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 CDAFM عن فريق التطوير مقدمة

 

 : تعريف الفريق

 (committee for the development of AFM)فريق تطوير كلية الطب جامعه االسكندرية 

CDAFM تابع للجنه الكلية لشئون البيئه وخدمه المجتمع  من طلبة طب االسكندرية هو فريق طالبى. 

 :تاريخ الفريق

عبدالهادى صابر فى على يد الطالب عمرو   CDAFMتاسس فريق تطوير كلية الطب جامعه االسكندرية 

 (رحمه هللا عليه)االستاذ الدكتور دمحم عبدالجواد ذلك عاونه لو 2102ن من شهر مارس عام الثانى والعشري

 فى ذلك الوقت. وخدمه المجتمع هوكيل الكلية لشئون البيئ

 -:فريقفكرة ال

 لجعل نصل بحيث والتحفظات واالنتماءات والتنافس النشاطات عن بعيدا الطالب لتطوير الجهود كل توحيد 

وليكون الطالب عضوا نافعا و طبيبا على   واطبائها طالبهالكليه ول قومي مشروع طالبال تطوير مشروع

     المجتمع فى مجال مهنته ..درجه تؤهله لخدمة 

 -:الهدف

ومنهج  التوصيات من مجموعة تقديم طريق عنعلميا وفكريا واجتماعيا ومهنيا وشخصيا  طالبال تطوير -0

 .األمد قريبة العملية والخطوات فكرى محدد

تحقيق حلم ل تنفيذية وخطة جدوى دراسة يحتوي بحيث األبعد المدى علي طالبال لتطوير مشروع وضع -2

 وصول الكليه الى أعلى مستوى عن طريق تطوير طالبها 

 -:فريقمصادر أفكار ال 

البحث فى المشاريع المطبقه حديثا فى الجامعات الحائزه على التصنيف العالمى ودراستها وتطبيق ( 0 

 مايتناسب منها مع االمكانيات المتاحه فى الكليه والجامعه ماديا وعلميا . 

 .جميعا الطالب أفكار( 2 

 الكلية أساتذة رؤى( 3 

 . لجنة الجودة( 4 

 . الطبي التعليم تطوير خبراء آراء (5 



 
 

 -:فريقل عن تنفيذ توصيات ومشروع الالمسئو 

 كل من يرغب فى المشاركة  --- الكلية واقسام الكلية ادارة --- عضاء الفريقا 

 -:فريقهيكل ال

  الكليه لشئون البيئه وخدمة المجتمع ()وكيل االستاذ الدكتور  السيد( 0 

  صالح زاهر )بصفته( /المشرف العام على الفريق .....   أ.د  ( 2

 عمرو عبدالهادى صابر   /( مؤسس الفريق ... الطالب 3

 .من الطالب ويتم اضافة عناصر جديده اليها سنويا  العملرئيس الفريق و لجنة ( 4 

 

 

 

 

 

 



 
 

 6102/6102مشاريع الفريق لعام 

 

0. Clinical shadowing 2016 

 مشروع للمالصقة االكلينيكية بين الطلبة واساتذه كلية الطب 

 الهدف : 

 مجال العمل المستقبليمنح الطلبة الفرصه لدخول لتجربة  -0

 تعلم المهارات االساسية للطب -2

 تنمية العالقة بين الطالب واالستاذ وكسر حاجز الجليد بينهم -3

 ربط المواد النظرية بالتطبيق العملى  -4

 عامين متتالين   clinical shadowingتم عمل مشروع 

  من مختلف الدفعات منها االمتياز طالب وطالبة 0021وشارك فيها  2102سنه 

  من مختلف الدفعات منها االمتياز طالب وطالبة  821وشارك فيها  2102سنه 

 مراحل  3يتكون المشروع من 

  االفتتاحية وعقدت بقاعه المؤتمرات الكبرى 

  المرحلة االولى وهى االكاديمية ويدرس فيها اخالقيات المهنه و التخدير واالشعه 

 ويدرس فيها لكل مجموعه التخصص الطبى الخاص بها   ية وهى التخصصيهالمرحلة الثان 

 )المرحلة الثالثة وهى المالصقة العملية لالستاذ فى المستشفى والعياده ..  )اجاره اخر العام 

 

6.  club English 

ن خالل استماع ( لدى الطلبة م -قراءه-كتابة -الهدف : يهدف الى تنمية مهاره اللغه االنجليزية ) محادثة

التفاعل االيجابى مع المحاضرين وبعضهم بطرق سلسه وسهلة و ممتعه  تحت ايدى محاضرين متقنين للغه 

 االنجليزية بطرق محترفه يتم بها تعليم اللغات بالمراكز المختلفه.

