د3د22

مفروشا   -مال ص

 مأكوال  -ومستل ما  من لية 
 نادر روتارر مريوط 

 2016د6د4  .9
مال ص و مستل ما  و لعب 

 أطفا 

12000 

 جنيها
 نادر روتارر المنت  

10.  
20-

 2016د6د21

مفروشا   -صمال 

 مأكوال  -ومستل ما  من لية 

12600 

 جنيها
 نادر روتارر المنت  

 
 -:توصيا 

ينصوووا  ت صوووي  قا وووة نوووادر ا طبوووا   صوووفة ىا تووو  القاموووة المعوووار   هوووا  وكووويل  

 ت صوووي  مكتوووب سوووكرتارية ومقووور ىا وووم للجنوووة المعوووار  ملحوووق  ووو  م ووو ن لت ووو ين 

 المنتجا  والمستل ما   ين فترا  المعار .
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 التو ية الصحية  .6
 

 ندوا  تو ية صحية  االشترا  مع االقسام المعنية  الكلية.( 7  تم اقامة

 

 الهيئا  المنعمة نوع النشاط المو د الرقم
 و د  مكافحة العدور Waste Management 2015د3د4  .1

  Hepatits Infection C 2015د3د28  .2
و د  أمرا  الكبد وقسم طب المناطق 

 الحار 

 2015د10د15  .3
Congential Heart 

Disease 

قسم جرا ة القلب والصدر وقسم أمرا  

القلب  مستشفى ا طفا  الجامعى 

  االسكندرية

 World Food Day 2015د10د28  .4
المعهد العالى للصحة العامة وكلية ال را ة 

  االسكندرية

 AIDS 2015د12د31  .5
هيئة  -مستشفى الحميا   االسكندرية 

 عية المصرية لاليدزاليونيسف والجم

 Zika Virus 2016د2د25  .6
قسم الطفيليا  والميكرو يولوجى ووزار  

 الصحة

  قسم طب المجتمع Waste Disposal 2016د6د23  .7
 

 -:توصيا 

ينصوووا أن يوووتم فوووى خوووال  السووونة القادموووة أقاموووة نووودوا  تو يوووة صوووحية خوووارص  ووورم 

 الكلية فى التجمعا  المجتمعية المستهدفة.
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 شطة الاقافيةا ن .7
 

تووووورميم جداريوووووة كليوووووة الطوووووب  مبنوووووى القنصووووولية  اشوووووراف لجنوووووة التوووووراث  تكلفوووووة  .1

 جني  تبر ا   من أ در الهيئا . 60.000

تطوووووير متحووووف التوووواريخ و مووووداد المتحووووف  مقتنيووووا  تاري يووووة وقوووود سوووواهم  عوووو   .2

ا موووووا  هيئوووووة التووووودريص  اهووووودا  المتحوووووف  عووووو  مووووون مقتنيووووواتهم ذا  القيموووووة 

 .التاري ية

فوووووى مشوووووروع تصوووووميم وتنفيوووووي جداريوووووة مبنوووووى كليوووووة الصووووويدلة  واسوووووطة                     البووووود  .3

  ميد كلية الفنون السا ق. -أ.دد  بد السالم  يد 

طوووورح مشووووروع تطوووووير البهووووو الملكووووى  مستشووووفى المواسووووا  والحوووودائق المحيطووووة  .4

  المستشفى  مالها من قيمة تاالي ية وجمالية هامة.

مشوووروع  وتوووم تأجيووول التنفيوووي الوووى ان يتووووافر التمويووول وتوووم تشوووكيل لجنوووة لتنفيوووي ال

 الف جنيها  . 500 يث أن القيمة المقدر  للتطوير هى  والى 

استمووووافة  عوووور  الكتوووواي الوووودولى فووووى  وووورم الكليووووة الطووووب لموووود  ىالىووووة أيووووام فووووى                 .5

 .2015مارس 

هرية لتوقيوووع  قووود اتفووواق تعووواون موووع ا دار  االقليميوووة لمكتبوووة  أ( لتنعووويم نووودوا  شووو .6

 كتاي  الكلية و نشا  مرك   يع داخل المجمع الطبى.
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 مشروع ترميم وتنسيق مستشفى المواسا  .8
 

تووووم تشووووكيل لجنووووة  موووول ال يووووا  مشووووروع توووورميم وتنسوووويق مستشووووفى المواسووووا  القووووديم 

 مووووو موووون أ مووووا   12 ميوووود الكليووووة و موووووية  - ر ايووووة        أ.دد ا ووووراهيم م لوووو  

 (13ن المجتمع.  مرفق هيئة التدريص وم

 -وتحدد  اهداف المشروع فى:

تووورميم مووودخل و هوووو المستشوووفى الرئيسوووى و  هووودادى لالنشوووطة الاقافيوووة و فوووال   .1

 االستقبا .

