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شعار الكلية
رائدة التعليم الصيدلى الخاص
رؤية الكلية
كلية الصيدلة جامعة  6أكتوبر نموذجا ً متميزاً يدعم اإلبداع
واإلبتكار في التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة
المجتمع ولها تصنيف دولي.
رسالة الكلية
إعداد خريجين تتميز بالكفاءة المهنية ،قادرة على التطوير
والمنافسة ومواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية من
خالل برامج تعليمية متميزة ،واستراتيجية تعليم وتعلم
متطورة وبحث علمي تطبيقي ودور بنَاء في المشاركة
المجتمعية وتنمية البيئة في إطار من الحفاظ على القيم
واألخالقيات لتحقيق رؤية مصر المستقبلية.
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الهيكل الداخلي لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
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وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع و تنمية
البيئة
لجنة خدمة المجتمع و
تنمية البيئة

مكتب الخريجين

الوحدات ذات الطابع
الخاص
وحدة الصيدلة
االكلينيكية
وحدة التقنية الحيوية
وحدة تصميم االدوية
و النمذجة الجزيئية
وحدة زراعة الخاليا

وحدة االستخالص

الصيدلية التعليمية
وحدة البحث و
المصنع التجريبى
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تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

Page 8 of 52

جامعة  6أكتوبر

October 6 University

كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy
Accredited by NAQAAE

م
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم
أ.د/سمير عثمان
أ.م.د  /عبير محمد السعيد
أ.م.د  /هبة الجيزاوى
ص /محمد حسنين محمد
ص /محمد ابو دهب عبد الرحيم
ص/احمد عصام ابو وردة
ص/احمد يحيى عبد الحميد
ص/سعدهللا نادى سعدهللا

الوظيفة
أستاذ بقسم العقاقير (رئيس اللجنة)
استاذ مساعد بقسم الكيمياء
مدرس بقسم العقاقير
معيد بقسم الصيدالنيات
معيد بقسم الصيدالنيات
معيد بقسم الكلينيكال
معيد بقسم العقاقير
معيد بقسم الكيمياء

Page 9 of 52

جامعة  6أكتوبر

October 6 University

كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy
Accredited by NAQAAE

التدابير واإلجراءات االحترازية للتعامل
مع جائحة فيروس كورونا

Page 10 of 52

جامعة  6أكتوبر

October 6 University

كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy
Accredited by NAQAAE

التدابير واإلجراءات االحترازية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا
في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان والمالمح
األساسية لخطة جامعة السادس من اكتوبر لمواجهة فيروس كورونا الجديد
تم اتخاذ التدابير واإلجراءات االحترازية التالية لضمان سالمة السادة
العاملين بالكلية من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وموظفين وعمال
وطلبة مع مراعاة الحفاظ على بيئة العمل دون االخالل بالواجبات وانجاز
األعمال المطلوبة.
تفعيل قرارات الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء بشان
التعامل مع جائحة كورونا وتشمل:
•تخفيض عدد العاملين المسموح بتواجدهم في الكلية.
•السماح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم
المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار ،على أن
يؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم بما يضمن حسن
سير العمل.
•توزيع كمامات مجانية للعمال والموظفين ومنع دخول األفراد بدونها.
•تزويد أ ماكن العمل ودورات المياه بالصابون والمناديل الورقية مع متابعة
إعادة المليء حسب معدل االستهالك.
•وضع موزعات الجل المطهر الكحولي) معقم لأليدي (في كل األقسام
واالدارات مع متابعة إعادة المليء حسب معدل االستهالك
اجراءات التعامل على البوابة:
•تزويد األمن بالكواشف الحرارية بحساسات األشعة تحت الحمراء للكشف
عن درجة حرارة عن بعد لألفراد الراغبين بالدخول.
•منع دخول األفراد) سيراً على األقدام أو بالسيارة (بدون الكمامات.
•التأكد من االلتزام بمسافة متر ونصف بين األفراد على بوابات الدخول
وأماكن التكدس ومخارج الموظفين للحفاظ على المسافة اآلمنة بين األفراد.
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اجراءات التنظيف والتطهير البيئي بغرض الوقاية من كوفيد 19
•اتخاذ التدابير الالزمة لتطهير ونظافة وتعقيم األقسام واإلدارات والوحدات
بالكلية بصورة دورية وفقا لإلرشادات التي تصدر من وزارة الصحة
والسكان في هذا الشأن.
•تصنيع الجل الكحولي المطهر) معقم لأليدي (وتوزيعه في الحرم
الجامعي.
•تطهير األبواب والنوافذ وأسطح الحمام ،والمراحيض والصنابير ،وأزرار
المصاعد ،ودرابزين الساللم ،واألجهزة واألدوات الشخصية التي تعمل
باللمس ،ولوحات مفاتيح الحاسوب وتوابعه ،واألسطح المخصصة للعمل.
•فتح النوافذ واستخدم المراوح للتهوية.
•التخلص من األدوات ذات االستخدام الواحد مثل القفازات والكمامات بعد
استخدامها في التنظيف .وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى.
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السالمة والصحة المهنية

