
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

2022-2023



Orientation 
day

سبتمبر 12نظمت الكلية يوم تعريفي يوم االثنين الموافق 
، للطالب المقبولين بالكلية وأولياء 1بمدرج 11الساعة 2022

أمورهم

وذلك لتوعية وتعريف الطالب اوال بالكلية ودورها الريادي بين 
مختلف كليات الصيدلة في مصر والعالم ودورها الفعال في 

البحث العملي ،

لية ثم تطرق الحديث الي برامج التدريس المختلفة التي تقدمها الك
وتعريف الطالب واولياء االمور بهم ،

ضاء الكلية  و السادة الوكالء وبعض من أعمن عميد القي كل ثم 
المختلفة هيئة التدريس بالكلية كلمات لتعريف بالمواد الدراسية
لي خدمة التي يتلقاها طالب الكلية لتخريج صيدلى متميزقادرع

.  مجتمعه ووطنه 





مؤتمر الكلية 
العلمي عن 
الفترة من

٢٠٢٠-٢٠٢٢

تمر ضمن احتفال كلية الصيدلة باليوم العالمي للصيدلي تم عقد مؤ
الكلية العلمي لسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

في  الحرم 25/9/2022واإلداريين بالكلية يوم األحد بتاريخ  
أ٨الجامعي بمدرج 

قام األستاذ الدكتور سامح سرور بإلقاء كلمة االفتتاح للمؤتمر، 
واستعرض السادة الوكالء إنجازات الكلية، كما استعرض رؤساء 

–٢٠٢٢األقسام العلمية إنجازات األقسام بالكلية خالل الفترة 
وتم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ٢٠٢٠

لحصولهم على ترقيات ودرجات علمية، كما تم تكريم أحد 
اإلداريين لكونه الموظف المثالي





"Elsevier research 
intelligence  and 
health science 

tools to 
understand the 

research 
landscape and 
applying best 
practices in 
healthcare 

, نه ايمانا بدور الكلية في رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو
.26/9/2022نظمت الكلية ندوه بتعاون مع مؤسسة الزيفير يوم 

افريقيا بمؤسسة الزيفيرمحمد رضا مستشار / وقد اعطي الندوه الدكتور
شرق اسالم ناجي مدير مركز الحلول العلمية والطبية في ال/ والدكتور

:سفيراالوسط وافريقيا  اشتملت الدوره علي عرض خدمة دار النشر ايل

Introduction to the Elsevier Core and research 
intelligence portfolio

Planning your research from the beginning

Identify and Targeting your Audience when writing 
your research





حفل تخرج 
الدفعة األولى 

ببرنامج الصيدلة 
األكلينيكية لعام 

2022

نظمت الكلية حفل تخرج الدفعة األولى ببرنامج الصيدلة 
م 2022/  29/9يوم الخميس الموافق 2022األكلينيكية لعام 

فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة األستاذ 
حسن حسنى المتواجدة بحرم الجامعة  ، / الدكتور

حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة / بحضوراألستاذ الدكتور
منى عطية نائب رئيس / لشئون الطالب واالستاذ الدكتور

الجامعة للدراسات العليا والسيد عميد الكلية و السادة الوكالء
باألضافة لعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

.المعاونة وطالب الكلية وأولياء األمور 

ايه جمال الدين  حرحش ممثلة عن / وايضا قامت الطالبة
طالب الدفعة بالقاء كلمة تضمنت التوجه بالشكر الولياء 

.  األمور واعضاء هيئة التدريس على مابذلوه من جهد تجاههم
يما وفى ختام الحفل تم تكريم اوائل الدفعة وباقى الدفعة تكر

. لهم على نجاحهم وتفوقهم 





اجراءات " ورشة 
االمن والسالمة 

والمبادىء األساسية  
"لألسعافات األولية 

ورشة عمل 3/10/2022عقدت ورشة عمل يوم األثنين الموافق 
اجراءات االمن والسالمة والمبادىء األساسية  تحت عنوان

/  كتورةتحت رعاية ادارة الكلية حيث ألقت  الدلألسعافات األولية
وان صديقة صادق رمضان المدرس بكلية التمريض بجامعة حل
ث اى محاضرة عن األسعافات األولية التى يجب اتباعها عند حدو

