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01
رؤيتنا



من نحن؟
طالب من كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم 

، نهدف لتحسين البيئة المحيطة " MUST“والتكنولوجيا 
ت بطالب القطاع الصحي وتوفير الحلول لمواجهة التحديا

التي تواجههم



ّد نهدف في تطلعنا للمستقبل، بأن نع
جيالا من األطباء القادرين على تخطي 

التحديات الي تواجههم كأطباء وعاملين
.في القطاع الصحي

رؤيتنا



02
ارسالتن



العمل على تنمية المهارات اإلكلينيكية 
لدى الطالب، وإقامة ورش عمل للبحث 

العلمي، ونشر الثقافة التوعوية الصحية
بينهم، وإمدادهم بالمهارات الشخصية التي

.يحتاجها الطبيب

ارسالتن



03
األهداف 

ةالسنوي



2021-2020األهداف السنوية لموسم 

المهارات العامة 
واالكلينيكة

ة إقامة برنامجين يهتماان بتنميا
المهااارات اإلكلينيكيااة، وبرنااام 

لتنمية المهارات العامة

البحث العلمي
العمل على برنام  متكامال 
لشاااارا يااااااايات البحااااث 

العلمي

التوعية العامة
إقامااة برنااامجين عاان التوعيااة . ي

بالصحة العامة
إقاماااااة برناااااام  متكامااااال . ب

للتوعية عن الصحة النفسية



HRالتدريب على مهارات ويااايات الموارد البشرية ●
التدريب على مهارات تنظيم األحداث والمشاريع●
التدريب على مهارات العالقات العامة والتواصل●
التدريب على مهارات التسويق وكتابة المحتوى●
التدريب على مهارات العروض التقديمية والقيادة العامة●

األهداف السنوية
إقامة برنام  تدريبي للمهارات # 1

العامة لتطوير فريق العمل



.  متدرب100–50إقامة دورة متخصصة في تعليم يااايات اإلاعافات األولية بحضور ●

Advancedإقامة ورشة ● life support متدرب100-50بحضور.

Dentalإقامة برنام  ● Clinical Skills متدرب100-50بحضور.

.تم التأجيل للموسم التالي نظًرا لظروف جائحة كورونا"

األهداف السنوية
إقامة ورشتي عمل تهتم بتنمية # 1

المهارات اإلكلينيكية



.طالب يااايات الكتابة العلمية في األوراق البحثية١٠٠-٥٠تعليم ●

.يوراق بحثية من عمل الطالب٣نشر ●

.تم التأجيل للموسم التالي نظًرا لظروف جائحة كورونا"

األهداف السنوية
العمل على برنام  متكامل لشرا # 2

يااايات البحث العلمي



واألعراض األنواع المختلفة للقاحات فيروس كورونا إقامة برنام  متكامل لشرا ●

المحتملة لهم

ل إقامة فعاليات لمدة شهر كامل يهتم بالتوعية بطرق التغذية والرياضة الصحية خال●

.شهر رمضان الكريم

األهداف السنوية
ة إقامة برنامجين عن التوعية بالصح. ي# 3

العامة



.التعريف بمعنى الصحة النفسية وياااياتها●
:إقامة حملة عن التعريف بأهم األمراض النفسية●

Depression, Post Traumatic Support, Anxity, ADHD, Panic Disorders

إقامة ورشتين عمل عن طرق الدعم النفسي بالتفكير اإليجابي والفن●

األهداف السنوية
إقامة برنام  متكامل للتوعية عن. ب# 3

الصحة النفسية



04
المشاريع



الرعاة الرسميون



COVID-19
Awareness

2019/ 03/ 13-01في الفترة ●
وآخار التطاورات COVID-19ااتعراض آلخر التحاديثات ●

.الخاصة به
بشااكل فعلااي فااي 1000Kوصااول لمااا يقاارب ماان ●

.جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



COVID-19 Vaccines
28/01/2021-15الفترةفي●
:اللقاحاتينواعلجميعكاملااتعراض●

Pfizer, Astrazeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna
مستشفىمديرنائب،عاّلممحمد.دااتضافة●

.بمطرواللعزلالنجيلة
علىالجمهورمن14,000منيقربلماوصول●

الفيسبوكصفحة



Clinical Nutrition & Healthy 
Life Style in Ramadan

:02/05/2021–13/04/2021الفترةفي
مبأهالتعريفالمتبعة،الغذائيةوالنصائحاألنظمةبأهمالتوعية●

.الصيامفترةخاللالمغلوطةالعادات
رةللكاألولللفريقالتغذيةطبيباعيدعبدالرحمن.دااتضافة●

األهليالناديفي
ومسابقة،DietCaterبرعايةالصحيةالتغذيةعنمسابقةعمل●

OCTRIبرعايةالرياضةألهمية
الفيسبوكصفحةعلىالجمهورمن36kمنيقربلماوصول●



Mental health campaign

:11/8/2021و 31/7/2021في الفترة ما بين 
و videosو postsااتعراض مشاكل نفسية و كيفية التعامل معهاا و الاتحكم فيهاا مان خاالل ●

lives مع دكاترة و ااتشاريين، و من خاللclub house وworkshops بالتعاون مع مبادرة مداواة
ااالم رمضاان مادرم مسااعد بقسام الصاحة النفساية. ااتعراض مرض االكتئاب و ااتضافة د●

