اللجــنـــة الريــــاضــــيــــة

الـلــجــنــة الريـــاضيـــة
تختص لجنة النشاط الرياضي بما يلي:

 -1بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.
 -2تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية.

نشاط اللجنة الرياضية خالل العام الدراسي 2017-2016
•

-

•

الدورة التنشيطية للكرة الخماسية بالجامعة

أشترك فريق الكلية في خماسي كرة القدم يوم األحد الموافق 2016/10/16
بمالعب الجامعة.
أشترك فريق الكلية لكرة اليد (طلبة) يوم االثنين الموافق  2016/10/17بمالعب
كرة اليد بالجامعة.

رباعيات الكرة الطائرة

-

أشترك فريق الكلية في رباعيات الكرة الطائرة (طلبة وطالبات) يوم الثالثاء الموافق
 2016/10/18بمالعب الكرة الطائرة بالجامعة وحصل فريق الطالبات على المركز
الثالث على مستوى كليات الجامعة.

-

أشتركت الكلية في لعبة تنس الطاولة (طلبة وطالبات) يوم االربعاء الموافق
 2016/10/19بالصالة المغطاة بالجامعة وحصل الطالب /بطرس غطاس بالفرقة
الثانية على المركز الثاني (طلبة) على مستوى كليات الجامعة.

-

أشترك فريق الكلية في ثالثيات كرة السلة (طلبة وطالبات) يوم الخميس الموافق
 2016/10/20بمالعب كرة السلة بالجامعة.

-

أشترك فريق الكلية ( طلبة وطالبات) في دوري الجامعة لأللعاب الفردية في االسكواش
وذلك يوم الثالثاء الموافق  2016/10/25بمالعب االسكواش بالجامعة وحصل
الطالب /يوسف أكرم محمد بالفرقة الثانية على المركز الثاني طلبة على مستوى
كليات الجامعة.

-

أشترك فريق الكلية (طلبة وطالبات) في دوري الجامعة لأللعاب الجماعية في خماسي

•

•
•

•
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•

كرة القدم بمالعب كرة القدم بالجامعة وذلك يوم االربعاء الموافق .2016 /10/ 26

دوري الجامعة لكرة اليد

-

أشترك فريق الكلية (طلبة) في دوري الجامعة لأللعاب الجماعية في كرة اليد بمالعب
الجامعة لكرة اليد وذلك يومي االربعاء والخميس الموافق .2016 /11 /3-2
ونجح الفريق للصعود إلى مستوى (ا) في الدوري.

-

أشترك فريق الكلية (طلبة) في دوري الجامعة لأللعاب الفردية في تنس الطاولة
وذلك يوم االثنين الموافق  2016/11/7بالصالة المغطاة بالجامعة.

-

أشترك فريق الكلية (طلبة) في دوري الجامعة لأللعاب الجماعية في كرة القدم
بمالعب كرة القدم بالجامعة وذلك يوم الثالثاء الموافق .2016 /11 /8

-

أشترك فريق الكلية (طلبة ) في دوري الجامعة لأللعاب الفردية في المالكمة بالصالة
المغطاة بالجامعة وذلك يوم األحد الموافق .2016 /11 /13
وقد حصل الطالب /عالء أحمد محمد بالفرقة األولى على المركز الثاني ( وزن  56ك)
على مستوى كليات الجامعة.

-

أشترك فريق الكلية (طلبة) في دوري الجامعة في التنس األرضي وذلك يوم الثالثاء
الموافق  2016/11/15بمالعب التنس األرضي بالجامعة وقد حصل الطالب /محمد
عمرو علي علي بالفرقة الثالثة على المركز األول (فردي) على مستوى كليات الجامعة.

-

أشترك فريق الكلية (طلبة وطالبات) في دوري الجامعة لأللعاب الفردية في الجودو
بالصالة المغطاة بالجامعة وذلك يوم االثنين الموافق .2016 /11/ 14
وقد حصل الطالب /محمد سيد علي بالفرقة الخامسة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية
على المركز الثاني (وزن  73ك) على مستوى كليات الجامعة.
وقد حصلت الطالبة /نور الهدى صفوت بالفرقة الثالثة على المركز الثاني (وزن 57
ك) على مستوى كليات الجامعة.

-

أشترك فريق الكلية (طلبة) في دوري الجامعة لاللعاب الجماعية في كرة السلة
بمالعب الجامعة لكرة السلة وذلك يوم الثالثاء الموافق .2016 /11 /22

•
•
•

•

•

•
•

دوري الجامعة لتنس الطاولة

دوري الجامعة لكرة القدم

دوري الجامعة للمالكمة

دوري الجامعة للتنس األرضي

دوري الجامعة للجودو

دوري الجامعة لكرة السلة

دوري الجامعة للكرة الطائرة
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-

أشترك فريق الكلية (طالبات) في دوري الجامعة لأللعاب الجماعية في الكرة الطائرة
بمالعب الجامعة الصالة المغطاة وذلك يومي األحد واألثنين الموافق 11/ 29-28
.2016/

-

مع بدء الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  2017 /2016وتشجيع الطالب و
الطالبات على األشتراك في صالة اللياقة البدنية لوحظ تزايد عدد الطالب المشاركين
في نشاط الصالة لذلك تم فتح الصالة في جميع أيام االسبوع من الساعة  10صباحاً
وحتى الساعة  3عصراً.

•

صالة اللياقة البدنية بالكلية

•

اليوم الرياضي بالكلية

•

دوري الجامعة للكاراتيه

نظمت اللجنة الرياضية يوم رياضي بفناء الكلية يوم الخميس الموافق /11 /3
 2016وكان عدد الطالب المشاركين في هذا اليوم ( )120طالب وطالبة وكان هناك
مسابقات مختلفة في (كرة القدم – كرة الطائرة – تنس الطاولة).

-

•

أشترك فريق الكلية للكاراتيه في دوري الجامعة وذلك يوم األحد الموافق /2/ 26
 2017بالصالة المغطاة بمالعب الجامعة وقد حققت الكلية المراكز األتية:
حصل الطالب /مصطفى حسن إسماعيل بالفرقة الرابعة على المركز الثاني (كاتا)
حزام أسود على مستوى كليات الجامعة.
حصلت الطالبة /شروق شعبان إبراهيم بالفرقة األولى كلينيكال على المركز األول
كومتيه (وزن مفتوح) على مستوى كليات الجامعة.

دوري الجامعة أللعاب القوى

-

•

أشترك فريق الكلية في ألعاب القوى في دوري الجامعة طلبة وطالبات يومي األثنين
والثالثاء الموافق  2017 /2/ 28-27بمالعب الجامعة وقد حققت الكلية المراكز
األتية :
حصل الطالب /أحمد فتحي سعد بالفرقة الثالثة على المركز األول (الوثب الطويل)
والمركزالثالث  200متر عدو والمركز الرابع  400متر عدو على مستوى كليات
الجامعة.
حصلت الطالبة /ندى أحمد محمود بالفرقة الرابعة على المركز الثالث  1500متر
عدو والمركز الثاني  3000متر عدو على مستوى كليات الجامعة.

اليوم الرياضي بالكلية

نظمت لجنة األسر بإالشتراك مع اللجنة الرياضية باتحاد طالب الكلية يوم رياضي
يشمل (خماسي كرة قدم  -تنس طاولة  -شطرنج) وذلك يوم األثنين الموافق /4/ 3
 2017بفناء الكلية ومركز األنشطة الطالبية.
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•

يوم رياضي للفرقة الخامسة

نظمت اللجنة الرياضية بالكلية يوم رياضي لإلحتفال بدفعة الفرقة الخامسة لقرب
تخرجهم هذا العام  2017 /2016وذلك يوم اإلثنين الموافق  2017 /3/ 27في
األلعاب الرياضية األتية (كرة قدم خماسى  -كرة طائرة  -تنس طاولة) وتم صرف
مبالغ مالية كجوائز للمراكز الفائزة في الدوري.
 المركز األول في خماسي كرة القدم:الفرقة الخامسة
				
 -1محمد مشرق محمد
الفرقة الخامسة
 -2محمد عبد الشافي أحمد			
الفرقة الخامسة
				
 -3أحمد ساهر معوض
الفرقة الخامسة
				
 -4أيمن محمد محمود
الفرقة الخامسة
			
 -5محمد عبد الفتاح عبد الحميد
 المركز األول تنس طاولة:الفرقة الخامسة
		
		 الطالب /إسالم عبد الرحمن أحمد
 المركز الثامن تنس طاولة:الفرقة الخامسة
			
		 الطالب /أحمد زين محمد
 المركز الثالث تنس طاولة:الفرقة الخامسة
			
		 الطالب /أحمد حسن فارس
 المركز األول كرة الطائرة:الفرقة الخامسة
				
 -1إبراهيم علي الدسوقي
الفرقة الخامسة
				
 -2محمد مصطفى محمد
الفرقة الخامسة
 -3محمود رمضان عبد اهلل			
الفرقة الخامسة
 -4محمد عبد اهلل إبراهيم			
الفرقة الخامسة
 -5محمد سعد عيد عبد اهلل			

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2018 / 2017

63

اللجــنـــة الفنيـــــــــــــة

الـلــجــنــة الفنيــــــــــة
تختـص لجنة النشاط الفني بما يلـي:
-1
-2
-3

تنمية المهارات الفنية للطالب وإتاحة الفرصة إلبراز مواهبهم ورفع مستوى
إنتاجهم الفني.
تشجيع األنشطة الفنية والهوايات للطالب ودعمها.
صقل وتنمية المهارات للطالب وإشباع رغباتهم واإلرتقاء بمستوى
التذوق الفني.