لية اصابة طارئة وباألخص اثناء الدروس العملية فى معامل الك

اشرف عبد الرؤوف ومعه مساعدين بشرح / و قام االستاذ
اجراءات السالمة المتبعة اثناء حدوث الحرائق حيث قاموا بشرح 
عملى لكيفية استخدام طفايات الحرائق وغيرها من اجهزة االنقاذ 

و حضر الورشة عدد من الهيئة . المستخدمة فى تلك الحوادث
المعاونة ممثلين عن كل اقسام الكلية 





Welcome 
day

ع  باألشتراك منظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
اتحاد طالب الكلية بالترحيب بالطالب الجدد بتنظيم

"welcome day",ين وذلك يومي الثالثاء واألربعاء الموافق
2022من اكتوبر 12و11

ت داخل مبنى كلية الصيدلة  عند مدخل الكلية وعمل مفاجأ
للطالب داخل المعامل  وتم تجهيز اشكال مختلفة من 

bannersوframes الخذ الصور التذكارية المميزه  مع
.والطالب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

ى تحتوى كما تم توزيع بعض الحلويات والباقات التذكارية الت
لية والرد على كلمات تحفيزية ونشرات توعية تعرفية عن الك

.على اسئلة الطالب حول الكلية والبرامج المختلفة 

وأقيمت بعض المسابقات التنافسية بين الطالب فى حل بعض 
األلغازوممارسة رياضة تنس الطاولة





نظمت ادارة الكلية باألشتراك مع شركة ايفا فارما 
ضناصحتنا في أرفي مسابقة تكريم الفائزينملتقى ل

ةخيتسليط الضوء علي التغييرات المناالتى تم فيها 
وصحة اإلنسان 



دورة كرة القدم

في أطار حرص كلية الصيدلة جامعة حلوان علي 
االرتقاء بطالبها علي كافة االصعدة ، علميا وذهنيا 

ورياضيا ، نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية 
ة البيئة باالشتراك مع رعاية الشباب بكلية الصيدل

. جامعة حلوان دوري كرة القدم 

(عبدالرحمن المنياوي/كأس الشهيد باذن هللا )

حيث اختتمت فعاليات الدورة االثنين الموافق 
بتحقيق فريق النسور للكاس وقد 2022/10/31

فريقا وشهدت الدوره حماسا شديدا 14شارك 
.ومشاركه فرق من الموظفين والطالب والمعيدين 





المؤتمر الدولى 
الخامس لكلية 
الصيدلة جامعة 
حلوان

نظمت كلية الصيدلة  جامعة حلوان فعاليات المؤتمر الدولي 
المنظور الصيدلى لرعاية صحية "الخامس تحت عنوان

و الذي أقيم بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان " مستدامة
.2022نوفمبر3و2يوم 

عقد المؤتمر بمشاركة عدد من الباحثين المرموقين من السويد
ن وكندا وفرنسا واستراليا  وماليزيا، باألضافة الى الباحثي

.المصريين من اكثر من خمسة عشر جامعة و مركز بحثى



وهامرالمؤتتوصياتسرورسامحالدكتورعرضللمؤتمراألخيراليومنهايةوفى•
:بعضهاهو

يةالصيدالنالمجاالتمختلففياألبحاثفيوالمحليالدوليالتعاونزيادة•
والذكاء،حيويةالالمعلوماتيةمثلالبازغةوالتكنولوجياتالحديثةبالتقنياتاالهتمام•

والدواءةبالصحالمرتبطةاألبحاثفيوتوظيفهاوالنانوتكنولوجياالصطناعي
خاللمنلهمالدولياالحتكاكتوفيروكذلكالباحثينشباببتدريباالهتمام•

المختلفةالبحثيةالفعالياتفيأجانبخبراءاستقدام
المناخرتغيمثلالبحثيةالخططفيوادراجهاالكبرىالدوليةبالتحدياتاالهتمام•

مستدامةصحيةرعايةوتحقيقالصحةمجالفي 2030مصررؤيةوتحقيق
كلياتفيوالتجهيزاتالتكنولوجياتبأحدثوتزويدهاالبحثيةالمعاملكفاءةرفع•

الصيدلة
التخصصاتتعددةمبينيةأبحاثتنفيذتستطيعكيالبحثيةالفرقإنشاءفيالتوسع•

ودوليةمحليةمتعددةمؤسساتمنأوالواحدةالمؤسسةداخلمنسواء
يةكيفعليالعلياالدراساتومرحلةالبكالوريوسمرحلةفيالطالبتدريب•