 مووووول متحوووووف مفتووووووح لمقتنيوووووا  ووىوووووائق مستشوووووفى المواسوووووا  القوووووديم  وووووالبهو  .2

 الرئيسى.

 تنسيق  ديقة المستشفى والحفا   لى النباتا  القيمة والنادر   ها. .3

 ترميم السور ال ارجى للمستشفى. .4

وتووووم  2015وقوووود اجتمعووووم اللجنووووة  وووود  اجتما ووووا  خووووال  شووووهرر أكتووووو ر ونوووووفمبر 

 -تحديد اال ما  المطلو ة كاالتى:

 تشطيب وتأسيص  هو المدخل الرئيسى. .1

 تشطيب الصالون الجانبى. .2

 تشطيب  هو المتحف الرئيسى وا داد أماكن العر   ها. .3

 اصال ا  قا ة المحاارا . .4

 ا اد   نا  السور ال ارجى. .5

 تنسيق الحديقة ال ارجية. .6

ألووووف جنيهووووا  وقوووورر  اللجنووووة جمووووع  500وتووووم تقوووودير قيمووووة اال مووووا   اليوووو   حوووووالى 

 التبر ا  من الشركا  واالفراد التمام المشروع. 
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 ا نشطة البيئية  .9
 

                     وضععععع  خطعععععة اسعععععتراتيجية لتحقيعععععة سعععععةمة البيةعععععة والسعععععةمة الم نيعععععة بالكليعععععة بواسعععععطة .1

 (14. )مرفة2115مستشار شةون البيةة باللجنة مارس  -لدكتور/ ش يرة عاصم عبد الرازق ا

 (15)مرفة 2115توقي  بروتوكول تعاون م  جمعية اصدقاء البيةة باالسكندرية. مارس  .2

ومعاينة فنية لحديقة مستشفى المواساة تم يدا العمال تجميل الحديقة. مارس  اجراء مسح .3

 (.16)مرفة 2115

 ( 17. )مرفة 2115إقامة اليوم البيةى بحدائة مجم  االزاريطة. ابريل  .4

 تنظيم محاضرات توعية بيةية بكلية الطب بالتعاون م  جمعية اصدقاء البيةة باالسكندرية. .5
 

 اسم المحاضر تاسم المحاضرا التاريخ م

 2115مارس   .1
المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل  القوانين والتشريتعات البيةية

 األسبة

 2115يونيو   .2

أهمية المساحات الخضراء فى 

عةج مشاكل البيةة والحد من 

 التلوث

استاذ تصميم وتخطيط  -أ.د/ بثينة محمد لبيب وحيدة

 الحدائة ونباتات الزينة

 لواء دكتور/ سميح ابراهيم الطاقة النظيفة 2115ر سبتمب  .3

  التخلص من النفايات الطبية 2115نوفمبر   .4
 

تخطيط مشروع التخلص االمن من النفايات بالتعاون م  لجنة مكافحة العدوى بالكلية. )مرفة  .6

18) 

 تفعيل مبادرة مستشفيات خالية من التدخين. .7

ى المستشفيات الجامعية وحرم كلية الطب بتنظيم تم اعتماد حملة موج ة لمكافحة التدرخين ف

واشراف الطةب اعضاء الجمعية العلمية بطةب كلية طب االسكندرية وتم تحديد جدول 

 أش ر. 4لمدة  1/6/2116زمنى النشطة الحملة يبداء من 

 -وتشمل انشطة الحملة ا تى:

 ميعععة خاليعععة معععن التبععع  التوعيعععة والتعععدريب للععععاملين والطعععةب واالطبعععاء النشعععاء بيةعععة تعلي

 تنمو تدريجيا ً.