يشتمل النشاط الفني على المجاالت التالية:

-1

-2
-3

الفنون التشكيلية :رسم بالفحم  -رسم بالجواش  -رسم بالزيت  -رسم على
الزجاج  -نسيج  -أعمال نحت  -التصوير الضوئي والتصوير الفوتغرافي.
العزف والغناء :العزف الموسيقي والغناء الفردي والجماعي والكورال.
التمثيل :التمثيل المسرحي والتمثيل الصامت واالوبريت.

نشاط اللجنة الفنية خالل العام الدراسي 2016-2015
حفل الترحيب بالطالب الجدد

شاركت اللجنة الفنية في حفل الترحيب بالطلبة الجدد وذلك يوم السبت الموافق /9/ 24
2016م بتقديم بعض من مواهب الطلبة الجدد من غناء وعزف فردي.

معرض الفنون التشكيلية بالكلية

نظمت اللجنة الفنية معرض للفنون التشكيلية بالكلية وذلك من يوم األحد / 9 /25
 2016م حتى يوم الخميس  2016 / 9/ 29م وذلك لتشجيع الطلبة والطالبات الجدد في
مشاركتهم بأعمالهم مع اللجنة.

تأسيس كورال الكلية

قامت اللجنة الفنية بتأسيس كورال بكلية الصيدلة وذلك لتأهيله للمشاركة في مسابقات
الجامعة حيث تقام بروفات أسبوعية يومي الثالثاء واألربعاء من كل اسبوع من يوم 11
 2016 /10/وحتى انتهاء الفصل الدراسي لتدريب الكورال وأسماء فريق كورال هم:
غنـــاء
		
الفرقة الرابعة
			
هند أحمد بكر محمد
-1
عزف (ناى)
		
الفرقة الثالثة
		
ميشيل مجدى كامل سعيد
-2
غنـــاء
		
الفرقة الثانية
		
عبد الرحمن محمد إسماعيل
-3
غنـــاء
		
الفرقة الثانية
			
ماركو وحيد فوزى
-4
غنـــاء
		
الفرقة األولى
		
روان يحيى محمد شرشورة
-5
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-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

		
الفرقة األولى
دنيا صالح سليم محمود
		
الفرقة األولى
		
محمد محمد طوسون
		
الفرقة األولى
		
منة اهلل ناصر أحمد
		
معاذ خالد محمد محمد الصباغ الفرقة األولى
		
الفرقة األولى
			
عمرو عبد اهلل
		
إبرام ماجد رسمى منقريوس الفرقة األولى
		
الفرقة االولى
محمد محمود عبد الرؤوف
		
الفرقة األولى
			
نورهان جاد

غنـــاء
غنـــاء
غنـــاء (إنشاد دينى)
غنـــاء (إنشاد دينى)
غنـــاء
غنـــاء
عزف (عود وجيتار)
غنـــاء

اليوم الفني بالكلية

نظمت اللجنة الفنية اليوم الفني وذلك يوم الخميس الموافق  2016 /10 /27بمدرج
رجب فهمي حيث كان أول ظهور لفريق الكورال وقدم مجموعة من أغاني التراث القديم و
أغاني صولو وعزف على آلة العود.

المعرض الفني بالجامعة للفنون التشكيلية

شاركت اللجنة الفنية في مسابقة الفنون التشكيلية باالدارة العامة لرعاية الشباب
بالجامعة حيث تم إفتتاح المعرض يوم األحد الموافق  2016/ 11/ 20وذلك بحضور
األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب واألستاذ الدكتور /مستشار
اللجنة الفنية ومديرعام إدارة رعاية الشباب ومدير إدارة النشاط الفني وشارك كل من:
رسم
		
الفرقة الثانية
هدى جوده سرور إبراهيم
-1
تصوير فوتوغرافي
		
الفرقة الثالثة
أسامة أيمن محمد حسانين
-2
رسم زجاج رسم زيت
		
الفرقة األولى
			
مي نبيل حامد
-3
رسم
		
الفرقة الثالثة
		
إسراء إبراهيم حامد
-4
خط عربي
		
الفرقة الخامسة
دعاء السيد كامل مصطفى
-5
رسم
		
الفرقة األولى
		
ريم أحمد محمد شافعي
-6
رسم
		
الفرقة الثانية
		
منة اهلل رأفت مجمد
-7
رسم
		
ليلى عبد الفتاح محمود سالمة الفرقة األولى
-8
خط عربي
		
همسة عماد كامل عبد السميع الفرقة الثالثة
-9
رسم
		
الفرقة األولى
 -10ندى طلعت محمود فراج
وحصلت الطالبة /هدى جوده سرور إبراهيم بالفرقة الثانية على المركز الثالث في مجال
الرسم على مستوى كليات الجامعة.
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مسابقة المنوعات للعزف والغناء الفردي بالجامعة

شاركت اللجنة الفنية في مسابقة المنوعات للعزف والغناء الفردي بالجامعة والتي أقيمت
من يوم األحد الموافق  2016 /11 / 20حتى يوم الخميس الموافق 2016 / 11 / 25
وأسماء الطلبة التي شاركت في المسابقة هم:
غناء
		
الفرقة الرابعة
			
هند أحمد بكر محمد
-1
عزف (ناي)
		
الفرقة الثالثة
		
ميشيل مجدي كامل سعيد
-2
غناء
		
الفرقة الثانية
		
عبد الرحمن محمد إسماعيل
-3
غناء
		
الفرقة الثانية
			
ماركو وحيد فوزي
-4
غناء
		
الفرقة األولى
		
روان يحيى محمد شرشورة
-5
غناء
		
الفرقة األولى
دنيا صالح سليم محمود		
-6
مونولوج
		
الفرقة الثالثة
		
إبراهيم خالد محمد محمود
-7
غناء (إنشاد ديني)
		
الفرقة األولى
			
منة اهلل ناصر أحمد
-8
غناء (إنشاد ديني)
		
الفرقة األولى
		
معاذ خالد محمد محمد الصباغ
-9
غناء
		
الفرقة األولى
				
 -10عمرو عبد اهلل
غناء
		
الفرقة األولى
		
 -11إبرام ماجد رسمي منقريوس
عزف (عود)
		
الفرقة األولى
		
 -12محمد محمود عبد الرؤوف
وقد تم إختيارالطالب اآلتي اسمائهم لإلنضمام لفريق منتخب الجامعة وهم :
الفرقة األولى
الطالبة /روان يحيى محمد شرشورة
-1
الفرقة األولى
الطالبة /دنيا صالح سليم محمود
-2
الفرقة األولى
			
الطالبة /نورهان جاد
-3
وحصل الطالب /عبد الرحمن محمد اسماعيل بالفرقة الثانية على المركز الثالث غناء على
مستوى كليات الجامعة.

مهرجان الجامعة للعروض المسرحية القصيرة

شاركت اللجنة الفنية باتحاد طالب الكلية في مهرجان الجامعة للعروض المسرحية
القصيرة للعام  2017 /2016وذلك بتقديم عرض مسرحية (البؤساء) للكاتب العالمي/
فيكتور هوجو من إعداد وإخراج الطالبة /ندى ناصر أحمد بالفرقة الخامسة.
شارك في العرض المسرحي عدد ( 22طالب وطالبة) عدد ( 10طالبات وعدد  12طالب)
من الفرق الدراسية المختلفة وهم:
الفرقة األولى
				
إسراء نبيل خضير
-1
الفرقة األولى
				
ندى جودة علي جودة
-2
الفرقة األولى
				
صباح عبده محمد أحمد
-3
الفرقة الثانية
				
شروق أيمن محمود
-4
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الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الرابعة
الفرقة الخامسة
الفرقة الخامسة
الفرقة الخامسة
الفرقة الخامسة

				
شيماء أحمد عبد الفتاح
-5
				
محمد خالد محمد
-6
				
أحمد عاطف السيد
-7
			
إيريني بشري تامر أرسانيوس
-8
				
أحمد علي محمد عثمان
-9
				
 -10عبد اهلل محمد صيد
 -11محمد عادل نصر				
				
 -12محمد عالء الدين خليفة
				
 -13إبراهيم خالد محمد
			
 -14عبدالرحمن محمد محمود
				
 -15محمد عبد اهلل علي
				
 -16محمد يحيى السيد
				
 -17نسمة أبو الحمد محمود
			
 -18أحمد محمود سامى عبد السالم
 -19دعاء سليمان عبد الكريم			
				
 -20ماجدة شريف جمال
					
 -21ندى ناصر أحمد
		
 -22أحمد جمال الدين إبراهيم السرجان
تم تقديم العرض المسرحي يوم االثنينالموافق  2016 /12/ 19على مسرح المدينة الجامعية في تمام الساعة  4عصرآ وقد
تشرف بالحضور أ0د /أمنية محمود خليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و د/
داليا منسق األنشطة الطالبية وبحضور أ /حورية محمد إبرهيم مدير إدارة رعاية الشباب
وأعضاء مكتب رعاية الشباب.
تم تحديد يوم األثنين الموافق  2016 /12 /26موعداً إلعالن النتائج النهائية للمهرجانوذلك بحضور أ.د /جابرجاد نصار رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و
الطالب ومستشار اللجنة الفنية بالجامعة ومدير عام إدارة رعاية الشباب وحضر كذلك جمع
كبير من الطالب المشاركين في المهرجان.
وقد جاءت نتيجة المهرجان كالتالي:
حصول فريق المسرح على المركز الثالث عام على مستوى كليات الجامعة و
-1
الحصول على درع المهرجان وقد إستلم الدرع الطالب /محمد عالء الدين خليفة
رئيس فريق المسرح بالفرقة الثالثة.
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-2
-3
-.4
-5

حصل الطالب /إبرهيم خالد محمد بالفرقة الثالثة على المركز الثاني تمثيل (طلبة)
على مستوى كليات الجامعة.
حصلت الطالبة /نسمة محمد ابو الحمد محمود بالفرقة الرابعة على المركز الثاني
تمثيل (طالبات) على مستوى كليات الجامعة.
حصل الطالب /إبرهيم خالد محمد بالفرقة الثالثة على المركز الثاني تمثيل (طلبة)
على مستوى كليات الجامعة.
وقد حصلت الكلية على المركز األول على مستوى كليـات الجامعـة في الموسيقى
بقيادة أ /محمد عبد الماجد عبد الراضي.

