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تدريب عملي لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية علي 
التغذية العالجية 

وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان لها دور فعال في رفع مهارات الطالب –كلية الصيدلة

شريف واحدة من كبري شركات التغذية العالجية في العالم ،وحاضر بالتدريب دكتورة ندي

.  9/2021وذلك بتاريخ Fresenius Kabiبشركة 

كي شمل التدريب التعريف بالمفاهيم األساسية في التغذية العالجية ودور الصيدلي اإلكليني

يب داخل وحدة التغذية العالجية ووحدة التركيبات الغذائية بالمستشفى، وسوف يستكمل التدر

.داخل وحدات التغذية العالجية ببعض مستشفيات القاهرة





2021/2020دفعة ب الكليةحفل تخرج طال

يوم الثالثاء 2021/2020حفل تخرج لطلبة دفعة نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان•

ان، فى قاعة االحتفاالت الكبرى بمجمع العلوم والفنون بجامعه حلو7/9/2021الموافق 

كتور وأكد الد. بحضور عدد كبير من أعضاء هيئه التدريس وطالب الكلية وأولياء األمور

هم بعد ماجد نجم ان حفالت التخرج تأتي تكليال لجهود الطالب ولتحقيق الدعم المعنوي ل

.بذلهم جهدا كبيرا في سبيل تحقيق النجاح علي مدي سنوات الدراسه بالكليه





يوم تعريفي عن الكلية للطالب الجدد 

يوم األحد  A-17نظمت كليه الصيدلة جامعة حلوان يوم تعريفي عن الكليه للطالب الجدد بمدرج  •

س بحضور األستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية وأعضاء هيئة تدري3/10/2021الموافق 

دله اإلكلينيكيه ممثلين ألقسام الكلية المختلفه والطالب المرشحون لكليه الصيدله ببرنامجي الصي

وأولياء األمور وتم تعريفهم بكل ما يخص نظام  Pharm-Dنظام ساعات معتمده وبرنامج ال 

نظام الساعات المعتمده والفرق بينهما وعدد  Pharm-D clinicalو Pharm-Dبرنامجي 

زين وعلي هامش هذا اليوم تم تكريم طالب الفرقه الثالثه المتمي.. ساعات البرامج والتدريب

ه وذلك بالتدريب الصيفي في شركات الدواء بالتعاون مع شركة ايبيكو للصناعات الدوائي

شركه بحضوراالستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكليه والدكتور ممدوح حرب مدير التدريب ب

.ايبيكو وممثلي الشركه





تدريب للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في 
محافظات الصعيد

ة األميرة تقدم كلية الصيدلة جامعة حلوان خدمات للمجتمع الطبي حيث تعاونت مع أكاديمي•
املين فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة فى تدريب للصيادلة الع

. بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد

يب المقدم حيث استضاف المركز اإلقليمي للتدريب بسوهاج والتابع لوزارة الصحة التدر•
وسوهاج لصيادلة مستشفيات وزارة الصحة وقد حضره حوالي سبعون صيدلي من أسيوط

اخل حيث شكل التدريب أساسيات تصميم وحدة صيدلة إكلينيكية د. وقنا ونجع حماد
حيث يأتي . لفةالمستشفيات وتطرق إلي أهم التحديات في تطبيق بروتوكوالت العالج المخت

صحي هذا التدريب في إطار استعدادات محافظات الصعيد للدخول في منظومة التأمين ال
.  الشامل

ة الصيدلة وقد قدم التدريب دكتور محمد مبارز المدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكية بكلي•
وذلك في شهر اكتوبر  .جامعة حلوان





حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان حملة للتوعية بمرض•

ولقد أوضح الدكتور .2021سرطان الثدي في شهر أكتوبر 

ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الجامعة لها دور 

الت هام ورئيسي في نشر التوعية الصحية من خالل هذه الحم

راض التي تهدف إلى خلق وعي بين أفراد المجتمع بماهية األم

تي وكيفية الوقاية منها وطرق العالج وغيرها من المعلومات ال

.تساعد في مكافحة األمراض المنتشرة



اعادة تدوير االوراق المستعملة بالتعاون مع جمعية رسالة

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان و ذلك في اطار -
يه التعاون مع مؤسسات العمل المجتمعي وحرصا من الكل

