
عدد المشاركينالفئه المستفيده من النشاطجهه او مكان النشاطالمشاركون في النشاطتاريخ النشاطنوع النشاطاسم النشاط
نسبه نجاح 

النشاط
رقم المرفقمرفقات

االتحاد المصري لطالب الصيدله جامعة هليوبوليس7/7/2015حملة توعيةحملة  التوعية بفيروس الكبد الوبائي سي عام 2015
جامعة هليوبوليس  و قريه ميت حمل 

و مدينه السالم و مدرسه القديس 
يوسف بالعبور و قريه كفر حمزه

طالب 10سكان المناطق المذكورة
بيان بأسماء الطالب المشاركين و موافقة إدارة الكلية على 
النشاط وموافقة إدارة الجامعة على النشاط وتوفير وسيلة 

إنتقال الطالب من وإلى الجامعة
أ-12/3/4

-12/03/5االعالن عن الحملة بالطرق المختلفة - صور النشاط75طالبطالب جامعة هليوبوليسجامعة هليوبوليسطالب الفرقة الرابعة كلية الصيدلة4/26/2016حملة  توعيةحملة  توعية الطالب ضد االدمان

طالب كليه الصيدله جامعة هليوبوليس7/8/2016حملة  توعيةحملة  التوعية باألمراض المزمنة و المعدية عام 2016
حديقة األزهر . نادى الشمس . مركز 

شباب التجمع األول
طالب 170المترددين على الجهات المذكورة

مطويات تم توزيعها على متلقى الخدمة و خطابات إلى الجهات 
المذكورة

ب-12/3/4

طالب المدارسجامعة هليوبوليسهايدي وحيد, ايه ياسين,رغد نوار,محمد سمير3/1/2017اتفاقيه تعاونعقد اتفاق تعاون تحت عنوان "جامعة الطفل"
 طالب من طلبه 100

المدارس

بيان بأسماء ااألعضاء المشاركين , تقرير اللجنه  , شهادات 
تقدير لألعضاء المشاركين , التغطية اإلعالمية ألنشطة جامعة 

الطفل.
أ-12/3/1

الفرقه الثالثه لطلبه صيدله7/9/2017حملة  توعيةحملة  توعية عن مرض السكر
حديقه االزهر ,نادي الشمس,نادي 

الرحاب
150طالبعامه الشعب

مطويات الحملة-صور النشاط- نسخة من موافقة إدارة الجامعة 
لتوفير اإلحتياجات و المخاطبات الالزمة إلقامة النشاط

أ-12/3/6

ج-12/3/1شهادات تقدير7اعضاء اللجنةجامعة هليوبوليسلجنه خدمة المجتمع و تنميه البيئة و طالب الكلية7/9/2017شهادات تقديرشهادات تقدير  من وزاره الصحة للمشاركة  في حملة  التبرع الدم عام 2017

7/10/2017حملة  توعيةحملة  توعية للوقايه من األمراض االكثر انتشارا
اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه ومجموعة 

من  طالب كليه الصيدله

إدارة بلبيس التعليمية محافظة الشرقية 
: مدرسه علي كامل متولي 

(ابتدائي,اعدادي). مدرسة اللواء 
عبدالمنعم نبيه (إبتدائى)

طالب المدارس المذكورة
 11طالبا   و 5 من أعضاء 

هيئة التدريس بالكلية
موافقة إدارة بلبيس التعليمية على إقامة النشاط . تقرير عن 

الحملة
د-12/3/4

1/1/2018حملة  تبرعالتبرع بجموعه من األدويه لصالح المحتاجين
طالب و خريجين كليه الصيدله جامعة هليوبوليس و 

صناع الحياه لتنميه المجتمع بالعاشر من رمضان
شركة وادي دجلة - زهراء المعادي - 

القاهره
10طالبلصالح المحتاجين

اسماء الطالب المشاركين فى النشاط- صورة من موقع 
التواصل االجتماعى الفيس بوك الخاص بصناع الحياة لتؤكد 