 .انشاء عيان لةقةع عن التدرخين بالكلية 

 .نشر ملصقات واعةنات فى حرم الكلية 
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 انشطة اجتما ية  الكلية .10
 

 .2015ماراىون الكورنيش للطالي وا ما  هيئة التدريص. ا ريل  .1

 .2015ا تفالية يوم التمري . مايو .2

 موووو  200 حموووور  2015ريص فوووى  ديقوووة القنصووولية يوليوووو  فووول  فطوووار ا موووا  هيئوووة التووود .3

 هيئة تدريص.

 حموووور االدار  العليوووا  2015 فووول  فطوووار العووواملين والموووو فين  الكليوووة  نوووادر فووواروس يوليوووو  .4

 مو ف. 150و والى 

 .2015 فل  فطار العاملين  مستشفى الشاطبى. يوليو  .5

 .2015اغسطص   فل اللقا  السنور مع مو فين الكلية واالدار  العليا. .6

تجديووود وتشووو يل قا وووة  الصوووالون   وووالمبنى االكووواديمى لتكوووون مقووور اسوووترا ة ال موووا  هيئوووة  .7

 (19 مرفق  .2015التدريص وايوفهم. سبتمبر 

 .2015ر لة مو فين الكلية الى شرم الشيخ. أكتو ر  .8

 .2016ماراىون الكورنيش للطالي وا ما  هيئة التدريص. مايو  .9

 .2016 ا تفا  يوم التمري . مايو .10

 موووو  250 حموووور  2016 فووول  فطوووار ا موووا  هيئوووة التووودريص فوووى  ديقوووة القنصووولية يونيوووو  .11

 هيئة تدريص.

 حمووووور االدار   2016 فوووول  فطووووار العوووواملين والمووووو فين  الكليووووة  حديقووووة القنصوووولية يونيووووو  .12

 مو ف. 250العليا و والى 

 .2016 فل  فطار العاملين  مستشفى الشاطبى الجامعى. يونيو  .13

 مال ووووب الكليووووة  االزاريطووووة  حمووووور االدار  العليووووا  2016ار طووووالي الكليووووة يونيووووو  فوووول  فطوووو .14

 طالب. 250و والى 

 .2016ر لة مو فين الكلية الى شرم الشيخ. يوليو  .15

 .2016اللقا  السنور مع مو فين الكلية واالدار  العليا. يوليو  .16

 مناسبا  تكريم مو فين الكلية المحالين  المعاش. .17
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 ى كلية طب االسكندريةرا طة خريج .11
 

 التشووووار   ووووين را طووووة  2015د7د24اال تفووووا  السوووونور  يوووووم ال وووورجين  توووواريخ  .1

خريجوووى كليوووة طوووب االسوووكندرية ومؤسسوووة أ.دد مرسووو   وووري لووود م القووويم ا خالقيووو  

وقطوووواع خدمووووة المجتمووووع  يووووث تووووم تكووووريم  وووودد موووون ا سوووواتي  الجووووامعيين القوووودو  

 (20والمتمي ين.  مرفق

 التشووووار   ووووين را طووووة خريجووووى  2016د5د12 يوووووم ال وووورجين  ا  تفووووا  السوووونور .2

لووووود م القووووويم االخالقيوووووة  -كليوووووة طوووووب االسوووووكندرية ومؤسسوووووة أ.دد مرسووووو   وووووري 

 -والمؤتمر الرا ع للتنوير وقطاع خدمة المجتمع  يث تم تكريم:

 .االساتي  الجامعيين القدو  والرواد 

 طبوووا  االمتيووواز الشوووباي الوا ووود ذور العطوووا  اعنسوووانى مووون طوووالي الكليوووة وأ

 (.21وشباي من المجتمع العام.  مرفق 

 

 
 

 انشطة خدمية  الكلية .12
 

 تشكيل و د  المتا عة تنفيي القرارا  االدارية  االدارا  واالقسام  الكلية. .1

 اصالح و  اد  تش يل جميع دورا  المياى الموجود  فى  رم الكلية.  .2

لكهر ائيووووة والنجووووار  وصوووويانة المبووووانى ا مووووا  صوووويانة ا  وووواجرا تكليووووف قسووووم الشووووئون الفنيووووة  .3

ومووودرجا  الطوووالي مووون أجووول تحسوووين ونعووويم التكييوووف واالىاىوووا  فوووى اقسوووام الكليوووة الم تلفوووة 

