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:الهدف من هذا العرض
ة ة المجتمع وتنمي اء بخدم ي االرتق ة الصيدلة ف ة  توضيح دور كلي البيئ

يس ك ل ط وذل ا فق ل وأيض يط ب ع المح اكل المجتم ة مش الل دراس ن خ  م

ة  ايا التنمي ل قض ي ح اعد عل ي تس دمات الت ديم الخ ي تق هام ف اإلس

ع ة  م رة كلي راد أس ل أف دي ك ع ل ة المجتم وع وخدم يم التط الء ق إع

.جامعة حلوان -الصيدلة 



:محتويات هذا العرض
أنشطة المعيار. 1

ع و ة المجتم ة خدم ع الخارجي قامت لجن ة والمجتم ين الكلي ق التفاعل ب ة من أجل تحقي تنمي

دوات ين ن ا ب ى تنوعت م ات الت ؤتمرات علم البيئة بمجموعة من الفاعلي ة، م ل ثقافي ة، قواف ي

خارجية، و غيرها

التحديث المستمر لموقع الكلية باألنشطة المختلفة للمعيار. 2

لفاعليات و أنشطة خدمة المجتمع تناول وسائل اإلعالم المختلفة. 3





ن جامعة حلوان بشكل دوري انطالقاً م –إعداد ونتظيم المؤتمر الدولى لكلية الصيدلة 
مية التحديات العال” و انتهاًء بالنسخة الرابعة تحت عنوان  2017نسخته األولى فى أكتوبر 

2020نوفمبر  18بتاريخ “  والتأثير الصيدلي

المؤتمر الدولى الثاني

المؤتمر الدولى الرابع
المؤتمر الدولى الثالث المؤتمر الدولى األول



هات تنظيم الملتقي الثاني لطالب وخريجى الكليه بحضور العديد من الج
المعنية بتوظيف خريجي كليات الصيدلة



فة لتوعية طالب المراحل النهائية بالكلية بالمجاالت المختل Step on the Wayندوة 
فى سوق العمل فى حضور كوكبة من أعالم الصيدلة فى مصر
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القبلي  تنظيم العديد من القوافل الطبية التى جابت قري و محافظات الوجهين البحري و
بالتعاون مع كليات الطب و التمريض و الخدمة االجتماعية 

)تم تنفيذ هذه القوافل في فترة ما قبل انتشار فيروس كورونا: تنويه(

مركز شباب حلوان 
الجديدة

قافلة أطفيح

قافلة المقطم

قافلة الصف



  در مستشفي ب الصيدلة إلىالتبرع بمجموعة من األدوية كإهداء من كلية 



مارس وتكريم بعض الموظفات  16اإلحتفال بعيد االم بالمشاركه مع رعاية الشباب يوم 
لهم العينية والمادية وتقديم بعض الهدايا بالكلية والعامالت المثاليات 



 تنظيم العديد من المعارض الخيرية للمالبس و المشغوالت و آخرها المعرض
2020الثالث فى فبراير 



م القيام بعمل ندوية للتوعية بخطورة مرض السكرى داخل الحر
الجامعي لجامعة حلوان



ضاء تنفيذ خطة اإلخالء السنوية وذلك لتدريب الطالب و الموظفين واع      
هيئة التدريس على كيفية التصرف خالل االزمات والكوارث



 ً عية األنشطة المجتم على استدامة منا حرصا
 و التوعوية خالل فترة توقف الدراسة و
 انتشار وباء كورونا قام أعضاء المعيار

بتنظيم العديد من الندوات أونالين 
اخل بمشاركة العديد من المستفيدين من د

و خارج الكلية



)أونالين(ندوة فرحة 
2020-6-17األربعاء 



)ينأونال(الكورونا ندوة كيفية التعامل مع الضغوط النفسية فى زمن 
2020-7-4السبت 



ة التحديث المستمر لموقع الكلي. 2

باألنشطة المختلفة للمعيار



انشاء موقع خاص بالمؤتمر الدورى الدولى 
لكلية الصيدلة لعرض آخر المستجدات

ة تحديث موقع الكلية بالفعاليات الخاص
بخدمة المجتمع



ة. 3 الم المختلف ائل اإلع اول وس  تن

لفاعليات و أنشطة خدمة المجتمع





وما زال العمل يتواصل بجد واجتهاد

جامعة حلوان –كلية الصيدلة 
وحدة ضمان الجودة

مادوالتأهيل لالعتالمستمر مشروع التطوير 
HPQAU

:معيار الثاني عشرال


