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تحرص كلية العلوم الصيدلية و الصناعات الدوائية على تقديم خدمات متميزة لكل من الطالب و أعضاء هيئة التدريس كما تهتم
إهتماما بالغا بتقديم خدمات للمجتمع و تفعيل المشاركة المجتمعية.

خدمة المجتمع و تنمية البيئة

التعليم و الطالب


قاعات و معامل مجهزة و محدثه بالتقنيات واألجهزه
المتطورة و متوافر بها جميع متطلبات األمن و السالمة.



دليل الطالب (يحتوى على قواعد القبول و التحويل و
األنشطة ...الخ).
نظام متكامل لألرشاد األكاديمى و دليل األرشاد األكاديمى.
مصادر تعلم الكترونى.
نظام الكترونى محدث للتعريف ببرامج و أنشطة الكلية.
نظام الكترونى للتواصل بين األساتذه و الطالب (
.)Moodle
دعم األشتراك فى األنشطه الرياضية و الثقافية و الفنية و
التدريب على أعلى مستوى.
دعم الطالب صحيا ً و نفسيا ً من خالل عيادات متخصصه و
تأمين صحى شامل.
دعم الطالب المتوفقين ماديا ً (جزئيا ً أو كلياً).
دعم الطالب المتعثرين ماديا ً لفقد العائل.




تكريم الطالب المتفوقين فى المجاالت المختلفة.
فرص تدريب مميزه للطالب فى السنوات النهائية و فرص
تدريب بالخارج.
وجود مصنع تعليمى لتدريب الطالب و الخريجين.
الئحه جديده تواكب التطور فى التعليم الصيدلى.
تطوير برامج الكلية التعليمية و كفاءة أعضاء هيئة
التدريس من خالل تفاهمات دولية مع جامعة اوروبية
) (Cork, Irelandو استقدام أعضاء هيئة تدريس من
الجانب األوروبى.
قياس رضا الطالب عن اساليب التعليم و التعلم بالكلية و
االنشطة المقدمة و رضائهم عن قواعد ضمان العداله و
عدم التمييز .
















الدراسات العليا و البحث العلمى






توافر ميثاق عمل ملتزم به أعضاء هيئة التدريس و
الهيئه المعاونة و الطالب و اإلداريين.
توفير متطلبات األمن و السالمة داخل الكلية مع
وجود خطه إلخالء المبنى حال حدوث الخطر وتوافر
اّليات إلدارة األزمات و الكوارث.
توافر دليل ألمكانات الكلية البشرية و المادية.

أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة:
 قوافل طبية لألماكن األكثر إحتياجاً.
 حمالت توعية.
 حمالت تبرع بالدم.
 نشرات توعية صحية للمجتمع الداخلى و الخارجى.
 استشارات علمية لشركات الدواء.
 ملتقى توظيف سنوى.
 أنشطه ثقافية و فنية و أجتماعية و رياضية.
 حفل تخرج سنوى.
 زيارات لشركات الدواء و المستشفيات.
 رفع كفاءة الخريجين عن طريق ورش عمل و ندوات
التعليم المستمر.
 فرص تدريب الطالب و الخريجين بمصنع األدوية.
 مؤتمر علمى عالمى كل سنتين بحضور علماء من
الداخل و الخارج و بمشاركة الطالب و صغار
الباحثين.
 رعاية صحية و تأمين شامل على الطالب والعاملين
و أعضاء هيئة التدريس.

















دليل الطالب للدراسات العليا .
دليل النشر العلمى .
مجله عالمية لنشر االبحاث العلمية.
هيئه تدريس و هيئه معاونه ذواتا كفاءة عالية.
معامل أبحاث مجهزه بأعلى التقنيات فى جميع
التخصصات.
ابتعاث الباحثين لجهات أجنبية لزيادة الخبرة و
الكفاءه.
منح دراسية كامله للهيئة المعاونه على نفقة
الجامعة.
حضور مؤتمرات تنشر البحوث العلمية على
نفقة الجامعة.
رصد مكافاّت للنشر العلمى الدولى.
معرض سنوى إلنجازات البحوث العلمية.
جوائز للمبتكرين و المخترعين من أعضاء
هيئة التدريس و الهيئه المعاونه.
تطبيق أخالقيات البحث العلمى.
حضور ندوات و ورش عمل داخل و خارج
الكلية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
على نفقة الجامعة.
خطة بحثية فى ضوء إمكانيات الكلية البشرية و
المادية المتاحه و مرتبطه بمشاكل المجتمع
المحيط و المشاكل القومية فيما يخص قطاع
الصيدلة.

