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 0291/0202التقرير السنوى لعام 

  جامعة هليوبوليس  -ة كليه الصيدل -لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

العديد من بعقد   0202/  0291خالل العام الجامعى   لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةقامت 

االجتماعات بحضور بعض االطراف المجتمعية ذات الصلة وذلك من اجل مناقشة العديد من 

هذه االنشطة الموضوعات المتعلقة بانشطة اللجنة واتخاذ االجراءات الالزمة من اجل تنفيذ 

 .باالشتراك مع االطراف المجتمعية المعنية

والذى جاء  0291/  6التعديل االول بتاريخ  تم عملوقد تم تعديل الخطة السنوية للجنة مرتين حيث 

وبناء  واالستفادة منها  نتائجهتم تحليل  يوالذخصيصا لذلك عداده إتم  ياالستقصاء الذبناء على 

قد تضمن التعديل . وخدمة المجتمعلمجلس الوزراء الخاص بمية على التطور فى الخطة القو

التعديل  تم عملوقد المشاركة فى المبادرات القومية و المشاركة فى مشروعات التنمية القومية. 

و  .ظروف التى تمر بها البالد نتيجة جائحة كرونابناء على ال والذى جاء 0202/  0الثانى بتاريخ 

وعمل حمالت للكشف عقد ندوات والقاء محاضرات وقد تضمن التعديل القيام بتنظيم ورش عمل 

توزيع منشورات واالستعانة بوسائل التواصل االجتماعى للتوعية عن فيروس كرونا وكذلك 

   .باالعراض وسبل الوقاية من فيروس كرونا

 

 0202/  0291أنشطة اللجنة خالل العام الجامعى 

 

 .0291/  92/  8المقامة داخل الجامعة بتاريخ   التبرع بالدملة حمة فى المشارك -9

شارك اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف االقسام وكذلك العديد من افراد الجهاز  

اثمرت  والتى 9102/  01/  8المقامة داخل الجامعة بتاريخ   التبرع بالدملة حمفى االدارى والطالب 

 عن جمع العديد من أكيس الدم من مختلف الفصائل.  

 

/ 92 /1المقام فى الجامعة ابتداء من يوم االربعاء الموافق  الرياضى المشاركة فى المهرجان -0

0291.  

المقام فى الجامعة ابتداء  الرياضى قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة باالشتراك فى المهرجان

من خالل توزيع نشرات للمساهمة فى نشر بعض  9102أكتوبر  2الموافق االربعاء  من يوم
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المعلومات الطبية الالزمة للمشتركين فى البطولة وكذلك نشر التوعية بأهمية المشاركة فى خدمة 

الرياضي  المجال في وخاصة الطالب مهارات تنمية المهرجان الي و يهدف. المجتمعية وتنمية البيئة

 ان التنظيم باالضافة ونفسيا،ً جسديا وتأهيليه الطالب شخصية تكوين في ايجابي بشكل يساهم والذي

 وتحقيق التواصل الشريفة المنافسة قيم غرس علي تساعد المهرجانات هذه بمثل والمشاركة

 من ، وخاصة جامعات حكومية 6 الرياضى وقد شارك فى المهرجان .الجامعة طالب بين واالندماج

 األهرام وجامعة بجامعة القاهرة الزراعة وكلية الروسية المصرية والجامعة بدر جامعة ضمنها

 الطائرة وتنس والكرة القدم كرة ومسابقات أنشطة وقد شمل المهرجان .الكندية والجامعة الكندية

 تقدير للفائزين وشهادات ودروع عينية جوائز تقديم تم وقد ، فنى ونشاط والشطرنج الطاولة

 .والمشاركين

 .0291أكتوبر لعام  08و  02قافلة طبية بتاريخ تنظيم   -3

تناولت القافلة التوعية عن أخطار األمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى و السمنة وكذلك إجراء 

 الزائد الوزن لتمييز قياس الضغط ونسبة السكر فى الدم وقياس الوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم 

المثالى ولتحديد درجة السمنة والنحافة. استمرت القافلة لمدة يومان من الساعة العاشرة  الوزن عن

صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا وذلك أمام مجمع المدارس ورئاسة حى ثانى مدينة النهضة. وشارك 

ضاء فى القافلة عدد من طالب كلية الصيدلة ويرافقهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أع

مستفيدا من ساكنى المنطقة  061لجنة خدمة المجتمع بالكلية. حيث تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 

والمترددين عليها والذين قاموا بتقييم هذه الخدمات ومقدم الخدمة من خالل إستبيان لقياس مدى 

طريقة مناسبة , على أن االعالن عن الندوة تم بمن المشاركين   18.0  وافقحيث رضاهم عن القافلة 

(, 36.5على أن القافلة أقيمت فى مكان مناسب, واستفاد بشدة من الخدمة المقدمة ) 18.0  ووافق

(, ووافق على أن 36.93ووافق بشدة على أن اإلمكانيات المتوفرة مناسبة لموضوع القافلة )

ام مع المستفيدين (, ووافق على أن مقدم الخدمة تعامل بإحتر35.1إجراءات التسجيل منظمة وسهلة )

(, ووافق بشدة 15.0(, ووافق بشدة على أن مقدم الخدمة حافظ على خصوصية المستفيدين )18.0)

(, ووافق على أن مقدم الخدمة استمع إلى 10.93على أن مقدم الخمة قام بالتعريف عن نفسه )

من المعلومات (, ووافق بشدة على أن مقدم الخدمة متمكن 31.1مالحظات وتساؤالت المستفيدين )

 (.65.8المقدمة )
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 .0291/ 90/ 0عقد بروتوكول تعاون مع مؤسس مبادرة لحد عندك  بتاريخ    -4

تم توقيع بروتوكول للتعاون بين كلية الصيدلة ممثلة في أ.د. جودة هالل عميد كلية الصيدلة ومبادرة 

 . )لحد عندك( ممثلة في د. مروة صبحي مؤسس المبادرة

/ 90/ 0بتاريخ    القيمة المضافة لألغذية العضوية في التغذية البشريةندوة بعنوان تنظيم  -5

0291. 

قامت بإلقاء الندوة أ.د. جيهان فؤاد استشاري التغذية العالجية بالمعهد القومي للتغذية وبحضور د. 

مروة صبحي مؤسس مبادرة لحد عندك و أ.د. جودة هالل عميد كلية الصيدلة والدكتور أحمد عبد 

مقرر اللجنة وعدد من طالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الصيدلة. الحليم 

وقد قامت أ.د. جيهان فؤاد اثناء المحاضرة بتوضيح العادات الغذائية الخاطئة التي تعود عليها 

ً مباشراً في اإلصابة باألمراض وكذلك التعريف بأنواع األ غذية المجتمع المصري والتي تمثل سببا

التوصية بالتقليل الجاد من باالضافة الى ( وأهميتها في التغذية البشرية.Organic Foodsالعضوية )

العودة إلى االعتماد على و  استخدام الملح والسكر والدقيق واالعتماد على تناول المياه بشكل دائم

ثم . وتناول األطعمةالخضروات الورقية مؤكدة على أهمية اتباع أسس النظافة بشكل عام قبل طهي 

 تم تلقي استفسارات بعض الحاضرين عن موضوع الندوة

  0291/  90/  92المقامة داخل الجامعة بتاريخ   التبرع بالدملة حمالمشاركة فى  -6

شارك اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف االقسام وكذلك العديد من افراد الجهاز  

والتى   9102/  09/  01المقامة داخل الجامعة بتاريخ   التبرع بالدملة حمدارى والطالب فى اال

 .31531كيس دم من مختلف الفصائل لصالح مستشفى السرطان  52اثمرت عن جمع 

االشتراك فى االحتفالية الكبرى لتكريم الجمعيات الفاعلة و الداعمة لقطاع ذوى االحتياجات  -2

 .0291ديسمبر  05م االربعاء الموافق الخاصة و التى نظمتها جامعة هليوبوليس يو

قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة باالشتراك فى االحتفالية الكبرى لتكريم الجمعيات الفاعلة و 

