
 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 

 

 

 

 وحدة  رعاية الخريجين  

 

 

 

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

2018-2019 

 تعيين مدير للوحدة



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 

 تشكيل مجلس الخريجين

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 

 

 

 

ملتقى الخريجين  

2019



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 

 

 

 الخريجين رعاية وحدة 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 



 

Beni-Suef University 
 جامعة بني سويف  

Faculty of Pharmacy 
 كلية الصيدلة 

Community services affairs 
 شئون خدمة المجتمع  

 

 

 20-19استمرار تجميع قاعدة بيانات الخريجين لدفعى  -1

الميكروبيولوجي و تنظيم محاضره لالستاذ الدكتور/ احمد اسامه الجندي رئيس قسم  -2

وكيل معهد الليزر عن أنواع اللقاحات المتوفره لفيروس كورونا و حقيقه ما يشاع عن  

آثارها الجانبيه و مدي صحه حدوث الجلطات بالدم بسبب اللقاحات و مدي الحمايه التي 

عبر برنامج  2021يونيو  ٦تقدمها اللقاحات من االصابه بالفيروس يوم االحد  الموافق 

 زوم 

 

نظيم محاضره عن دور التفتيش الصيدلي في المجتمع للمحاضر د /هاله ابوزيد يوم  ت -3

 عبر برنامج زووم 2021مايو   2٦االربعاء الموافق 

 

 تجميع بيانات عن الخريجين المتميزين لعمل كتيب للخريجين المتميزين  -4

 

التعاون مع شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية لتنفيذ برنامج تدريبى للطالب والخريجين و   -5

 ساعة عملية   35ساعة نظرية و 15تكونعدد ساعات البرنامج التدريبي 

 يشمل البرنامج النظري التدريبات التالية : 

 أنواع الصيدليات في السوق المصري  -1

 أنواع الشركات والمخازن   -2

 صيدلية )أدوية ومستحضرات(كيفية ترتيب ال -3

 كيفية قراءة الروشتات  -4

 مجاالت عمل الصيدلي في السوق المصري  -5

 طرق تنسيق الرفوف   -٦

 النصائح الطبية الهامة لبعض االمراض  -7

 المستحضرات العالجية والعادية  -8

 إدارة الصيدلية والهيكل اإلداري وإدارة المخزون  -9
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التراخيص   –المستشفيات  –الطبي التموين  -مهام الصيدلي الحكومي )التفتيش -10

 وغيرها ( 

 قوانين وزارة الصحة  -11

يتبع المحاضرات النظرية البرنامج العملي ويتم تنظيم توزيع المتدربين على الصيدليات  

 بمعرفة الغرفة التجارية 
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