 (22 مرفق  .وتطوير  يئة العمل  الكلية

 صوووفة دوريوووة.  مرفوووق  موووع شوووركة مت صصوووة لمكافحوووة الحشووورا  والقووووار   الكليوووة التعاقووود .4

23) 

 ي  الكلية.تجديد و صالح جميع مدرجا  الطال .5

 (24 مرفق .2015تنسيق وتنعيم دخو  وانتعار السيارا  فى  رم الكلية. أكتو ر  .6

للسووواد  االطبوووا   موووع شوووركة مصووور للتوووأمين لعمووول توووأمين مووودنى اووود م ووواطر المهنوووة التعاقووود .7

 (25 مرفق  .2016. يناير العاملين  اقسام الكلية
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 االنشطة الطال ية المجتمعية  .13
 

1.  

 الفئة المستهدفة الجهة المنعمة التاريخ النشاط
 الطالي أسر  طبيب من أجل  2015د9  فل استقبا  الطالي الجدد .1

 2015د10دTetris 1تنمية  شرية  .2
كلية الطب  تطويرفريق 

CDAFM 
 الطالي

3. Clinical Training 

Course 
 2015د11د4

فريق تطوير كلية الطب 

CDAFM 
 الطالي

4. How to Plan Your 

Future 
 2015د11د15

فريق تطوير كلية الطب 

CDAFM 
 الطالي

 PCR andورشة  مل  .5

wesern Blotting 
 2016د3د15

 -قسم الكيميا  الحيوية 

كلية الطب  تطويرفريق 

CDAFM 

 الطالي

6. First aid Course 232016د3د 
فريق تطوير كلية الطب 

CDAFM 
 الطالي

7. Rainbow  الطالي أسر  الحيا  2016د4د12  ملة جمع التبر ا 

 2016د4دBio-Brain 19مؤتمر الـ  .8
فريق  -قسم الكيميا  الحيوية 

 التطوير

 االساتي  والطالي

9. Clinical Shadowing Program 
ا تدا  من شهر 

 6و تى شهر 3

فريق تطوير كلية الطب 

CDAFM 

 االساتي  والطالي

10. English Day 142016د5د 
فريق تطوير كلية الطب 

CDAFM 

 االساتي  والطالي

 الطالي أسر   يا  2016د5د15   ملة جمع التبر ا ( يكةيوم أنت .11

12. ASSA Mega Event 9اللجنة العلمية  2016د5دASSA الطالي 

13. ASSA Annual Congress 14اللجنة العلمية  2016د5دASSA الطالي 
14. Refugees 16اللجنة العلمية  2016د5دASSA الطالي 
  مستشفى الشاطبى أطفا  اسر  الحيا  2016د6د2  فلة أطفا  الشاطبى .15
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 التدريب  .14
 

توووم تنعووويم والمشووواركة فوووى العديووود مووون ا نشوووطة التدريبيوووة  لوووى مسوووتويا  م تلفوووة ولفئوووا  

 -م تلفة  التعاون مع لجنة التدريب وال مالة  الكلية:
 الفئة المستهدفة الجهة المنعمة التاريخ النشاط م
 وكال  الكلية -ر  العليا اعدا جامعة االسكندرية 2015د5د27 دور  التدويل  .1

