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Post Graduate Courses in AFM 
Official Conference 

 



شنطة لعمال الكلية و  370شنط رمضان ، أكثر من 
 .أسرة  370املستشفيات اجلامعية لـ 

 



 جنيه  600ألف و  22شارك غالبية طالب الكلية مببلغ 
 

شنطة لعمال الكلية و  370شنط رمضان ، أكثر من 
 .أسرة  370املستشفيات اجلامعية لـ 



جلنة األسر احتفالية ختام مشروع الشاطيب اخلاص بأسرة 
 احلياة

 



 



 مايو الماضي  19 – 57357زيارة لمستشفي 
 طالب 30
 



 ايداع مبلغ باسم طالب الكلية يف املستشفي
 



 مايو الماضي  19 – 57357زيارة لمستشفي 
 طالب 30



 Icancerviveدعم جميع مشاريع فريق 
التابع التحاد الطالب لصالح أطفال مرضي السرطان 

 .طالب 200وجود أكثر من  –
 



Car Wash IcancerVive – 86.000LE 
 



 20 –مايو  13قوافل طبية لضواحي االسكندرية، 
 طالب

 



 GIT Conference   -طالب  250مشاركة 
 



 



Cardiovascular System Conference 
 طالب من طالب الفرقة الثانية 500حضور 

 



 



Organizing Committee 
 



طالب من الفرقة األويل  500مبشاركة  
Musculoskeletal Conference 

 



Organizing Committee 
 



أسرة الكلمة كلمتنا  –معرض كتاب تابع للجنة األسر 
 .كتاب  200شراء اكتر من  –لمدة أسبوع  –بالمواساة 

 



 اللجنة العلمية -توفري أماكن للطالب يف عديد املؤمترات
CardioAlex   طالب في مؤتمر القسم بمكتبة االسكندرية  90لعدد قرابة

 .بالمجان

10  أماكن للطالب بالمجان فيHematology Conference 

 تنظيم تسجيل الطالب المتقدمين بفقرات في مؤتمر قسم الباثولوجيا

 .االكلينيكية

25 مكان للطالب بالمجان في مؤتمر قسم النفسية و العصبية. 

 



 طالب من كلية طب طنطا 50تبادل طاليب مع 
 .مكتبة االسكندرية -1



2-Skill Labs 
 

 طالب من كلية طب طنطا 50تبادل طاليب مع 



 مقر الكلية باألزريطة
 

 طالب من كلية طب طنطا 50تبادل طاليب مع 



 –حمالت موسعة للتبرع بالدم ، تابع للجنة األسر 
 شيك دم 200أكثر من  –أسرة أدرينالين 

 في األزاريطة 3-4/4/2016
 في المواساة 5-6/4/2016



 من عامالت املواساة 100تكرمي لـ  –رد اجلميل 
 :التكريم عبارة عن 

شهادات تقدير 

اهداء مادي بسيط من الطالب 

ورد 

مأكوالت و مشروبات في الحفل. 

 



 

 من عامالت املواساة 100تكرمي لـ  –رد اجلميل 



 .املواساه -طالب 50 –هاتويل عظمة  –استعارة العضم 
 



 لقاء مفتوح بني الطلبة و إلدارة الكلية –املواساة بتتكلم 
 .طالب 75حضور 

 



 طالب 150 –معرض القاهرة يف طب االسكندرية 
 



 تابعة للجنة األسر -  HRدورة 
 



طالب بالكلية من  200مسح لفريوس سي ألكثر من 
 خالل قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

 



 كورس للغة االشارة علي مرتني
 



 

 كورس للغة االشارة علي مرتني



 حفل موسيقي خريي سلم عائده ملستشفي الشاطيب
 مواهب الكلية -  Uband –سرور  –قرار ازالة 

 



 



 معرض كتاب تابع ألسرة الكلمة كلمتنا مببين املواساة
 



  2قافلة طبية لضواحي االسكندرية 
 



 



 اللجنة االجتماعية« علي الشيزلونج» ايفنت 
 هشام . د.أ)تحويل الشكاوي النفسية للطالب الي قسم النفسية و العصبية

 و الرد علي الطلبة علي موقع اإلتحاد علي الفيس بوك( الششتاوي



Rainbow  دول عربية و  10بمشاركة جاليات من 
طالب من الكلية و  3000و أكثر من  غير عربية
 (تبادل ثقافات)طالب من خارجها  350

 