 93الداعمة لقطاع ذوى االحتياجات الخاصة و التى  نظمتها جامعة هليوبوليس يوم االربعاء الموافق 

ة المشاركة فى خدمة المجتمعية وتنمية البيئة بين من خالل نشر التوعية بأهمي 9102ديسمبر

االطراف المجتمعية المختلفة ذات الصلة. وقد حضر االحتفال العديد من الشخصيات والجمعيات 

م ، يكسمثل الجهات الداعمة  ياضية منالبطوالت الر اصحابو مجلس النواب من  اعضاءوكذلك 

 من اجل داخل الجامعة ىتفاعل مجتمعتفال ق االحخل. وقد السندسومعاق  قالغد المشرق ، ح
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حيث انهم المجتمع،  ىفرين صبحوا أعضاء مؤثية حتى قوق متحدي اإلعاقالهتمام والوفاء بحا

 يةوالفن بيةاألدمية والعل قافيةالمجاالت الثالعديد من  ىرات خاصة ، وظهر منهم نوابغ فقدصحاب أ

الميداليات الذهبية والفضية على  من يدالعدحصدوا من المجاالت كما انهم ها يروغ لرياضيةوا

متحدي  تاهيلافة قثوقد اكد المشاركون فى االحتفال على اهمية غرث  المستوى المحلى والدولى.

ان الجامعة ال  حيث تهمقتجاوِز إعا زهم علىيمجتمعاتهم، وتحف ىة، والعمل على دمجهم فقاإلعا

 الحضور في . وقد بدأ الحفل باستقبالالخاصةاجات حتيالدعم الكامل لذوى اال قديمت ىتدخر جهدا ف

 توضيحى بعض ابيات من الشعر وعرض فيديو والقاء الكريم القران وتالوة رشد الكلمة ابن قاعة

 السيد و االمناء مجلس رئيس الخاصة. وقد القى كال من السيد االحتياجات المقدمة لذوى عن الخدمات

 والسيد عضو المشاركة الجمعيات ادارة مجلس رؤساء السادةالجامعة و  رئيس الدكتور االستاذ

 يةعروض فناالحتفال  تضمنوقد  الشعب كلمة للتعريف باالنشطة المختلفة كال فيما يخصة. مجلس

لطالب  يةومسرح يةرات فنقف كجات الخاصة ، وكذلاالداعمة لذوى اإلحت من الجهات يةوفلكلور

 ين.على المشاركيع للهدايا وز، وت يةضياات وألعاب رقومساب الجامعة

بحضور بعض االطراف المجتمعية عن كيفية التعامل مع ذوى االحتياجات  القاء محاضرة -8

 .0291ديسمبر 05بتاريخ  الخاصة 

كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة  عن نظمت لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئه محاضرة 

 93/09/9102الموافق  االربعاءذلك يوم و  ذات الصلةمجتمعية الطراف االبحضور العديد من 

ممثلين لجهات مجتمعية  ذات الصلة من االطراف المجتمعيةفرد  01بحضور عدد وبقاعة ابن رشد 

والمحاضر بعد انتهاء المحاضرة والتى الحضور عن المحاضرة اء رأ استطالع وقد تم  مختلف.

 اظهر تحليلها مردود ايجابى فى أغلب النتائج.

خالل  عقد ندوة للتوعية بخدمات وأنشطة اللجنة بحضور االطراف المجتمعية ذات الصلة -1

 .0291ديسمبر 05بتاريخ  االحتفالية الكبرى بذوى االحتياجات الخاصة 

بخدمات اللجنه بحضور بالتعريف ندوة التوعية الخاصة  ةنظمت لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئ

وذلك يوم االربعاء الموافق  الكبري لذوي االحتياجات الخاصه ةاالحتفالياالطراف المجتمعيه اثناء 

ممثلين  ذات الصلة من االطراف المجتمعيةفرد  05بحضور عدد وبقاعة ابن رشد  93/09/9102

والمحاضر بعد انتهاء الحضور عن المحاضرة اء رأ استطالع وقد تم  لجهات مجتمعية مختلف.

