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للعام الجامعي  أكتوبر 6جامعة  -كلية الصيدلة بالتدريب الميداني للجنة  السنويتقرير ال

5112/5116 

 

 :5112/5116قامت لجنة التدريب الميداني بعمل العديد من االنجازات خالل العام االكاديمي  -

 :مشاركة األطراف المجتمعية فى برامج التدريب الميدانيتفعيل  .1

  مشاركة فعالة من األطراف المجتمعية المختلفة وذلك من خالل 1025/1026شهد العام األكاديمي: 

 .مع لجنة التدريب الميدانيالتواصل  . أ

 .المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تقام من قبل الكلية . ب

 .فى مختلف المؤسسات الصيدلية( يفىالشتوى والص)رص التدريب الميداني توفير العديد من ف . ت

 

 :متابعة التدريب الميداني للطالب في المؤسسات الصيدلية الخارجية .5

  خالل تواجدهم قام فريق السادة أعضاء هيئة التدريس مشرفي التدريب الميداني بمتابعة الطالب

لقضاء فترة التدريب الميداني وذلك من خالل التواصل بالبريد اإللكتروني،  بالمؤسسات الصيدلية

 .إستيفاء المستندات المطلوبة من كل جهة تدريبية

  للجنة التدريب الميداني بوحدة ضمان الجودة الخاص بالطلبة  متطلبات التدريب الميدانيتم تسليم

 .عتماد إخالء الطرفإل

 

 (:أو خارجها)اكتوبر  6جامعة  -ات تدريبية من قبل كلية الصيدلة متابعة مشاركة الطالب في الدور .3

  نشاطاً ملحوظاً في إقامة العديد من الدورات التدريبية  -أكتوبر  6جامعة  -شهدت كلية الصيدلة

الصيدلية  -وحدة الصيدلة اإلكلينيكية )بالكلية وورش العمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص 

 .(وحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية  -التقنية الحيوية وحدة  -التعليمية 

 اعيد، أماكن الدورات، كما شهدت هذه الدورات وورش العمل إقباالً ورضا من الطالب عن المو

 .المحاضرون

 :التدريب الميداني بالمستشفيات .4

  طالب 252 :55355مستشفي سرطان االطفال 
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 :التدريب الميداني بشركات األدوية .2

   ًطالب 13:شركة سيديكو: أوال 

  ًطالب 56:شركة راميدا: ثانيا 

  ًطالب 21:شركة فايزر: ثالثا 

  ًطالب 50 :شركة أسترازينيكا: رابعا 

 

 :التدريب الميداني بالصيدليات .6

  ًطالب 155 :صيدليات العزبي: أوال 

  ًطالب 44:صيدليات أبو على: ثانيا 

  ًطالب 22 :صيدليات ديلمار وعطا هللا: ثالثا 

  ًطالب 241 :صيدليات مصر: رابعا 

 

 :إجمالي عدد طالب كلية الصيدلة بالتدريب الميداني .7

 عدد الطالب المؤسسة الصيدلية م

 252 المستشفيات 2

 262 الشركات الصيدلية 1

 460 الصيدليات 3

 1662 الدورات التدريبية وورش العمل 4

 3461 إجمالي عدد الطالب
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Annual Report of the Field Training Committee, Faculty of 

Pharmacy, October 6 University for the Academic Year 2015/2016 

 

-The field training committee has made many achievements during the 

academic year 2015/2016: 

1. Activating the participation of the community parties in field training 

programs: 

• The 2015/2016 academic year has witnessed the active participation of various 

community actors through: 

A. Communicate with the Field Training Committee. 

B. Participation in training courses and workshops held by the Faculty. 

C. Provide many field training opportunities (winter and summer) in various 

pharmaceutical institutions. 

 

2. Follow-up field training for students in external pharmaceutical 

institutions: 

• The Faculty members of the field training supervisors followed up the students 

during their presence in the pharmaceutical institutions by e-mail, to complete 

the required documents from each training period. 

• Field training requirements for students were submitted to the Field Training 

Committee of the Quality Assurance Unit to approve the disclaimer. 

 

3. Follow-up of the participation of students in training courses at the 

Faculty of Pharmacy - October 6 University (or outside the Faculty): 

• The Faculty of Pharmacy - October 6 University witnessed a significant 

activity in the establishment of several training courses and workshops through 



 
 
 

 

 

Accredited by NAQAAE 

  
 

 

4 

 

أكتوبر 6جامعة   

 كلية الصيدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 

أكتوبر 6جامعة   

 كلية الصيدلة

 وحدة ضمان اجلودة

 

special Units of the Faculty (Clinical Pharmacy Unit - Demo Pharmacy - 

Biotechnology Unit - Drug Design and Molecular Modeling Unit). 

• These courses and workshops appointments, venues, lecturers satisfied the 

students and the lecturers. 

 

4. Field training in hospitals: 

• Child Cancer Hospital: 57357: 171 students 

 

5. Field training with pharmaceutical companies: 

First: SEDICO: 23 students 

Second: Ramida: 56 students 

Third: Pfizer: 12 students 

Fourth: Astrazinika: 70 students 

 

6. Field training in pharmacies: 

First: Al-Ezabi Pharmacies: 257 students 

Second: Abu Ali Pharmacies: 44 students 

Third: Delmar and Attallah Pharmacies: 11 students 

Fourth: Egyptian Pharmacies: 148 students 

 

7. Total number of Faculty of Pharmacy students in the field training: 

 

 Pharmaceutical organization Student numbers 

1 Hospitals  171 

2 Pharmaceutical companies 161 

3 Pharmacists  460 

4 Training courses and workshops 2669 
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Total student numbers  3461 

 

 