 2015د8د10 دور  الحوكمة   .2
و د   -جامعة االسكندرية 

 الحوكمة
 وكال  الكلية -اعدار  العليا 

 2015د10د21 دور  الحوكمة ا كلينيكية  .3
و د   -جامعة االسكندرية 

 الحوكمة
 وكال  الكلية -اعدار  العليا 

 2015د12د16 درو  الحوكمة اعدارية  .4
و د   -سكندرية جامعة اال

 الحوكمة
 وكال  الكلية -اعدار  العليا 

  رنامن  دار  المستشفيا   .5
 2015د9د1

 2016د4د1الى 
 وكيل الكلية لشئون المجتمع مرك  االسكندرية االقليمى

6.  
 . دور  السالمة والصحة المهنية

 (26 مرفق 
 الجمعية العر ية للسالمة 2015د12د1

ة وكيل الكلي -االدار  العليا 

 أمين الكلية -لشئون المجتمع 

7.  
 .دور  تدريب المدر ين

 (27مرفق  
 2016مارس 

 -جامعة االسكندرية  -كلية الطب 

 قطاع خدمة المجتمع

اعدار  الوسطى  -االدار  العليا 

 أ ما  هيئة التدريص -

8.  
دور   دار  النفايا  والتو ية 

 (28مرفق .  الصحية
 الكلية للمجتمعوكيل  جامعة االسكندرية 2016د4د16

9.  
 .دور  تدريب المتدر ن

 (29مرفق  
 2016يونيو 

 -جامعة االسكندرية  -كلية الطب 

 قطاع خدمة المجتمع

اعدار  الوسطى  -االدار  العليا 

 أ ما  هيئة التدريص -

 الطالي وأطبا  ا متياز ا سر الطال ية -كلية الطب  دور  شهريا    الطوارئدورا    .10

11.  
. الساس ا كلينيكية رنامن تدريب ا

 (30مرفق  
الى  2015د3د1

 2016د3د1
 أطبا  ا متياز كلية الطب

12.  
 رنامن تدريب ت ص  السكرتارية 

 (31مرفق .  الفنية
العام الدراس  

2015-2016 

قطاع خدمة  -كلية الطب 

 المجتمع
 طالي التعليم الفنى الم دوص

 
 

 المؤتمرا  .15
 

              ( Road Traffic Accidentsكليووة الطووب  المووؤتمر السوونور الاالووث والاالىووون ل .1

 (.32  مرفق.مرفق تقرير المؤتمر  2015مايو  22 - 21من 

 Team Based Medicalالموووؤتمر السووونور الرا وووع والاالىوووون  كليوووة الطوووب   .2

Practice 33  مرفق. مرفق تقرير المؤتمر  2016مايو  20 - 18( من.) 

 واسوووطة أقسوووام الكليوووة والجمعيوووا  العلميوووة  هوووا موووؤتمر  لموووى طبوووى مووونعم  53 قاموووة  .3

 يانوووا  وتقوووارير هووويى الموووؤتمرا  محفو وووة لووودر لجنوووة االجتما وووا  العلميوووة  قطووواع 

 (.16-15د12خدمة المجتمع  ملف 

الموووووؤتمر  . مرفوووووق تقريووووور2016فبرايووووور  13و  12موووووؤتمر أطبوووووا  ا متيووووواز ا و   .4

 (34 مرفق 
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 االتصاال  وتكنولوجيا المعلوما  .16
 

 عادة هيكلة اإلدارة.إ .1

 تخطيط وتنفيذ البنية التحتية لشبكة االتصاالت بالكلية والمستشفيات الجامعية. .2

 (35)مرفة  تنفيذ برنامج التطوير األدارى لموظفى كلية الطب. .3

 (.MISتطوير وتنفيذ مشروع نظم المعلومات اإلدارية )برنامج  .4

 (36 مرفق   رنامن تدريب طالي ت ص  سكرتارية طبية: .5

م تفعيل برنامج لتدريب طةب المرحلة الثانوية المقيدين بمدرسة طلعت حرب الثانوية ت

الفنية بنظام التعليم المزدوج فى تخصص السكرتارية الطبية، وذلك بالتعاون م  الوحدة 

 االقليمية للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لجمعية رجال أعمال االسكندرية.

( فى مجال 2116الى ابريل  2116اسبوع )يناير  12طالب على مدى  24تم تدريب 

ادخال البيانات الطبية فى مختلف اقسام المستشفيات الجامعية وذلك باشراف ادارة 

 المعلومات واالتصاالت بالكلية.

 

 
 

 السالمة والصحة المهنية  .17
 

       إعادة تشكيل وحدة السةمة والصحة الم نية وانتظام االجتماعات الش رية للوحدة. .1

 (36)مرفة 

 (37. )مرفة 2116-2115مراجعة واعتماد خطة تأمين كلية الطب  .2

 (38)مرفة  إجراء مراجعة وصيانة لنظام األنذار وإطفاء الحرائة بالكلية. .3

بالكلية بالتعاون م  الجمعية  4/12/2115فى  اجعل السالمة  سلوي  يات عقد ندوة:  .4

كذلك إدارة السةمة والصحة الم نية العربية لخبراء السةمة والصحة الم نية و

 (.39 بالجامعة. )مرفة

عقد ندوة توعية بشةون السةمة والصحة الم نية بالكلية بمجم  المواساة الطبى فى  .5

6/3/2116. 