على إستمرار التعاون مع جامعة هليوبوليس
ب-12/3/8

أ-12/3/3مرفق البحث2المجتمع المدنيجامعة هليوبوليساحمد طه ايوب  - اوليفيا عدلي1/8/2018ابحاث علميةابحاث علمية في مجال السمنه و السرطان

جامعة هليوبوليسأحمد منسي - مهند زكي18/1/2018 اتفاق تعاونعقد اتفاق تعاون تحت عنوان "جامعة الطفل"
األطفال المرشحون من قبل وزارة التعليم 

العالي
أ-12/3/1شهادات التقدير2

10طالباأليتام المشاركين فى اإلحتفالبرج القاهرةشركه وادي دجله لالستثمار و جامعة هليوبوليس4/5/2018يوم اليتيمتنظيم و رعايه يوم اليتيم
اسماء الطالب المشاركين فى النشاط- عقد االتفاق مع شركة 

وادى دجلة حسث أنها تمتلك حق إدارة برج القاهرة
أ-12/3/7

لقاء تكريمتكريم المشاركين في جامعة الطفل
19/5 /2018 - 

29/7/2018 
ج -12/3/1شهادات التكريم3المشاركون في جامعة الطفلجامعة هليوبليسد/ مي منتصر

مؤسسه سيكم برئاسه حلمي ابو العيش10/1/2018مبادرةمبادره منطقه خاليه من األكياس البالستيك
مجموعه سيكم و جامعة هليوبوليس 

للتنميه المستدامه
-12/3/10التقرير االعالمي اليومي1المجتمع المدني

26/11/2018حملة  تبرع بالدمحملة  تبرع بالدم
لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطالب الكلية 

بالتعاون مع خدمات نقل الدم القوميه التابع لوزاره 
الصحة و االسكان

جامعة هليوبوليس
خدمات نقل الدم القوميه التابع لوزاره 

الصحة و االسكان
ط-12/3/4إيميالت ألعضاء هيئة التدريس وطالب  الجامعة70طالب

مستشفي األطفال الجامعي أبو الريشجامعة هليوبوليسلجنه خدمة المجتمع و تنميه البيئة و طالب الكلية28/11/2018حملة  تبرعالتبرع ببعض المستلزمات لمستشفي أبو الريش بالمنيره
 4طالب  و 2 من أعضاء 

هيئة التدريس بالكلية
ج-12/3/8خطاب شكر

30/10/2018حملة  تبرع بالدمحملة  تبرع بالدم
لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطالب الكلية 

بالتعاون مع خدمات نقل الدم القوميه التابع لوزاره 
الصحة و االسكان

جامعة هليوبوليس
خدمات نقل الدم القوميه التابع لوزاره 

الصحة و االسكان
ك-12/3/4إيميالت ألعضاء هيئة التدريس وطالب  الجامعة100طالب

ب-12/3/3مرفق البحث1المجتمع المدنيجامعة هليوبوليساحمد عبد الحليم1/7/2019ابحاث علميةبحث تطبيق HPLC في مجاالت البيئة

2/12/2019ندوةندوه عن القيمه المضافه لألغذيه العضويه في التغذيه البشريه
أ.د / جيهان فؤاد   (استشاري التغذيه العالجيه 

بالمعهد القومي  للتغذيه )
جامعة هليوبليس

طالب من جامعة هليوبليس و أعضاء 
هيئة التدريس

من االطراف المجتمعيه 60
محاضره و صوره من الحدث وتقرير عن الندوه , أسماء 

المشاركين , استبيان استطالع رأي
م-12/3/2

3/4/2019حملة توعيةحملة توعية للوقاية من األمراض االكثر انتشارا 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وطالب كلية 

صيدلة
مدرسة علي كامل متولي ومدرسة 

اللواء عبد المنعم نبيه
د-12/3/4تقرير عن الحملة, وخطاب لوكيل وزارة التربية والتعليم14طالب المدرستين

ث-12/3/3مرفقات الندوة13-16اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةجامعة هليوبوليسلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة10/6/2019 توعية  ندوة التوعية  الثانية بأنشطة الكلية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

