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 إعالن هام
ورش العمل فى بدء مجموعة من   أكتوبر عن 6جامعة  –تعلن كلية الصيدلة 

تخصص الرعاية الحرجه والقلب واالمراض  مجال الصيدلة االكلينيكية 

 كليات الصيدلة  لطلبة وخريجيالمعدية والمعلومات الدوائية 
 

 بعنوان

" Clinical Pharmacy Career Guidance " 
 

 عميد كلية الصيدلة -مود أحمد حسن كحيل مح/ د.برعاية ا
 

ممارسة الصيدلة اإلكلينيكية، يعطي  ورش العمل  على محاضرات متخصصة في    شتملسوف ت
 أكتوبر    6جامعة    -الطالب شهادة معتمدة من كلية الصيدلة  

 

 

ويسعدنا ان نعلن عن  اولى ورش العمل الشاملة والتعريفية لكل تخصص وسوف يتم 

 خاللها شرح تفاصيل ورش العمل للتخصصات المختلفة   
 

  تنمية المهارات العملية و المهنية لطالب الفرق النهائية بكلية   :ورشة العمل أهداف

 . فى مجال  الصيدلة اإلكلينيكية وحديثي التخرج الصيدلة

 طالب الفرقة الفرق النهائية  بكلية الصيدلة والخريجين الجدد    :الفئة المستهدفة 

 1029اكتوبر   26, 19أيام السبت   :ورشة العمل عقاد تاريخ إن 

  هندسة مبنى – 2027مدرج   :ورشة العمل مكان انعقاد 

   جنية واألولية بأسبقية الحجز 250 :قيمة اإلشتراك. 

  .ورشة العملفى نهاية (  ساعة  24  )يمنح المشترك شهادة معتمدة   

 
 

 

 

 مصر يدلة االكلينيكية نخبة متميزة من رواد الص  -  :محاضرين لا 
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   عميد كلية الصيدلة                                                                                                       

       

  محمود احمد حسن كحيل/ د .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work shop  schedule 
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Time Speaker Topic Day 

9.30 a.m.  

to  

11.30 a.m. 

Dr. Marwan 

Mostafa  

 

Role of Clinical 

pharmacist in ICU and 

Critical Care Units  
 

 

 

Saturday 

19\10\2019 

12.00 p.m to 12.30 p.m    Break  

 

 

       12.30 p.m.  

to 

2.30 p.m. 

 

 

 

 

Dr. Mohammad H 

Tantawy  

Antimicrobial Use in 

Clinical Practice 

2.30 p.m to 3.30 

p.m    

Dr. Bahaa El- 

Gabalawy 

Pharmaceutical 

Management 
 

9.30 a.m. 

to 

12.30 a.m. 

 

 
 

 

Dr. Sarah El 

Greeny  
 

 

 

 

Basic Principles of 

Drug Information 

Saturday 

66\10\2019 
12.30 p.m. to 1.00 

p.m. 
 Break  

1.00 p.m. 

to 

3.30 p.m. 

 

Dr. Marwan 

Mostafa 

 

 

ECG Workshop 
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Intended Learning Outcomes (ILOs) of the Training Course 

 
The training course is organized to cover some of the following ILOs of the Clinical 

Pharmacy and Clinical Pharmacology courses: 

A. Knowledge and Understanding: 

By completion of this course, the pharmacy graduate must demonstrate, the 

knowledge and understanding of: 

a.1. The clinical applications of targeted therapies. 

a.2. The etiology, clinical features of different diseases and their pharmacotherapeutic 

approaches. 

 

B. Intellectual Skills:  

By the end of the course the student should be able to: 

b.1. Recruit pharmacological and pharmacotherapeutic principles in the proper 

selection of drugs for the management of different diseases. 

b.2. Evaluate different situations of adverse drug reactions, interactions and 

contraindications of different pharmaceutical drug classes. 

 

C. Professional and Practical Skills: 

By the end of the course the student should be able to: 

c.1. Practice the selection  of  the appropriate medication therapy for different 

diseases based on their etiology, patient medical history, possible interactions and 

age-related factors. 

c.2. Advice patients with other health care professionals about the proper safe use of 

medicines. 

 

D. General and Transferable Skills: 

By the end of the course the student should be able to: 

d.1. Demonstrate self -learning needed for continuous professional development. 

d.2. Perform critical thinking and decision making abilities to solve different 

problems. 

 

 
 

 

 

 

 

  اإلكلينيكية الصيدلة عمل ورشة عن تقرير
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 Clinical Pharmacy Workshop at Faculty of pharmacy October 6 
University 

 

" Clinical Pharmacy Career Guidance " 

 
For Undergraduates and Fresh Postgraduates   

 

  حمود كحيل عميد الكلية بتنظيم ورشة أكتوبر برعاية األستاذ الدكتور م -6جامعة –قامت كلية الصيدلة
 عمل للصيدلة اإلكلينيكية  تتضمن محاضرات وورشة عمل متخصصة  تحت عنوان 

"Clinical pharmacy career Guidance  " 
 (.1029 اكتوبر 19،26 أيام السبت )أقيمت ورشة العمل  على مدار يومين  -   

طالب الفرقة النهائية بكلية الصيدلة والخريجين بمجال    تهدف ورشة العمل  الى  رسم رؤية واضحة  ل  -   
ومستقبل الصيدلة االكلينيكية فى مصر ومتطلبات العمل به وتنمية المهارات العملية والمهنية من خالل 