المشاركة فى مؤتمر السةمة والصحة الم نية برعاية جامعة االسكندرية فى  .6

4/6/2116. 
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 لحةقياس راا  ا طراف ذور المص .18
 

 2015استبيان  ن راا  أطبا  ا متياز  ن دور  التدريب ا جبارر فبراير  .1

 .2015استبيان تقييم مؤتمر الكلية مايو  .2

اسووووتبيان  وووون راووووا  ا طووووراف المجتمعيووووة المعنيووووة  وووون مسووووتور خريجووووى كليووووة  .3

 .2015الطب  االسكندرية يوليو 

 .2015استبيان راا االداريين أكتو ر  .4

 .2016ر الكلية يونيو استبيان تقييم مؤتم .5

محتوووور و يانوووا  ونتوووائن هووويى االسوووتبيانا  محفو وووة  سوووكرتارية و ووود  اووومان الجوووود .             

 (2015د16 مستند 

 

  روتوكوال  تعاون .19

: تجديووود توقيوووع  روتوكووووال  تعووواون سوووا قة وتوقيوووع 2016و  2015توووم خوووال   وووامى 

 ة الطب. روتوكوال  تعاون جديد   ين هيئا  مجتمعية وكلي
 تاريخ التوقيع مواوع البروتوكو  المؤسسة

 - رنامن ا مم المتحد  لمراى االيدز  .1

مرك  االسكندرية ا قليمى لتنمية 

 المرا  

تدريب  املين فى مجا  مكافحة مر  

 ا يدز

 2014ديسمبر 

 2015يناير  ا نشطة البيئية جمعية اصدقا  البيئة  االسكندرية .2

 -ة  االسكندرية مستشفى القوا  المسلح .3

 اللجنة العلمية

 ا نشطة العلمية

 التو ية الصحية

 2015فبراير 

مرك  الدراسا  البيئية  مكتبة  .4

 االسكندرية

 2015مارس  دراسا  ميدانية وا حاث فى مجا  البيئة

 2015مارس  انشطة التو ية الصحية نادر روتارر راقود  االسكندرية .5

 2015مايو  ةتنعيم قوافل طبي مؤسسة مصر ال ير .6

 2015أكتو ر  سكرتارية طبية -تدريب طالي ت صصى  جمعية رجا  ا  ما   االسكندرية .7

جمهورية  2045المنطقة الروتارية  .8

 مصر العر ية

 2015ديسمبر  مكافحة مر  االلتهاي الكبدر  ي(.

جمعية رجا  ا ما  اسكندرية كلية  .9

 الهندسة جامعة االسكندرية

 2016ناير ي تدريب فنى اجه   طبية

  2016فبراير  تنعيم معار  خيرية مؤسسة صندوق ال ير .10
 

النسووووووو ة ا صووووووولية مووووووون كووووووول  روتوكوووووووو  محفو وووووووة  سوووووووكرتارية قطووووووواع خدموووووووة 

  روتوكوال  تعاون(. - 23 مستند                             المجتمع 
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 Cمشروع مكافحة االلتهاي الكبدر الفيروس   .20
 

فحووووة االلتهوووواي الكبوووودر الفيروسوووو  ليسووووتمر فووووى خطووووة تووووم اال ووووالن  وووون مشووووروع مكا

سوووونوا   هوووودف االقووووال  موووون نسووووب االصووووا ة  ووووالمر  فووووى محافعووووة  3زمنيووووة لموووود  

 االسكندرية.

 -أنشطة المشروع:

 ملووووة تو يووووة  وووون الموووور  تشوووومل موووواراىون  لووووى كووووورنيش االسووووكندرية ولقووووا   .1

 .2015ختامى  داخل الكلية  االشترا  مع نادر روتارر راقود . مارس 

مسووووا طبووووى لتحليوووول الفيووووروس  ووووين العوووواملين والمووووو فين  الكليووووة  ر ايووووة نووووادر  .2

 .2015روتارر راقود . ا ريل 

 مووووووال  للمسووووووا الطبووووووى للفيووووووروس فووووووى التجمعووووووا  السووووووكانية فووووووى اوووووووا ى  .3

االسووووكندرية  االشووووترا  مووووع اسوووور  طبيووووب موووون أجلوووو  وفريووووق القوووواد  االجتمووووا يين 