8/8/2021في جامعة عين شمس في ورشة عن التفكير االيجابي يوم 
تضاافة ااتعراض للقلق و االكتئاب و كيف يتم عالجه و كيف نتجنب الوصول له بشكل يكبار باا●

شهاب الدين الهواري اخصائي الطب النفسي و االدمان و عضو الجمعياة المصارية للعالجاات . د
9/8/2021العالجية يوم 

14/8/2021للتدريب الرياضي يوم octriجري بالتعاون مع eventإقامة ●



:20/8/2021الي يوم 11/8/2021في الفترة ما بين 
ااتعرضنا مشكلة اضطراب القلق العام ●
اااتعراض مشاكلة نوبااات الهلاع و الاي قااام ليهاا فاليااف دكتاور عمارو يسااري ااتشااري الطااب ●

لمناقشااة اعراضااها و يااابابها و 16/8/2020النفسااي و العالقااات األااارية و عااال  االدمااان يااوم 
كيفية تقديم الدعم 

clubتم النقاش حول نوباات الهلاع ماع د وائال كماال طبياب ااتشااري نفساي علاي ● house ياوم
17/8/2021

ن تم تنظيم ورشة العال  بالفن و تمرينات راام المشااعر و تفريال الطاقاة السالبية المدعوماة ما●
بي المؤاسة المصرية للعالجات المعرفية من األاتاذة شيماء حمدي الحاصلة علاي دبلاوم تادري

19/8/2021من المعهد االمريكي للدرااات التربوية و تنمية المورد البشري يوم 
clubتم النقاش حول نوباات الهلاع ماع د وائال كماال طبياب ااتشااري نفساي علاي ● house ياوم

17/8/2021



Offline workshop



Mental Health
:26/8/2021الي يوم 21/8/2021في الفترة ما بين 

videosو postsتم ااتعراض مشكلة اضطراب مع بعد الصدمة عن طريق ●
clubخصصنا روم علي ● house للنقاش علي اضطراب ما بعد الصدمة مع دكتور ريهام

24/8/2021محفوظ و هي طبيبة نفسية و متخصصة في يبحاث علم النفس يوم 
و ااتشاري الطب النفسي لمناقشة اابابالششتاويتم ااتضافة دكتور هشام ●

25/8/2021اعراض اضطراب مع بعد الصدمة و طرق العال  المختلفة يوم 
عمل ورشة اونالين مع د احمد حنفي الحاصل علي دكتوراه في علم النفس ●

28/8/2021االكلينيكي و معال  نفسي معتمد عن الواوام القهري يوم 
clubخصصنا روم علي ● house للنقاش علي اضطراب ما بعد الصدمة مع دكتور ريهام

24/8/2021محفوظ و هي طبيبة نفسية و متخصصة في يبحاث علم النفس يوم 



Mental Health

:03/09/2021الى 26/8/2021في الفترة ما بين 
مع يابابه و انواعه ADHDتم عرض مشكلة اضطراب فرط الحركة و قلة التركيز ●

و عالجه 
clubريهام محفوظ في روم على . ااتضافة د● house في 1/9/2021يوم

ADHDمناقشة عن الا
على جلسات وااتشارات العال  النفسي والصحة % 40وصلنا لخصم يصل إلى ●

النفسية، مقدمة من المؤاسة المصرية للعالجات المعرفية بمقر المركز



علي 53,162نوصل ل 03/09/2021–31/07/2021قدرنا في الفترة ما بين -
Facebook page الوcampaign الوصل لكل الفئات بداية منtarget audience

44ل 34سنة و بشكل كبير لفوق من سن 34ل 18من سن 



MSA International 
Conference 2021 :18/10/2021الى 28/09/2021في الفترة ما بين 

تم توجيه الدعوة من نماوذ  محاكااة منظماة الصاحة العالمياة بكلياة ●
لحضور المؤتمر السنوي الدولي المقام بالجامعة، MSAالصيدلة جامعة 

وذلك كان بحضور وزيرة الصحة ووكيل الاوزارة وشخصايات مان المكتاب 
.EMRO WHOاإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

شاركنا في اليوم التحضيري والعرض الذي كان باداخل برناام  المحاكااة●
.28/09/2021النموذ  بتاريخ الذي يقيمه 

تمت الدعوة من نموذ  محاكاة منظمة الصحة العالمياة بجامعاة عاين ●
ي نموذ  المحاكاة فإقامة برنام  شمس لتبادل الخبرات والتدريب على 

.2022جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام 



05
الهيكل 

اإلداري



الهيكل اإلداري

President

HR Marketing Public Relations Logistics



06
األهداف 
المرحلية



برام  التوعية
(COVID-19  ,

ة التغذي, اللقاحات
(الصحية

المرحلة الثانية
برنام  الصحة 
النفسية

المرحلة الثالثة
برنام  البحث 

العلمي

المرحلة الرابعة

برنام  المحاكاة

المرحلة 
الخامسة

إعداد وتأهيل 
فريق العمل

المرحلة األولى

األهداف المرحلية



شكًرا لكم
 @WHOM MUST

Contact Us:
Email:  whom.must.eg@gmail.com


