تدريب عملي على ممارسة التغذية العالجية

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريب عملي لطالب برنامج الصيدله
اإلكلينيكيه علي التغذية العالجية تحت رعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس

الجامعة وإشراف األستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية وذلك بالتعاون مع
واحدة من كبري شركات التغذية العالجية في العالم ،وحاضر بالتدريب دكتوره
ندي شريف بشركه  Fresenius Kabiوذلك بتاريخ . 8/9/2021

شمل التدريب التعريف بالمفاهيم األساسية في التغذية العالجية ودور الصيدلي
اإلكلينيكي داخل وحدة التغذية العالجية ووحدة التركيبات الغذائية بالمستشفى،
وسوف يستكمل التدريب داخل وحدات التغذية العالجية ببعض مستشفيات
القاهرة.

حفل تخرج دفعة 2020/2021

تحت رعاية األستاذ الدكتور/ماجد نجم رئيس
الجامعة ,وإشراف األستاذ الدكتور /سامح سرور
عميد كليه الصيدله ,نظمت كلية الصيدلة جامعة
حلوان حفل تخرج لطلبة دفعة  2021/2020يوم
الثالثاء الموافق  7/9/2021فى قاعة االحتفاالت
الكبرى بمجمع العلوم والفنون بجامعه حلوان،
بحضور عدد كبير من أعضاء هيئه التدريس
وطالب الكلية وأولياء األمور .وأكد الدكتور ماجد
نجم ان حفالت التخرج تأتي تكليال لجهود الطالب
ولتحقيق الدعم المعنوي لهم بعد بذلهم جهدا كبيرا
في سبيل تحقيق النجاح علي مدي سنوات الدراسه
بالكليه.

اليوم التعريفي الخاص بالطالب الجدد للعام الدراسي
2021/2022

نظمت كليه الصيدله جامعه حلوان يوم تعريفي عن الكليه للطالب الجدد بمدرج
 17أ ,يوم األحد الموافق  3/10/2021بحضور األستاذ الدكتور /سامح سرور
عميد الكليه والدكاتره ممثلي األقسام المختلفه بالكليه والطالب المرشحون
لكليه الصيدله ببرنامجي الصيدله اإلكلينيكيه نظام ساعات معتمده وبرنامج ال
 Pharm-Dوأولياء األمور وتم تعريفهم بكل ما يخص نظام برنامجي
 Pharm-Dو  clinical Pharm-Dنظام الساعات المعتمده والفرق بينهما
وعدد ساعات البرامج والتدريب ..وعلي هامش هذا اليوم تم تكريم طالب الفرقه
الثالثه المتميزين بالتدريب الصيفي في شركات الدواء بالتعاون مع شركة ايبيكو
للصناعات الدوائيه وذلك بحضوراالستاذ الدكتور /سامح سرور عميد الكليه
والدكتور /ممدوح حرب مدير التدريب بشركه ايبيكو وممثلي الشركه.

تدريب على الصيدلة اإلكلينيكية لصيادلة مستشفيات الصحة
بالصعيد
تحت رعاية الدكتور /ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان
وإشراف الدكتور /سامح سرور عميد كلية الصيدلة - .نظمت كلية الصيدلة
جامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية األميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني
التابعة لوزارة الصحة وبالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريب
للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد.
حيث استضاف المركز اإلقليمي للتدريب بسوهاج والتابع لوزارة الصحة
التدريب المقدم لصيادلة مستشفيات وزارة الصحة وقد حضره حوالي
سبعون صيدلي من أسيوط وسوهاج وقنا ونجع حماد .حيث شكل التدريب
أساسيات تصميم وحدة صيدلة إكلينيكية داخل المستشفيات وتطرق إلي أهم
التحديات في تطبيق بروتوكوالت العالج المختلفة .حيث يأتي هذا التدريب
في إطار استعدادات محافظات الصعيد للدخول في منظومة التأمين الصحي
الشامل.
وقد قدم التدريب دكتور محمد مبارز المدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكية
بكلية الصيدلة جامعة حلوان.

حملة التوعية بسرطان الثدي

تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،

والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ،نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان
حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر .2021ولقد أوضح الدكتور
ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الجامعة لها دور هام ورئيسي في
نشر التوعية الصحية من خالل هذه الحمالت التي تهدف إلى خلق وعي بين أفراد
المجتمع بماهية األمراض وكيفية الوقاية منها وطرق العالج وغيرها من
المعلومات التي تساعد في مكافحة األمراض المنتشرة.

المشاركة في عملية إعادة التدوير

في اطار التعاون مع مؤسسات العمل المجتمعي وحرصا من الكليه علي المشاركه
في عملية اعادة التدوير
تعاونت الكلية مع جمعية رسالة  ,وذلك الخذ الكتب واالوراق الزائده والقديمه
بهدف استخدامها في مشاريع اعادة التدوير
وقد حضرت جمعية رساله صباحا الي مقر الكلية وحصلت علي  17شنطه ملئية
بالكتب واالوراق وذلك يوم . 25/10/2021

"قدّم خيرك  ..تنفع غيرك"
المعرض الخيرى الرابع للمالبس و المشغوالت

تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،
والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ،نظمت كلية الصيدلة جامعة
حلوان المعرض الخيرى الرابع للمالبس و المشغوالت و ذلك فى الفترة
من األثنين الموافق  1نوفمبر حتى الخميس الموافق  4نوفمبر 2021
بصالة المطعم المركزى بالحرم الجامعى و يخصص دخل المعرض لصالح
صندوق التكافل األجتماعى و دعم الطالب الغير قادرين.