 .2015خال  

مووووووع المنطقووووووة                Cلتهوووووواي الكبوووووودر الفيروسوووووو   روتوكووووووو  تعوووووواون لمكافحووووووة اال .4

.  مرفوووق 2016التوووى تشووومل نووووادر الروتوووارر فوووى مصووور. ينووواير  2450الروتاريوووة 

40) 

 موووال  تو يوووة ومسووووا طبوووى ل لتهوووواي الكبووودر  االشوووترا  مووووع نوووادر روتووووارر  3 .5

 .2016مايو  -العاصمة. ا ريل 
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 مشروع المالصقة االكلينيكية  .21
 

ة المشروع في الربط بين طالب من كلية طب جامعة االسكندرية وبين أحد السادة األساتذة بالكلية ، بحيث تتمثل فكر

 يكون مةصقاً له ويتتبعه " كظله " أثناء عمله في الجامعة أو خارج ا.

دوة للطالب ي دف المشروع الى تنمية العةقة بين الطالب واالستاذ الدكتور بالكلية، وأن يكون األستاذ الدكتور ق

 ي تدي ب ا في حياته وتؤثر في شخصيته ورؤيته وأهدافه .
( مسؤولية تنظيم المشروع، باشراف األستاذ الدكتور/  صةح CDAFMتولى فرية تطوير كلية طب االسكندرية )

 وكيل الكلية لخدمة المجتم  وتنمية البيةة. -زاهر 

 (:2015السنة االولى )بدأت مارس 

 42طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمشروع تم توزيع م على  311رب من قام بالتسجيل ما يق 

 استاذ أو مدرس بالكلية.

  ( مخاطبة الطلبة المشاركة لحصر النتائج ورؤية األثر الناتج عن المشروع ، وقد  2115تم في ن اية العام )

 الحظنا نجاحاً باهراً م  بعض الطلبة بشكل خاص :

 أيمن عةء الدين ، الذي تم ربطه م  األستاذ الدكتور / أشرف الغندور. الطالب / أحمد .1
 الطالبة / آية عةء ، التي تم ربط ا م  األستاذ الدكتور / عماد درويش . .2
 الطالبة / منال عادل عبد الملك ، التي تم ربط ا م  األستاذ الدكتور / لؤي زايد .  .3
 األستاذ الدكتور / أكرم الدغيدي . الطالبة / سعيدة الشورى ، التي تم ربط ا م  .4

 

 (:2016السنة الثانية )بدأت فبراير 
   المر لة ا  تدائيةPreparatory Phase:) 

 طالب. 1311بحضور  11/2/2116تم تنظيم محاضرة تعريفية لمدة ساعتين يوم 

   المر لة االولىBasics Phase:) 

محاضرات ، مدة كل  4مجال وتخصص من اختيارهم. )بعدد في هذه المرحلة تعلم الطةب نظرياً بعض األساسيات ل

 طالب مشترك(. 1188من ا ساعتين( )

    المر لة الاانيةClinical Phase  ) 

في هذه المرحلة تعرف الطةب أكثر عن الحياة العملية للطبيب في التخصص الذي قاموا باختياره وتم تعليم م بعض 

 طالب مشترك(. 261جلسات( ) 4عدد الم ارات العملية الخاصة بمجال م . )ب

    المر لة الاالاةMatching Phase  ) 

وهي المرحلة األساسية من البرنامج والتي تم من خةل ا إلى توزي  الطةب على السادة األساتذة الدكاترة من كلية 

 .21/7/2116طب االسكندرية بدأت بلقاء تعريفى وعرض للتجارب السابقة يوم 

 (.41مرفق  مرفقتقرير المشروع 
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 انشطة ومشرو ا  لالستكما 
 

% مووون  ناصووور ال طوووة  وتفصووويال   لكووول 85 وووالنعر الوووى ال طوووة االسوووتراتيجية فقووود توووم تقريبوووا   تنفيوووي 

