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  ٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الجامعي 
  الفئة المستفيدة  النشاط  م
اقامة دورة تثقيفية عن الصيدلة   ١

    ٣١/١/٢٠٠٨-٢٨االكلينيكية بتاريخ 
  )٥٠اقل من ( ) ٥٠اقل من (الطالب  

  )٥٠اكثر من ( خريجي القطاع الطبي بالجامعة
المشاركة في مھرجان البيئة الثامن في   ٢

  ٣٠/٤/٢٠٠٨- ١٥/٣الفترة 
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

اقامة محاضرات عن الرعاية الصيدلية   ٣
بتاريخ  -ابراھيم العبوطة / د.القاء أ –
ي وتشمل دور الصيدل ١٧/٣/٢٠٠٨

  الخدمي في المجتمع

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

اقامة المؤتمر العلمي باألشتراك مع   ٤
- ٢٧الجمعية العلمية بالكلية في الفترة 

٢٨/٣/٢٠٠٨  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

واالحتفال بيوم المشاركة في يوم الخير   ٥
  ٩/٤/٢٠٠٨اليتيم بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

مسابقة بين االسر الطالبية لتجميل الكلية   ٦
  ١٧/٤/٢٠٠٨-١٢في الفترة 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اقامة محاضرة عن كتابة السيرة الذاتية   ٧

  ١٣/٤/٢٠٠٨بتاريخ 
  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  الخريجون

اكثر من (الخريجين االحتفال بيوم   ٨
  ١٣/٤/٢٠٠٨الخامس بتاريخ  )١٠٠

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (الطالب  المشاركة في مھرجان البيئة السابع في   ٩
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  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط   ٤/٢٠٠٧- ٣/٢٠٠٧الفترة 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المشاركة في اسكتش تمثيلي بعنوان  ١٠

عن السلبيات الموجودة ) المواطن وحيد(
بالمجتمع وضرورة التكاتف والتعاون 

  ٢١/٤/٢٠٠٨بتاريخ  –للتخلص منھا 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
دمات الصيدلية البدء في انشاء وحدة الخ ١١

واعداد الالئحة الداخلية لھا واعتمادھا 
   ٩/٦/٢٠٠٨بتاريخ 

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  شركات االدوية

  )١٠٠اكثر من (الخريجين 
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

تدريب العاملين في مجاالت االطفاء في  ١٢
  )فرد ١٦( ٣١/٧/٢٠٠٨-٢٦الفترة 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
  

 ٢٠٠٨القيام بيوم الخير و يوم اليتيم عام  ١٣
  ٩/٨/٢٠٠٨بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

زيارة مستشفي سرطان االطفال  ١٤
  ١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  ٥٧٣٥٧

  )٥٠ اقل من(الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨العام الجامعي 
  الفئة المستفيدة  النشاط  م
تقييم حاجة المجتمع لخريجي الصيدلة   ٢

االكلينيكية عن طريق عمل استبيانات الي 
قطاعات مختلفة من المواطنين واصحاب 

  الصيدليات 

   )٥٠اقل من (الطالب  
  ) ١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

نشر الوعي الصحي بين الطالب عن   ٣
طريق ملصقات للتوعية ببعض االمراض 
مثل انفلونزا الخنازير وامراض الجھاز 
  التنفسي وكذلك التوعية باضرار التدخين

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

اقامة محاضرات عن الرعاية الصيدلية   ٤
اكثر من (الخريجين لالرتقاء بالطالب و 

مثل دور الصيدلي الخدمي في  )١٠٠
  المجتمع

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

اقامة اسبوع مھرجان نشاط اصدقاء البيئة   ٥
  ٢٢/٢/٢٠٠٩بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
زيارة مستشفى سرطان االطفال بتاريخ   ٦

٢٦/٢/٢٠٠٩  
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
تنفيذ قوافل طبية لبعض القرى الفقيرة   ٧

-١مثل قرية سنھوه في الفترة 
٣/٣/٢٠٠٩  

  )١٠٠اكثر من (تمع المحيط المج

عمل ندوات تثقيفية بالمجتمع بقرية   ٨
السعديين عن االستخدام اآلمن للدواء 

  ٣/٣/٢٠٠٩بتاريخ 

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

تحديث لجنة االمن والسالمة بالكلية   ٩
  ٢/٤/٢٠٠٩بتاريخ

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
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  بالكليةالعاملين 
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في قافلة طبية الي جنوب سيناء  ١٠
  ٢٠٠٩/ ٤/ ٢٤ – ١٣في الفترة من 

