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 جامعة طرابلس  –كلية الصيدلة 

 مكتب خدمة المجتمع والبيئة 

 

 2021سنة ل والبيئة مكتب خدمة المجتمعخطة عمل 

 

م  ت ز ز ومنذ انشاءها لت  ي خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية الصيدلة عىل مدار السني 
ز
ز ف بالتنوع والتمت 

حيث ان الخدمة المجتمعية هي الوظيفة الثالثة للمؤسسات التعليمية بعد التعليم والتعلم والبحث 

 ، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة مشاركة جميع فئاتها  عىلالكلية حرص وت حيث حرصتالعلمي

( المعاونة ز ي خدمة ال والط )الموظفي 
ز
ورؤيتها وكذلك بما  ا لمجتمع بما يتناسب مع تخصصاتهب ف

ي خدمة المجتمع والبيئة بشت  السبل الملئمة
ز
 .يتوجبه العمل التطوعي ف

 

 اتيجيةيتم التوعية بأنشطة خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المتضمنة بالخطة س  االست 

امج والوسائل التالي خللمن  2021 سنةعن   : ةالتر

  

ي اماكن بارزة  تاالعالنا -1
 
 بالكليةوالملصقات ف

 عقد الندوات وورش العمل  -2

 استخدام المطبوعات كالمنشورات والمطويات  -3

ي استخدام الموقع   -4
ون   وصفحات الكلية عىل وسائل التواصل المختلفة اإللكتر

ي  -5
ون  يد االلكتر يد التقليدي أو التر  المراسالت الرسمية ودعوات الحضور سواء عتر التر

 التواصل االجتماعي  استخدام وسائل -6

 

  تحديد األطراف المستفيدة 

 

 أوال: داخل الكلية: 

  أعضاء هيئة التدريس 

  الطالب 

    الموظفي 

  ضيوف الكلية 

 ثانيا: خارج الكلية:            

  الخريجون 



   المرض 

  ي   المجتمع الليبر

 المؤسسات الصحية 

  كات األدوية والمخابر الصيدالنية الصيدليات   وشر

 

 

 

ح   2021سنة  ألنشطة يمكن القيام بها والمساهمة فيها خللمقت 

برامج تدريبية تقدمها الكلية بشكل فردي أو بالمشاركة مع مؤسسات ذات صلة مثل  -1

وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، المؤسسات الصحية مثل المراكز الصحية 

 والمستشفيات والصيدليات والمؤسسات المعنية بالبيئة. 

ات توعوية  -2 ي تركز عىل األدوية من محاض 
وتثقفية تهم الصحة العامة وخاصة البر

ي والرشيد لألدوية وفعالية وجودة وامان األدوية 
جميع الجوانب كاالستخدام العقالن 

 . ي ي المجتمع الليبر
 
 المستخدمة ف

 احياء األيام العالمية المهتمة بالصحة والدواء والبيئة  -3

ع بالدم أو حمالت مساعدة للمحتاجي    تطويعيهأعمال  -4 أخرى مثل حمالت التتر

ها.   وغت 

 

  ي حلها
 
ي ويمكن للكلية المساهمة ف ي تواجه المجتمع الليبر

أمثلة عىل بعض المشاكل البر

 وتسليط الضوء عليها

ي الحل المشكلة
ز
 طريقة الكلية للمساهمة ف

وس كورنا المستجد  فت 
ي وضع الية للتعايش مع 

 
الوباء وكذلك ابداء المساهمة ف

ي 
 
ي األدوية المستخدمة لعالج المرض وكذلك ف

 
الرأي العلمي ف

 توفت  التطعيم المناسب

ي للدواء
ز
 االستخدام غت  العقلن

وتوكوال   ت توعية مزودي الرعاية الصحية والمجتمع بالتر
 الصحيحة الستخدام الدواء

 التخصصيةالعامة و نقص األدوية 
ي وضع الية مع ا

 
ها المساهمة ف لجهات المعنية لتوفت 

 باستمرار

ي  ي المجتمع الليبتر
ز
 عدم وضوح ماهية مهنة الصيدلة ف

تعزيز دور الصيدلي والرفع من كفاءته وتعريف المجتمع 
ي الرعاية الصحية

 
 بأهمية الصيدلي ف

 

 



 ي من الممكن أن تقوم الكلية بأحيائه
ي نشر الوعي  ا أمثلة عىل األيام العالمية الت 

ز
وبالتالي تساهم ف

 الصحي وااللتفات لعديد الفئات المجتمعية المهمة: 

  

اير /4 اليوم العالمي للشطان  فتر

اير /15 اليوم العالمي لشطان األطفال  فتر
اير /28 اليوم العالمي لألمراض النادرة  فتر

 مارس /11 اليوم العالمي للكىل
 مارس /24 اليوم العالمي للدرن

 أبريل /7 اليوم العالمي للصحة
 أبريل /11 اليوم العالمي لشلل الرعاش
ف الدموي ز  أبريل /17 اليوم العالمي للتز

 أبريل /25 اليوم العالمي للملريا
 مايو /6 اليوم العالمي للربو

 مايو /8 للتلسيميااليوم العالمي 
 مايو /17 اليوم العالمي الرتفاع ضغط الدم

وسي   مايو /19 اليوم العالمي لمرض الكبد الفت 
ز   مايو /31 اليوم العالمي لمكافحة التدخي 

 يونيو /5 يوم البيئة العالمي 
ع للدم  يونيو /14 اليوم العالمي للتتر

 يونيو /26 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
 أغسطس /7-1 أسبوع الرضاعة الطبيعية

 سبتمتر  /15 اليوم العالمي لشطان الغدد اللمفاوية
 سبتمتر  /21 اليوم العالمي للزهايمر
 سبتمتر  /28 اليوم العالمي للقلب

ز   أكتوبر /1 اليوم العالمي للمسني 
 أكتوبر /10 اليوم العالمي للصحة النفسية

 أكتوبر / 31-1 التوعية بشطان الثدي
 أكتوبر /16 للغذاءاليوم العالمي 

 أكتوبر /20 اليوم العالمي لمرضز هشاشة العظام
 أكتوبر /24 اليوم العالمي لشلل األطفال
 أكتوبر /31-25 أسبوع أمراض الدم الوراثية

 نوفمتر  /14 مرضز السكريلاليوم العالمي 
 نوفمتر  /16 شهر التوعية بشطان الرئة

 نوفمتر  /20 اليوم العالمي للطفولة
 ديسمتر  /1 يوم االيدز العالمي 

 

 

 

 



 

 التوصيات:  

  ي حل مشاكل المجتمع وبناء
 
ة تساهم ف ائح الكلية عىل تقديم خدمات مجتمعية ممت   تشجيع كل شر

ي المجاالت المتعلقة بالدواء والصحةحمجتمع قادر عىل مواجهة الت
 
 . ديات خاصة ف

 حة ائح الكلية لتنفيذ العديد من األنشطة القتر ي تشكيل فرق من شر
 
 المساهمة ف

  ي واجهت الفريق خالل كل شهر والعمل عىل
تقرير شهري بالعمل المنجز ومناقشة العراقيل والصعوبات البر

ي األشهر التالية. 
 
 تحسينها ف

 ات واإلعالنات ومناقشتها مع الفريق قبل  تسليمها للطباعة.  تجهت   المادة العلمية للبوستر

  مالحظة وتسجيل ما يستجد من أفكارBrainstorming  ي كل
 
 . اجتماعوعرضها ف
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