ة مع علي المشاركه في عملية اعادة التدوير تعاونت الكلي
ديمه وذلك الخذ الكتب واالوراق الزائده والق, جمعية رسالة 

بهدف استخدامها في مشاريع اعادة التدوير 

وقد حضرت جمعية رساله  صباحا الي مقر الكلية 
شنطه مليئة بالكتب واالوراق وذلك يوم 17وحصلت علي  
25/10/2021



قافلة طبية متكاملة إلى مركز الصف

ز الصف قامت الكلية بتنظيم قافلة طبية متكاملة إلى مرك
27/10/2021يوم األربعاء الموافق 

100هذا وقد تم توقيع الكشف الطبى على ما يزيد عن 
عظام، صدرية، : حالة من مختلف التخصصات الطبية مثل

أطفال، جلدية، جراحة، باطنة بمعرفة أطباء متخصصون 
و لتحقيق أقصي استفادة . من كلية الطب بجامعة حلوان

ة ممكنة من الخدمة الطبي، فقد قام الفريق الصيدلي بالقافل
بصرف التذاكر الطبية للحاالت و التي حوت مجموعة 

متنوعة من األدوية من مختلف األشكال الصيدلية



المعرض الخيرى الرابع للمالبس و المشغوالت

حلوانجامعةالصيدلةكليةنظمت

وللمالبسالرابعالخيرىالمعرض

يناألثنمنالفترةفىذلكوالمشغوالت

قالموافالخميسحتىنوفمبر1الموافق

المطعمبصالة2021نوفمبر4

يخصصوالجامعىبالحرمالمركزى

التكافلصندوقلصالحالمعرضدخل

.قادرينالغيرالطالبدعمواألجتماعى



ورشة عمل لألطراف المجتمعية الستكشاف سوق العمل

م الثالثاء ، قامت الكلية بتنظيم ورشة عمل لألطراف المجتمعية والستكشاف سوق العمل يو•
، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة 2021نوفمبر 16

حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

والطالب، وافتتح ورشة العمل  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم•
دلة ممثال والدكتور سامح سرور والدكتور عبدالناصر سنجاب عضو لجنة إدارة نقابة الصيا

ليات للنقابة وبحضور عدد من ممثلي شركات االدويه وهيئه الدواء واحدى سالسل الصيد
العمل الخاصة والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والهيئات البحثيه وغيرها من مجاالت
ع زمالئهم الصيدلى ومنهم خريجى الكليه المتميزين فى جميع المجاالت لمشاركه تجاربهم م

.الذين هم على شفا االنطالق لسوق العمل وبحضور كثيف لطالب الكليه

ن، وتناولت الورشة المجاالت المتاحة في سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريجي•
وتطرق النقاش إلي سبل تطوير مناهج الكلية لموائمة احتياجات سوق العمل





فيروس كوروناأهمية التطعيم ضدحملة توعية عن

وأهمية تلقي اللقاح وذلك يوم اإلثنين نظمت كلية الصيدلة حملة توعية عن فيروس كوروناإ•

داخل 2021نوفمبر عام 16نوفمبر بساحة مبني كلية الصيدلة و يوم الثالثاء 8الموافق  

.الحرم الجامعي

وشارك بالحملة عدد من طالب أعضاء االتحاد المصري لطالب كليات الصيدلة، وقام •

تشجيع الطالب بتقديم المعلومات واإلجابة عن االستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا و

الطالب وموظفي الجامعة للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا





ندوة ومحاضرة عن كيفية كتابة الـسيرة الذاتية

فية قامت إدارة كلية الصيدلة بجامعة حلوان بدعوة أبنائها الطالب لعقد ندوة ومحاضرة عن كي
داخل الحرم الجامعى 2021في يوم الثالثاء السادس عشر من نوفمبر للعام الميالدي CVكتابة الـ

عميد كلية -ور سامح حمدي سر/ بقاعة السيمينار بكلية الصيدلة تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور
الصيدلة بجامعة حلوان

يافة السيد هذا و قد تم عقد المؤتمر فى حضور حوالي ثالثين طالب من مرحلة البكالريوس في ض
للملتقي، و سامح بإلقاء كلمة االفتتاح/ و قام األستاذ الدكتور. سامح حمدي سرور/ األستاذ الدكتور

.دويةالتي كانت بمثابة نقطة االنطالق للندوة التي حاضرتها دكتورة من شركة سيديكو لأل