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  تدريب العاملين في مجاالت  ١١
-٣١/١االطفاء واالنقاذ في الفترة 

  )افراد ٧( ٥/٢/٢٠٠٩
الفترة الوقاية والمكافحة ضد الحريق في 

  )افراد ٨( ١٢/٢/٢٠٠٩- ٧

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
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  ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الجامعي 
  الفئة المستفيدة  النشاط  م
استكمال البنية االساسية الخاصة بوحدة   ٢

  الخدمات الصيدلية 
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
االشراف على اعمال الصيانة بمبنى   ٣

  المعامل بالكلية
  )٥٠اقل من (الطالب  

  العاملين بالكلية
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

تفعيل والعمل علي استكمال توفير   ٤
طفايات وصنابير و خراطيم االطفاء 

  واجراءات االمن و السالمة

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
القيام بندوة تثقيفية بقرية السعيديين عن   ٥

  االستخدام االمن للدواء 
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

تكوين فريق أصدقاء البيئة من طالب   ٦
  واعتماده  الفرق المختلفة بالكلية

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

البدء في اعداد قاعدة بيانات لخريجي   ٧
  ٢٠١٠الكلية في يناير 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

و العاملين  القيام بحمالت توعية للطالب  ٨
لمكافحة مرض انفلونزا الخنازير في 

  ٤/٢/٢٠١٠-٣/١الفترة 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المشاركة في القوافل الطبية بالتعاون مع   ٩

كلية الطب البشري الي تل حوين بتاريخ 
٤/١/٢٠١٠  

  )١٠٠اكثر من (المحيط  المجتمع
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المشاركة في القوافل الطبية بالتعاون مع  ١٠
كلية الطب البشري الي بني شبل بتاريخ 

١٨/١/٢٠١٠  
  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

تدريب العاملين في مجال الدفاع المدني  ١١
 ٥( ١١/٣/٢٠١٠-٦والحريق في الفترة 

  )افراد

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من ( المجتمع المحيط
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
تدريب العاملين في مجال الصحة  ١٢

 ٣( ١٠/٣/٢٠١٠- ٦المھنية في الفترة 
  )افراد

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
  

قاعة المؤتمرات االشراف على انشاء  ١٣
بالكلية بالدور الرابع بمبنى مصنع 
االدوية التعليمي وتم افتتاحھا في 

٨/٣/٢٠١٠  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية

تدريب العاملين في مجال الصحة  ١٤
 ٣( ١٠/٣/٢٠١٠- ٦المھنية في الفترة 

  )افراد

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
تدريب العاملين في مجال االزمات  ١٥

 ٣( ٢٠/٣/٢٠١٠والكوارث بتاريخ 
  )افراد

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
  

مجال تنمية وتطوير تدريب العاملين في  ١٦
المشتريات والمخازن بتاريخ 

  )فرد ١( ٢٧/٣/٢٠١٠

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية
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  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اكثر من (الخريجين االحتفال بيوم  ١٧

  ٢٠١٠-٤-١٩السابع بتاريخ  )١٠٠
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (الخريجين 
  شركات االدوية

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  

المشاركة في القوافل الطبية بالتعاون مع  ١٨
كلية الطب البشري الي كفر نوار حنا 

  ٢٧/٤/٢٠١٠بتاريخ 
  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

المشاركة في مھرجان البيئة التاسع في  ١٩
  ٢٩/٤/٢٠٠٩-٢٢الفترة 

  )٥٠من اقل (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
تدريب العاملين في مجال الدفاع المدني  ٢٠

  )افراد ٦( ٧/٥/٢٠١٠ – ٢في الفترة 
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المشاركة في ملتقي التوظيف الذي تم  ٢١

مايو  ١٠-٩عقده بالجامعة في الفترة 
٢٠١٠  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

تحديث لجنة االمن والسالمة بالكلية  ٢٢
  ١٠/٥/٢٠١٠بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
تشكيل لجنة لمواجھة االزمات و  ٢٣

الكوارث واعتمادھا بتاريخ 
١٠/٥/٢٠١٠  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية
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  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المجتمعية وقياس انشاء مركز الدراسات  ٢٤