Page 13 of 52

جامعة  6أكتوبر

October 6 University

كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy
Accredited by NAQAAE

قامت لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالتعاون مع لجنة االزمات و الكوارث باالشراف
على سالمة و كفاءة طفايات الحريق بصفة دورية شهريا باالضافة لالشراف على كفاءة و
كفاية اللوحات االرشادية بالكلية

Page 14 of 52

October 6 University

 أكتوبر6 جامعة

Faculty of Pharmacy

كلية الصيدلة
Accredited by NAQAAE

الخدمات المجتمعية
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الحمالت التوعوية
 -1انتاج زجاجات كحول مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية
بالمصنع التجريبى بكلية الصيدلة كمساهمة في التحفيز علي اتباع
االجراءات االحترازية المتبعة وذلك بتاريخ 2020-10-15و
تم توزيعها بصورة مجانية علي العاملين بالجامعة .

 -2حملة توعية بفيرس كورونا المستجد بتاريخ  2020-11-12تحت
عنوان
(مخاطر فيرس كورونا وطرق انتقال العدوة و اجراءات الوقاية المتبعة )
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 -3حملة توعية بفيرس كورونا بتاريخ  2020-11-17تحت عنوان
(الواقيات الشخصية والمطهرات في مواجهة فيرس كورونا بين الحماية
وسوء االستخدام )

https://www.facebook.com/952600751527840/posts/3535450519909504/?d=n

 -4حملة توعية بتاريخ  2020-12-14تحت عنوان-:
(طرق غسل األيدي الصحيحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد).
لطالب الجامعة امام المول.
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 -5حملة توعية بعنوان -:
(طرق غسل األيدي الصحيحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ) بتاريخ
2020-12-20

( -6الصيدلية الخيرية بين الفكرو والتطبيق )"ساعد غيرك ..مع بعض
نقدر "
من االحد  2020-11-22الي االربعاء 2020-11-28
مراحل الحملة -:
قيام الحملة علي مدار اسبوع وانعقدها امام مول الجامعة مما ساهم في جمع
عدد كبير من االدوية التي تم جردها وتصنيفها بمعرفة اعضاء اللجنة
وتسليمها للصيدلية التعلمية تمهيدا لتوزيعها علي المستفيدين منها .
تمت الحملة باالشتراك مع رعاية الشباب و جميع كليات الجامعة .

https://www.facebook.com/952600751527840/posts/3571
994222921800/?d=n
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 -7التوعية باالجراءات االحترازية باللجان االمتحانية 2021/5/1

 -8تصنيع و تعبئة زجاجات كحول لتوزيعها مجانا على العاملين بالجامعة
2021/6/12
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الندوات والدورات التدربية وورش العمل
 -1دورة أنواع بخاخات الصدر المستخدمة في أمراض الجهاز التنفسي
وذلك بتاريخ 2020-9-16

 -2التدريب اإلكلينيكي لطالب كلية الصيدلة بوحده الصيدلة اإلكلينيكية بوحده الصيدلة
اإلكلينيكية بمستشفى جامعة  ٦أكتوبر ( )1سبتمبر وحتى  16سبتمبر 2020

 -3طالب كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر (المستوى األول) يتعرفون على المادة الوراثية
ويستخلصونها عمليا ً من النباتات تحت مسمى دورة (إكتشف مادتك الوراثية) وحدة
التقنية الحيوية تقسيم الطلبة إلى مجموعات منفصلة خالل شهر .2020/8

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3359974567457101&id=95
2600751527840&sfnsn=scwspmo
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 -4دورة التغذية الرياضية والسمنة والنحافة بتاريخ السبت  ،15يوم االحد  16واالثنين 17
اغسطس .)Sport and OTC Nutrition( 2020
 -5محاضرات وورش عمل ألطقم التمريض بمستشفى جامعة  6أكتوبر تحت عنوان
(سالمة المريض وتقليل االخطاء الطبية).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3326522340802324&id=95
2600751527840&sfnsn=scwspmo