معرض الفنون التشكيلية بالكلية

اقامت اللجنة الفنية معرضاً للفنون التشكيلية في مجاالت ( الرسم  -التصوير الفوتوغرافى
 خط عربى  -الرسم على الزجاج ) لتشجيع طلبة وطالبات الكلية للمشاركة في مسابقاتالكلية وإختيار أحسن األعمال لمشاركتها في مسابقات الكلية على مستوى الجامعة وكان
يضم أعمال طلبة وطالبات الكلية وعدد الطلبة والطالبات المشتركين في المعرض ثمانية
وعدد األعمال المقدمة  49عم ً
ال وأقيم المعرض في فناء الكلية من الفترة األثنين الموافق
 2017-3-20إلى الخميس الموافق .2017-3-23

68

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2018 / 2017

اللجــنـــة الفنيـــــــــــــة

معرض الجدارية بالكلية

اقامت اللجنة الفنية معرض الجدارية وذلك في الفترة من يوم األربعاء الموافق -3-22
 2017حتى الخميس الموافق  2017-3-23بفناء الكلية وإظهار مواهبهم في التلوين
والرسم على القماش والكانسون بإستخدام األلوان بأنواعها من خشب  -فلوماستر -
ألوان مائية.

مهرجان الجامعة للعروض المسرحية الطويلة

شاركت اللجنة الفنية بأتحاد طالب الكلية في مهرجان الجامعة للعروض المسرحية الطويلة
لهذا العام  2017 – 2016والمتمثلة في فريق المسرح بتقديم عرض «الواغش»
تأليف /رأفت الدوري وإخراج /خالد حسانين على مسرح كلية الحقوق يوم الثالثاء -5-9
 2017وقد شاركت في المهرجان ( )19كلية على مستوى الجامعة.
وجاءت نتائج المهرجان عقب نهاية العروض في حفل تكريم أقيم يوم الثالثاء -5-16
 2017الساعة  4عصراً على مسرح المدينة الجامعية.
وقد حصلت الكلية على المراكز التالية:
حصلت الكلية على درع المركز الرابع للعروض المسرحية المقدمة على مستوى
-1
الجامعة ومكافأة مالية لفريق المسرح.
حصلت الكلية على المركز الثاني في األلحان والموسيقى.
-2
حصلت الطالبة /ماجدة شريف جمال شهادة تقدير ألدائها المتميز في العرض.
-3
حصل الطالب /محمد عبد اهلل علي محمد على شهادة تقدير
-4
ألدائه المتميز في العرض.
حصلت الطالبة /شروق أيمن محمود على المركز الثالث تمثيل طالبات
-5
على مستوى الجامعة.
حصل الطالب /محمود شيخ العرب (إنتداب) على المركز األول تمثيل طلبة
-6
(الدور الثانى).
الطالبة /ندى ناصر أحمد رشحت ضمن الخمس األوائل تمثيل طالبات.
-7
رشح العرض ضمن الخمس عروض األوائل في اإلخراج.
-8
رشح العرض ضمن الخمس عروض األوائل ديكور مسرحي.
-9
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الـلــجــنــة الثـقافيــة
تختـص لجنــة النشـاط الثقافـي بمــا يلـي:

 -1تنظيـم أوجه النشـاط الثقافي الـذي يـؤدي إلى تعريـف الطالب بخصائـص المجتمع
وإحتياجات تطـوره.
 -2العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب ويشمل النشاط الثقافي في الكلية
على المسابقات الثقافية في الشعر والزجل والخطابة والقصة والمسرحية والمسابقات
الدينية ومجالت الحائط والمجالت المطبوعة.

نشاط اللجنة الثقافية خالل العام الدراسي 2017-2016
الركـــــن الثقــافـــــي األول
نظمت اللجنة الثقافية الركن الثقافي والمنتدى األول تحت عنوان «األعمال االبداعية
لطالب وطالبات الكلية» وذلك يوم األحد الموافق  2016 /9 /25حتى الخميس الموافق
.2016 /10/ 13
واشتمل على قصائد ومقاالت شاركت من قبل في المسابقات األدبية على مستوى جامعة
القاهرة والمكتبة المركزية ،وكان ذلك لتشجيع الطالب أصحاب المواهب االبداعية (مقال
 شعر -زجل  -كتابة قصة) على االشتراك في مسابقات اللجنة الثقافية على مستوىالكلية ومسابقات جامعة القاهرة.

المسابقة األدبية للمقال

نظمت اللجنة الثقافية المسابقة األدبية في مجال المقال بين طالب وطالبات الكلية يوم
الخميس الموافق  2016/10/13تحت عنوان « :زيارة الطبيب النفسي بين ثقافة العيب
وواقع الحاجة « وفاز فيها من كال من:
 المركز األول وفازت بها الطالبة /شيرين محمود صالح الليثى  -الفرقة الرابعة. المركز الثانى وفازت بها الطالبة /امل زكريا على شتا  -الفرقة الخامسة. -المركز الثالث وفازت بها الطالبة /أالء إبراهيم عبد اللطيف  -الفرقة الثالثة.

مسابقة بانوراما ثقافية لشهر أكتوبر

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة بانوراما ثقافية لشهر أكتوبر  -المسابقة في المعلومات
العامة يتم تنظميها من قبل اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي  -جامعة
القاهرة وفاز فيها من طالب الكلية ك ً
ال من:
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 -1سمية محسن حسن
 -2أحمد رجب سيد صقر			
			
 -3محمد عبد الناصر محمد
			
 -4إيمان أبو سريع كامل
			
 -5باسم سعيد عبد اللطيف
			
 -6إبتهال عبد الحي إسماعيل

الفرقة الثانية.
الفرقة الخامسة.
الفرقة الثالثة.
الفرقة الثانية.
الفرقة الثالثة.
الفرقة الرابعة.

الركـــــن الثقــافـــــي الثاني
نظمت اللجنة الثقافية الركن الثقافي الثاني وأشتمل على كتابات واشعار وكلمات الشاعر
الراحل (فاروق شوشة) تأبيناً لوفاته الجمعة  2016/ 10 /14وذلك يوم الثالثاء الموافق
 2016 /11 /1حتى الثالثاء الموافق .2016/ 11/ 15

دوري المعلومات العامة

نظمت اللجنة الثقافية مسابقة في دوري المعلومات العامة بين طالب وطالبات الكلية
وكان ذلك يوم األربعاء الموافق  2016 /11/ 2بمركز األنشطة بالكلية المسابقة كانت
من الساعة  9صباحاً إلى الساعة  3عصراً وفاز فيها كال من:
 المركز األول :جائزة قدرها 100جوفاز بها الطالب /أحمد رجب صقر  -الفرقة الخامسة.
 المركز الثاني :جائزة قدرها  75جوفازت بها الطالبة /شيماء محمد مبروك  -الفرقة الرابعة.
 المركز الثالث :جائزة وقدرها  50جوفاز بها الطالب /أسامة محمد عبد الحميد  -الفرقة الثالثة.

مسابقة معلومات حرب أكتوبر بالجامعة

شاركت اللجنة الثقافية في المسابقة المعلوماتية عن حرب أكتوبر  1973م والتي تنظمها
اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -جامعة القاهرة  -إدارة النشاط الثقافي وذلك يوم األربعاء
الموافق  2016 /11/ 9وفاز فيها من طالب الكلية:
 الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة  -مركز أول على مستوى الجامعة. الطالبة /سمية محسن حسن  -الفرقة الثانية  -مركز ثانى على مستوى جامعة القاهرة الطالبة /ياسمين أحمد أنور  -مركز ثالث في مستوى جامعة القاهرة. الطالبة /ماريا نشات نجيب  -الفرقة الخامسة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -مركز رابععلى مستوى جامعة القاهرة.
 -الطالبة /ندى جالل مصطفى  -مركز عاشر على مستوى جامعة القاهرة.
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مسابقة البحث الثقافي بالجامعة

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة البحث الثقافي والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية
الشباب  -إدارة النشاط الثقافي  -جامعة القاهرة تحت عنوان( :روح أكتوبر وضرورة
إستعادتها لبناء مصر اقتصادياً واجتماعياً) وذلك يوم الخميس .2016 /11/ 10
وفاز فيها من طالب الكلية ك ً
ال من:
 الطالبة /ياسمين جمال فؤاد  -الفرقة الخامسة  -المركز الثالث على مستوى جامعة القاهرة. -الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة  -المركز الرابع على مستوى جامعة القاهرة.

مسابقة القصة القصيرة بالكلية

نظمت اللجنة الثقافية مسابقة في مجال القصة القصيرة بين طالب وطالبات الكلية ذلك
يوم الخميس الموافق  2016 /11/ 17وفاز فيها ك ً
ال من:
 المركز األول وفاز بها الطالب /ميخائيل عماد حفظ اهلل  -الفرقة الرابعةبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية.
 المركز الثاني وفازت بها الطالبة /سارة عصام عبد الهادي  -الفرقة األولى. المركز الثالث وفازت بها الطالبة /ماريا نشات نجيب  -الفرقة الخامسةبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية.

مسابقة بانوراما ثقافية لشهر نوفمبر

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة بانوراما ثقافية لشهر نوفمبر  -المسابقة في المعلومات
العامة والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي وفاز فيها من
طالب الكلية ك ً
ال من:
 -1سمية محسن حسن  -الفرقة الثانية.
 -2بسنت كمال عبد الرحيم  -الفرقة الثالثة.
 -3محمد عبد الناصر محمد  -الفرقة الثالثة.

