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تقرير ممخص عن نشاط الغرفة

خالل الدورة االنتخابية 3307-3304
----------

اوال فى مجال : Training & Education :

------------------------------

 تمممممممم تنظممممممميم مجموعمممممممد ممممممممن المممممممدورات التدريبمممممممة خاصمممممممد بتحسمممممممين جمممممممودة المستشممممممم يات مممممممم ال ممممممممل
عممممممممممى تتشيمممممممممل المستشممممممممم يات لمحصمممممممممول عممممممممممى شمممممممممهادات الجمممممممممودة المختم مممممممممة وعمممممممممددشا  0:دورة

بمديند القاشرة و 08دورة بمديند االسكندريد )

 تمممممممم تنظمممممممميم مجموعمممممممة مممممممممن ور
+ HR

ال مممممممممل مدعوممممممممة مممممممممن الغرفممممممممة بنسمممممممبد  % 36فممممممممى مجممممممممال
ٍ + Accountant

ِ + Marketing

Skills

الدورات بم رفة مؤسسة الجودة الدارة المستش يات .

 ) Softوقممممممد تممممممم تن يمممممم شمممممم

 تمممممممممم تنظممممممممميم دورة تدريبمممممممممة مدعوممممممممممد بنسمممممممممبد  % 033ممممممممممن مركمممممممممب التمممممممممديي الصمممممممممناعى بمدينمممممممممة
القاشرة تحت عنوان )finance for non finance



تممممممم تنظمممممميم مجموعممممممد مممممممن الممممممدورات التدريبيممممممة بكممممممل مممممممن مممممممدينتى القمممممماشرة واالسممممممكندرية مدعومممممممة

من مركب التدري الصناعى بنسبد  % 93لمسكرتارية التن ي ية

 تنظممممممميم مجموعممممممممد مممممممممن الممممممممدورات التدريبيممممممممة بمدينممممممممة االسممممممممكندرية مدعومممممممممة مممممممممن مركممممممممب التممممممممدري
الصناعى بنسبد  % 93لمتسويق .

 تمممممممم تنظممممممميم مجموعمممممممة ممممممممن المممممممدورات التدريبيمممممممة مدعوممممممممة ممممممممن مركمممممممب التمممممممدري الصمممممممناعى بنسمممممممبد
 % 93تحمممممت عنممممموانsupport

life

&Advanced

واالسكندرية وعددشا  9بمديند القاشرة و 7بمديند االسكندرية )

 شاركت الغرفة فى ور
ال يروسات الكبدية



Basic

بكمممممل ممممممن ميمممممدنتى القممممماشرة

ال مل التى تنظمها وبراة الصحد والخاصة بمناقشة الخطة القومية لمكافحة

نم عقد لقاء م المسئولين عن التدري

بمستش ى الجالء لمقوات المسمحة وقد قاموا بارسال مجموعة من

الدورات تم ارسالها لجمي اعضاء الغرفة لم رفة مدى رغبتهم لممشاركة فى الدورات المقترحد .
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ثانيا  :االشتمام بال القة مابين مقدمى الخدمة وشركات الرعاية الصحية :

--------------------------------------------

 -0تممممممم عمممممممل صمممممميغد ت اقديممممممة استراشممممممادية ممممممما بممممممين مقممممممدمى الخدمممممممد وشممممممركات الرعايممممممة الصممممممحية و لممممممك
بهمممممممدف حمايمممممممة حقممممممموق الطمممممممرفين وقمممممممد تمممممممم ت مممممممميم الصممممممميغة الت اقديمممممممة المشمممممممار المشمممممممار اليمممممممد ب اليمممممممد
عمى جمي اعضاء الغرفة لالسترشاد بها

 -3فمممممى حمممممال وجمممممود شمممممركات مت ثمممممرة لمسمممممداد يمممممتم ارسمممممال خطممممما لمممممدعوتهم لحضمممممور اجتمممممماع مممممم مقمممممدمى
الخدممممممممة لمناقشمممممممة المشممممممماكل والتمممممممى تممممممممر بهممممممما الشمممممممركة المت ثمممممممرة فمممممممى محاولمممممممة لمحصمممممممول عممممممممى حمممممممل

مرضى لجمي االطراف .

ثالثا  :االشتمام بخدمة المستش يات االعضاء بالغرفة فى الحصول عمى انس

شيوعا .

االس ار بالنسبد لممستمبمات االكثر

-----------------------------------------------------

تممممممم عمممممممل دراسممممممة تتضمممممممن المسممممممتمبمات االكثممممممر شمممممميوعا وايضمممممما تتضمممممممن اسممممممماء الممممممموردين التممممممى تت امممممممل
م هم المستش يات لمت رف عمى انس االس ار التى يتم بها شراء المستمبمات االكثر شيوعا

راب ا :موضوع السياحة ال الجية:

------------------------

تمممممممم عممممممممل عديمممممممد ممممممممن المقممممممماءات مممممممم المسمممممممئولين فمممممممى شممممممم ا المجمممممممال منهممممممما السممممممميد االسمممممممتا /

الهمممممممامى البيمممممممات رئممممممميإ مجممممممممإ إدارة االتحممممممماد المصمممممممرى لمغمممممممرف السمممممممياحية وتمممممممم ارسمممممممال مجموعمممممممد ممممممممن

المم مممممممات المستشممممممم يات االعضممممممماء بالغرفمممممممة المهتممممممممد بالسمممممممياحد ال الجيمممممممة ليتمممممممولى بتوبي هممممممما بمممممممدورة عممممممممى
شركات السياحة المهتمد به ا الموضوع .

