
 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس الجمعيه 

 ميار عبدالقادر محمد 

 

 

 

2022-2021التقرير السنوي لجمعيه فارما سكول   



                                                                         

 تعريف عن جمعية فارما سكول

  وتم تطويرها كجمعية 2011عام في فارما سكول سره تم تأسيس أ

 PSA  اسمها الى  ويختصر 2014 في فارما سكول للتطوير الصيدلى والبحث العلمى 

 
 

 هرؤية ورسالة الجمعي
 

 الرؤية:-

عن طريق االهتمام  خاصة والطبية عامة عداد جيل قادر على تطوير المنظومة الصيدالنيةا

 .مستوى الجامعة وخارجها األفراد علىين الوعى الصحى ب شربالبحث العلمى الصيدلى ون

 

 الرسالة :-
الصيادلة  بمنظومة الرعاية الصحية من خالل تطوير وتخريج دفعات منقي هى الر

 جيدا ى ف ممارسة ينلسوق العمل والمدرب ينالمؤهل

بمستوى البحث العلمى الصيدلى وتخريج عدد  رفعهالمختلفة للصيدلى وال مجاالت العمل 

 .من الوعى باالساليب الحديثة للبحث العلمى فيعلى القدر الكاين الباحث من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وذلك تحت اشراف رائد الجمعيه :-
 

 ا.د / خالد بشير 

  وكيل الكليه  للدراسات العليا والبحوث

 

 

 رئيس الجمعيه :-  

 عبدالقادر محمدميار 
 

 

 

 



 

 هيكل الجمعيه
  -رئيس الجمعيه : 

 ميار عبدالقادر محمد
 

 -امين الجمعيه :
 نيره محمد الياظبي                       اسراء السيد حسن  

 
 

  لجنة ادارة المواد البشرية:-
ريهام محمد البستانيالنائب :                  ريم محمد قشقوشالرئيس :    
-:االعضاء   

  منه هللا ابراهيم 
اسماعيلاسماعيل علي    
  زهراء محمد 

 رانيا محمد السيد

  اسراء شريف الشافعي
  مريم باسم عبد العزيز

 يارا ربيع محمد

 ناني بوميدين

   ميادة جالل مأمون

 

  لجنة الدعايا واالعالن:-
   رئيس :عمر محمد منتصر          نائب :عبد الرحمن ممدوح السيد

-:االعضاء   
  محمد السيد عبد العزيز

  محمد ياسر زيدان
 رودينا نادي محمد

 روجينا رشدي عبد هللا

 ياسمين عادل محمود

 هاجر احمد السيد

 علياء ممدوح عالم

 سامي حسين ابو العزم

 اسراء هشام فوده

 

 



 

  لجنة العلمية:-

نورهان خالد المسيرينائب :             بسلمة السيد عبد المقصودرئيس :     

-:االعضاء   
  اماني جمال ابو النجا

كركرمياده فريد   

  هنا محمد شعبان
  ايه سمير عبد الفتاح

  محمد جمال البشالوي
 عهد السيد عبدهللا

  اثار محمد العربي
  نور جمال عبد الهادي
  االء عبد الشكور بدير
  يارا عبد الفتاح علي

 ياسمين مسعد عبد المحسن

 جهاد يوسف محمود

 مى أحمد حسن آدم

  رقية شيتوي
  مروة جمال
  ميرنا خليل

 

  لجنة المالية والعالقات العامه:-
طارق احمد البيومي نائب :             نيرة ياسر البرمباليرئيس :     
-:االعضاء   

 نيرة محمد الياظبي

 آيه فتحي إسماعيل

 أمنية حسن رمضان

 محمد مصطفي عبد المطلب

 أنس محمد حلمي

 حنين سمير عبدالرحمن

 دينا محمد عطيه

 إيمان عصام فهيم

 آالء محمد مهدي
 



 

  لجنة التنظيم:-
سيف الدين عمادنائب :                           ندي علي محمدرئيس :   

-:ءاالعضا   

 طارق بشير غراب

 هند رضا عمر

 هايدي محمد رخا

 اماني ابراهيم الدسوقي

 منى عبد العزيز ابراهيم

 ايه محمد المتولي راشد

 إسراء محمد شوقي

  سهيلة محمد عطيه
 سلمى عبدهللا احمد

 آيه جمال إبراهيم

حامد فتحي آيه  

 روال محمود علي

 وفاء محمود محمد

 آيه محمود عبدالحافظ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاعليات الجمعيه خالل عام  2021 - 2022