الركـــــن الثقــافـــــي الثالث
نظمت اللجنة الثقافية الركن الثقافي الثالث وتضمن األعمال الفائزة في مسابقة المقال
على مستوى الكلية وذلك يوم األربعاء الموافق 2016/ 11 /16حتى الخميس الموافق
.2016 /11/ 24

مهرجان سباق المعلومات العامة بالجامعة

أشتركت اللجنة الثقافية في مسابقة (مهرجان سباق المعلومات العامة) على مستوى كليات
جامعة القاهرة وذلك يومي األثنين والثالثاء الموافق  11/14و  2016 /11/ 15باإلدارة
العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي  -جامعة القاهرة وفاز في المسابقة ك ً
ال من:
72

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2018 / 2017

اللجــنـــة الثقافيـــــــة
 الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة  -المركز الرابع في السباق الفردي. الطالب /عبد الرحمن عمر جالل العسال  -الفرقة الخامسة  -المركز التاسع في السباق الفردي.هذا قد تأهل الطالب الفائزين لمرحلة التصفيات النهائية لتشكيل منتخب الجامعة
للمشاركة به في المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

مسابقة إبداع 5

أشتركت اللجنة الثقافية في مسابقة (إبداع  )5والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة
بالتعاون مع جامعة القاهرة المسابقة في مجاالت الشعر والقصة القصيرة والمقال والرواية.
وفاز فيها من طالب الكلية في مجال المقال:
 الطالبة /حنين محمد عبد المنعم  -الفرقة الخامسة  -مركز ثاني على مستوى الجامعةفي مجال المقال  -في مسابقة إبداع  5والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لطــالب
الجامعات والمعاهد العليا المصرية.
 الطالبة /ياسمين أحمد أنور  -الفرقة الخامسة  -مركز ثالث على مستوى الجامعة فيمجــال المقــال  -في مسـابقــة إبــداع  5والتي تنظمهـا وزارة الشبــاب والريـاضــة
لطالب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

الركـــــن الثقــافـــــي الرابع
نظمت اللجنة الثقافية الركن الثقافي الرابع وذلك في ساحة الكلية في الفترة من
األحد  2016 /12 /4إلى الخميس .2016/ 12/ 8

دوري المعلومات العامة بالجامعة

فاز الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة في التصفيات النهائية لدوري
المعلومات العامة على مستوى الجامعة والتى يتأهل بها الفائزين فى تشكيل منتخب
الجامعة المكون من ( 6طالب) وتمثيل جامعة القاهرة في مسابقة إبداع  5والتي تنظمها
وزارة الشباب والرياضة للجامعات والمعاهد العليا المصرية .أجريت التصفيات النهائية
باإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي  -جامعة القاهرة.

مسابقة بانوراما ثقافية لشهر ديسمبر

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة بانوراما ثقافية لشهر ديسمبر  - 2016والتي نظمتها
اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي وفاز فيها من طالب الكلية ك ً
ال من:
 -1الطالبة /بسنت خالد إسماعيل  -الفرقة الثالثة  -المركز الثاني على مستوى الجامعة.
 -2الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة  -المركز الثالث على مستوى الجامعة.
 -3الطالبة /جهاد رفعت ثروت  -الفرقة الثالثة  -المركز الخامس على مستوى الجامعة.
 -4الطالبة /ماريا نشات نجيب -الفرقة الخامسة  -المركز السابع على مستوى الجامعة.
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 -5الطالبة /أميرة عاطف عبد الحي  -الفرقة الثانية  -المركز الثاني عشر على مستوى الجامعة.
 -6الطالبة /شيماء رمضان حربي  -الفرقة الرابعة  -المركز الحادي عشر على مستوى الجامعة.
 -7الطالب /أحـمـد مجــدي عبـد الباقــي  -الفرقــة الثالثــة  -المركــز الســادس عشــر
على مستوى الجامعة.

مسابقة إبداع 5

شاركت جامعة القاهرة في مسابقة إبداع 5والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة على
مستوى الجامعات والمعاهد المصرية في مجال دوري المعلومات العامة في الفترة من
 1/ 30إلى  2017/ 2/ 5على مسرح وزارة الشباب والرياضة وقد شاركت الجامعة في
المسابقة المنظمة من قبل الوزارة بفريق مكون من  6طالب ،أثنان منهم من طالب كلية
الصيدلة  -جامعة القاهرة وهما:
 الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة. الطالب /محمد محمد المهدي  -الفرقة الرابعة.وقد حصدت الجامعة المركز الخامس في مسابقة دوري المعلومات العامة على مستوى
الجامعات المصرية.

المسابقة البحثية الثقافية

شاركت اللجنة الثقافية في المسابقة البحثية الثقافية والتي نظمتها وزارة التعليم العالي
في مجاالت اآلتية:
 الشباب ودورهم في القيادة وتولي المسئولية والمناصب القيادية. جامعة الدول العربية ودورها االفريقي واالسيوي وأهدافها ومبادئها. السياحة المصرية وما تعانيه من خسائر والدور المنوط للنهوض بها من جديد.وأسماء المشاركين من طالب وطالبات الكلية كاآلتى:
 -1الطالب /رمضان حامد حسين أحمد  -الفرقة الثانية.
 -2الطالبة /سمية محسن حسن – الفرقة الثانية.
 -3الطالبة /أميرة عاطف عبد الحي  -الفرقة الثانية.
 -4الطالبة /شرين محمود صالح ليثي  -الفرقة الرابعة.

مسابقة بانوراما ثقافية لشهر فبراير

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة بانوراما ثقافية لشهر فبراير  - 2017المسابقة في
المعلومات العامة والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي وفاز
فيها من طالب الكلية ك ً
ال من:
 الطالبة /والء ناجح إبرهيم  -الفرقة الثالثة  -المركــز الثــالث على مسـتوى الجامعـــة. الطالب /عبد الرحمن عبد الناصر محمد  -الفرقة الخامسة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية74
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المركز الثالث عشر على مستوى الجامعة.
 الطالبة /سمية محسن حسن  -الفرقة الثانية  -المركز التاسع عشر على مستوى الجامعة. الطالبة /ماريــــا نشــأت نجيــب  -الفرقــة الخامســة برنامــج الصيدلــة اإلكلينيكيــةالمركز العشرون على مستوى الجامعة.

اللقاء الحواري ”العودة للجذور“

شاركت اللجنة الثقافية في اللقاء الحواري تحت شعار (العودة للجذور) وذلك بالتعاون بين
جامعة القاهـرة ووزارة الشـباب والرياضــة وتم ترشيــح نقيـب المنشديــن والمبتهليــن
الشيخ /محمود تهامي ومحاضرة تحت عنوان (االنشاد الديني بين األصالة والتطوير)
وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية يوم األثنين الموافق  2017 /3/ 7وتم خالله
تكريم طالب الكلية الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجامعة وهم:
 الطالبة /شيماء رمضان حربي شعبان  -الفرقة الرابعة -المستوى األول -الترتيب الثامن. الطالبة /أسماء عشماوي جمال  -الفرقة الخامسة  -المستوى الثاني  -الترتيب الثامن. الطالب /عمرو مجدي عويس  -الفرقة الخامسة كلينيكال  -المستوى الثاني  -الترتيب التاسع. الطالبة /دينا محمد مرزوق -الفرقة الثانية  -المستوى الثالث  -الترتيب الثامن. الطالبة /شيماء محمد عبد الموجود  -الفرقة الرابعة  -المستوى الرابع  -الترتيب الرابع. الطالبة /أسماء عطية عبد السالم  -الفرقة الرابعة  -المستوى الرابع  -الترتيب السادس. الطالبة /فاطمة محمد تهامي  -الفرقة األولى  -المستوى الرابع  -الترتيب التاسع. -الطالب /حسن محمد محمد أحمد -الفرقة الثانية  -المستوى الخامس  -الترتيب الثاني.

محاضرات جماعة الصحافة الحرة والمراسل التليفزيوني

شاركت اللجنة الثقافية في ندوات ومحاضرات جماعة الصحافة والمراسل التليفزيوني
والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي على مستوى كليات
الجامعة وذلك في الفترة من األحد واألثنين الموافق .2017 /3 /13-12

مسابقة بانوراما ثقافية لشهر مارس

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة بانوراما ثقافية لشهر مارس  - 2017المسابقة في
المعلومات العامة والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي -
جامعة القاهرة ،وفاز فيها من طالب الكلية ك ً
ال من:
 -1الطالبة /ماريا نشأت نجيب  -الفرقة الخامسة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية.
 -2الطالبة /بسنت خالد إسماعيل  -الفرقة الثالثة.
 -3الطالب /أحمد رجب سيد صقر  -الفرقة الخامسة.
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مسابقة البحث الثقافي بالكلية

نظمت اللجنة الثقافية مسابقة بحثية على مستوى الكلية ،تحت عنوان (كتاب أثرّ في
حياتى) ،وذلك في الفترة من يوم األربعاء الموافق  2017 /3 /8وحتى الخميس 3/ 16
 .2017/وفاز فيها من طالب الكلية:
 المركز األول وفاز به الطالب /محمد فهد محمد ساليمة  -الفرقة الرابعة كلينيكال. المركز الثاني وفازت به الطالبة /علياء محمود إسماعيل الشيخ  -الفرقة األولى كلينيكال. -المركز الثالث وفازت به الطالبة /ماريا نشأت نجيب  -الفرقة الخامسة كلينيكال.

نشاط مركز التراث بالجامعة

شاركت اللجنة الثقافية في الدورة التدريبية التي عقدها مركز إحياء الفنون التراثية والوعي
األثري باإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي لطالب جامعة القاهرة
للتدريب على الحرف التراثية الخيامية  -والحرق على الخشب.