 -6دورة الطقم التمريض بمستفي  6أكتوبر تحت عنوان -:
(انوا ع المحاليل ومنتجات التغذية المعوية والوردية وكيفية اعطائها للمريض )
بوحدة الصيدلة االكلينيكية بتاريخ 2020/9/24

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3359974567457101&id=952600751527840&sfns
n=scwspmo
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-7انعقاد مؤتمر تعريف طالب كلية الصيدلة بمجاالت المهنة المختلفة بعنوان
""You Need to Know to, choose
وذلك بحضور نقيب صيادلة الجيزة و عميد صيدلة طنطا ولفيف من الخبراء في مختلف مجاالت
الصيدلة و بحضور طالب سبع جامعات مصرية .

https://www.facebook.com/952600751527840/posts/3554580067996549/?d=n

-8دورة تدريبية
( للتعرف بمجال التسويق األلكترونى الكساب الطالب مهارات و تنمية خبراته
لمواجهة سوق العمل و مساعدته نحو إقامة المشروعات و كيفية تسويقها),
أقيمت الدورة على مدار يومى الثالثاء الموافق  29سبتمبر  2020و يوم
االربعاء الموافق  30سبتمبر .2020
و تم استخدام تقنية الويبنار فى عقد الدورات التدريبة بالكلية و ذلك خالل اليوم األول بحضور
أكثر من  30طالبا  .عبر تطبيق  zoomو ذلك بإتخاذ كافة اإلجراءات األحترازية بحضور
 15طالبا  .أما اليوم الثانى فتم عقد الدورة بقاعة الVIP

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=367831185895
6702&id=952600751527840&sfnsn=scwspmo
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-9تم عقد ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس يوووم اإلثنووين  - 2020/11/16حاضوورها
د /أسامة شوقي توفيق (مدرس بقسم الصوويدالنيات والصوويدلة الصووناعة)  -بموودرج ()2106
بعنوان:
(كيفية اإلستفادة من نتائج تحليل إمتحانات الفصل الربيعي للعام الجامعي  2020/2019في وضع إمتحانات
الفصل الخريفي للعام الجامعي )2021/2020

- -10تم عقد ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس يوم الثالثاء  - 2020/11/17حاضرها
أ.م.د /والء أحمد أمين الشريف (أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة)  -بوحدة ضمان
الجودة ( )2304بعنوان"Microsoft Kaizala" :
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-11تم عقد ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس يوم اإلثنين  - 2020/11/30حاضرها
أ.م.د /والء أحمد أمين الشريف (أسووتاذ مسوواعد بقسووم الميكروبيولوجيووا والمناعووة)  -بوحوودة
ضمان الجودة ( )2304بعنوان:
""Microsoft Kaizala

--12تم عقد ورشة عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يوم األربعاء
 - 2020/12/23حاضرها د /شريف محمد عيد حسن (مدرس بقسم الكيمياء)  -بمدرج
( )2106بعنوان:
"Scientific research based on scientific indicators to improve your personal
"ranking
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-13تم عقد ورشة عمل أخرى للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يوووم األحوود
 - 2021/01/10حاضرها د /شريف محمد عيد حسن (مدرس بقسم الكيمياء)  -بموودرج
( )2109بعنوان:
"Scientific research based on scientific indicators to improve your personal
"ranking

-14تم عقد ورشة عموول للسووادة أعضوواء هيئووة التوودريس يوووم الخموويس - 2021/01/14
حاضوورها أ.م.د /والء أحموود أمووين الشووريف (أسووتاذ مسوواعد بقسووم الميكروبيولوجيووا
والمناعة)  -بمعمل رقم ( )2301بعنوان:
""Microsoft Team as a good tool for interactive learning

-15وألول مرة تم عقد ورشة عمل أونالين من خالالل برنالامج ( )Zoomللسووادة أعضوواء هيئووة
التدريس يوم اإلثنين  - 2021/01/18حاضرها أ.م.د /والء أحمد أمين الشووريف (أسووتاذ
مساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة)  -وذلك بعنوان:
""Microsoft Team as a good tool for interactive learning
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االنشطة والملتقيات الطالبية
-1اجراءات احترازية في حفل استقبال الطالب الجدد لكلية الصيدلة جامعة  6أكتوبر للعام األكاديمي
2021/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3462421310545759&id=952600
751527840&sfnsn=scwspmo
 -2تحت عنوان (عالم قائم علي المشروعات ) ..قامت كلية الصيدلة جامعة  ٦أكتوبر برحله علمية لطالب
الفرقة األولى إلى....
( مصنع حراز للصناعات الغذائيه والنباتات الطبيعيه و شارع الحمزاوى لتجارة وعصر بذور النباتات الطبية )