االحتياجات الصحية للمجتمع واعتماده 
  ٢٤/٥/٢٠١٠بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
عقد عدد من الندوات لنشر الثقافة البيئية  ٢٥

  :بين الطالب وھي
مجتمع الثقافة البيئية واحتياجات ال - ١

  ٢٠١٠-٦-٩احمد رخا بتاريخ /القاء د
الثقافة البيئية ودور كلية الصيدلة في  - ٢

/ د.تنمية البيئة وخدمة المجتمع القاء أ
  ٢٠١٠-١٠-١٢نبيلة المراغي بتاريخ 

منظومة ادارة المخلفات الصلبة القاء  - ٣
  ٢٠١٠-١٠-٢٣احمد رخا بتاريخ /د
ميرفت / د.التلوث البيئي القاء أ - ٤

  ٢٠١٠-١٠-٢٨بتاريخ عسكر 
التغير المناخي واثاره علي البيئة  - ٥

- ١٠-٣٠احمد رخا بتاريخ /القاء د
٢٠١٠  

تفعيل مشاركة الطالب في تنمية  - ٦
ھشام /د.البيئة وخدمة المجتمع القاء أ

  ٢٠١٠-١٠-٣١عزت بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  العاملين بالكلية

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

لخطوات التنفيذية لتأسيس جمعية بدء ا ٢٦
خريجي كلية الصيدلة بتاريخ 

١٨/١٠/٢٠١٠  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المجتمع عمل دراسة لمعرفة احتياجات  ٢٧

واعتمادھا  )١٠٠اكثر من (المحيط 
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (الخريجين 
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  شركات االدوية  ٢٠١٠- ١٠-٣١بتاريخ 
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
عمل دراسة لمعرفة دور ادارة شئون  ٢٨

تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكلية 
المجتمع المحيط الصيدلة في خدمة 

- ٣١واعتمادھا بتاريخ  )١٠٠اكثر من (
٢٠١٠-١٠  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
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  ٢٠١١- ٢٠١٠العام الجامعي 
  الفئة المستفيدة  النشاط  م
المشاركة في حملة مكافحة االلتھاب   ٢

  ١١/١١/٢٠١٠-٥الرئوي في الفترة 
   )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في اقامة سوق خيري لصالح   ٣
  ٢/١٢/٢٠١٠-٣٠/١١االيتام في الفترة 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المشاركة في حملة التوعية بمرض   ٤

   ٤/١٢/٢٠١٠-٣االيدز في الفترة 
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في حملة توعية للعاملين في   ٥
مجال الرعاية الصحية بكيفية التعامل 

 ٤/١٢/٢٠١٠مع مريض االيدز بتاريخ 
  )ZPSSAعلمية الجمعية ال(

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في تنظيم محاضرة بعنوان   ٦
كيف تصبح صيدلي ناجح في ممارسة (

بتاريخ ) مھنة الصيدلة داخل الصيدلية
بالتنسيق مع شركة  ٢٢/١٢/٢٠١٠

  الوفاق فارما

   )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في تنظيم محاضرة عن   ٧
تنمية المھارات البيعية لدي الصيدلي (

 ٢٣/١٢/٢٠١٠بتاريخ ) داخل الصيدلية
  بالتنسيق مع شركة الوفاق فارما

  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (التدريس اعضاء ھيئة 

المشاركة في حملة توعية ضد امراض   ٨
الكبد ومرض السكر في قرية ابو 

  ٢٠١١-٢-١٦طاحون بتاريخ 
  )ZPSSAالجمعية العلمية (

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
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حملة تنظيف وتجميل الكلية بمشاركة   ٩
- ٢٦/٢فريق اصدقاء البيئة في الفترة 

٣/٣/٢٠١١  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
  

المشاركة في حمالت التبرع بالدم  ١٠
بالتنسيق مع المركز االقليمي لنقل الدم 

 – ٨بالزقازيق في الفترة من 
١٠/٣/٢٠١١  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  

المشاركة في ورشة عمل عن مبادئ  ١١
وليد / القاء د  –االسعافات االولية 

  ٢٤/٣/٢٠١١بتاريخ  –بركات 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
المشاركة في دورات التنمية البشرية  ١٢

  بالكلية   ETOPالتي نظمتھا مجموعة 
(Certified Professional 
Medical Representative 
Course by ETOP) 