ويةالحيالمضاداتمقاومةمشاكلمثلوالطارئةالكبرىالصحيةالمشاكلمواجهة
الجديدةاألوبئةوظهور

فيحيالصوالفريقللصيادلةتدريبيةبرامجالدواءوهيئةالصحةوزارةتبني•
داتللمضااألمثلاالستخدامعليوالمراقبةاالشرافنظامعليالمستشفيات

صرفمخاطرعناألهليةالصيدلياتفيالصيادلةتوعيةوكذلكالحيوية
روشتةدونالحيويةالمضادات

خداماستعليالطالبوتدريبالمختلفةالمقرراتفيالتدريسآلياتتطوير•
لعملاسوقفيالتطوريناسببمامهاراتهمتطويريضمنبماالرقميةالوسائل

أفضلوتقديمىعرضألفضلجوائزالمؤتمرإدارةأهدتالمؤتمرختامفي•
للمؤتمرالمنظمةاللجنةتكريمأيضاتموبوستر





Bioinformatics 
Finding Way

راك مع نظمت وكالة خدمة المجتمع و تنمية البيئة  باألشت
وة تحت قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية  ند

وذلك , " Bioinformatics Finding Way" عنوان
بغرفة السيمنار بالدور2022\11\20يوم االحد الموافق 

الرابع بالكلية 

والء احمد الشريف رئيس قسم \د.م.وقدمت الندوة أ
.اكتوبر6الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الصيدلة جامعة 

يس فى حضور عدد من  وكالء الكلية واعضاء هيئة التدر
والهيئة المعاونة  اوضحت الدكتورة والء  اساسيات علم 

"Bioinformatics " وبعض البرامج  المستخدمة
امح وفى نهاية الندوة تقدم دكتور س.وكيفية استخدمها   

بدرع لدكتورة والء لجهودها الرائعه 







حملة توعية 
للتحكم الغذائي 
لمرضي السكر 

والسمنه

ايمانا بدور الكلية في المشاركه المجتمعيه وخاصة في مجال 
نظمت الكلية حملة توعية , الصحة العامة والتحكم الغذائي 

21/11/2022يوم 
شارك في الحملة طالب المستوي الخامس ببرنامج الصيدلة 

هم االكلينيكيه وذالك في اطار انشطة الطالب المرتبطة بدراست
في مجال التغذية

هناء / شاهنده محجوب ود/م .د.العالجية تحت اشراف ا
كر بسكالس في نشرالوعي بأهميه التحكم الغذائي لمرضي الس

والسمنه وقد استهدفت الحملة الطالب والعاملين والموظفين 
مل بالكلية وذالك بالتعاون مع شركه ايفا فارما والتي قامت بع

(عشوائي وتراكمي)تحاليل للسكر







التحكم الغذائي 
لمرضي القلب 

واألوعية الدموية 
و سوء التغذية

في الكبار 
واالطفال

ايمانا بدور الكلية في المشاركه المجتمعيه وخاصة في مجال 
الصحة العامة والتحكم

28/11/2022نظمت الكلية حملة يوم , الغذائي 

شارك في الحملة طالب المستوي الخامس ببرنامج الصيدلة 
ي االكلينيكيه وذالك في اطار انشطة الطالب المرتبطة بدراستهم ف

/  شاهنده محجوب ود/م .د.مجال التغذية العالجية تحت اشراف ا
ب هناء بسكالس في نشر الوعي بأهميه التحكم الغذائي لمرضي القل

واألوعية الدموية و سوء التغذية في الكبار واالطفال وقد استهدفت
الحملة الطالب والعاملين والموظفين من

جميع الكليات وقد استمرت الحملة طوال اليوم داخل الحرم 
الجامعي







السوق الخيرى

2022نوفمبر  28نظمت الكليه في الفترة من يوم االثنين الموافق 
وذلك في صالة المطعم 2022ديسمبر 1الى يوم الخميس الموافق 

.المركزي بالجامعة 

و تضمن المعرض الخيري نوعيات مختلفة من المالبس الجاهزة 
الجديدة والشنط واألحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية والتي

معة تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطالب والعاملين بالجا
بأسعار مخفضة، وذلك تلبية احتياجات الطالب وخدمة البيئة 

المحيطة وتقديم كل سبل الدعم والرعاية االجتماعية ألبنائها، وذلك
لتخفيف األعباء االقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطالب 