-3توثيق و توصيف النباتات المنزرعة بحديقة جامعة السادس من اكتوبر
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البروتوكوالت ومذكرات التفاهم
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تقارير الوحدات ذات الطابع الخاص
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Biotechnology Unit
Faculty of Pharmacy, October 6 University
Report from 1 / 9 /2020 to 18 / 5 / 2021

Biotechnology Unit Activity Report
2020-2021

- Basics of Molecular Diagnosis
• In-vitro Simulation of DNA Replication (PCR)
• Basics and Applications of ELISA
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First Workshop

"Basics of Molecular Diagnosis”
410 students from the second- and third-year students who attended the previous workshop

participated in this course.
” Basics of Molecular Biology”
First day: In-vitro Simulation of DNA Replication (PCR)

This course is a continuation of what has been studied from the basics of molecular biology
and the different methods of extracting the genetic material, so this course includes identifying
some genes and ways of separating them and their amplification through the genetic material
that was previously isolated.
In this course, the student can identify and isolate the genes for his study and its amplification
to produce vital compounds such as proteins, enzymes, sera and insulin.
The students were divided into 12 consecutive groups. The group included an average of 45
students
The course included the theoretical and practical aspects

Theoretically:
• basics and applications of PCR
• Explanation of gene synthesis
• Isolation of different genes
• Primers design using specialized software
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• PCR device and how to deal with its software
• use of Agarose gel electrophoresis and its use in separating samples
Practically:
Students were divided into groups, each group included 4 students,
- Methods of sample preparation using the PCR kit
-Methods of preparing Agarose gel electrophoresis
-Gene separation using the Horizontal gel electrophoresis
-Analyzing results with Gel documentation

Devices used
•PCR
•Horizontal gel electrophoresis
•Gel documentation system
Instructors
Associate Prof. Lina Jamil
Associate Prof. Walaa Al-Shareef
Hazem Hassan
Nourhan Khaled
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Second Day "Basics and Applications of ELISA”
Through this course, the student can discover and evaluate various proteins and hormones
related to immune activities or glands. Where the student can take advantage of these
hormones and proteins for the types of study, as well as quantitative measurements of the
types of viruses
The students were divided into 9 groups. The group included an average of 45 students
Duration of the course: 6 credit hours.
The course included the theoretical and practical aspects:

Theoretically:
• basics and applications of ELISA
• protein synthesis and biological reaction methods
• difference between Antibody and Antigen, and their interaction methods
• types and methods of ELISA, which included Direct ELISA, Indirect ELISA and
Sandwich ELISA
•

thyroid gland and its thyroid hormones T3, T4 and TSH

Practically:
The students were divided into groups, each group included 5 students,
• Methods of sampling and separation
• Preparing ELISA plate and preparing Calibrators and Standards
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• Preparing various samples
• Methods of measuring samples using an ELISA reader
•

Methods of analyzing the results using the software attached to the device

Devices used
• Centrifuge
• Incubator
• ELISA reader

Instructors
Associate Prof. Lina Jamil
Associate Prof. Walaa Al-Shareef
Hazem Hassan
Nourhan Khaled
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دورات التيرم الثاني 2021 / 2020

الدورة االولي
”“Introduction to Biotechnology
تعتبر الدورة مدخل الى علم البيوتكنولوجي والبيولوجيا الجزيئية وتتيح للطالب مجاالت مختلفة من خالل
تصنيع االمصال واملنتاجات العالجية الحيوية مما يسهم في رفع كفاءة الخريج عن طريق ربط الجانب
العملي بالنظرى .
نظمت هذه الدورة لطالب الفرقة الثانية بكلية الصيدلة لتكون مكملة ملا يتم دراسته للجانب النظري
حيث اشترك بها  296طالب حيث تم تقسيم الطالب علي  8مجموعات وتم تدريب كل مجموعة علي
يومين باجمالي عدد ساعات  12ساعة معتمدة تم تقسيمها بين الجانب النظرى والعملي حيث اشتملت
علي اساسيات البيولوجيا الجزيئية وتركيب االحماض النووية وطرق استخراجها معمليا وتقييمها
باستخدلم تقنية Agarose gel electrophoresis
الفئة املستهدفة:
الفرقة الثانية كلية الصيدلة جامعة  6اكتوبر
ساعات الدورة:
 12ساعة معتمدة تشتمل علي الجانب النظرى والعملي
تاريخ الدورة:
طوال فترة التيرم الدراس ي الثاني
توقيت الدورة:
يومان (االثنين واالربعاء) من الساعة  3م الي  8م
تكلفة الدورة:
 300جنيها مصريا