 مردود ايجابى فى أغلب النتائج. المحاضرة والتى اظهر تحليلها
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بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة عن كيفية الوقاية من فيروس كرونا محاضرة  تنظيم  -92

 .0202/ 9/ 06بتاريخ المعاونة 

نظمت لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئه محاضرة التوعية بفيروس كرونا العضاء هيئة التدريس و 

في تمام  96/0/9102قامت بالقاءها د. علياء الشامي و ذلك يوم االحد الموافق الهيئة المعاونه حيث 

من فرد  03الدور الثالث  و ذلك بحضور عدد  –الساعه التاسعة صباحا بوحدة ضمان الجودة 

والمحاضر الحضور عن المحاضرة اء رأ استطالع وقد تم  .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 رة والتى اظهر تحليلها مردود ايجابى فى أغلب النتائجبعد انتهاء المحاض

الثالثاء  العام ابتداء من يوم نصف أجازة االشتراك فى البطولة الرياضية المقامة خالل  -99

 .0202 يناير 08الموافق 

 نصف أجازة قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة باالشتراك فى البطولة الرياضية المقامة خالل

من خالل توزيع نشرات للمساهمة  9191 يناير 98الثالثاء الموافق  والتى اقيمت ابتداء من يومالعام 

 .فى بنشر بعض المعلومات الطبية الالزمة للمشتركين فى البطولة من منسوبى الجامعة

 لمناقشة دورهم في المشاركة المجتمعية أعضاء جمعية سيكم للتنمية المستدامةعقد لقاء مع  -90

 .0202/  0/  96الحد الموافق وذلك يوم ا

عقدت لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئه لقاء مع اعضاء جمعية سيكم للتنمية المستدامة و ذلك يوم 

مناقشة وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة وقد تم  06/9/9191االحد الموافق 

ببعض االنشطة وقد اثمر اللقاء  وتوفير الوسائل الالزمة للقيام المشاركة المجتمعية الجمعية فىدور

و  القاء محاضرة داخل جمعية سيكم للتنمية المستدامة للتوعية بفيروس كرونااالتفاق على القيام بعن 

 .القيام بحملة للتوعية والكشف عن فيروس كرونا فى قرية جلفينا بمحافظة الشرقية

م للتنمية المستدامة للتوعية بفيروس كرونا وذلك يوم االحد داخل جمعية سيك لقاء محاضرةا  -93

 .0202/  0/  96الموافق 

جمعية سيكم للتنمية بنظمت لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئه محاضرة التوعية بفيروس كرونا  

 .الجمعية  أعضاءمن فرد  03و ذلك بحضور عدد  06/9/9191المستدامة و ذلك يوم االحد الموافق 

والمحاضر بعد انتهاء المحاضرة والتى اظهر تحليلها الحضور عن المحاضرة اء رأ استطالع وقد تم 

 .مردود ايجابى فى أغلب النتائج
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القيام بحملة للتوعية والكشف عن فيروس كرونا فى قرية جلفينا بمحافظة الشرقية وذلك يوم   -94

 . 0202/  0/  92االثنين الموافق 

حملة للكشف جمعية سيكم للتنمية المستدامة نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع 

اعضاء اللجنة بمعرفة  حيث تم الكشفكرونا بقرية جلفينا بمحافظة الشرقية والتوعية عن فيروس 

قتصر االذين تم تدريبهم على استخدام جهاز قياس درجة الحرارة عن بٌعد والذى وبعض الطالب 

وقد استفاد من هذه الحملة العديد من االشخاص الذين تصادف مرورهم بمكان الحملة  عليه الكشف

 المشاركين رضاهم عن الحملة.  اء رأ استطالع  أظهروالذين أبدوا تعاونهم مع الحملة كما 

 

 0المشاركة فى حملة الكشف والتوعية عن فيروس كرونا لمنتسبى الجامعة خالل الفترة من   -95