المنتدى األدبي األول

نظمت اللجنة الثقافية المنتدى األدبي األول للفصل الدراسي الثاني ويشتمل على الكتابات
الشعرية والمقال لطالبات وطالب الكلية والمشاركة في مسابقة إبداع  5والتي نظمتها
وزارة الشباب والرياضة للجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى .2017 / 2016
وشارك فيه من طالب الكلية ك ً
ال من:
 الطالبة /ياسمين ياسر صالح  -الفرقة الثالثة كلينيكالقصيدة مهما يحصل وقصيدة هي إمرأة.
 الطالب /حمادة صالح صالح عبد الجليل  -الفرقة األولىقصيدة أشواك الهوى.
 الطالبة /أميمة جمال صابر  -الفرقة األولىقصيدة العشق والحياة.
 الطالبة /آالء إبراهيم عبد اللطيف  -الفرقة الثالثةقصيدة وردة حياتي وقصيدة مين يتحداني أنا؟.
 الطالبة /حنين محمد عبد المنعم  -الفرقة الخامسةمقال مصر  2030األمال والطموحات.
 الطالبة /سارة عصام عبد الهادي  -الفرقة األولىمقال مصر  2030األمال والطموحات.
 الطالبة /شيرين محود صالح ليثى  -الفرقة الرابعةمقال مصر  2030األمال والطموحات.
 الطالب /حازم إمام عبد الحافظ علي  -الفرقة الخامسة76
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مقال مصر  2030األمال والطموحات.

المنتدى األدبي الثاني

نظمت اللجنة الثقافية المنتدى األدبي الثاني للفصل الدراسي الثاني ويشتمل على كتابات
القصة القصيرة لطالبات وطالب الكلية والمشاركة في مسابقة إبداع  5والتي نظمتها
وزارة الشباب والرياضة للجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي ، 2017/2016وكان
ذلك يوم األحد الموافق  2017/ 4 /2حتى الخميس الموافق  2017 /4/ 6بفناء الكلية
وشارك فيه من طالب الكلية ك ً
ال من:
 الطالب /محمد خالد عبد الخالق  -الفرقة الثانيةقصة /طالب مطحون بالزيت الحار.
 الطالب /ميخائيل عماد حفظ اهلل  -الفرقة الرابعة كلينيكالقصة /إدمان السوشيال ميديا.
 الطالبة /ماريا نشات نجيب  -الفرقة الخامسة كلينيكالقصة /الفطرة البرية.
 الطالبة /أبتهال أحمد مصطفى  -الفرقة الرابعةقصة /يمر القطار.
 الطالبة /سارة عصام عبد الهادي  -الفرقة األولىقصة /الضمير وأنا.

مسابقة الحديث الشريف (األربعين النووية)

شاركت للجنة الثقافية في مسابقة الحديث الشريف (األربعين النووية) على مستوى جامعة
القاهرة ،والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة النشاط الثقافي  -في الفترة
من يوم األحد الموافق  2017/ 4 /2حتى الخميس الموافق.2017 /4/ 6
وكانت نتائج الجوائز كالتالي:
 -1شيماء رمضان حربي  -الفرقة الرابعة  -المستوى األول  -المركز الثالث
 -2محمود محمد عبد الصبور محمد  -الفرقة الثالثة  -المستوى األول  -المركز الخامس
 -3دينا محمد مرزوق حسن  -الفرقة الثانية  -المستوى األول  -المركز العاشر
 -4إحسان الصاوي حسن الصاوي  -الفرقة الرابعة  -المستوى الثالث  -المركز األول
 -5سارة صالح عبد الغني جاد  -الفرقة الثانية  -المستوى الثالث  -المركز السابع
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المسابقة القمية األولى

شارك الطالب /أحمد رجب سيد محمود صقر  -الفرقة الخامسة وهو من ضمن طالب كلية
الصيدلة  -جامعة القاهرة والمشارك مع الفريق الممثل للجامعة في المسابقة القمية
األولى لدوري المعلومات الثقافية والذي تنظمه جامعة المنوفية للجامعات المصرية وكان
ذلك في الفترة من  - 2017 / 4 / 3حتى 2017 /4/ 6م  ،وقد فازت جامعة القاهرة في
المسابقة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في المسابقة.

مسابقة بانوراما ثقافية لشهر أبريل

شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة بانوراما ثقافية لشهر ابريل  - 2017المسابقة في
المعلومات العامة والتي نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب.

الـلــجــنــة االجتمـاعيــة
تختــص لجنــة النشــاط االجتماعــي وشئون الطالب بمــا يلي:

 -1تقديــم المسـاعدات والخدمــات للطـالب ذوي الحاالت االجتماعية واالقتصادية
لمواجهــة أعبــاء الحيــاة الجامعيــة.
 -2حـــل المشـكـالت التـي تواجــه الطــالب ومســاعدتهـــم على تجاوزهـــا حتــى
ال تعيـــق حياتهـــم الدراسـيـــــــــة.

نشاط اللجنة االجتماعية خالل العام الدراسى 2017-2016
معرض الزجاجيات

نظمت اللجنة االجتماعية معرض ألدوات المعامل والزجاجيات وذلك يوم األحد الموافق
 2016 / 9/ 25حتى يوم الخميس  2016 /10 /6علماً بأن دخل هذا المعرض مخصص
لصالح المعهد القومي للكبد.

حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى القصر العيني

نظمت اللجنة االجتماعية حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى قصر العيني وذلك يوم
الثالثاء الموافق  2016/ 10 /4لعدد ( 15طالب وطالبة).

زيارة دار أيتام زهرة الياسمين

نظمت اللجنة زيارة لملجأ (زهرة الياسمين) بعابدين وذلك يوم األثنين الموافق 10/ 10
( 2016/لعدد  16طالب وطالبة) من طالب الكلية وقدمت اللجنة لهم بعض المواد
الغذائية والأللعاب والحلويات المختلفة.
78
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زيارة دار أيتام أهالينا

نظمت اللجنة زيارة لملجأ (دار أهالينا) بالهرم وذلك يوم األربعاء الموافق 2016/ 10/ 19
لعدد ( 7من طلبة الكلية) وقدمت اللجنة لهم بعض المواد الغذائية والحلوى ومجموعة
من الكشاكيل واألقالم الالزمة لهم.

المعرض االجتمـاعــي

نظمت اللجنة االجتماعية معرض اجتماعي بعنوان (مكانة المراة في األمثال الشعبية في
المجتمع) وذلك في الفترة من الثالثاء الموافق  2016/ 11/ 1حتى  2016 /11/ 8ومن
 2016 /11/ 8حتى  2016 /11/ 15مسابقة بحثية بعنوان (المراة في األمثال الشعبية)
من ثالث مراكز:
الفرقة الخامسة
		
 المركز األول الطالبة :ياسمين أحمد أنورالفرقة الخامسة
		
 المركز الثاني الطالب :عبدالرحمن عبدالناصرالفرقة الرابعة
		
 -المركز الثالث الطالبة :شيماء محمد مبروك

زيارة دار الفسطاط لأليتام

نظمت اللجنة االجتماعية زيارة لملجأ (دار الفسطاط) بترعة الزمر بالهرم وذلك يوم األربعاء
الموافق  2016 /11 /2وقدمت لهم اللجنة بعض الهدايا واأللعاب والمواد الغذائية
الالزمة لألطفال.

مسابقة البحث االجتماعي بالجامعة

أشتركت اللجنة االجتماعية في المسابقة البحثية في النصف األول من شهر نوفمبر والتي
تنظمها اإلدارة العامة لرعاية الشباب تحت عنوان الموضوعات اآلتية:
 -1األنشطة الطالبية ودورها في رفع الوعي االجتماعي لدى الطالب وقد أشترك ك ً
ال من:
 الطالبة /ياسميــن أحمـد أنـور الفرقـة الخامسـة وحصلـت الطالبة على المركــز الرابـععلى مستوى كليات الجامعة.
 الطالبة /حنين محـمـد عبــد المنعــم الفرقـــة الخامســة. -2مخاطر الفتنة الطائفية وأثارها على المجتمع وقد أشترك:
 -الطالب /عبد الرحمن عبد الناصر الفرقة الخامسة كلينيكل وذلك خالل شهر نوفمبر.

حملة للتبرع بالدم لصالح المصل واللقاح

نظمت اللجنة حملة للتبرع بالدم لصالح المركز الرئيسي لنقل الدم بالعجوزة (المصل
واللقاح) وذلك يوم األحد الموافق ( 2016 /11/ 20لعدد  40طالب وطالبة).
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زيارة لشركة إيبيكو لألدوية

نظمت اللجنة زيارة لشركة إيبيكو لألدوية بالعاشر من رمضان وذلك يوم األثنين الموافق
 2016 /11 /28لعدد ( 34طالب وطالبة).

دورة تنمية المهارات

االعالن عن دورة لتنمية المهارات في مجاالت التفصيل والتطريز والرسم على الزجاج و
األشغال الفنية من اإلدارة العامة لرعاية الشباب النشاط االجتماعي بالجامعة.

المسابقة البحثية لشهر ديسمبر بالجامعة

أشتركت اللجنة االجتماعية في المسابقة البحثية في النصف األول من شهر ديسمبر والتي
تنظمها اإلدارة العامة لرعاية الشباب تحت عنوان ”االعالم وتأثيره السلبي واإليجابي في
توجيه الرأي العام“ وأشترك ك ً
ال من:
 الطالب /عبد الرحمن عبد الناصر محمد  -الفرقة الخامسة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية. -الطالبة /ياسمين أحمد أنور  -الفرقة الخامسة.

مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

نظمت اللجنة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين وذلك يوم األربعاء الموافق -2-15
 2017للعام الجامعي  2017/ 2016وذلك بحضور ك ً
ال من:
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
		
 أ.د /أمنية محمود خليلمنسق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية
			
 أ.د /هالة أحمد فهميمساعد منسق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية
		
 أ.د /شهدة عاصم المراغيمستشار اللجنة
			
 أ.د /هالة السيد زعزعمدير عام اإلدارة
		
 أ /حورية محمد إبراهيمأخصائي اللجنة
		
 أ /جيهان محمود عبد الستاروقد فاز ك ً
ال من:
الفرقة الثالثة
 الطالبة /ندى صفوت عبد الفتاح -الطالب /محمد مدحت إبراهيم عامر الفرقة الرابعة

حملة للتبرع بالدم لصالح المعهد القومي لألورام

نظمت اللجنة حملة تبرع بالدم لصالح المعهد القومي لألورام وذلك يوم الثالثاء الموافق
.2017-3-28

معرض المالبس السنوي

نظمت اللجنة معرض المالبس السنوي لطالب الكلية وذلك من الفترة الخميس الموافق
 2017-3-9حتى الخميس الموافق .2017-3-30
80

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2018 / 2017

اللجــنـــة االجتماعيــــة

زيارة لشركة فاركو لألدوية

نظمت اللجنة زيارة لشركة فاركو لألدوية بالعامرية  -اإلسكندرية وذلك يوم الخميس
الموافق  2017-4-6لعدد ( )48طالب وطالبة.

حفل يوم اليتيم

نظمت اللجنة حفل يوم اليتيم وذلك يوم األثنين الموافق  2017-4-10وذلك بإستضافة
ملجأ (دار إيواء الفتح) بالمعادي لعدد  15طفلة وقدمت اللجنة بعض الهدايا واللعب وشو
العرائس لألطفال.

مسابقة البحث االجتماعي بالجامعة

فازت الطالبة /ياسمين أحمد أنور بالفرقة الخامسة بالمركز الثالث في المسابقة التي
نظمتها الجامعة تحت عنوان (الرشوة والفساد والمحسوبية وطرق مواجهتها).

توزيع شنطة رمضان

قامت اللجنة اإلجتماعية باإلعداد لتحضير شنطة رمضان لعمال الكلية وذلك خالل شهر
ابريل ومايو  2017وتم توزيع عدد  350شنطة لعمال الكلية بالكامل.

معرض خيري إلعمار قرية صغيرة

نظمت األسرة معرض خيرى لصالح إعمار قرية فقيرة بالقناطر الخيرية وذلك من يوم
األثنين الموافق  2017/ 4/ 24وحتى يوم األحد الموافق  2017/ 4/ 30بفناء الكلية.

أسرة سنابل
حملة تعريفية الطالب الجدد

نظمت األسرة حملة تعريف لطالب وطالبات الكلية ألنضمام أعضاء جدد لألسرة وذلك من
يوم الثالثاء الموافق  2017 /4/ 4وحتى يوم الخميس  2017 /4 /6بفناء الكلية.

أسرة فريق طبي متعاون
حفل يوم اليتيم

نظمت األسرة بإالشتراك مع اللجنة االجتماعية حفل يوم اليتيم وذلك يوم االثنين الموافق
 2017/ 4 /10لعدد ( 15طفلة) من أيتام ملجأ إيواء الفتح بالمعادي وعدد ( 6أيتام من
أبناء العاملين بالكلية) وذلك بمدرج رجب فهمي.
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جروب الجمعيات العلمية EPSF
حملة تعريفية للطالب الجدد

نظم جروب الجمعيات العلمية ( )EPSFفتح باب األنضمام لها من الطالب الجدد والتعريف
بنشاط الجروب وذلك بساحة الكلية في الفترة من يوم األحد الموافق 2016/ 10/ 16
إلى يوم الثالثاء الموافق  2016 /10 /18ويومي األحد واألثنين الموافق /10/ 24-23
.2016

حملة توعية عن التعامل مع المرضى

نظم جروب الجمعيات العلمية حملة توعية عن كيفية تعامل الصيدلي مع المريض وذلك
بساحة الكلية في الفترة من يوم الثالثاء الموافق  2016 /11 /15وحتى يوم األربعاء
الموافق .2016 /11 /16

حملة توعية بمجاالت العمل للصيدلي

نظم جروب الجمعيات العلمية حملة توعية بمجاالت العمل المختلفة في مجال الصيدلة
وذلك بساحة الكلية في الفترة من يوم األثنين الموافق  2016 /11/ 21وحتى يوم
الثالثاء الموافق .2016/ 11/ 22

حملة توعية عن مرض السكري

نظم جروب الجمعيات العلمية حملة توعية عن السكري وذلك بساحة الكلية في الفترة من
يوم األحد الموافق  2016 /12 /4وحتى يوم األثنين الموافق .2016 /12/ 5

جروب علشانك يا بلدي
حملة تعريفية للطالب الجدد

نظم جروب علشانك يا بلدي فتح باب األنضمام لها من الطالب الجدد والتعريف بنشاط
الجروب وذلك بساحة الكلية في الفترة من يوم األحد الموافق  2016/ 10/ 9إلى يوم
الخميس الموافق .2016/ 10 /13

جروب فاي PHAI
حملة تعريفية للطالب الجدد

نظم جروب فاي فتح باب األنضمام لها من الطالب الجدد والتعريف بنشاط الجروب وذلك
بساحة الكلية في الفترة من يوم الثالثاء الموافق  2016/ 10/ 4إلى يوم األربعاء الموافق
.2016/ 10/ 12
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جروب الجمعيات العلمية PHAI
حملة للتبرع بالدم لصالح المركز القومي لخدمات نقل الدم

نظم جروب الجمعيات العلمية حملة تبرع بالدم لصالح المركز القومي لخدمات نقل الدم
بوزارة الصحة والسكان وذلك يوم األثنين الموافق  2017 /3/ 6وكان عدد الطالب
المتبرعين ( 85طالب وطالبة) بفناء الكلية.
دعاية محاضرات ”ورشة عمل للمهارات اإلكلينيكية“
نظم جروب الجمعيات العلمية دعاية لمحاضرات عن (ورشة عمل للمهارات اإلكلينيكية)
وذلك من يوم األحد الموافق  2017/ 3/ 12وحتى يوم الثالثاء الموافق 2017 /3/ 14
بفناء الكلية والمحاضرات في األيام اآلتية:
 يوم األثنين الموافق  2017/3/20بمدرج رجب فهمي وحاضر فيها د /صالح الدين درويش. يوم الثالثاء الموافق  2017/3/21بمدرج رجب فهمي وحاضر فيها د /صالح الدين درويش. -يوم الثالثاء الموافق  2017/3/28بمدرج رجب فهمي وحاضر فيها د /طارق ممدوح.

حملة توعية عن متالزمة داون

نظم جروب الجمعيات العلمية حملة توعية عن مرض (متالزمة داون) وذلك يوم الثالثاء
الموافق  2017 /3/ 28بفناء الكلية.

دعاية لمحاضرات ”البحث العلمي وخطوات إعداده“

نظم جروب الجمعيات العلمية دعاية لمحاضرات عن (البحث العلمى وخطوات إعداده)
وذلك من يوم األحد الموافق  2017/4/9وحتى يوم األثنين الموافق  2017/4/10بفناء
الكلية والمحاضرات في يوم الثالثاء الموافق  2017 /4/ 11بالمدرج الجديد وحاضر فيها
د /بسنت علوي من المركز القومي للبحوث.

حملة توعية عن األسعافات األولية

نظم جروب الجمعيات العلمية حملة توعية عن األسعافات األولية وذلك يوم األحد الموافق
 2017/ 4/ 30بفناء الكلية.

جروب فاي PHAI
حملة دعاية لمحاضرات ”ريادة األعمال والتسويق االقتصادي“

نظم الجروب حملة دعاية لمحاضرات ريادة األعمال والتسويق االقتصادي وذلك من يوم
الثالثاء الموافق  2017/2/21حتى يوم الخميس الموافق  2017 /3 /2وذلك بساحة
الكلية لطالب وطالبات الكلية وتم إختيار الطالب الالئقين لأللتحاق بالمحاضرات في مركز
األنشطة الطالبية يوم الخميس الموافق .2017 /3/ 2
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لجنة البحث العلمي والتكنولوجي

تنظيم محاضرات ”ريادة األعمال والتسويق االقتصادي“

نظــم الجــروب محاضــرات ريــادة األعمــال والتسـويــق االقتصــادي وذلك فـي مـــدرج
(علي إبراهيم  -الجديد  -ج  -د) لطالب وطالبات الكلية من الساعة  4عصراً وحتى الساعة
 7مســا ًء وذلك فـي األيــام التـــاليــة:
 -1يوم الثالثاء الموافق 2017/3/ 7
وحاضر فيها( :أ /سمير الدجوي  -أ /منار علي إبراهيم).
 -2يوم الثالثاء الموافق 2017-3-14
وحاضر فيها( :أ /منار علي إبراهيم  -أ /ماجد روزيق  -أ /عمرو عيسى).
 -3يوم الثالثاء الموافق 2017-3-21
وحاضر فيها( :أ /عمرو عيسى  -أ /ماجد روزيق).
 -4يوم الثالثاء الموافق 2017-3-28
وحاضر فيها( :أ /سمير الدجوي  -عمرو عيسى).

لجنة البحث العلمي والتكنولوجي
تختص لجنة البحث العلمي والتكنولوجي بما يلي:

تهدف لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي إلى إتاحة الفرصة لطالبها لتقديم األبحاث
العلمية وممارسة األنشطة العلمية وتطبيق نظام التبادل الطالبي بين أعضاء االتحاد
العالمي وتعمل على رفع المستوى العلمي والثقافي ألعضاء اللجنة خاصة وطالب الكلية
عامة .كذلك تعمل على توطيد العالقات مع طالب الصيدلة بالجامعات المختلفة وعرض
األبحاث التي تهم طالب الصيدلة وذلك عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات واإلشتراك
في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية.