جمعية سيكم للتنمية المستدامةد. علياء الشامي6/18/2019محاضرةمحاضرة بعنوان "الصحة العامة"
العاملون بجمعية سيكم وسكان المناطق 

المحيطة
16

استبيان استطالع الرأي عن المحاضرة,تحليل استبيان استطالع 
الرأي

و-12/3/2

31/7/2019-14برنامج تدريبيالبرنامج التدريبي بمسانده مبادره "عيشه نظيفه "
لجنه خدمة المجتمع و تنميه البيئة و طالب الكلية- 

إدارة السالم التعليمية
-12/3/12تقرير االسبوع االول و الثاني من برنامج خدمة المجتمع7تنميه مدينه النهضهجامعة هليوبوليس

8/10/2019حملة  تبرع بالدمحملة  تيرع الدم
لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطالب الكلية 

بالتعاون مع خدمات نقل الدم القوميه التابع لوزاره 
الصحة و االسكان

جامعة هليوبوليس
خدمات نقل الدم القوميه التابع لوزاره 

الصحة و االسكان
120طالب

مطويات تم توزيعها.  إيميالت ألعضاء هيئة التدريس وطالب 
الجامعة  و طور للنشاط

ل-12/3/4

9/10/2019مهرجان رياضي المهرجان الرياضى المقام فى الجامعة

علياء علي , محمود عنتر , مصطفي عارف , أحمد 
توفيق , سهيله سعد , يارا طارق , أحمد محمد , منه 
طارق , نرمين عبد الحميد , محمد حسين , مونيكا 

ايهاب

و-12/3/4تقرير  االعالمي اليومي14المشاركين في المهرجان  الرياضيجامعة هليوبوليس

جامعة هليوبوليسلجنه خدمة المجتمع و تنمية البيئة9/10/2019حملة  توعيةحملة  توعية اثناء المهرجان الرياضى الثانى بالجامعة

مشاركة 6 جامعات حكومية وخاصة وهم 
جامعة بدر - المصرية الروسية- األهرام 
الكندية - القاهرة (كلية زراعة)- الجامعة 

الكندية

 25طالبا من كل جامعة
مشاركة

ز-12/3/4تقرير االعالمي اليومي

جامعة هليوبوليسلجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة9/29/2019محاضرةمحاضره بعنوان " األستخدام الخاطئ لألدوية
طالب الجامعة وأعضاء الجهاز االإدارى 

بالجامعة
فرد 16

استبيان استطالع الرأي عن المحاضره,تحليل استبيان استطالع 
الرأي, بيان بأسماء المشاركين

و-12/3/2

لجنه خدمة المجتمع و تنمية البيئة10/6/2019بروتوكول تعاونبروتوكول تعاون مع جمعية سيكم للتنمية المستدامة
القرى واألماكن األكثر إحتياجا 

للخدمات المقدمة
القرى واألماكن األكثر إحتياجا للخدمات 

المقدمة

 من سكان القرى 5000
 واألماكن األكثر إحتياجا

للخدمات المقدمة
ب-12/3/2نسخة من بروتكول التعاون

خ-12/3/2كشف حضور الندوة واالستبيانات وتقرير عن الندوة18األطراف المجتمعيةجامعة هليوبوليسلجنه خدمة المجتمع و تنمية البيئة10/10/2019ندوة التوعيةندوة التوعية بالخدمات التي تقدمها اللجنة أثناء الملتقى التوظيفي لعام 2018/2019

محاضر اجتماعمحاضر اجتماع اللجنة الخاصة بمشروع تنمية 13 قرية بمحافظة الشرقية  
30/ 9 / 2019 -     13 

/10/2019  

mr . Helmy , dr. ahmed abd el halem , 
dr. aliaa ali , dr. esraa farag , heba 

mosalam 
21سكان المناطق المذكورةجامعة هليوبليس

ايميل , التقرير السنوي عن دور كليه صيدله في مشروع 13 
قريه

أ-12/3/18

27/10/2019قافله طبيهقافله طبيه مجانيه لقياس الضغط و السكر
طالب كليه الصيدله جامعة هليوبوليس  و يرافقهم 

