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دليل خدمات الخريجين
كلية العلوم الصيدلية و الصناعات الدوائيه

تحرص كلية العلوم الصيدلية و الصناعات
الدوائيه على التواصل الفعال مع خريجيها
كما تعمل على متابعتهم و حل مشكالتهم
المهنية و رفع كفاءتهم بسوق العمل .و
تسعى الكلية الى التعرف على اراء
خريجيها لتطوير برامجها و تدعوهم دائما
الى المشاركه فى أنشطتها المختلفه.
يمكن للخريج التواصل مع الكلية من
خالل:
• التواصل المباشر
• مكتب الخريجين بالجامعه
• رابط الخريجين بموقع الجامعة
• لجنة متابعة الخريجين بالكليه
• لجنة التعامل مع المستفيدين بالكليه
الخدمات التى تقدمها الجامعة و الكلية
اخريجى كلية العلوم الصيدلية و
الصناعات الدوائيه:
•
•

قاعدة بيانات لخريجى الكلية تشمل
مواقع العمل و بيانات الخريجين
لسهولة التواصل.
برامج رفع الكفاءه المهنيه للخريجين

و تتكون من محاضرات وورش عمل تقدمها
ادارة التعليم المستمر بالجامعه و األقسام
العلمية بالكلية و تشمل:
• Drug promotion and
advertising
• Drug marketing
• Sales marketing and
promotion research
• Pharmacy Practice
• Pharmacotherapy of
infectious diseases
• Molecular modeling and its
application in drug design
• Bioinformatics
• GMP
• Quality control
• Quality assurance
• Validity
• Stability of pharmaceutical
dosage form
• Biological availability and
bioequivalence
• Cosmetics
برامج تأهيل الخريجين لسوق العمل و هى
برامج مقدمه من ادارة التعليم المستمر
بالجامعة و تشمل:
• Advanced Pharmacy skills
• Communication skills
• Leadership skills
• Language skills
• CV writing
• Ethics professionalism

ورش عمل للتوعيه باألمراض المتفشيه و
التوعيه الصحيه:
• نشرات توعيه عن األمراض المتفشيه
و أضرار التدخين و االدمان
الملتقى التوظيفى السنوى الذى يقام
بالجامعه للحصول على فرص عمل
الدورات التدريبيه بمصنع األدويه
المعرض العلمى السنوى بالكليه
أتاحة فرص المشاركه ى المؤتمر العالمى
للكلية سواء باألبحاث العلميه أو
البوسترمع تقديم تسهيالت ماديه للطلبه
خريجى الكليه.
خدمات مقدمه فى مجال البحث العلمى مع
بداية برامج الدراسات العليا بالكليه:
• لخريجى الكليه األولويه لتسجيل درجة
الماجستيرفى التخصصات التاليه:
• الصيدالنيات و التكنولوجيا الصيدلية
• الكيمياء التحليليه الصيدلية
• الكيمياء الطبيه
• استخدام األجهزه العلميه الحديثه بمقابل
ألجراء األبحاث العلمية
كما تتيح الكلية الفرص للخريجين للمشاركه
فى الخدمات المجتمعيه من خالل
• القوافل الطبيه
• حمالت التوعية
• حمالت التبرع بالدم
• زيارة المالجئ و المستشفيات

ايها الخريج :تذكر
انت جزء من نسيج كلية العلوم الصيدليه و الصناعات
الدوائيه مسارك المهنى مرتبط دائما باسمها و تطورها
و ارتقائها ينعكس ايجابيا على مستقبلك
وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئه
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