محتوي

الدورة:
Page 39 of 52

جامعة  6أكتوبر

October 6 University

كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy
Accredited by NAQAAE

اليوم االول
نظريا:
شرح مبادئ علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئيةشرح تطبيقات علم البيويوجيا الجزيئية وعالقته بالتقنية الحيويةانواع وتركيب االحماض النووية ومضاعفاتها والتعبير الجيني لهاعمليا :قام كل طالب باستخالص املادة الوراثية  DNAمن انسجة كبد فئران التجارب باستخدام الطرق
التقليدية
اليوم الثاني :الكشف عن سالمة وجودة ال  DNAباستخدام طرق الفصل الكهربي املختلفة Agarose
Gel Electrophoresis

االجهزة املستخدمة
Centrifuge
Pipettes 0.5- 10
Pipettes 10- 100
Pipettes 100- 1000
Horizontal Agarose Gel Electrophoresis
Gel Documentation System

•
•
•
•
•
•

Instructors
Associate Prof. Lina Jamil
Associate Prof. Walaa Al-Shareef
Hazem Hassan
Nourhan Khaled
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الدورة الثانية
”“Discover your DNA

يهدف التدريب الى اكساب طالب الفرقة االولي مهارات اجراء التجارب داخل معمل البيولوجحيا الجزيئية
والبيوتكنولوجي من خالل اجراء بعض التجارب البسيطة الستخراج الحامض النووي وذلك لتمهيدهم
للتدريبات املتقدمة خالل السنوات التالية.
نظمت هذه الدورة لطالب الفرقة االولى بكلية الصيدلة لتكون مكملة ملا يتم دراسته للجانب النظري
حيث اشترك بها  310طالب حيث تم تقسيم الطالب على  8مجموعات وتم تدريب كل مجموعة على
يومين باجمالي عدد ساعات  6ساعة معتمدة تم تقسيمها بين الجانب النظرى والعملي حيث اشتملت
على شرح مبادئ علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية  ,شرح تطبيقات علم البيويوجيا الجزيئية وعالقته
من انسجة النباتات الرخوة DNAبالتقنية الحيوية  ,وعمليا يقوم كل طالب باستخالص املادة الوراثية
مثل الفراولة واملوز بالطرق التقليدية
الفئة املستهدفة:
الفرقة االولى كلية الصيدلة جامعة  6اكتوبر
ساعات الدورة:
 6ساعة معتمدة تشتمل علي الجانب النظرى والعملي
تاريخ الدورة:
طوال فترة التيرم الدراس ي الثاني
توقيت الدورة:
يوم الثالثاء من كل اسبوع من الساعة  3م الي  8م
تكلفة الدورة:
 150جنيها مصريا

محتوي

الدورة:

نظريا:
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شرح مبادئ علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئيةشرح تطبيقات علم البيويوجيا الجزيئية وعالقته بالتقنية الحيويةانواع وتركيب االحماض النووية ومضاعفاتها والتعبير الجيني لهاعمليا :يقوم كل طالب باستخالص املادة الوراثية  DNAمن انسجة النباتات الرخوة مثل الفراولة واملوز
بالطرق التقليدية

االجهزة املستخدمة
Centrifuge
Pipettes 0.5- 10
Pipettes 10- 100
Pipettes 100- 1000