نشاط لجنة البحث العلمي والتكنولوجي خالل العام الدراسى 2016-2015
الركن العلمي األول

نظمت اللجنة العلمية باتحاد طالب الكلية الركن العلمي األول ويشتمل على موضوعات
علمية متنوعة في مختلف المجاالت العلمية وذلك يوم األحد الموافق  2016/10/23إلى
يوم الخميس الموافق  2016/10/27وذلك بفناء الكلية تحت عنوان :جائزة نوبل.

المجلة العلمية  -اإلصدار األول

أصدرت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي المجلة العلمية (اإلصدار األول) وأشتملت على
موضوعات علمية متنوعة وذلك يوم األحد الموافق  2016/11/20إلى يوم الخميس
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الموافق  2016/11/24وذلك بفناء الكلية تحت عنوان :أستعمارالمريخ.

المجلة العلمية  -اإلصدار الثاني

أصدرت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي المجلة العلمية (اإلصدار الثاني) وأشتملت على
موضوعات علمية متنوعة وذلك يوم األحد الموافق  2016/11/27إلى يوم الخميس
الموافق  2016/12/1وذلك بفناء الكلية تحت عنوان( :البحريات).

الركن العلمي الثاني

نظمت اللجنة العلمية الركن العلمي الثاني و يشتمل على موضوعات علمية متنوعة وذلك
يوم األحد الموافق  2016/11/27إلى يوم الخميس الموافق  2016 /12 /1وذلك بفناء
الكلية.

الندوة العلمية
(ربــط البحــث العلمــي بالعمـــل فــي الصيدلــــة اإلكليـنيـكيـــــة
بالواليــات المتحـــدة األمريكيـــــة)

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي ندوة مع د /رامي نجيب عطية  -حول:
(ربط البحث العلمي بالعمل في الصيدلة اإلكلينيكية بالواليات المتحدة األمريكية) .وذلك
بمركز األنشطة الطالبية يوم األربعاء الموافق .2016/11/23

حملة توعية عن فيروس زيكا

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي بإدارة رعاية الشباب حملة توعية عن (فيروس
زيكا) بفناء الكلية حيث قامت بحملة التوعية الطالبة /ياسمين أحمد أنور بالفرقة الخامسة
يوم األثنين الموافق  2016/12/19من الساعة  10صباحاً.

اللقاء العلمي الخامس لكليات جامعة القاهرة

شاركـت لجنـة البحـث العلمـي والتكنولوجـي في اللقاء العلمـي الخامـس لكليـات الجامعة
الـذي تنظمـــــه إدارة النشــــاط العلمــــي والتكنولوجــــي بالجامعـــــة وذلك يومـــــي
 /7-6ديسمبر( 2016/الثالثاء واألربعاء) الذي نظمــه نــادي العلــوم وهذا تحـت رعاية:
رئيــس الجامعــــة
			
أ.د /جابر جاد نصار
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
		
أ.د /محمد عثمان الخشت
أو ًال  :تم افتتاح المعرض في اليوم األول يوم  2016/12/6وهذا بحضور ك ً
ال من:
مستشار النشاط العلمي والتكنولوجي
			
 أ.د /سيد أحمد كاسبأستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة
		
 أ.د /إيهاب عبد المنعم مجديأستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة
		
 أ.د /جمال عبد المنعم محمدأستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة
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أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة
		
 أ.د /يسرى بيومي عبد الحيأستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة
		
 أ.د /محمود عبد الوهابمدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب
 أ /.حسن محمد سعده		مدير إدارة نادي العلوم بالجامعة
		
 أ /.منى عبد الرحمن محمدثانياً :إعالن النتيجة في اليوم الثاني يوم  2016/12/8حيث تم الترحيب بالطالب والسادة
االخصائيين ثم مسابقة دوري المعلومات العلمية واإلعالن عن النتيجة حيث حصلت كلية
الصيدلة  -جامعة القاهرة على اآلتي:
المركز الثانى في دوري المعلومات العلمية على مستوى كليات الجامعة.
 .1الطالب /أحمد رجب سيد محمود  -الفرقة الخامسة  -دوري المعلومات العلمية.
 .2الطالب /محمد محمد المهدي  -الفرقة الرابعة  -دوري المعلومات العلمية.
 .3الطالبة /شيماء محمد مبروك  -الفرقة الرابعة  -دوري المعلومات العلمية.
هذا وقد حصــل الطـــالب المشـاركيــن على جوائـــز تشجيعـــة وشـهـــادات تقديــــــر
ضمـن اللقــاء العلمي الخامس لكليات الجامعة.

الركن العلمي الثالث

نظمت اللجنة العلمية الركن العلمي الثالث ويشتمل على موضوعات علمية متنوعة في
مختلف المجاالت العلمية وذلك يوم األثنين الموافق  2016/12/19وذلك بفناء الكلية.

مسابقة تصميم أفضل فالير عن فيروس زيكا

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي مسابقة ألفضل تصميم فالير عن فيروس زيكا
بالكلية والجوائز كالتالى:
 100جنيه
 المركز األول 75جنيه
		
 المركز الثاني 50جنيه
		
 المركز الثالثوقد فاز بالمراكز الثالث الطالب:
 .1الطالبة /ياسمين أحمد أنور بالفرقة الخامسة على المركز األول.
 .2الطالبة /نرمين محمد محمد محجوب بالفرقة الخامسة على المركز الثاني.
 .3الطالبة /شيماء محمد مبروك بالفرقة الرابعة على المركز الثالث.
 .4الطالب /إبراهيم محمود أبو السعود بالفرقة الثالثة على المركز الثالث.

الركن العلمي الرابع

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي الركن العلمي الرابع ويشتمل على موضوعات
علميــة متنوعــة وذلك يـوم األحـد الموافــق  2017/2/26إلى يــوم الخميـس الموافق
 2017 /3 /2وذلك بفناء الكلية.
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زيارة شركة إيبيكو

نظمت اللجنة العلمية باتحاد طالب الكلية زيارة لشركة إيبيكو لألدوية بالعاشر من رمضان
وذلك يوم األربعاء الموافق  2017/3/8الساعة الثامنة صباحاً لطالب الفرقة الخامسة.

الركن العلمي الخامس

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي الركن العلمي الخامس ويشتمل على موضوعات
علميـــة متنوعــة وذلك يــوم األحــد الموافـــق  2017/3/19إلى الخميـــس الموافـــق
 2017/3/23وذلك بفناء الكلية.

الركن العلمي السادس

نظمت لجنة البحث العلمي والتكنولوجي الركن العلمي السادس ويشتمل على موضوعات
علميـــة متنوعــــة وذلك يــوم األحــد الموافـــق  2017/4/9إلى الخميـــس الموافـــق
 2017/4/13وذلك بفناء الكلية.

المسابقة العلمية الثانية بالجامعة

شاركت اللجنة العلمية في المسابقة العلمية الثانية على مستوى جامعة القاهرة الذي
تنظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي  -باإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة
وذلك خالل الفترة من .2017/4/27-26
وقد حصلت الكلية على المراكز اآلتية:
 .1المركز الثاني في مجال فكرة قابلة للتنفيذ وحصل عليها الطالب:
الفرقة األولى
			
 أحمد محسن رزقالفرقة األولى (برنامج الصيدلة اإلكلينيكية)
			
 سيف الدين أحمد .2المركز الثالث في مجال فكرة قابلة للتنفيذ وحصلت عليها الطالبة:
الفرقة الثالثة
			
 ريم محمد محمد .3المركز الثاني في مجال دوري معلومات وحصل عليها ك ً
ال من:
الفرقة الرابعة
			
 محمد محمد المهديالفرقة الخامسة
		
 أحمد رجب سيد محمودالفرقة الثالثة
			
 -ريم محمد محمد
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لجنة الجــوالــــــة والرحــــــالت

لــجــنــة الجوالــــة والرحـــــالت
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة والرحالت بما يلي:

تساعد الحركة الكشفية واالرشادية على إعداد الشباب على أسس تربوية سليمة تشمل
مناهج وبرامج مرنة ومتنوعة ومتطورة تتمشى مع إمكانيات الشباب واتجاهاتهم.

نشاط لجنة الجوالة خالل العام الدراسى 2017-2016
أستقبال الطالب الجدد

نظمت لجنة الجوالة أستقبال الطالب الجدد بمستشفى الطلبة وذلك من يوم االحد الموافق
 2016/9/11وحتى يوم السبت الموافق  ،2016/9/17ونظمت لجنة الجوالة أستقبال
أعضاء العشيرة من الطالب الجدد بالكلية من الفرقة األولى وحتى الفرقة الخامسة بفناء
الكلية وذلك من خالل توزيع إستمارات عضوية لألنضمام للعشيرة من يوم األحد الموافق
 2016/10/9وحتى يوم الخميس الموافق .2016/10/13

دورة تدريبية للطالب الجدد

نظمت لجنة الجوالة دورة تدريبية لعشيرة الجوالة من الطالب الجدد وذلك يومي األثنين
واألربعاء من كل أسبوع أبتدا ًء من يوم األثنين الموافق  2016/10/24-17-10وحتى
يوم األربعاء  2016/10/26-19-12من كل أسبوع.

