كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية
كليه معتمدة من الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم واإلعتماد

برامج خدمة المجتمع و تنمية البيئة خالل العام الدراسى 2021/2020

البرنامج

التوقيت

الفئه المستهدفه

توعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

2019/9

المجتمع الداخلى و المجتمع الخارجى

استحداث لجنة للتفاهمات الخارجية والمجتمعية
ورشة عمل

 2فصل دراسي االول
 2فصل دراسي الثاني

ندوات إلكترونية

 3فصل دراسي االول

طالب التخرج بالكلية و اعضاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة

 3فصل دراسي الثاني
قوافل طبية

 1فصل دراسي االول
 1فصل دراسي الثاني

المناطق االكثر احتياجا للمجتمع الخارجى

حمالت توعية صحية و مجتمعية

طوال الفصل الدراسي
االول والثاني

المجتمع الداخلى و المجتمع الخارجى

انشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

طوال العام

المجتمع الداخلى

من خالل االقسام العلمية

Online+ Physical

و المجتمع الخارجى

استشارات و اسهامات علمية

ممتد

المجتمع الخارجى

فتح فرص التدريب الصيفى للطالب و التواصل مع جهات
التدريب

2020/12-11

طالب المستويات الثالث و الرابع و
الخامس

طوال العام

تعظيم المشاركة المجتمعية مع الجهات
ذات الصلة

2021/1

المجتمع الدخلى و المجتمع الخارجى

بروتوكوالت جديدة
وتجديد بروتوكوالت التعاون مع
الجهات المختلفة
تنظيم المؤتمر العلمى الخامس للعلوم الصيدلية

2021/4-3

تحديث قواعد بيانات الصيادلة من خالل المواقع
االليكترونية
دعوة الشركات و الهيئات للمشاركة

الفصل الدراسى االول

المجتمع الداخلي و المجتمع الخارجى و
الخريجين

2021/2020

المهرجان الثقافى السنوى للجامعه

2021/5

حفل الخريجين للجامعه

اخر العام الدراسي

تكريم اوائل المستويات بالكلية

المجتمع الدخلى و المجتمع الخارجى
الخريجين

االحتفال بالمناسبات االجتماعية
•
•
•
•

عيد االم
رمضان
يوم شم النسيم
الخ ....

طوال العام

المجتمع داخلى و المجتمع خاريجى

الملتقى التوظيفى السنوى للجامعه

2021 /3

الخريجون و سوق العمل

تحديث قاعدة بيانات الخريجين على المواقع االليكترونية

2021

الخريجون والمجتمع الخارجى

برامج التعليم المستمر لرفع كفاءة الخريجين

طوال العام

الخريجون و سوق العمل

وثيقة التقييم الكمى للموارد

2020/12

المجتمع الداخلى

تعظيم االستفادة من الموارد المادية بالكلية

اجازة نصف العام
صيف 2021
+

الطالب و الخريجون

التدريب بالمصنع التدريبىى للطالب و الخريجون كوحده
ذات طابع خاص

اجازة اخر العام
2021/2020

استخدام معامل االبحاث للباحثين من الخارج بمقابل مادى
تسجيل الطالب للحصول علي الدرجات العلمية

المجتمع الداخلي و الخارجى

الباحثين من الخارج

طوال العام
2020/9-7

تحقيق قواعد االمن و السالمة بالكلية
تجربة محاكاه الخالء المبنى

الفصل الدراسى الثاني

تحقيق متطلبات الجوده واالمن و السالمة بالمعامل
لتجديد شهادة االيزو

طوال العام

تجديد الحصول علي شهادات األيزو

الفصل الدراسي
االول

المجتمع الداخلى

المجتمع الداخلى والخارجي

تحديث خطة الطوارئ وإدارو األزمات

2020/1

المجتمع الداخلى

دورات تدريبية لالداريين

 6دورات

المجتمع الداخلى

أبحاث مجتمعية من األقسام العلمية

طوال العام

المجتمع الداخلي والخارجي

وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه
أ.د نبيلة المراغي

عميد الكلية
أ.د حنان رفعت