حملة للتوعية بمرض السكر

بمرض جامعة حلوان حملة للتوعية–خدمة المجتمع التي تقوم بها كلية الصيدلة في اطار •

ة وذلك يوم السكر وتم من خاللها إلقاء ندوة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلي

.بالكلية2021نوفمبر 29اإلثنين الموافق 

ر وشارك بالحملة عديد من طالب كلية الصيدله وشملت التوعية بأضرار مرض السك•

السكر وكيفية الوقاية منه والتأقلم معه واألطعمة المناسبة للمرضي وكذلك قياس نسبة

توزيع للطالب، أعضاء هيئه التدريس، الهيئة المعاونة، الموظفين والعاملين بالكلية مع

.بعض اإلرشادات الصحيه





ورشة عمل الصيدلة النووية

يدلة في اطار دور الكليه لتنمية مهارات طالبها نظمت الكلية الصيدلة ورشة عمل عن الص
طالب ٤٧أ بحضور ٨نوفمبر الساعه العاشره صباحا بمدرج ٢٨النووية يوم األحد الموافق 

جامعة ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس/ و ذلك تحت رعاية الدكتور.من فرق الكلية المختلفة
.  سامح سرور عميد كلية الصيدلة/ حلوان وإشراف الدكتور

لوان ومدير تامر صقر  أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية  الصيدلة جامعة ح. د.وقد قدم الورشه ا
.  رقابة الجوده بهيئة الطاقة الذرية 

تضمنت الورشة أساسيات الكيمياء النووية والتعريف بها وكيفية تصميم االدوية النووية 
راض باالضافة الي اآلثار السلبية للعالج اإلشعاعي وكيفية استخدام اإلشعاع في تشخيص األم

وما هي الفرص المتاحة للصيادلة في هذا المجال





ندوة توعوية عن تدوير المخلفات

-امح سرور س/ تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور-قامت لجنة شؤون البيئة  بكلية الصيدلة
الد على خ/ بتنظيم ندوة توعوية عن تدوير المخلفات ألقاها األستاذ الدكتور-عميد الكلية 

وم اإلثنين مدير إدارة البحث و التطوير بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ي–شاهين 
.بقاعة السيمينار بالكلية2021//6/12الموافق 

الستماع و حضر الندوة لفيف من األساتذة و المدرسين و الطالب من مختلف الفرق الدراسية ل
ثارة و حرص الدكتور خالد على مدار حوالى ساعتين على إ. و المشاركة الفعالة في الندوة

لهام العديد من المواضيع الهامة المرتبطة بطريقة تدوير المخلفات بصورة آمنة و الدور ا
لفات بالوزارة أن لألفراد في الحفاظ على بقاء نظام التدوير قائما حتى يتسنى لجهاز تنظيم المخ

.يجعل من الجامعة خاصة و البيئة عامة مكانا صالحا للعيش





ندوة توعوية عن كيفية إدارة األزمات والكوارث

بتنظيم-كليةالعميد-سرورسامح/الدكتوراألستاذالسيدرعايةتحت-الصيدلةبكليةالبيئةشئونلجنةقامت

مشروعاتمديراحمدعطيةمحمد/الدكتورخاللهاحاضروالكوارثاألزماتإدارةكيفيةعنتوعويةندوة

بقاعة2021//13/12الموافقاإلثنينيوموذلك57357بمستشفيالصيدلةالخدماتمديرونائبالتطوير

.بالكليةالسيمينار

و.دوةالنفيالفعالةالمشاركةولالستماعاألقساممختلفمناإلداريينواألساتذةمنلفيفالندوةحضرو

يفيةبكالمرتبطةالهامةالمواضيعمنالعديدإثارةعلىوالنصفالساعةحوالىمدارعلىمحمدالدكتورحرص

يالتاألزماتإدارةفيوالمؤسسةلألفرادالهامالدورعليركزووآمنةسليمةبصورةوالكوارثاألزماتإدارة

.الحالةهذهفيالتعاملوكيفيةالواقعامحاكاةمصغرةعملورشةبعملسيادتهقامكما.تواجهها





حملة للتوعية بمخاطر االدمان
كليةعميدسرورحمديسامحوالدكتورحلوان،جامعةرئيسبعملالقائممهديممدوحالدكتوررعايةتحت

والسموماألدويةبقسمالمساعداألستاذنوفلشهيرةالدكتورةإشرافتحتوالسموماألدويةقسمنظم.الصيدلة

