
  
       اإلسكندريةجامعة 

 كلية الطب

 

 .أمام الصيدلية المجانية –( أسفل المبنى األكاديمي 2باكية )–كلية الطب –إلسكندرية ا–جمهورية مصر العربية 
  Tel. 01065136289       Email.   leader@msl-alexmed.me     

 

 

 

 والمناعة مؤتمر الحساسيةتقرير 

 م .7-ص8من  3/11/2016: الزمان 

 سيدي بشر. -فندق هيلتون :المكان

 كلية الطب.-فريق القادة االجتماعيين: الجهة المنظمة

المعلومات الطبية للسادة حدث المساهمة في إيصال أ:الهدف من عمله

 طباء والمهتمين بطريقة منظمة ومرتبة.األ

، عمر صقر، احمد االجاوي، خالد بركات، السعيداحمد محمد : فريق العمل

، أحمد سند، قادة تربية عصام محمد، عبدالرحمن سامحباسم عصام، 

رياضية، حسام عالء، محمود هندي، مهند الشيخ، عبد الرحمن سامح، 

م، منى شروق عصاياسمين حبشي، االء كامل، يمنى كامل، مها عبد اللطيف، 

الغيطاني، دعاء سراج، ميار سعيد، مريم سعيد، مريم أشرف، ميرنا أحمد، 

ن، يارا حسن، دنيا منصور، نورهان عماد، نورهان عالء، نورهان نور الدي

، نهال بدوي ، عبد الرجمن ممدوح، هدير غراب، آية محمد، يمان فراجإ

 .أميرة فوزي، دنيا حمدي، أميرة السيد، إنجي شاهين

 اليات:عالف

 ص. 8التجمع لجميع المشاركين بالمؤتمر الساعة ال - 

 وتكليف شخص بمتابعته. واعداد فريق لتسجيل الدخولتجهيز -

 

 م.تنظيللمتابعة وال المنظمين توزيعتجهيز قاعة العرض و-

 .تجهيز مكتب لطباعة شهادات الحضور تحت اشراف مسئول لجنة الدعايا-

 الستقبال الحضور وتوجيههم. تجهيز فريق -

 ثيق اليوم بكاميرا احترافية.لتصوير وتو  فريق الدعايا-

 اجتماع نهاية المؤتمر.-
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فرداً من األطباء والطلبة وتم تسليم الشهادات  260حضر اليوم  :جنجاااتاإل

 للجميع.

 المنظمين الكبير . عدد-: االيجابيات

 .و وجود الطابعة ومستلزماتهار من البتوب االستعداد بأكث-

 وجود شخص مسئول عن كل فريق على حدة.-

 وتحمل المسؤلية.االلتزام بالزي الموحد -

 )نفذ ثم ناقش(. قاعدةااللتزام ب-

 ن االستقبال والتعامل مع الحضور.حس-

 االلتزام بالمواعيد.-

 :سلبياتال

عداد الشهادات ومناسبتها للطابعة , مما اضطرنا في التحضير إلالتقصير -

 لكتابتها يدويا.

 منظمين للمسؤلية وتكرار نفس الخطأ مرتين.بعض ال عدم تحمل-

 لزمالئهم.عدم تقدير تعامل بعض القادة المسئولين عن كل الفريق ب-

 ماكنهم في بعض االحيان.تجمع المنظمين حول بعضهم وترك أ-

 :االقتراحات
 االجتماع بفريق التنظيم مرتين على االقل قبل موعد المؤتمر.-

 التشديد على المواعيد وااللتزام وتنفيذ العمل باحترافية.-

وبانرات دوات اد لليوم بالعدد الكافي من المنظمين وتجهيز كافة األاالستعد-

 الفريق.

 التوثيق:
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 وكيل الكلية         قائد الفريق    

 لشئون التعليم والطالب                 محمد أحمد السعيد 
 والقائم بأعمال وكيل الكلية         
 لشئون خدمة البيئة              

 وتنمية المجتمع       
 أ.د محمد هشام       

 


