
 

 
 

 

 

Accredited by NAQAAE 

  
 

 أكتوبر 6جامعة 

 كلية الصيدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 

 أكتوبر 6جامعة 

 كلية الصيدلة

 وحدة ضمان الجودة

 

 لمشاركة المجتمعية و تنمية البيئةلجنة ا      

 تقرير               

 اكتوبر 6 جامعة – قامت لجنه المشاركة المجتمعية بكليه الصيدلة

اطفال و معهد األورام حملة للتبرع بالدم و ذلك لصالح ب

 .75375مستشفى 

طالب  53وتبرع عدد  14/01/1108الموافق  االحدوذلك فى يوم 

 .وطالبه 

 :مرفق مع التقرير 

 الفريق الطبى المشاركأسماء   -0

 أسماء لجنه المشاركه المجتمعيه -1

  أسماء الطالب المشاركين من الكليه فى الحمله -5

 أسماء الطالب المتبرعين  -4

    نموذج من االسئله  التى يتم طرحها من الفريق الطبى  -3

 المشارك على الطلبه المتبرعين 

 االستقصاءات -6

 تحليل االستقصاءات -7

 االجراءات التصحيحيه لالستقصاءات -8

 

https://www.google.com.eg/url?url=https://www.w3.org/community/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj93u7nu-DWAhVCBBoKHZG4DC0QwW4IOTAS&usg=AOvVaw3jGuzpsvaa_Xjm_elMDUdc
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صباحا واستمرت حتى الساعه  00:10بدأت الحمله فى الساعه 

 مساءا 3:3:

أعضاء لجنه وكان فى استقبال الفريق الطبى المكلف بالحمله 

 .المشاركه المجتمعيه 

 :أسماء لجنه المشاركه المجتمعيه 

 رئيس المعيار   -هبه الجيزاوى  / د 

 عضو  -لينا جميل محمد      / د 

 عضو   -سعد جمال تهامى / معيد 

 عضو  -محمد حسنين محمد  / معيد 

 عضو  -عيد حمدان سعيد  / معيد 

 عضو  -  محمد  محمد ابو دهب/ معيد 

 عضو   -  محمد فادى االحمدى/ معيد 

 :أسماء الطلبه المشاركين ف الحمله 

 عبد هللا سعيد -1

 عصام محمودأحمد  -2
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وتم االعالن عن الحمله من خالل الملصقات واالعالنات بالمدرجات 

والمعامل كما تم وضع اعالن على صفحه الفيس بوك الخاصه 

 .بالكليه 

 : أسماء الفريق الطبى 

  .نبوي ندى / د 

 . عصام عبد الصمد/ فنى

 .محمد حمدي / ادارى 

 :منسقين 

 .شريف ممدوح / أ 

 .حسن احمد / أ 

 :أسماء الطلبه المتبرعين 

 يوسف احمد محمود   -1

 عمر مدني محمد   -2

 السيد احمد مصطفي   -:

 رضوي مبروك شكشوك    -4

 رغده محمد ابراهيم   -5

 منه هللا احمد امام    -6

 نوران حسن غالي    -7
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 عوضمنار مصطفي    -8

 احمد محسن فهمي       -9

 محمد حسن محمد -13

 احمد محمد فتحي هللا -11

 شرين خاطر عبد الموجود -12

 عال محمد محمد -:1

 ايمان الطاهر -14

 مني عبد القادر -15

 نوال جمعه  -16

 ندي خالد  -17

 مني علي خضر -18

 ندي شعبان هاشم  -19

 محمد عماد الدين -23

 ندي جمال علي   -21

 محمد جمال علي -22

 نرمين حموده -:2

 هاجر ظالم -24

 هاجر شعبان -25

 عبدالرحيم اسماعيل  -26

 محمد عبد المالك محمد -27

 سلمي عادل عبدالعزيز -28

 سلمي محمود عصام -29
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 ندي نبيل زيدان -3:

 مريم عبد الناصر مهران -1:

 ياسمين طارق عثمان -2:

 نوال جمعه  -::

 مي عبد القادر -4:

 تسنيم شريف -5:

 :مقترحات التحسين 

 :من خالل نتيجه تحليل االستقصاءات تبين االتى 

توفير ترابيزات وكراسى للتمكن من القيام بالحمله على   -1

 .اكمل وجه 

تم الحصول على الموافقات الالزمه قبل الحمله ي لم حيث  -2

ورفضت اداره الجامعه اعطائنا هذه ( اسبوع ) بوقت كافى 

الطلبات فى اول االمر وبعد عده محاوالت معهم تم اعطاؤنا 

الحمله مما ادى الى كرسى فقط  فى يوم  :ترابيزه و  1عدد 

وكل هذه االشياء تعوق ...تأخر الحمله وقله عدد المشاركين 

 . اقامه هذه الفاعليه مره اخرى بكفاءه 

 ةنرجو  اتخاذ االجراءات التصحيحيه المناسبه من قبل وحد  -:

  .الجوده بالكليه لكى نتفادى حدوث  هذه المشاكل مره اخرى

 رئيس لجنة المشاركة المجتمعية 

 وتنمية المجتمع
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 هبة الجيزاوي/ د       

 

 

 الصور 
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