.الجامعيالحرمداخل2021للعامديسمبرشهرفياإلدمانلمكافحةموسعةحملة,حلوانجامعةالصيدلةبكلية

أنواعلشرحمطبوعاتبتصميمقامواوقد.اإلكلينيكيةالصيدلةلبرنامجالخامسةالفرقةطالبالحملةفيشاركقدو

مرالمدوأثرهاالموادهذهعملكيفيةوشرحخاطئةبصورةاستخدامهايتموأدويةمخدرةموادمنالمختلفةاإلدمان

.الصحةعلى

بالطالخاللهاوقامبالجامعة،والعاملينالطالببينالجامعيالحرمداخلأسبوعمدارعلىالحملةامتدتوقدهذا

واآلثاراألنواعهذهمننوعبكلالمرتبطةاإلدمانوأعراضالمختلفةالمخدرةالموادأنواععنمعلوماتبتقديم

.العالجسبلإلىوتطرقوااإلدمان،عنالناجمةوالمضاعفات





حملة للتوعية بمرض 
ارتفاع ضغط الدم 



حملة التوعية بامراض القلب 

عن أمراض القلب نظمت كلية الصيدلة  حملة توعية 
غذية وكيفية التعامل معها والوقاية منها عن طريق الت

.2021ديسمبر 13الكلية في العالجية بمقر

ر وشارك في الحملة طالب المستوى الخامس ، فيما حض
الحملة طالب من مختلف المستويات وأعضاء هيئة 

التدريس



احتفالية عيد األم 

حد قامت ادارة كلية الصيدلة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل احتفالية بعيد األم وذلك يوم األ

بساحة رعاية الشباب بكلية الصيدلة،٢٠/٣/٢٠٢٢الموافق 

سحر عبد المحسن وكيل / د .سامح سرور عميد الكلية، ا/ د .هذا وقد تم عقد االحتفال في حضور ا

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من أساتذة الكلية الكرام والهيئة المعاونة 

.وموظفي الكلية وعدد كبير من طلبة الكلية

ة حيث شهد الحفل تكريم عدد ثالثة من أمهاتنا الفضليات من موظفي الكلية والعاملين بها، باإلضاف

الي اثنين من أمهات الطالب الختيارهم كأم مثالية لهذا العام



الدورة الرمضانية لكرة القدم
لقادريناوذهنياجسديااالصحاءشبابنامنجيلبناءفيالرياضةبدورإيمانا
الدورةحلوانجامعةالصيدلةكليةنظمت؛ووطنهممجتمعهمخدمةعلي

سامح/ورالدكتاالستاذالسيدرعايةتحت(األولالموسم)القدملكرةالرمضانية
كليةالوكيلالمحسنعبدسحر/د.ا،حلوانجامعةالصيدلةكليةعميدسرور
التعليمونلشئالكليةوكيلعمارةمحمدد.أوالبيئةوتنميةالمجتمعخدمةلشئون

نالموظفيوفرقةالمعيدينفرقة)فرق8عددمشاركةشهدتوالتيالطالبو
المدينةبمالعبالدورةوأقيمتالكليةطالبمنفرق6وبالكليةوالعاملين
الفوزفيبعدبالدورةالثالثةالفرقةفريقبفوزالدورةوانتهتبالجامعةالجامعية
االشواطاللجوءبعد4/2بنتيجةالخامسةالفرقةفريقعليالنهائيةالمباراة

.االضافية





المعرض الرمضانى "قامت ادارة كلية الصيدلة و قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بعمل 

داخل كلية صيدلة  بقاعة 2021ابريل 17وقد تم افتتاح المعرض يوم األحد بتاريخ ,"للمالبس 

.الكمبيوتربالكلية 

ومن خالل المعرض تم عرض منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من مالبس 

كما ان المعرض يحتوي على مالبس جديدة , وأحذية ومنتجات جلدية وغيره 

بجودة عالية تعرض بأسعار مخفض وقد توافد على المعرض اعداد من الطالب 

.والعاملين بالكلية

تنظيم المعرض الرمضاني الخيري 
للمالبس





الطبيةالقافلة
بالصف

نظم قطاع خدمة المجتمع بتنمية البيئة بالشراكة مع كلية الطب جامعة حلوان 
. مارس بوحدة الرعاية الصحية األولية24قافلة طبية بالصف، يوم الخميس 

وقد عمل أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بتعاون مع اثنان من أعضاء 
هيئة التدريس المساعدين من كلية  الصيدلة، إلى جانب بعض الطالب من كلتا 

وعالوة على ذلك، تم وصف األدوية وصرفها . الكليتين، على تحقيق هدفهم معا
.حالة322على 

.