 0202/  3/  5وحتى  0202/  3/ 

حملة للكشف والتوعية عن عمل فى  إدارة الجامعةاشتركت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع 

وذلك للتأكد  9191/  5/  3وحتى  9191/  5/  9فيروس كرونا لمنتسبى الجامعة خالل الفترة من 

لظهور أى حاالت لمرض الكرونا فى  –ال قدر الله  –من سالمة اإلجراءات التى يمكن أن تتم تحسباً 

بمعرفة  ة حيث تم الكشفواالحتياج الى عمل الكشف بشكل يضمن سالمة مجتمع الجامعالجامعة 

قياس درجة  الذين تم تدريبهم على استخدام جهازواعضاء اللجنة وبعض الطالب مسئولى األمن 

 .عليه الكشفالحرارة عن بٌعد والذى سيقتصر 

بالتوقف   وذلكتهم مساعدالمشتركين فى الحملة و مع تعاونوقد تم التنبيه على منتسبى الجامعة بال

االنتهاء من قياس درجة الحرارة. وقد تم التنبيه على لحين  الدخولللحظات عند المرور من بوابة 

 -:والمتمثلة فى همإلجراءات الهامة لضمان سالمتذ بعض منتسبى الجامعة ايضا باتخا

سل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم خاصة بعد تالمسهما باالسطح المستخدمة الكثر من غ -0

 .شخص

 .وضعها فى العديد من االماكن داخل الجامعة ها وإستخدام المطهرات التى تم تجهيز -9

 .ليدينتجنب لمس العين او الفم أو الوجه قبل غسل ا  -5

 .تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات  -1

 . تجنب االشخاص المصابون بالسعال والتهاب الحلق وااللتهاب الرئوى  -3

ارتداء الكمامة عند التعامل مع االخرين اذا اصبت بأعراض البرد المختلفة ) تتوافر الكمامات   -6

 .)مجاناً بالعيادة
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فى هذه الفترة يقلل   معتاد عند مقابلة بعضنا البعضتجنب المصافحة بااليدى أو التقبيل اليومى ال  -1

 .من فرص االصابة واالنتشار خاصة فى فترة حضانة الفيروس وعدم ظهور أعراض إصابة

الواردة فى المنشور الخاص  التوجه الى العيادة الطبية بالجامعة عند اكتشاف اى من االعراض  -8

 .الل الطبيب المختصمن خ  لعمل الكشف الالزم بالتوعية بفيروس كرونا 

زيادة فى حرص الجامعة على سالمة المجتمع الجامعى تم تجهيز غرفة خاصة للوقاية والكشف  -2

والغرفة مجهزة بما يلزم من  -ظهور أى أعراض إشتباه تشير للمرض  –ال قدرالله  –فى حالة 

 .معدات بهذا الشأن

 

ابتداء من مايو  حملة التبرعات لمساندة مستشفيات العزل االكثر احتياجا المشاركة فى   -96

0202 

قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة باالشتراك فى حملة التبرعات التى نظمتها الجامعة لمساندة 

مستشفيات العزل االكثر احتياجا من خالل توفير االدوية والمستلزمات الالزمة لها وذلك منذ االول 

استجابة ألوضاع البالد في مواجهة فيروس كورونا،   9191/  9102من شهر مايو للعام الجامعى 

وقد تم ارسال االدوية والمستلزمات الطبية الى مستشفى المطرية التعليمي والتى بلغت قيمتها خمسة 

صال هذه جنيه( وقد اشترك اعضاء اللجنة االتى اسمائهم فى اي 3111االلف واربعون جنيها الغير )

 . التبرعات

 مراكز بجامعة هليوبوليس لخدمة المجتمع 4 المشاركة فى انشاء  -92

 1 بناء على مخاطبة السيد االستاذ الدكتور / محمد يسرى هاشم رئيس جامعة هليوبوليس بشأن انشاء

االثنين يوم  لمستدامة  هليوبوليس للتنمية فقد اعلنت جامعة مراكز بجامعة هليوبوليس لخدمة المجتمع

