
 

 

 

 

 لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئةتقرير االنجاز السنوي 

2019-2020 

 

  
 التاريخ  النشاط  م 

بمشاركة عدد كبير من المحاضرين في شتي  عقد المنتدي االول للتاهيل المهني  1

 مجاالت الصيدلة وبمشاركة نقابتي الصيادلة بالشرقية و القليوبية  
12-17 /11/2019 

تجديد اتفاقية التعاون   للتخلص من الخلفات البيولوجية  لية الطب التعاون الدائم مع ك 2

ستخدام محرقة طب  ال

للتخلص من المخلفات 

 2020/ 3 البيولوجية

 2020-1-30 57357طلبة الكلية لمستشفي   ادارة و زيارة 3

 عقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة ونقابة الصيادلة بالشرقية  4

 لية الصيدلة ونقابة الصيادلة بالقليوبية عقد بروتوكول تعاون بين ك

 عقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة و كلية تربية رياضية بنات 

 الصيدلة وشركة بايونيير لالدوية  عقد بروتوكول تعاون بين كلية 

9/12 /2019 

9/12 /2019 

14 /10/2019 

19 /2 /2020 

اضية بنات بناءا علي  اقامة يوم رياضي بين كلية الصيدلة و كلية التربية الري 5

 البروتوكول المنعقد بين الكليتين  
17-2-2020 

عقد االفطار السنوي في الكلية بحضور عدد من الشخصيات العامة و  لم يتم  6

 بسبب جائحة كورونا  النقابية

---- 

زيارة عدد من الطالب اليمنيين للكلية في اطار التبادل الطالبي مع الجامعات   7

ترتيب برنامج تدريبي لهم باالضافة الي زيارة شركة ايبيكو و  العربية وقد تم 

 مستشفيات الجامعة 

 2019-اغسطس-يوليو

المشاركة بالتواصل مع شركات االدوية و توفير االدوية الالزمة في القوافل الطبية خالل مؤتمر البيئة   8

 السنوى بمشاركة الطالب و معاوني اعضاء هيئة التدريس 

 

 2019-10-26 لقليوبية ا-منية السباع

 2019-11-30 شرقية -ههيا-الزرزامون

 2019-10-8 االسماعيلية -وادي المالك

 حاليب وشالتين 

 قرية المالكين 
2019 /2020 

18 /2 /2020 

  

  

شرقية باعطاء  -بلبيس –مشاركة الكلية الفعالة في تطوير قرية تل روزن  9

 2019-9-15ندوات توعوية اسبوعية لمدة ثالثة اشهر حتي 

-تغذية مريض السرطان-مرض السكر التغذية السليمة-)التهاب الكبد الوبائي

استخدام  -االستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية -االمراض المستعصية

–طرق التخزين االمن  -تنقية المياه-استخدام االعشاب الطبية-المسكنات 

 ثالثة اشهر 



 

 

 

 

 االسهال عند االطفال( 

 2020-6-8 الكشف عن السرطان المشاركة في حملة  10

 2020-1-15 عقد دورة عن اجراءات االمن و السالمة في الكلية لالداريين و العاملين بالكلية   11

 2019-8-9 عقد احتفال لتكريم عميد الكلية السابق لبلوغ سيادته السن القانونية للمعاش   12

من المتدربين من  وقد اشترك فيها عدد HPLCعقد دورات تدريبية علي جهاز  13

 الطالب و بعض اعضاء هيئة التدريس من كليات اخري 

10-2020 

20-1-2020 

 2019-9-24 المشاركة في لقاء استقبال الطالب الجدد   14

المشاركة في لقاء استقبال الطالب الجدد بحضور االستاذ الدكتور عثمان   15

 شعالن رئيس الجامعة 

11-10-2019 

 2019-9-25 لطلبة البرنامج العام  تنظيم حفل الخريجين  16

 2019-9-18 دورة اسعافات اولية  17

المشاركة في تحليل بعض العينات في معمل القياسات الدقيقة من قبل وزارة   18

 الصحة او المستشفيات الحكومية  

 طبقا للطلب 

 2019-11-16 زيارة طلبة جامعة الطفل للكلية  19

 2019-11-25 لي المثالي بدعوة من نقابة الصيادلة بالشرقية في حفل تكريم الصيد  المشاركة 20

 2020-2-11 المشاركة في الصالون الثقافي االول لمناهضة العنف ضد المرأة   21

مجلس ادارة -مشاركة بعض افراد المجتمع الخارجي في تشكيل مجلس الكليه 22

 ة االكلينيكيةلجنة برنامج الصيدل-مركز الخدمات الصيدلية

 دائمة بصفة 

أ.د/عبد هللا الشنواني     مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في اللجان العلمية الدائمة 23

 الكيمياء الدوائية 

أ.د/محمد الحسيني      

 الكيمياء الدوائية 

 

  لجنة لالمن و السالمة و لجنة الدارة االزمات و الكوارث اعتماد تشكيل ومهام  24

-االخالء-الصيانة -ئون خدمة المجتمع و تنمية البيئةاد الخطط السنوية لش اعتم 25

 النظافة-ادارة االزمات 

 

  

االجراءات التي اتخذتها كلية الصيدلة لمواجهة جائحة فيروس  

 كورونا المستجد

 

 

تعليق ملصقات للتوعية للوقاية من االصابة بفيروس كورونا  -1

 المستجد 

ن االصابة بفيروس  ب الساليب الوقاية م تنظيم ندوة  لتوعية الطال-2

 كورونا المستجد القاء أ.د/نهلة الجمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2-2020 

 

3/2020 

 

 



 

 

 

 

قام طالب الكلية بتعبئة عبوات من الكحول وتوزيعها في القري  -3

 المجاورة مع توزيع تعليمات للوقاية من االصابة بالفيروس  

 تطهير مدرجات و معامل و المكاتب االدارية بالكلية بصفة دورية -4

 ها المناقشات لطلبة الدراسات العليا القاعات التي تتم في تطهير -5

مع  2020-5-11تطهير مدرج د لعقد اجتماع مجلس الكلية يوم  -6

توفير الكمامات و المطهرات واالخذ في االعتبار االجراءات  

 االحترازية لمواجهة فيروس كورونا 

جاري محاولة اخذ ترخيص من وزارة الصحة النشاء وحدة ذات  -7

 يدلية البسيطة خاص للمستحضرات الص  طابع

متابعة االجراءات االحترازية قبل انعقاد جميع االمتحانات و  -8

 محاضرات الترم الصيفي  

 

 

 

 

 

 

22 /3 /2020 
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