 .محاضرات وورش عمل متخصصة 
 
 .يكيةفى مقرر الصيدلة اإلكلين (ILOs)تبنت ورشة العمل بعض النواتج التعليمية المستهدفة  - 

وقد إستعانت الكلية  بكوادر تدريبية متميزة من كبار المحاضرين والممارسن لمجال الصيدلة االكلينيكة  فى  -
 مصر فى اكبر مستشفيات فى مصر 

 

منسق تدريب الصيادلة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد  مروان مصطفى / يوم االول حاضر  د ال  -
 اكتوبر التامين الصحى  6ة االكلينيكية بمستشفى التعليمية ورئيس قسم الصيدل

 

 ستشفى احمد ماهر التعليمى ة بميالصيدلة االكلينيكحسين طنطاوى رئيس قسم محمد / د  و
 

معلمومات الدوائية بالمركز القومى البحاث الصدر    الرئيس مركز  سارة الجرينى /  اليوم  الثانى  حاضر  د -
                       الدارة الصيدلية القسام الصيدلة االكلينيكية بالمستشفياتبهاء الجبالوى  محاضر ا/ ود
ركزت ورشة العمل على دور الصيدلى اإلكلينيكى فى إعداد ومتابعة نظم العالج الدوائى فى  -

مجال طب الحاالت الحرجة باإلضافة إلى دراسة بعض الحاالت المرضية التى تواجه الصيدلى 
 .مستشفيات وخارجها مع إيضاح كيفية التعامل معها اثناء ورشة العمل اإلكلينيكى بال
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كما تناولت أهمية اإلعتماد على الصيدلى اإلكلينيكى كمرجع أساسى لمعلومات الدواء وتعليم  -
 .وتوجيه المرضى للحصول على الفائدة المرجوة من النظام العالجى المحدد لكل مريض

 

احمد عصام معيد بكلية / كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ودسمير عثمان و / قام كال من د  -
اكتوبر بتنظيم فاعليات الدورة 6الصيدلة جامعة   

ين بعد ورشة العمل للوقوف على مدى اإلستفادة من ورشة العمل تم عمل تقييم للطالب والخريج -

 .هذا وقد وجدت زيادة ملحوظة فى المستوى العام للمتدربين. وتحقيق األهداف المرجوة من إنعقادها

متضمنة المادة العلمية للمحاضرات على جميع المتدربين المشاركين  Handoutتم توزيع ملزمة  -

 . بورشة العمل

ع إستبيان على المتدربين و تحليلة بمعرفة وحدة ضمان الجودة بالكلية  لمعرفة مدى تم توزي -

بداء أرائهم ومقترحاتهم  .رضاء المتدربين عن الدورة التدريبية والمدربين وا 

 . (ساعة تدريبية  14)تم منح المتدربين شهادة إتمام التدريب فى نهاية ورشة العمل   -

اكتوبر 6كلية الصيدلة جامعة  ى طالب وخريج طالب من 171عدد  حضر ورشة العمل   - 
 

العام نصفوقد ابدى الطالب والخريجين مدى االستفادة من ورشة العمل وطلبوا اعادتها فى اجازة   
 

 
 

   دلةالصي كلية عميد                                                                                                       
       

  كحيل حسن احمد محمود/  د.أ
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Report about 
 

Clinical Pharmacy Workshop at Faculty of pharmacy October 6 University 
 

" Clinical Pharmacy Career Guidance " 

 
For Undergraduates and Fresh Postgraduates   

 
 

 The Faculty of Pharmacy October 6 university  has organized a 
training Clinical pharmacy Workshop under the title of  " Clinical 
Pharmacy Career Guidance " on Saturdays, 19, 26 October, 2019.  

 

 The aim of the training workshop was to promote the intellectual 
and professional skills of the final-years pharmacy students and 
postgraduates preparing them for the current pre-requisites for the 
work market and  the field and future of Clinical pharmacy in Egypt. 

 

 The Faculty of pharmacy has recruited a selection of highly 
professional trainers from among the Practitioners of clinical 
pharmacy at the biggest Hospitals at Egypt such as Ahmed Maher 
Hospital, 6 October Health Assurance Hospital, National Chest 
institute.  

 

 Some important intended learning outcomes (ILOs) of the Clinical 
Pharmacy course was adopted in the Training Workshop of Clinical 
Pharmacy.  

 

 The proceedings of the course have focused on the role of clinical 
pharmacists in designing and following-up of pharmacotherapeutic 
regimens in the fields of critical care, heart diseases and infectious 
diseases.  

 

 The training workshop sessions involved detailed study of some 
clinical cases which clinical pharmacists can encounter in/out 
hospitals. 



                                                            October 6 Universityأكتوبر 6 جامعة         
   Faculty of Pharmacy                                                              الصيدلة كلية         

  

 The significance of clinical pharmacists as "drug experts" and 
"health-care providers" was also discussed. 

 

 Evaluation quizzes were performed to assess some the intended 
learning outcomes of the training course. Significant differences 
were found between the pre-and-post-training results. 
 

  A handout and CD of the training course material made available 
for all trainees.  

 

  Questionnaires were distributed to the participants and analyzed 
to determine the extent of satisfaction with the training course 
content and trainers.  

 

 Training certificates were granted to the trainees at the end of the 
Work shop.    

 
 
 

 
 
 
 

Dean of Faculty of Pharmacy O6U 
   

                                                                 Prof.Dr. Mahmoud Koheil      
 

 
 

 
 

 

 

 