.والعاملين بالجامعة

.مستفيد 300كما وصل عدد المستفدين من السوق الى اكثر من 





ندوة صحتك 
وجمالك في كل 

عمر 

قامت ادارة الكلية بالتعاون مع قسم األدوية و السموم بالكلية
بدعوة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب 

.والعاملون بالكلية لحضور تلك الندوه

وألقت الندوة األستاذ الدكتور ريهام سعيد محمد، استشاري 
أمراض النساء والتوليد جامعة األزهر وناقشت الدكتورة في 

بداية الندوة المشاكل الصحية التي تواجه البنات في عمر 
البلوغ و كل ما يؤثر على صحتهن النفسية و الجسمانية في
مراحل النمو المختلفة، كما تناولت المشاكل الصحية التي 

تؤثر على النساء في مراحل الحمل والرضاعة وحتى ما بعد 
. اليأسسن 





التوعية من أخطار 
األستخدام السىء 

و المفرط 
لألعشاب الطبية 

18/12/2022نظمت الكلية حملة يوم 

اب من أخطار األستخدام السىء و المفرط لالعشالتوعية عن 
الطبية 

توي باألشتراك مع قسم العقاقيرو شارك في الحملة طالب المس
تبطة الثانى ببرنامج الفارم دى ذلك في اطار انشطة الطالب المر

د رباب الديب وق/ د.فاطمة محرم وأ. /د.بدراستهم  تحت اشراف أ
استهدفت الحملة الطالب والعاملين والموظفين من

جميع الكليات وقد استمرت الحملة طوال اليوم أمام مبنى كلية 
الصيدلة







التوعية من المشكلة 
العالمية لمقاومة 

مضادات 
أسبابها )الميكروبات

(و كيفية مواجهتها

نظمت ادارة الكلية حملة تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور السيد
قنديل رئيس جامعة حلوان

التوعية من المشكلة العالمية لمقاومة مضادات عن 
(أسبابها و كيفية مواجهتها)الميكروبات

الحملة باألشتراك مع قسم الميكروبيولوجيا و المناعة و شارك في
شطة طالب المستوي الرابع ببرنامج الفارم دى و ذلك في اطار ان

شيماء محمود . /الطالب المرتبطة بدراستهم  تحت اشراف د
المدرس بالقسم

يضا وقد استهدفت الحملة المواطنين بالمستشفيات و الصيدليات و أ
على السوشيال ميديا







األحتفال بتكريم 
األستاذ سامية 
عثمان أمين 

الكلية 

نظمت وكالة خدمة المجتمع و تنمية البيئة   حفل تكريم يوم 
لألستاذة سامية عثمان عبد الحميد وذلك 2022ديسمبر 28

ألنتهاء فترة أمانة الكلية الخاصة بسيادتها و بلوغها سن 
التقاعد القانونى وحضر حفل التكريم سيادة عميد الكلية 

سامح حمدى سرور و السادة الوكالء و لفيف /األستاذ الدكتور
من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و موظفى الكلية




	Slide 1: المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 
	Slide 2: Orientation day
	Slide 3
	Slide 4:  مؤتمر الكلية العلمي عن الفترة من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠
	Slide 5
	Slide 6: "Elsevier research intelligence  and health science tools to understand the research landscape and applying best practices in healthcare 
	Slide 7
	Slide 8: حفل تخرج الدفعة الأولى ببرنامج الصيدلة الأكلينيكية لعام 2022 
	Slide 9
	Slide 10: ورشة " اجراءات الامن والسلامة والمبادىء الأساسية  للأسعافات الأولية "
	Slide 11
	Slide 12: Welcome day
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15:  دورة كرة القدم
	Slide 16
	Slide 17: المؤتمر الدولى الخامس لكلية الصيدلة جامعة حلوان
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20:  Bioinformatics Finding Way 
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23: حملة توعية للتحكم الغذائي لمرضي السكر والسمنه
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26: التحكم الغذائي لمرضي القلب والأوعية الدموية و سوء التغذية في الكبار والاطفال
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29: السوق الخيرى
	Slide 30
	Slide 31: ندوة صحتك وجمالك في كل عمر  
	Slide 32
	Slide 33: التوعية من أخطار الأستخدام السىء و المفرط للأعشاب الطبية 
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36: التوعية من المشكلة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات(أسبابها و كيفية مواجهتها)
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39: الأحتفال بتكريم الأستاذ سامية عثمان أمين الكلية 
	Slide 40