تم عقد محاضرة للتعريف بأساسيات البحث  -1

فارما سكول في تنمية العلمي وكيفية عمله ودور

هذا الجانب لديهم وكانت تقدمها هيد اللجنة العلمية 

  9/10/2021 السابق أسيل متولي وذلك يوم

 .في حفل استقبال الدفعة الجديدة

 



Pharma Day 16, oct,2021 -2 

 ت تعريفي في احد النقابات من قبلتم عقد ايفن

الجدد البورد القديم والجديد للترحيب باالعضاء 

واعطاءهم معلومات اكثر عن طبيعة عملهم 

بالجمعية كال حسب لجنته واالحتفال بالذكرى 

 العاشرة النشاء فارماسكول

 

 



3-تم تنظيم ايفنت بساحة الكلية لتعريف الطلبة والدفعات 
الجديدة عن الجمعية ومهامها وتم فتح باب التقديم 

  للجمعية في يوم 18\10\2021:

 



 

4-How to keep it 5\12\2021 
 

تم عقد حملة توعية في الكليات الغير طبيةعلى مستوى 
جامعة المنصورة منها:كلية الهندسة وتجارة وحقوق 

 وأداب وتربية وفنون جميلة وحاسبات ومعلومات.

 وقامت الفرق بالتوعية بخصوص المواضيع اآلتية:

Nutrition and Obesity 

Diabete 
Antibiotics and bacterial Resistance 

 

وقد قام بالمشاركة في هذا الحدث العظيم أحد عشر 
فريقا من لجان فارماسكول وقامت كل لجنة بدورها من 

تنظيم وعالقات عامة ومعلومات وتجهيزات عملية 
وعلمية بانرات وغيرها من الوسائل العلمية والترفيهية 

 لجذب انتباه الناس للمعلومات وتبسيطها.

 

 



Preparation of How to keep it: - 

 



 

 وأسماء الفرق كاآلتي
 

◦ 1-Nouveau vita 

◦ 2-Hi Sugar 
◦ 3-Magic of Life 

◦ 4-Emerald 

◦ 5-Sugarlo 

◦ 6-Be Healthy with us 

◦ 7-Diabetes Attack 

◦ 8-Super Doctors 

◦ 9-Organise your life 

◦ 10-Anti Melabs 

◦ 11-Suspicious Bonbons 

 

 

 

 

 

 



 وقد فاز 4 فرق بالثالث مراكز االولى:-



 

 



 



وقد تم تكريم الفرق الفائزة يوم 20\12\2021 

 بقاعة المؤتمرات

 



5-INVEST Conference 16,March2022:- 

ي تعقدها الجمعية سنويا وتم عقده 
مؤتمر انفست اهم المؤتمرات الرئيسية الت 

ي 
ي السنوات الماضية للسنة السادسة عىل التوالي لما حققه من  2022ف 

نجاح ف 
ي فعالياته

 والذي يتضح جليا ف 
( INVEST Yourself For Knowledge)  

ي 
ي مجاالت البحث العلمي المختلفة والت 

بنسختة السادسة، لزيادة الوعي ف 
  تخدم المجتمع وتعمل عىلي تأصيل رسالة كلية الصيدلة

 المؤتمر ليس موّجه لفئة معينة، بل يش
ّ
مل كل محب والجدير بالذكر أن

ع
ّ
. إلي البحث العلمي  ومتطل  

مها نخبة من أفضل 
ّ
ي يقد

والمؤتمر تناول العديد من الموضوعات المهمة، والت 
ي مختلف المجاال 

ت: الباحثي   ف   
Topics  
1/ History of scientific method  
2/ How To Search Data bases And Read a Research paper 
3/ The way to study A broad  
4/Hall mark In Drug Discovery :Reaxys As An Astonishing Tool 
In Drug Development 