اعضاء هيئة التدريس
امام مجمع المدارس بجوار الحي 

الثاني بمدينه النهضة
عامه الشعب

 14طالب  و 8 من أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية

مطويات الحملة  - صور النشاط - نسخة من موافقة مديرية 
الشئون الصحية بالقاهرة على إقامة النشاط

أ-12/3/13

 ندوة التوعية الخاصة بحضور أطراف مجتمعية أثناء االحتفالية الكبرى بذوي 
االحتياجات الخاصة لعام 2019/2020

12/25/2019ندوة التوعية
طالب كليه الصيدله جامعة هليوبوليس  و يرافقهم 

اعضاء هيئة التدريس
10األطراف المجتمعيةجامعة هليوبوليس

كشف حضور الندوة واالستبيانات وتقرير عن الندوة والموافقة 
على تنظيم الندوة

ص-12/3/2

2018/2019 لقاء تكريمتكريم أعضاء لجنة خدمة المجتمع من هيئة التدريس والهيئة المعاونة
د. أحمد عبد الحليم.م.صطفى عارف , سهيله سعد , 

أحمد توفيق , شيماء جمال
-12/03/19شهادات التقدير5المكرمون المرفق اسمائهمجامعة هليوبليس

د/عالء عبد هللا زكي عبده2019-2018استشاراتاألستشارات المقدمه لبعض شركات االدوية
سامرتيز فارما جروب -العربي فارما 

جروب
سامريتز فارما جروب- العربى فارما 

جروب
-12/3/9شهاده إفادة2

10جهات مختلفة داخل وخارج الجامعةداخل وخارج الجامعةطالب كليه الصيدله جامعة هليوبوليس2019-2018بيان خدماتبيان بالخدمات التي يقدمها مكتب االتحاد المصري لطلبة صيدلة
الئحه مكتب االتحاد المصري لطالب كليه صيدله بجامعة 

هليوبوليس
12/3/11-



جامعة هليوبوليسلجنه خدمة المجتمع و تنمية البيئة23/6/2019حملة  توعيةحملة  توعية اثناء البطوله الرياضية
 أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز 

اإلدارى بالجامعة

 120فردا من أعضاء هيئة   
 التدريس وأعضاء الجهاز

اإلدارى بالجامعة
ز-12/3/4صور أنشطة البطولة. تقرير عن البطولة

مذكره تفاهم مع جامعة نبرسكا بالواليات المتحده االمريكيه في مجال التعليم و البحث 
العلمي

Fall 2019مذكره تفاهم
د/هشام بسمة (جامعة نبراسكا), صيدلى/رنا محمود 

الداش (جامعة هليوبوليس)
أ-12/3/2إيميالت ومذكرة تفاهمطالب 300طالب كلية الصيدلةجامعة هليوبوليس

طالب 60طالب جامعة هليوبوليسجامعة هليوبوليسلجنه خدمة المجتمع و تنمية البيئة12/12/2019بروتوكول تعاونبروتوكول تعاون مع مبادره لحد عندك
كشف حضور ندوه بعنوان قيمه األغذيه العضويه في 

التغذيه,تقرير اللجنه عن الندوه ,كشف الحضور ,استبيان 
استطالع الرأي عن المحاضره,تحليل استبيان استطالع الرأي

ك -12/3/2

17/12/2019حملة  تبرع بالدمحملة  تبرع بالدم لصالح مستشفي سرطان االطفال 57357
 لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطالب الكلية 

بالتعاون مع الهالل االحمر المصري
150طالبمستشفي 57357جامعة هليوبوليس

مطويات تم توزيعها.  إيميالت ألعضاء هيئة التدريس وطالب 
الجامعة  و طور للنشاط

م-12/3/4

12/25/2019محاضرةمحاضرة عن كيفية التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة 
مريم جمال , أحمد حسين , ياسمين سمير , أحمد 

فكري , ممدوح عبد الحميد , احمد عمرو , منه ايمن 
, يوسف اشرف

طالب 17الطالب  بجامعة هليوبليسجامعة هليوبليس
اسماء المشاركين , استبيان استطالع الرأي , تقرير عن 