  :وذلك بتاريخ
  ٣/٤/٢٠١١: السبت 

Presentation Skills & 
Communication Skills 

  )Orchedia(احمد ثروت / القاء د 
  ١٠/٤/٢٠١١: السبت 

CV Writing & Interviewing 
Skills 

 More(احمد منير / القاء د 
Academy(  

  ١٧/٤/٢٠١١: السبت 
Selling Skills  

سامر عبده جرجس / القاء د 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
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)Novartis Pharma(  
  ٢٤/٤/٢٠١١: السبت 

Marketing Sills & How to 
change your mind  

  ھاني سليمان / القاء د 
)Leadership Development GP( 
المشاركة في ملتقي التوظيف الثاني  ١٣

- ١١الذي تم عقده بالجامعة في الفترة 
  ٢٠١١مايو  ١٢

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (الخريجين 

  شركات االدوية
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
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  ٢٠١٢- ٢٠١١العام الجامعي 
  المستفيدةالفئة   النشاط  م
المشاركة في حملة للتوعية بخطورة   ٢

امراض الكبد والسكر في بعض 
الجمعية (المناطق بمحاظة الشرقية 

  :مثل) ZPSSAالعلمية 
  كفر محمد جاويش
  كفر محمد جبران

  كفر جمعة
  كفر صالح

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في قافلة طبية وحملة للتوعية   ٣
عن العديد من االمراض في بعض 

الجمعية (المناطق بمحافظة الشرقية 
  :مثل) ZPSSAالعلمية 

قرية خلوة دبوس والقري المحيطة بھا 
  ٢٠١١-٨-١٩بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

المشاركة في حملة للتبرع بالدم في   ٤
 ٢٣ – ١٩الكلية في الفترة من 

/٢/٢٠١٢  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اقامة معرض طبي وثقافي بالكلية   ٥

باالشتراك مع اسرة احلي حياة في 
  ٢٣/٢/٢٠١٢ – ٢٠الفترة من 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

    )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اقامة سوق خيري بالكلية باالشتراك مع   ٦

 – ٢٠اسرة الفرسان في الفترة من 
٢٣/٢/٢٠١٢  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

    )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اقامة دورة لالسعافات االولية بالتنسيق   ٧

مع كلية الطب بالجامعة وذلك في الفترة 
  ١١/٢/٢٠١٢ – ٨من 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

    )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
  )٥٠اقل من (الطالب    اقامة دورة تدريبية تحت عنوان   ٨
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Pharmacy training program 
لتنمية قدرات الطالب بما يتناسب مع 
احتياجات سوق العمل بمشاركة عدد 

 )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس من 
بالكلية وخبراء التنمية البشرية وذلك في 

  ٢٩/٣/٢٠١٢ – ٢٦الفترة من 

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
    )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

أقامه سوق خيرى لصالح قافله   
مساعدات العمار قريه فقيره بتاريخ 

١١/٢٠١١/ ١٥ – ١١  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
فى    الح مرضى مستش رى لص وق خي س

اريخ ) مرضى السرطان ( صيدناوى  بت
٢٤/١١/٢٠١١-٢٢                   

  )٥٠اقل من ( الطالب 
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
ه    ه توعي ى حمل افه إل ة باالض ة طبي قافل

دى الفيروسى  عن إمراض االلتھاب الكب
  س           

ھدى     ة المش كر لعزب رض الس وم
ة   رى المحيط يم (والق ة الحك  –عزب

داله  ة ال ه  -عزب ة لبيب اريخ ) عزب بت
٢/١٢/٢٠١١.  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

ه بالتنسيق    عافات االولي ه دوره لالس أقام
ره  مع كليه الطب بالجامعه وذلك فى الفت

  . ١١/٢/٢٠١٢     – ٨من 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
ه    افى بالكلي ى وثق رض طب ه مع أقام

ى  اه ف ى حي ره أحل ع أس تراك م باالش
  .         ٢٣/٢/٢٠١٢ -٢٠الفتره من 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
أقامه سوق خيرى بالكليه باالشتراك مع   

ر  ام نھ الح دار االيت ان لص ره الفرس أس
  الحياه من    

  . ٢٠١٢فبراير  ٢٣ – ٢٠     

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
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ه    اه بمدين ر الحي ام نھ دار أيت اره ل زي
  ٩/٣/٢٠١٢العشر من رمضان 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اريخ    ين بت ة التل ة لقري ل طبي قاف

