
 0202 - 0202  بروتوكوالت واتفاقيات تعاون

 

 

 موضوع التعاون أسم الجهة

مؤسسة بنك الدواء  –كلية الطب 

 الخيرية

 

  . مشاركة المؤسسة في القوافل الطبية الى األماكن األتية بعد استعادة نشاط القوافل2

 . الدعم الدوائي لقوافل كليه الطب 0

 مشروع اطباء الخير  -3

 تنظيم المعارض الخيرية بالكلية لصالح الطلبة والعاملين  -4

 جمعيه رجال االعمال –كلية الطب 

االجتماعية بمنطقة الراس السودا باإلسكندرية طبقاً . تنظيم قوافل طبية شاملة لدار الهدايا للرعاية 2

لخطة المؤسسة لرفع كفاءة الدار للسنوات القادمة، والتي تندرج ضمن مجاالت اهتمامات مؤسسة 

أعمال للتنمية المجتمعية للمستفيدين المقترحين ببرامج المؤسسة الذين تحددهم وتكون القوافل ربع 

 سنوية.

. تنفيذ ندوات وحمالت توعية صحية، تدريبات و ورش عمل لرفع قدرات الطواقم المساعدة 0

 بالمؤسسة.

، السماح بتوفير فرص تدريبية لطلبة االمتياز بداخل دار الهدايا للرعاية االجتماعية بعد استيفاء 3

 جميع الموافقات المطلوبة.

 سماعات طبية( -بالطو -بطاطين، تزويد الكلية ببعض المستلزمات لطلبة االمتياز )3

نادى روتارى اليكس  –كلية الطب 

 كابيتال

مشاركة نادى روتارى فى الخدمة المجتمعية التى يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية 

 الطب

 تشجير مدرجات حدائق مبنى المواساه التعليمى 

وافق المجلس على بروتوكول تعاون 

رية الشئون مدي –بين  كلية الطب 

 الصحية بمطروح

إقامة تعاون مثمر بين مستشفيات جامعة األسكندرية ومستشفيات محافظة مطروح فى مجاالت  -

 الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات األهتمام المشترك .

بصرف حافظ للسادة أعضاء هيئة التدريس نظراً للخدمات تقوم مديرية الشئون الصحية بمطروح  -

تى تقوم بها مثل الخدمات الطبية والبرامج التدريبية طبقاً لبرامج تدريب التعليم الطبى المستمر ال

 والزمالة المصرية والتدريب اإللزامى لألطباء وذلك طبقاً للكوادر.

وافق المجلس على بروتوكول تعاون 

مديرية الشئون  –بين كلية الطب 

 الصحية باألسكندرية

إقامة تعاون مثمر بين مستشفيات جامعة األسكندرية ومديرية الشئون الصحية باألسكندرية فى  -

 مجاالت الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات األهتمام المشترك .

بصرف حافظ للسادة أعضاء هيئة التدريس نظراً  تقوم مديرية الشئون الصحية باألسكندرية -

ها مثل الخدمات الطبية والبرامج التدريبية طبقاً لبرامج تدريب التعليم الطبى للخدمات التى تقوم ب

 المستمر والزمالة المصرية والتدريب اإللزامى لألطباء وذلك طبقاً للكوادر.

وافق المجلس على بروتوكول تعاون 

 بين كليه الطب واالكاديميه العربية
 تدريس لطالب كليه الطب التابعة لالكاديميه بالعلمين  -