الحضور
ع - 2/ 3 /12

 ندوة التوعية األولى بخدمات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة والمعاونة لعام 
2020/2019

20أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةجامعة هليوبوليسأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  كلية صيدلة1/1/2020 ندوة التوعية
اسماء المشاركين , استبيان استطالع الرأي , تقرير عن 

الحضور
ر-12/3/2

1/5/2020حملة تبرعحملة التبرعات لمساندة مستشفيات العزل 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وطالب كلية 

صيدلة
د-12/3/8تقرير حملة التبرعات لمسلنده مستشفيات العزل8مرضى مستشفيات العزلجامعة هليوبوليس

1/26/2020محاضرةمحاضرة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا 
ندي النجار , منه هللا حسين , د/ أحمد الشربيني , 

مرينا جمال , د/ علياء الشامي
ص - 12/3/2تقرير عن الحضور واستبيان15أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةجامعة هليوبليس

1/28/2020بطوله رياضيهاالشتراك فى البطولة الرياضية 
محمد طارق , محمد سليمان , عمرو ايهاب , هاني 

نبيل , مصطفي عارف
12المشاركون في البطولةجامعة هليوبليس

اسماء المشاركين , مطويات الحملة  , تقرير لالشتراك في 
البطوله

ز-12/3/4

2/16/2020محضر اجتماعاجتماع لجنة خدمة المجتمع بكلية الصيدلة مع أعضاء جمعية سيكم للتنمية المستدامة
د. أحمد عبد الحليم, د. علياء الشامي , م.م. مصطفى 
عارف , أ. جمال السيد, أ. أمين جالل , أ. محمد رأفت

مقر جمعية سيكم للتنمية المستدامة
العاملون بجمعية سيكم وسكان المناطق 

المحيطة
أ-12/3/12محضر االجتماع6

محاضرة للتوعية بفيروس  محاضرة للتوعية بفيروس كورونا 
كرونا

2/16/2020
اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه ومجموعة 

من  طالب كليه الصيدله
ص-12/3/2مطويات دعائيهطالب 25طالب كلية صيدلة وأعضاء هيئة التدريسجامعة هليوبليس

17/2/2020حملة توعيةحملة للتوعية والكشف عن فيروس كورونا بقرية جلفينا 
دينا صبري , ايمان عفت , محمد هشام , مني 

محمود , سماء السيد , ندي ثروت , عزه عبد الحميد 
, علي أحمد

-12/3/17استبيان وكشف الحضورطالب 50سكان القرية والمناطق المحيطةجامعة هليوبليس

17الطالب والعاملون بجامعة هليوبوليسجامعة هليوبوليسأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة3/2/2020حملة توعيةحملة الكشف والتوعية عن فيروس كورونا 
طلب الموافقة و كشف بأسماء المشاركين ومطويات دعائية 

وصور من النشاط
ب-12/3/6

 ندوة التوعية الثانية بخدمات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة والمعاونة لعام 
2020/2019

15أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةجامعة هليوبوليسأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة6/7/2020 ندوة التوعية
اسماء المشاركين , استبيان استطالع الرأي , تقرير عن 

الحضور
ع-12/3/2

 29/6/2020انشاء مراكز بالجامعةانشاء 4 مراكز بجامعة هليوبوليس لخدمة المجتمع
د / خالد عبد الغفار , د/ صديق عبد السالم , رؤساء 

باقي الجامعات
-12/03/15تقرير انشاء 4 مراكز بجامعة هليوبوليس لخدمة المجتمع-----الفئات المجتمعية ذات الصلةجامعة هليوبليس

12/20/2020تنميه 13 قريهمشروع تنمية 13 قرية بمحافظة الشرقية 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وطالب كلية 

صيدلة
ب - 12/3/18صور عن الحدث , استبيان الخاص بمشروع تنميه 13 قريهطالب القرىقرية جلفينا والقرى المحيطة بهاقرية جلفينا