كمممممممما تمممممممم عممممممممل لقممممممماءات مممممممم مجموعمممممممة مممممممم الشمممممممركات المتخصصمممممممة فمممممممى تنظممممممميم الممممممممؤتمرات فمممممممى مجمممممممال

السياحة ال الجيد .

خامسمممممممممما  :الت مممممممممماون ممممممممممم الجهممممممممممات االخممممممممممرى وبارة الصممممممممممحة – نقابممممممممممة االطبمممممممممماء – المجمممممممممممإ االعمممممممممممى

لمصحة .......الخ )

------- ----------------------------------------------

 -0شممممممماركت الغرفمممممممة فمممممممى جميممممممم االجتماعمممممممات والممممممممؤتمرات التمممممممى يمممممممتم دعوتهممممممما ممممممممن خمممممممالل رئممممممميإ
مجمإ ادارة الغرفة او ممثمين عن الغرفة .
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 -3شاركت الغرفة فى اجتماعات وبارة الصحد الخاصة بوض استراتيجية الصحة 3343

 -4قامممممممممت الغرفممممممممة ب مممممممممل مسممممممممودة استرشممممممممادية السمممممممم ار ال مميممممممممات الجراحيممممممممة وتممممممممم تسممممممممميمها الممممممممى
المسئولين عن الت اقدات بوبارة الصحد لمدراسة وابداء الراى

 -5شاركت الغرفة فى اعداد ومناقشة مسودة قانون التامين الصحى الجديد

 -6تممممممم عقممممممد ال ديممممممد مممممممن المقمممممماءات ممممممم ممثمممممممى االدارة المركبيممممممة لمشممممممئون الصمممممميدلية بمممممموبارة الصممممممحة
وقممممممد تممممممم خممممممالل تمممممممك المقمممممماءات االت مممممماق عمممممممى افممممممادة اعضمممممماء الغرفممممممة باالدويممممممة التممممممى يوجممممممد بهمممممما
تممممممممف او عيممممممم فمممممممى الصمممممممناعد وايضممممممما االدويمممممممة التمممممممى يوجمممممممد بهممممممما عجمممممممب اى يمممممممتم ارسمممممممال جميممممممم

النشرات الدورية التى تت مق باالدوية الى ادارة الغرفة ليتم توبي ها عمى اعضاء الغرفة

 -7شمممممماركت الغرفممممممة ممممممم اتحمممممماد الصممممممناعات المصممممممرية فممممممى اعممممممداد قممممممانون

التتمينممممممات االجتماعيممممممة وقممممممانون

ال مل .

 -7شاركت الغرفة المجمإ االعمى لمصحة فى خطة وبارة الصحة الستقبال حاالت الطوارى و لك من خالل اقتراح
بانشاء خط ساخن خاص به

الحاالت تحت رقم  737كما تم اقتراح إضافة قائمة تحتوى عمى أسماء

مستش يات القطاع الخاص بحيث ال يتم االعتماد فقط عمى المستش يات الحكومية.

 -8يشارك اعضاء الغرفة فى االجتماعات التى ي قدشا المجمإ التصديرى الطبى ويشارك ايضا فى المؤتمرات
والقوافل الطبيد التى ينظمها المجمإ التصديرى بغرض تنشيط السياحد ال الجية,

سادسا  :المؤتمرات والم ارض التى تم المشاركة فيها :

---- ---------------------------0

تقمممممممموم الغرفممممممممة بافممممممممادة اعضمممممممماءشا بجميمممممممم الم ممممممممارض والمممممممممؤتمرات التممممممممى تممممممممرد الممممممممى ادارة الغرفممممممممة
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تشمممممممارك الغرفمممممممة كمممممممل عممممممممام فمممممممى الممممممممؤتمر السمممممممنوى المممممممم ى يقيممممممممة اتحممممممماد المستشممممممم يات ال ربيممممممممة

والتى تقام داخل جمهورية مصر ال ربية او خارجها .

وال ى يتبامن كل عام م اجتماعات وبراء الصحة ال ر .
ساب ا  :المقاءات المختم د :

------------------

 -0تممممممم تنظمممممميم مجموعممممممة مممممممن المقمممممماءات ممممممم المستشمممممم يات بمدينممممممة االسممممممكندرية سممممممواء اعضمممممماء بالغرفممممممة
او خارجها و لك لمت ريف بدور الغرفة ونشاطها

 -3تممممممممم تظمممممممميم لقمممممممماء ممممممممم مجموعممممممممة مممممممممن المستشمممممممم يات بمدينممممممممة السممممممممويإ لمت ريممممممممف بممممممممدور الغرفممممممممة
ونشاطها

 -4تم عقد ال ديد من المقاءات م الشركات المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية

 -5تم عقد ال ديد من المقاءات لممثمين عن شركات ت مل فى مجال الدورات التدريبية
مقر الغرفة  45 :شارع سوريا المهندسين – الدور الثالث عشر – ت  +ف 44485438 :