المهرجان االرشادي 26

أشتركت اللجنــة في مهرجــان الجوالــة للطالبــات في الفتــرة من يوم السـبت الموافـق
 2017/2 /11وحتى يـوم الخميس الموافق ( 2017/2/16المهرجان االرشادي رقم )26
وحصلت الكلية على المركز الخامس على مستوى كليات الجامعة.
 حصلت طالبات الكلية على المركز األول في (مجال الروح والمثل الشخصية) وهم:الفرقة الثالثة
			
 -1الطالبة /منة جالل السيد سليمان
الفرقة الثانية
			
 -2الطالبة /منة اهلل حمدي الشبراوي
الفرقة الثانية
 -3الطالبة /ندى جالل مصطفى			
 حصلت طالبات الكلية على المركز الثاني في (المجال الثقافي) وهم:الفرقة الثانية
			
 -1الطالبة /ندى السيد عبد الرحمن
الفرقة الثانية
			
 -2الطالبة /يمنى يسري عبد العال
الفرقة الثالثة
			
 -3الطالبة /ريهام عالء الدين محمود
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 حصلت طالبات الكلية على المركز الثاني في (المجال الفني والمعارض) وهم:الفرقة األولى
 -1الطالبة /أنجيل صفوت مهنى			
الفرقة الثانية
				
 .2الطالبة /منة اهلل رأفت محمد
الفرقة الثانية
			
 .3الطالبة /يوستينا سعيد عبد التواب
 حصلت طالبات الكلية على المركز الثالث في (المجال االرشادي) وهم:الفرقة االولى
		
 .1الطالبة /نورهان عنتر حامد عبد الحفيظ
الفرقة الثالثة
			
 .2الطالبة /منة جالل السيد سليمان
الفرقة الرابعة
 .3الطالبة /شيماء حربي رمضان			
 حصلت طالبات الكلية على المركز الثالث فى (المجال الدينى) وهم:الفرقة الثانية
				
 .1الطالبة /ندى جالل مصطفى
الفرقة الثانية
			
 .2الطالبة /ندى سامى جمال الدين
الفرقة الثالثة
			
 .3الطالبة /هدى احمد عثمان أحمد

دورة تعليم األعمال الفنية

نظمت لجنة الجوالة دورة لتعليم األعمال الفنية منها الرسم على الزجاج ودورة تعليم
األعمال الكشفية وذلك يومي األثنين واألربعاء من كل أسبوع أبتدا ًء من يوم األثنين
الموافق  2016/11/28-21-14-7و يوم األربعاء الموافق .2016/11/23-16-9

لجنــة األســـــــــــر
تختـــص لجنـــة األســـر بمـــا يلي:

 -1تشجيع تكوين األسر بالكلية ودعم نشاطها.
 -2التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية.

نشـاط لجنــة األســر خالل العام الدراسي 2017-2016
مسابقة الشطرنج الفردي

أشتركت اللجنة في مسابقة الشطرنج الفردي على مستوى الجامعة للعام 2017/2016
وذلك في الفترة من يوم األحد الموافـق  2016/10/23وحتى يـوم الخميـس الموافـــق
 2016/10/27بمركز الشطرنج باإلدارة العامة لرعاية الشباب بمالعب جامعة القاهرة
بعدد  16طالب وطالبة.
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وقد حصلت الطالبة /سهيلة محمد عبد المنعم محمد بالفرقة الثانية ببرنامج الصيدلة
اإلكلينيكية على المركز األول على مستوى الجامعة (طالبات).

أسرة أسلوب حياة

نظمت األسرة فتح باب األنضمام من الطالب الجدد لها والتعريف بنشاط األسرة وذلك
من يوم األحد الموافق  2016/10/9إلى يوم األربعاء الموافق  2016/10/12وذلك
بساحة الكلية.
نظمت األسرة حفل للترحيب باألعضاء الجدد في األسرة وعرض األنشطة التي تقوم بها
وذلك يوم الثالثاء الموافق  2016/10/25وذلك بمركز األنشطة الطالبية.
نظمت األسرة معرض خيري لطلبة وطالبات الكلية لصالح مساعدة قرية فقيرة (قرية عبد
الصمد بالمنصورية) وذلك في الفترة من يوم األحد الموافق  2016/10/30إلى يوم
الخميس الموافق  2016/11/3وذلك بساحة الكلية.
نظمت األسرة حملة تبرعات عينية (مالبس وأدوية) لطلبة وطالبات الكلية لصالح مساعدة
قرية فقيرة (قرية عبد الصمد بالمنصورية) وذلك فى الفترة من يوم األحد الموافق /4
 2016/12إلى يوم الخميس الموافق  2016/12/8وذلك بساحة الكلية.
نظمت األسرة حفل لتكريم األعضاء للمشاركين في النشاط الجماعي باألسرة وذلك يوم
الخميس الموافق  2016/12/15وذلك بمركز األنشطة الطالبية.

أسرة ألفا
رحلة العين السخنة

نظمت األسرة رحلة إلى العين السخنة (وادي هورايزون) وكان عدد المشاركين في الرحلة
( 96طالب وطالبة) وذلك يوم السبت الموافق .2016/11/5

أسرة سمارت
مشروع ”المجتمع العلمي للصيدلة الشرعية“

نظمت األسرة فتح باب األنضمام إلى مشروع (المجتمع العلمي للصيدلة الشرعية) وذلك
في الفتــرة من يــوم األحـــد الموافـــق  2016/11/27وحتى يوم الخميــس الموافــق
 2016/ 12/1وذلك بساحة الكلية.

دورة الشطرنج بالجامعة

أشتركت اللجنـة فـي دورة الشطرنـج على مسـتوى الجامعة للعام  2017/2016بمركز
تدريب الشطرنج باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وذلك من يوم األحد الموافق
 2017/2/26وحتى يوم الخميس الموافق .2017/3/2
وقد حصلت الكلية على:
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 الطالبة /سهيلة محمد عبد المنعم محمد بالفرقة الثالثة برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةالمركز األول (طالبات) على مستوى الجامعة.
 الطالبة /نرمين سمير جاد الرب بالفرقة الثانيةالمركز الثالث (طالبات) على مستوى الجامعة.
 الطالب /محمد أحمد عبدالصبور بالفرقة الرابعةالمركز الخامس (طلبة) على مستوى الجامعة.

حملة تبرعات لصالح المعهد القومي لألورام

نظمت اللجنة حملة تبرعات لصالح المعهد القومي لألورام للمساهمة في شراء جهاز
تخدير بإسم طالب الفرقة الخامسة للعام الجامعي  2017/2016وذلك في الفترة من
يوم األحد الموافق  2017/4/2وحتى يوم الخميس الموافق  2017/4/6بفناء الكلية.

حفل يوم اليتيم

نظمت اللجنة باألشتراك مع اللجنة االجتماعية و(أسرة أسلوب حياة وأسرة فريق طبي
متعاون) حفل يوم اليتيم وذلك يوم األثنين الموافق  2017/4/10لعدد (15طفلة) من
أيتام ملجأ إيواء الفتح بالمعادي وعدد ( 6أيتام من أبناء العاملين بالكلية) وذلك بمدرج
رجب فهمي.

اليوم الرياضي للكلية

نظمت اللجنة باألشتراك مع اللجنة الرياضية باتحاد طالب الكلية يوم رياضي يشمل
(خماسي كرة قدم  -تنس طاولة  -شطرنج) وذلك يوم األثنين الموافق  2017/4/3بفناء
الكلية ومركز األنشطة الطالبية وكانت الجوائز كالتالي:

 -كـــــرة القـــــدم:

		
خماسي كرة القدم
		
خماسى كرة القدم

 -تنـس الطـــاولـة:

المركز األول.
المركز الثاني.

حصل الطالب /بطرس ناجي نعيم أسكندر بالفرقــة الثانيـــة على المركـــز األول.
حصل الطالب /مصطفى عبد العظيم مطر بالفرقة الخامسة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية
على المركز الثاني.

 -الشـطـرنـــــــــج:

حصل الطالب /محب محسن عياد إلياس بالفرقة األولى على المركز األول.
حصل الطالب /أحمد عمرو عبد التواب بالفرقة األولى على المركزالثاني.
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مهرجان األسر الطالبية بالجامعة

أشتركت لجنة األسر باتحاد طــالب كليــة الصيدلــة في مهرجــان األسر الطالبية لكليات
الجامعة للعام  2017/2016تحت شعار (معاً ننهض) في الفترة من يوم الثالثاء الموافق
 2017/4/18حتى يــوم الخميس الموافق  ،2017/4/20وحصلت الكليــة على المراكــز
التاليــــــــــة:
 حصل الطالب /بطرس ناجى نعيم بالفرقة الثانية على المركز الثاني تنس طاولة طلبةعلى مستوى الكليات المشتركة في المهرجان.
 حصل الطالب  /أحمد فتحي سعد بالفرقة الثالثــة على المركــز الثانــي ألعــــاب قـــوى( 100متر عدو) على مستوى الكليات المشاركة في المهرجان.

اليوم الترفيهي للفرقة الخامسة

نظمت اللجنة باتحاد طالب كلية الصيدلة يوم ترفيهي ( )Fun Dayللفرقة الخامسة وذلك
يوم الخميس الموافق  2017/4/27بفناء الكلية.

أسرة أسلوب حياة
حفل يوم اليتيم

نظمت األسرة باألشتراك مع اللجنة االجتماعية حفل يوم اليتيم وذلك يوم األثنين الموافق
 2017/4/10لعدد (15طفلة) من أيتام ملجأ إيواء الفتح بالمعادي وعدد ( 6أيتام من
أبناء العاملين بالكلية) وذلك بمدرج رجب فهمي.

حفل تعريفي لطالب وطالبات الكلية

نظمت األسرة حملة تعريف لطالب وطالبات الكلية ألنضمام أعضاء جدد لألسرة وحملة
إلعادة تدوير وتجميع الورق من الطالب لصالح جمعية رسالة وذلك يوم الثالثاء الموافق
 2017/4/11وحتى يوم الخميس الموافق  2017/4/13بفناء الكلية.
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