 % من االنشطة كما هو مبين:120 لى  20نشاط فقد تم تنفيي من 

نسبة ما تم تنفييى  النشاط

  تقريبا  (

نسبة ما تم تنفييى  النشاط 

  تقريبا  (

 %80 (12نشاط    %90 (1نشاط  

 %100 (13نشاط    %90 (2نشاط  

 %90 (14نشاط    %70 (3نشاط  

 %80 (15نشاط    %120 (4نشاط  

 %60 (16نشاط    %120 (5نشاط  

 %30 (17نشاط    %120 (6نشاط  

 %60 (18نشاط    %50 (7نشاط  

 %100 (19نشاط    %20 (8نشاط  

 %80 (20نشاط    %50 (9نشاط  

 %100 (21نشاط    %100 (10نشاط  

    %80 (11نشاط  

 

 العوامل التى أد  الى  دم  ستكما  أنشطة ال طة:

  دم توافر التمويل المالى. .1

  دم اتساق خطة النشاط مع النعام االدارر واالجرا ا  االدارية المتعارف  ليها. .2

ا  أو الطوووالي المسوووئولين  ووون  عووو  االنشوووطة  ووودم تفووورء ا موووا  هيئوووة التووودريص أو االطبووو .3

  سبب طبيعة أ ا  سيادتهم.

 

والمرجوووو هوووو الت لوووب  لوووى هووويى المعوقوووا   توووى يمكووون تنفيوووي نسوووبة أكبووور مووون ال طوووة االسوووتراتيجية 

 .2017د2016خال   ام 
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 أنشطة ومشرو ا  لالستكما 
 

 طبا ة  طاقا  تعريف للمو فين والعاملين  الكلية. .1

  ن  مصر لصرف مرتب المو فين  دال من البن  العر ى االفريقى.  قد اتفاق مع .2

متا عة مشروع مكافحة التدخين  الكلية والمستشفيا  الجامعية وتنفيي ألية الرقا ة  .3

 المستمر .

 نشا  مكتب خدما   امة للساد  أ ما  هيئة التدريص وا طبا   يكون مقرى المبنى  .4

 االدارر الجديد.

 دار  مكتبة االسكندرية النشا  سفار  مكتبة االسكندرية فى استمرار التواصل مع  .5

  رم الكلية.

 توفير مصدر تمويل لتنفيي مشروع ترميم مستشفى المواسا . .6

 صيانة وتجديد الورشة الفنية  الكلية. .7

 تفعيل  نود  روتوكو  التعاون مع جمعية البيئة  االسكندرية وتنفيي ال طة البيئية. .8

 من مجمع االزاريطة ومجمع المواسا . تش يل الكافيتريا  كال .9

تفعيل نشاط اللجنة التنسيقية للجمعيا  االهلية ل دمة المراى  المستشفيا   .10

 الجامعية.

 تفعيل ومتا عة أ ما  ادار  االزما  والكوارث. .11

 تفعيل خط  مكتب العالقا  الدولية. .12

 تفعيل ال طة االستراتيجية للسالمة البيئية والصحة المهنية. .13

 توريد جهاز فرم النفايا  الطبية ال طر  وتجهي  مقر تجميع النفايا .متا عة  .14

  نشا   دار  نعافة  الكلية. .15

 .2017تشكيل و د   مل لجنة تنعيم مؤتمر الكلية  .16
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 توصيا   امة
 

 تشكيل و د   دارية تتولى أ ما  لجان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. .1

لكل لجنة من لجان القطاع قبل  د   2017د2016تحديد خطة العمل للعام الجامعى  .2

 العام الدراس  مع ارور  متا عة و  تماد  جتما ا  هيى اللجان.

العمل مع و د  امان الجود  للتجهي  لتجديد   تماد الكلية المحدد ل  شهر  .3

 .2016د11

االهتمام  توىيق كل نشاط يتم فى القطاع  واسطة مسئو  النشاط و  تماد النشاط فى  .4

 والتقرير النهائى(. -الصور  -البرنامن  -القطاع  التوىيق يشمل الد و   لجنة

تحديد خطة المؤتمرا  واعجتما ا  العلمية والندوا   االقسام وتنفيي ألية ال تماد  .5

 تقارير هيى المؤتمرا  فى لجنة القطاع.

متا عة  روتوكوال  التعاون التى  قدها قطاع خدمة المجتمع وتجديد ما يستوجب  .6

 منها.

 .2017ارور  البد  فى الت طي  ال تفالية اليو يل الماس  للكلية  ام  .7

  

 أ.دد صالح رفيق زاهر 

 أستاذ طب ا طفا 

 وكيل الكلية

شئون خدمة المجتمع وتنمية ل

 البيئة
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