كليةإخالءتوثيق 
جامعةالصيدلة

حلوان

الصيدلةكليةقامت
السنويةاإلخالءخطةتنفيذب

باشراف معيار الموارد 
المالية و األدارية و قام 

بتوثيق األخالء أعضاء من 
معيار المشاركة المجتمعية و 

لتدريبوذلكتنمية البيئة
وأعضاءالموظفينوالطالب
كيفيةعلىالتدريسهيئة

االزماتخاللالتصرف
تمامفيوذلكوالكوارث

ظهراعشرةالثانيةالساعة
الموافقالثالثاءيوم

12/4/2022 



تنظيم زيارة لدار التأهيل 
االجتماعى لاليتام المعاقين 

إيمانا بأهمية دور كلية الصيدلة في خدمة
المجتمع، قام عدد من طالب و والدكاتره 

بالكليه  بزيارة دار التأهيل االجتماعي 
لأليتام المعاقين بحلوان يوم الجمعة 

تحت إشراف قطاع 1/4/2022الموافق 
.خدمة المجتمع

خالل الزيارة تم توزيع الهدايا وبعض
يم المواد الغذائية لالحتفال بيوم اليت



تنظيم زيارة لدار دراز
طم لاليتام  بمنطقة المق

كليةدورباهميةايمانا
المجتمعخدمةفىالصيدلة

والصيدلةكليةادارةقامت
بتنظيمالمجتمعخدمةقطاع
لأليتامدرازلدارزيارة

4/8يوموذلكبالمقطم
/2022

/ورالدكتاالستاذبالزيارةوقام
استاذطوبارشفيقصفاء

ةبكليالتحليليةالكيمياء
ضببعالتبرعوتم.الصيدلة
.للداراالدوية



سندسدارإليزيارة
المعاقينلأليتام

دارإليزيارةبتنظيمالصيدلةكليةقامت
الخاصةاالحتياجاتذويمناألطفاللأليتامسندس

الدارنزالءمعالوقتبعضوقضاءالجديدةبالقاهرة
مناألطفالاحتياجاتبعضتوفيروكذلكاألطفالمن

اليتيمبيومالكليةاحتفالإطارفياألدوية . 



شهرخاللصحيةمقتطفات
رمضان

انبعنوقصيرهفيديوهاتبتقديمالصيدلةكليةقامت
عليونشرهاالكريمرمضانشهرخاللصحيةمقتطفات

وقد.الصحيالوعينشربهدفبالكليةالخاصالموقع
اونةالمعالهيئةوالتدريسهيئةأعضاءالتقديمفيشارك

.الكليةوطالب



لةالطاوتنسدورة

الطالببينةطاولتنسدورةالصيدلةكليةنظمت
شاركةبم2022-3-15/16بتاريخالدورهاقيمتوقد

بمقرالكليهبداخلمختلفهفرقمنالطالبمنمجموعه
الشبابرعاية

سرورسامح/دكتورمنبوعدالدورهفاعلياتاختتمتو
.طالبلوالرياضيهالتفاعليهاالنشطهمناكبرعددبتنظيم



علىرمضانشنطتوزيع
بالكليةالعاملين

هيئةأعضاءمنعددقام
المجتمعخدمةمعيارمنالتدريس

الىباألضافةالبيئةتنميةو
والمجتمعخدمةلجنةأعضاء

ددعبتجهيزبالكليةالبيئةتنمية
غذائيةسلععلىتحتوىشنطمن
بالكليةالعاملينعلىتوزيعهاو

فىذلكورمضانشهربمناسبة
الكليةاعضاءبينالتكافلاطار



ظيم حفل إفطار رمضانتن
حضرهةافطاربالكليحفلبتنظيمالبيئةتنميةوالمجتمعخدمةلجنةقامت

منأسرهموالمعاونةالهيئةأعضاءوالدكاترةالسادةمنثالثونحوالى

13/4/2022بتاريخاألربعاءيومذلكوالكليةداخلالمختلفهاألقساممختلف