 مراكز أربعة على إنشاء واألهلية الخاصة الجامعات مجلس على موافقة  9191/ 6/  92الموافق 

 الخاصة الجامعات والبيئة وذلك بناء على االجتماع الذى عقده مجلس المجتمع لخدمة بالجامعة

 الدكتور روبحضو العلمي، والبحث العالي وزيرالتعليم عبدالغفار خالد الدكتور برئاسة واألهلية

 .الجامعات للمجلس، ورؤساء العام األمين عبدالسالم صديق
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 قرية بمحافظة الشرقية  93االشتراك فى مشروع تنمية  -98

مشروع  فى باالشتراك  9191/  9102خالل العام الجامعى  لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةقامت 

بحافظة لمستمر للقري الصغيره ا و الذى يهدف الي التطوير ة الذى تتبناه جامعة هليوبوليسقري 05ال

وقد شاركت اللجنة من خالل اعداد دراسة . يشكلون جزءا كبيرا من مجتمعناسكانها الشرقية حيث ان 

 ميدانية الحتياجات القرى االكثر احتياجا اعتمادا على االستبيانات والزيارات الميدانية.

 لدراسة الميدانية:ا -أ

البيانات من خالل اعداد االستبيانات و الدراسات االستقصائية بمشاركة الطالب و اعضاء تم جمع 

 قرية. 05ال وتحديد مجاالت التطوير المطلوبة في   هيئه التدريس لقياس

 االستبيان: -ب

بالتعاون مع مركز سيكم الطبى بعمل "استبيان للصحة   وقد قامت لجنة خدمة المجتمع بكلية الصيدلة

يهدف الى  تحسين الصحة البدنية والعقلية عن طريق الحفاظ على العادات الصحية السليمة، العامة" 

وكان من المخطط ان يذهب الطالب الى القرى  لملئ االستبيان ولكن نظرا لظروف جائحة كورونا 

فقد تم ارسال االستبيان الى جميع العاملين بمصانع ومزرعة سيكم كمرحلة تجريبية على ان يتم 

 قرية فور االنتهاء من الجائحة. 05يمه على أهالى التعم

 كما تم اعداد بطاقة صحية بالتعاون مع المركز الطبى لتوجيه االرشادات الصحية لسكان القرى.

 الزيارات: -ت

وقد قام اعضاء هيئة التدريس والطالب بزيارات ميدانية للقرى تم من خاللها حصر المشكالت 

حى والتخلص من النفايات ومشكلة مياه الشرب والحاجة الى الصحية لالهالى مثل الصرف الص

حضانات لالطفال المبتسرين فى المركز الصحى تمهيدا للمساهمة فى ايجاد الحلول لتلك المشكالت. 

كما ساهم الطالب الدارسين لمادتى االسعافات  ومرفق تقرير عن احدى الزيارات لعزبة على كامل.

فى جمع البيانات من خالل  9191-9102صل االول للعام الجامعى االولية والصحة العامة فى الف

االستبيانات و الدراسات االستقصائية وتم تخصيص جزء من درجات هذه المواد )عشر درجات 

 خاصة بالحضور والمشاركة( لتقييم أداء الطالب فى تلك الزيارات.
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 رونا وللتغلب على جائحة ك لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئهخطة 

 

 عقد ندوة للتوعية بفيروس كرونا العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  -0

 القيام بحملة للتوعية والكشف عن فيروس كرونا داخل الجامعة. -9

 و االعالن عن االرشادات العامة للوقاية من فيروس كرونا. -5

 داخل احدى جمعيات جمعية سيكم للتنمية المستدامة للتوعية بفيروس كرونا. لقاء محاضرةا -1

 القيام بحملة للتوعية والكشف عن فيروس كرونا فى قرية جلفينا بمحافظة الشرقية. -3

للتوعية  والبرامج الحديثة مثل برنامج زووم االستعانة بوسائل التواصل االجتماعى -6

 .واالسعافات االولية الالزمة فى حالة االصابة من فيروس كرونا باالعراض وسبل الوقاية
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