ي ميادين الكلية وتعريف الطلبة  ◦
وقام جميع اعضاء الجمعية بالدعاية ف 

ة   ايام 10بالمؤتمر وذلك قبل انعقاده بفت 
ي يومي   يوم  ◦

شت   اوفالين بقاعة مارس سي 16وقد تم عقد المؤتمر ف 
 المؤتمرات بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

 مارس سيشت   اونالين 18ويوم  ◦
ين معتمدة من جامعة المنصورة  وتم منح شهادة اتمام حضور المؤتمر للحاض 

 ومؤسسة فارماسكول

Speakers : 
وتم االستعانة في المؤتمر باسبيكرز من كليات الصيدلة المختلفة لالستفادة 

 بخبراتهم على اوسع نطاق وهم كاألتي:-
 

 د\شادي عبدالحافظ
 د\سحر السيد عبدالرحمن

 د\عمر عالء الخولي
 د\حازم غبور
 د\أحمد ابوبكر



 



 



 



 



تم تنظيم عدة محاضرات بالصيدلية االفتراضية -6 

العداد الطلبة لسوق العمل الصيدلي وتم فيها 

كبرى وشركات ادوية االستعانة بمؤسسات صيدلية 

 2022من يوليو  31وحتى  19 من وذلك في ايام



 

 

 
 

 

 

 

 



7-Organization of the  10th scientific 

conference:- 

تم عقد ايفنت دعائي للمؤتمر العاشر بساحة الكلية 

لتعريف الطالب بتفاصيل أكثر عن المؤتمر وكيفية 

.المشاركة فيه  

preparative sessions for 10th scientific 

conference:- 

تم تنظيم عرض األبحاث العلمية التي شارك بها المتسابقون من 

 .أو عرض تقديمي أونالين oral presentationبوسترات او

في قاعات  2022وذلك في ايام :من االول الى الثالث من اغسطس لعام 

جامعة المنصورة بالتعاون مع دكاترة من الدور الخفيف بكلية الصيدلة 

وتم التنظيم بالتعاون بين مؤسسة مختلف الكليات في اللجان التحكيمية  

CSU فارماسكول وتيم صباح 9وذلك بدءا من الساعة     

وقد شارك عدد من اعضاء فارماسكول بأبحاث علمية وبعضهم فاز 

 .بمراكز اولى في المؤتمر



   

presentation skills session by Dr\Ali Qura:- 



 



 

 

 



 تم عقد اليوم الختامي  2022 وفي الثامن من أغسطس لعام
للمؤتمر العلمي العاشر بقاعة المؤتمرات بالدور الخفيف حيث تم 
فيه االعالن عن األبحاث الفائزة في المؤتمر والمراكز المختلفة 

وتكريم المشاركين والحضور والمنظمين للمؤتمر تقديرا 
منال \عميدة الكلية د* لمجهوداتهم جميعا وذلك بحضور كال من

 عيد 

 رشا بروة \لة الكلية لشئون التعليم والطالب دووكي 

 أحمد رمضان \المسئول عن األنشطة الطالبية د 

 خالد بشير \ورائد الجمعية د 

 يسرا الفار\وحدة التعليم االلكتروني د ومديرة 

 كل اعضاء فارماسكول و.CSU  

 

 



 



 8-Organization the 3rd International 

Conference:- 

  formوقد بدأ االستعداد للمؤتمر الدولي الثالث بعمل 

لتنظيم المنظمين لورش المؤتمر لعرض األبحاث بداية من 
 اغسطس 16يوم 

وتم عقد الورش في ايام 27و28و29 أغسطس 2022 في 

 قاعات الدور الخفيف

صباحا وقد تم التنظيم بأفضل صور  9بدءا من الساعة 

ارماسكولالكلية واعضاء فبالتعاون بين دكاترة ومعيدين   

 

 



 

 



 اليوم اإلفتتاحي للمؤتمر بقاعة 2022اغسطس 30

المؤتمرات بالمبنى اإلداري للجامعة بحضور كل 

 المشاركين بالمؤتمر وتقديم سيشنز من قبل

speakers  من جامعات مختلفة بالقاعة وبعضها

 اونالين



 

 



 

 

 

 



 وعرض السيشنز تم االستكمالاستكماال لفعاليات المؤتمر 

 بقاعات الدور الخفيف بكلية الصيدلة. اغسطس 31يوم 

 



 

 

 



 

 


