سانوفي وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر العاصمة يبرمان شراكة ترمي إلى تعزيز المهارات
ً
مستمرا
تعزيزا
العلمية للطالب والمقيمين وأطباء المستشفيات الجامعية
ً
الجزائر العاصمة 29 ،جوان  - 2022وقعت سانوفي وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر العاصمة اتفاقية شراكة
والمتخرجين في طريقهم إلى التأهيل
مدتها أربعة أعوام تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية للطلبة الجامعيين
ّ
ً
فضال عن المقيمين وأطباء المستشفيات الجامعية الذين يشاركون في البحث العلمي.
المهني
سعيًا إلى تحقيق االمتياز ،ستدعم هذه الشراكة المبادرات التربوية والتعليمية في مجالين رئيسيين هما :الترويج
للبحث من خالل اكتساب المعارف والتأهيل المهني.
ستعزز هذه الشراكة التبادالت بين كلية الصيدلة في جامعة الجزائر العاصمة ومختبرات سانوفي ،من خالل
جملة أمور منها:
 استقبال الطلبة وتكوينهم في إطار تدريب عملي على مختلف مهارات التميز ،وال سيما في أكبر مجمعصناعي صيدالني في سانوفي بأفريقيا في سيدي عبد هللا؛
  -التدريب الطبي المتواصل والبحث العلمي من خالل الوصول إلى المنصات الرقمية مثل منصة سانوفيالرائدة في الجزائر والتي تعتمد على تقنيات متقدمة لتوفير تجربة غير مسبوقة من حيث التدريب
والمعلومات العلمية؛
 إتاحة الوصول إلى المجالت العلمية الدولية.يندرج نقل المعارف وتدريب الشباب وتوظيفهم ضمن أولويات سانوفي التي تتخذ بالفعل عدة تدابير في هذا
خيارا واض ًحا.
الصدد .وهذه الشراكة مع كلية الصيدلة بجامعة الجزائر العاصمة مثال آخر وبدا لنا
ً
نريد أن نؤسس شراكات متميّزة تسهم في تطوير المناهج التعليمية الضرورية لمواهب المستقبل ،وذلك من
خالل محورين :مشاركة الخبرات من خالل اكتساب المعرفة والتأهيل المهني.
ستتيح هذه الشراكة للطالب الشباب فرصة االتصال بالمهنيين العاملين في مجال الصحة والتعرف على مختلف
المهن في القطاع ذاته من خالل منحهم رؤية واضحة لتطور المهن الصحية ذات القيمة المضافة العالية ،مما
سيسمح لطالب كلية الصيدلة بتعزيز فهمهم لتنوع الوظائف في هذا القطاع ،وال سيما الوظائف الناشئة،
واالستعداد على نحو أفضل للحياة المهنية.
نبذة عن سانوفي
نحن شركة صحية عالمية ،مبتكرة ومدفوعة بمهمة :متابعة معجزات العلم لتحسين حياة الناس .تعمل فرقنا ،الموجودة في
مائة دولة ،على تغيير ممارسة الطب لجعل المستحيل ممكنًا .نحن نقدم الحلول العالجية التي تغير حياة المرضى واللقاحات
التي تحمي ماليين األشخاص حول العالم ،مسترشدين بطموح التنمية المستدامة ومسؤوليتنا االجتماعية.
سانوفي مدرج في  SAN : EURONEXTو SNY : NASDAQ
سانوفي في الجزائر
نحن ملتزمون مع المرضى الجزائريين منذ حوالي  30عا ًما مع طموح متابعة معجزات العلم لتحسين حياة الناس .يلتزم
موظفونا البالغ عددهم حوالي  900بالعمل جنبًا إلى جنب مع جميع أصحاب المصلحة الصحيين من خالل شراكات رفيعة
المستوى في العديد من المجاالت :توفير الحلول الصحية والوقاية وتعزيز البحث والتعليم الطبي المستمر والتكامل الصناعي.
ً
حلوال عالجية في أكثر من  100تخصص مختلف  :مرض السكري وارتفاع ضغط الدم
نقدم للمرضى الجزائريين
وأمراض القلب والتخثر والطب النفسي واألعصاب والطب العام واللقاحات واألورام واألمراض النادرة.
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