الئحة وحدة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

الرؤية
 تتطهع وحذة خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت بكهيت انصيذنتجبيعت طُطب أٌ تكىٌ كيبَب فبعال نهًسبهًت في تُظيى
وتُفيذ بزايج يتُىعت نخذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت وفقب
الحتيبجبث انًجتًع يٍ خالل وضع استزاتيجيبث وانيبث
نتقذيى انخذيبث انًجتًعيت وانبيئيت وتحقيق شزاكت فبعهت
بيٍ انكهيت وأطزاف انًجتًع بًب يحقق انزيبدة نكهيت
انصيذنت عهً انًستىي انًحهي واالقهيًي في يجبل خذيت
انًجتًع

الرسالة
 تقىو انىحذة بزصذ احتيبجبث انًجتًع وانبيئت انًحيطتووضع خطظ يٍ انخذيبث انتي يًكٍ اٌ تقذيهب انكهيت
وانيبث تهبيت هذِ االحتيبجبث وتُظيى يشبركت أعضبء هيئت
انتذريس ويعبوَيهى وانطالة في انخذيت انًجتًعيت بهذف
َشز انىعي انبيئي وانخذيي داخم وخبرج انكهيت وإقبيت
عالقبث يع يؤسسبث انًجتًع انخبرجي يٍ أجم تًُيت
انكىادر انبشزيت يٍ عبيهيٍ وطالة وخزيجيٍ ودعى
انًىارد انًبنيت نهكهيت وانًشبركت انفعبنت في خذيت انًجتًع
في ظم االنتزاو ببنقيى األخالقيت وانًهُيت يًب يهيئ انًُبخ
نكي تصبح انكهيت يسبهى فعبل في تًُيت انبيئت ودعى انخذيت
انًجتعيت

المهام
 إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل البيئية من خالل الدراسات واألبحاث المستمرة التعاااون مااه التيئااات والماسسااات العلميااة والمجتمااه ودتااي البحااوث الت بي يااة ااألغراض البيئية والصناتية مما يشجه المشاريه البحثية المشاتركة تلاا المساتو
المحل واالقليم والدول
 زيادة قدرة كلياة الصايدلة تلاا المشااركة المساتمرة وال عالاة ا التنمياة المجتمعياةتاان ري ا مااد جسااور التعاااون والتواصاال مااه الماسسااات المجتمعيااة المختل ااة
للوقوف تلا احتياجات سو العمل ولتنمية الموارد الذاتية للكلية
 اتداد برامج للتنمية والتدريب لت وير ور ه مستو الك اءة االدارية ألتضاء هيئةالتدريس والعاملين والجتاز االداري بالكلية
 تنظيي الماتمرات والندوات العلمية الت تستتدف خدمة المجتمه وتنمية البيئة تنظيي ال وا ل الخدمية والتوتوية للت اتل المباشر مه المجتمه المحي المشااركة ا المبااادرات الرئاساية مثال مبااادرة حيااة كريماة – مبااادرة دتاي صااحةالمرأة المصرية – مبادرة التبرع بالبالزما)
 -التسوي للبرامج واألنش ة الت ت وي بتا الكلية وتعزيز الدور المجتمع للكلية

التشكيل
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمه وتنمية رئيس الوحدة
أ.د /سحر محمد الحجار
البيئة
تضوا
مدرس مساتد ب سي الكيمياء التحليلية
ي.ي/ايمان تبدالمنعي الشناوي
تضوا
مدرس مساتد ب سي الصيدلة االكلينكية
ي.ي/بسمة محروس ال ا ري
تضوا
معيد ب سي الصيدلة االكلينكية
ص/ايه محمد الع ار
تضوا
معيد ب سي الكيمياء التحليلية
ص/دينا تل ال حان
تضوا
معيد ب سي الكيمياء الصيدلية
ص/أحمد يصل خليل
تضوا
ص/تبدالرحمن ابراهيي زين العابدين معيد ب سي الكيمياء الصيدلية
تضوا
معيد ب سي الكيمياء الصيدلية
ص/محمد مجدي محمود صالح
المساول االداري
السيدة/إيمان الذهب