  2102تم عمل المشروع مرتين خالل عام 

0- English clup   طالب 51خالل اسبوعين بمشاركه 

2- English day تقريبا طالب 051يوم واحد بمشاركه  خالل 



 
 

3. TETRIS  

 والبناء التخرج بعد وجهتك تحديد وكيفية لمستقبلك التخطيط كيفيةلطالب الفرقه االولى عن وهو مشروع 

فى المرحلة الجامعية وبعدها . "  how to plan your future"  عنوان تحت االن من خطوةب خطوة لها

 االكبر سنا واالستاذ الدكتور صالح زاهر ود.عمرو عبدالهادىبحضور نخبة من طلبة الدفعات 

  فى كلية طب المواساه 23/01/2102عقد المشروع فى 

  طالب وطالبة 025شارك فى المشروع 

 

4. CDAFM visit to The Central Research Labs 

تم افتتاحها في شهر  زيارة للمعامل المركزية البحثية وهذه الزيارة تعد األولى من نوعها لهذه المعامل منذ

 : وهذه المعامل هي االولى والوحيدة في الشرق األوسط من حيث الجودة واالقسام وتشمل 2102يوليو 

 معمل ابحاث الجينوم.  

 معمل البروتيوم.  

 معمل االمتصاص الذري.  

 معمل الكروماتوجرافي.  

 معمل عناية االمراض النادرة. 

 معمل البيولوجيا الجزيئية.  

  أبحاث الخاليا الجذعيةمعمل.  

 معمل استزراع الخاليا واالنسجة.  

 معمل البيولوجيا الجزيئية ألبحاث تطبيقات الطب التجديدي.  

 بنك حفظ الخاليا واألنسجة بالتبريد.  

 وحدة الميكروسكوبات المتقدمة.  

ا المجال , وربط الهدف : تشجيع الطلبة على البحث العلمى واحاطتهم بامكانيات الكلية المتوفره فى هذ

 الدراسة النطرية بالمشاهده العملية للتجارب.

  3/01/2102عقد المشروع فى 

 طالب وطالبة من دفعات مختلفه 32بمشاركه 

 

  



 
 

5. Personal Development Program (PDP) 

وهو كورس يقدمه فريق التطوير لتنمية المعارات الشخصية واالجتماعية للطالب على ايدى محاضرين 

  AUCمتخصصين ومعتمدين من الجامعه االمريكية 

 الجوانب االتيه:و الذى يتضمن محاضرات و ورش عمل تختص و تغطى 

0.  Leadership & managment  

2. Emotional intellegnce 

3. Communication skills  

4. Prsentation skills 

5. Slidology 

2. Body language 

2. Sustainability 

 2102عقد المشروع  فى اربعه مرات خالل عام 

 طالب وطالبة تقريبا 031شارك فى المشروع عدد 

2. First aid course 

كورس طوارىء لتعلم الطلبة االسعافات االولية  والتعامل مع الحاالت الطارئة وتضمن الكورس 

 ضوعات والمهارات االتيه:المو

 الخياطة البسيطه 

 الحقن بانواعها 

 التعامل مع الحروق بدرجاتها والسموم المشهوره 

 الكسور والجبائر 

 )قياس العالمات الحيوية )الضغط والحراره والنبض 

 CPR 

 9/00/2102عقد المشروع فى 

 طالب 21عدد الطلبة المشتركين 

 

 



 
 

2. MCQ Solving techniques 

 هى محاضرات لتعليم الطالب كيفية االجابة فى امتحان االختيار من متعدد 

 09/00/2102عقد المشروع فى 

 طالب 91بمشاركه 

 

8. CDAFM CHESS CHAMPIONSHIP 

 بطولة للشطرنج اللعبة االكثر استخدام للذكاء بين طالب كلية الطب بجوائز مالية للفائزين

 05/5/2102حتى يوم  09/3/2102 منالدورة مده 

 طالب وطالبة تقريبا 81عدد الطلبة المشتركين :  

 

9. Making Memories  

  2/5/2102يوم ترفيهى هادف  يعقد فى المواساه يوم 

 الرؤية: طالب قادر على االستمرار ومتمسك باهدافه وساع لتحقيقها

 الهدف:

 توفير منفذ للطالب للخروج من اجواء الضغط النفسى لالمتحانات والدراسة 

 تذكر تجاربهم الملهمه لهم وتشجعهم على االستمرار 

 انماء حب الكلية بذكياتها الجميلة 

 تعزيز العالقات بين الطالب 

 مساعدة الطلبة بعضهم البعض فى بناء اهدافهم 

 

 

 

 

 



 
 

 6102 -6102خالل عام  CDAFM المؤتمرات التى نظمها فريق  .01

 

0. Bio-Brain conference 2016 

2. SURGI ALEX 2016 

3. MezoAlex  conference 

4. The 34th Faculty Annual Conference 2016 

 03/2/2102النفسى بنقابة االطباء  المرض وصمة .5

2. Egy.pedia 2017 conference in tulip hotel  

2. Pediatrics students day  2/4/2017 

8. Bio – pediatrics conference 10/5/2017 

 تنظيم زياره جامعه زويل. 01

 تنظيم مشروع جامعه الطفل التابع لجامعه االسكندرية 11. 

 الذى يهدف اال ادخال االطفال اجواء المرحلة الجامعيه ولتشجيعهم على الدراسة والتفوق

 

 

 