١٦/٣/٢٠١٢ .  
  )٥٠اقل من (الطالب  

  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 
  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

اع ضغط    ه عن مرض ارتف ه توعي حمل
  .١٦/٣/٢٠١٢الدم بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
اب  –   رض التھ ن م ه ع ه لتوعي حمل

ا  ا حولھ ين وم ه التل ائى بفري الكبدى الوب
  من القرى         

اركين    ه المش اريخ  ٦٠وجمل ب بت طال
٢٣/٣/٢٠١٢ – ٢٠ .  
  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المحيط المجتمع 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

يم    وم اليت الح ي رى لص وق خي  – ٢٥س
وم  ٢٩/٣/٢٠١٢ ه بي ل حفل م عم وت
  .اليتيم
رع       ه تب وق حمل امش الس ى ھ وعل
  .بالدم 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

عن  ٢٩/٣/٢٠١٢ – ٢٥كورسات من   
  _ :االسعافات االوليه 

First Aids 
Read Medical tests 

OTC 
Clinical Casse 

وان  - ه تحت عن ه دوره تدريبي أقام
:-  

Pharmacy training 

  )٢٠٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 



  

 	انشطة وانجازات قطاع البيئة بالكلية 

	معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 

  program 
ب      ا يتناس الب بم درات الط ه ق لتنمي

مع احتياجات سوق العمل بمشاركه عدد 
  من أعضاء 

ه      ھيئه التدريس بالكليه وخبراء التنمي
ن  ره م ى الفت ك ف ريه وذل  – ٢٦البش

٢٩/٣/٢٠١٢   
  

وم    ل ي ه عم ه ورش  ٢٨/٣/٢٠١٢أقام
ه  ه واالدبي ب الغنائي ار المواھ الختي

 .والثقافيه 
  

  )٥٠من اقل (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

) مجله حائط ( أنشاء مجله علميه  -  
ال االسره مع بعض  لعرض أعم

ه    وعات العلمي ه  –الموض حمل
فى  الح مستش دم لص التبرع بال ب

ه  ٥٧٣٥٧األورام  وجمل
  طالب  ١٩المشاركين 

  .  ١٢/٤/٢٠١٢بتاريخ          
  

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

رطان    رض الس ن م ة ع ه للتوعي حمل
ى  ه الصيدلة إل يره من كلي ويتضمن مس

  مقر جامعه 
     
  . ٣/٥/٢٠١٢الزقازيق بتاريخ   -

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

حمله توعيه عن مرضى السكرى  -  
ه  رقيه قري ه الش رى محافظ بق
يم  ه الحك ھدى وقري المش

  ٣/٥/٢٠١٢بتاريخ 

  )٥٠اقل من (الطالب  
  )١٠٠اكثر من (المجتمع المحيط 

  )٥٠اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 
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  ٢٠١٣ - ٢٠١٢العام الجامعي  

ه   ١ ن  course ( step to up )أقام وبر  ١١ – ٧م أكت
٢٠١٢ .  

 Clinical cases first aid How te Reed medical 
test otc micvobioliology and hospital 

infections  

  )٥٠اقل من (الطالب  
اكثر من (المجتمع المحيط 

١٠٠(  
اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

٥٠(  
حمله توعيه وقافله طبيه بقريه أبو حامد بتاريخ  -  ٢

٢٧/٧/٢٠١٢  
  

  )٥٠اقل من (الطالب  
اكثر من (المجتمع المحيط 

١٠٠(  
اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

٥٠(  
أقامت أسره فرسان صيدله بالتعاون مع أسره رساله  -  ٣

باقامه معرض لآلدوات العلميه بنصف الثمن وكان 
عائد ه لصالح صيدناوى ، وذھب العائد على ھيئه 

 عائد مالــى
  ٢٤/٢٧/٩/٢٠١٢بتاريخ 

  )٥٠اقل من ( الطالب 
اكثر من (المجتمع المحيط 

١٠٠(  
اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

٥٠(  
تم التعاون بين االسرتين بأقامه سوق خيرى بتاريخ  -  ٤

  وكان العائد ١٤/١١/٢٠١٢-١١
عائد ( لصالح قافله المساعدات العينيه برساله على ھيئه 

  ) .مالى 

  )٥٠اقل من (الطالب  
اكثر من (المجتمع المحيط 

١٠٠(  
اقل من (اعضاء ھيئة التدريس 

٥٠(  