•
•
•
•

Instructors
Associate Prof. Lina Jamil
Associate Prof. Walaa Al-Shareef
Hazem Hassan
Nourhan Khaled
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التقرير السنوى لوحدة األستخالص للعام الجامعى  2021-2020نفيد سيادتكم باألتى:
 -1تم إجراء عدد  41متطلب بحثي ( 4اعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة و  37باحث من
خارج الجامعة) (مرفق)
 -2الفئة المستهدفة  :الباحثون من جهات خارج الجامعة :كلية الصيدلة جامعةاالهرام الكندية -
الجامعة الروسية – جامعة المعادى الخاصة – جامعةدارية المنيا – مركز البحوث – جامعة
حلوان ( مرفق)
 -3اعداد المستفيدين من خدمات الوحدة هذا العام 41 :باحث
 -4ورشة عمل قامت بها أ.د .شريفة فهمى خالل شهر اغسطس  2021لتعريف الباحثين
المسجلين للدراسات العليا بقسم العقاقير لتعريفهم بجميع احهزة الوحدة و كيفية استخدامها &
عدد المستفدين  3باحثين ( االء يوسف -يوسف محمد – احمد يحيى).
 -5تم توفير بنش بالوحدة الجراء االبحاث العملية لعدد ( )8باحثين خارجيين(مرفق).
وتفضلوا بقبول وافر االحترام و التقدير

Page 43 of 52

جامعة  6أكتوبر

October 6 University

كلية الصيدلة

Faculty of Pharmacy
Accredited by NAQAAE

تقرير عن الدورات التدريبية بوحده الصيدلة االكلينيكية بمستشفى جامعة 6
اكتوبر لتعريف الطالب بمجال الصيدلة االكلينيكية
قامت وحده الصيدلة االكلينيكية بمستشفى جامعة  ٦أكتوبر تحت اشراف ا.م.د /سمير عثمان وكيل الكلية
لشئون المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم تدريب اكلينيكى بالرعايات المركزة واالقسام الداخلية المستشفى
لطالب الفرق النهائية بكلية الصيدلة
أقيمت الدورة التدريبية بوحده الصيدلة االكلينيكية أسبوعيا في الفترة من  2021/3/1وحتى
2021/4/15
اهداف التدريب  :توعية طالب كلية الصيدلة بمجال الصيدلة االكلينيكية وطبيعة عمل الصيدلى االكلينيكى
بالمستشفيات
ما تعلمه الطالب اثناء التدريب:
تعلم الطالب العديد من المهارات الهامة فى تطبيق الصيدلة اإلكلينيكية ،فى البداية تعرف الطالب على
األجهزة الطبية الموجوده بوحدة العناية المركزة و أهمية كل جهاز مثل جهاز التنفس الصناعى وجهاز
قياس مستوى األكسجين فى الدم وجهاز رسم القلب ومضخات المحاليل و االدويه و المستلزمات الطبية
الموجوده فى عربة اإلنعاش
ثم تعرف الطالب على الملف الطبى للمريض وتذاكر متابعة العالمات الحيوية وتذاكر العالج و األنواع
المختلفة من التحاليل الطبية التى تجرى للمريض لعمل ضبط لجرعات االدوية فى حالة حدوث خلل فى
وظائف الكلى او الكبد ومتابعة االثار الجانبية لالدوية والتى يمكن ان تحدث خلال فى التحاليل الخاصة
للمريض .
تم تقسيم الطالب إلى مجموعات و قامت كل مجموعة بمتابعة إحدى الحاالت المتواجدة فى الرعاية
المركزة واألقسام الداخليه بالمستشفى و قد تابع المتدربين فى وجود الصيدلى اإلكلينيكي االخطة
العالجية للمريض و تماشيها مع التوصيات والبروتوكالت العالمية فى هذة الحالة و مراجعة جرعات
األدوية و التداخالت الدوائية و األثار الجانبية لألدوية.
تلقى الطالب مجموعة من المحاضرات يوميا على مدى فترة التدريب و التى تغطى اهم األمراض التى
تستدعى دخول الرعاية المركزة مثل قصور عضلة القلب و الجلطة الدماغية و التهاب الكلى والكبد الحاد
وااللتهاب الرئوى.
فى نهاية التدريب قامت كل مجموعة من الطالب بعرض تقديمى الحد الحاالت التى قاموا بمتابعتها وعمل
تقييم لهم وذلك لتعليمهم ضرورة العمل الجماعى
تم عمل تقييم للطالب من خالل امتحان ورقى للوقوف على مدى االستفادة من التدريب
تم توزيع إستبيان على المتدربين و تحليلة بمعرفة وحدة ضمان الجودة بالكلية لمعرفة مدى رضاء
المتدربين عن التدريب والمدربين وإبداء أرائهم ومقترحاتهم
وقد إستعانت الكلية بكوادر تدريبية متميزة فى مجال الصيدلة االكلينيكية ذوى الخبرة بالمستشفيات الكبرى
قام بتنظيم التدريب د /احمد عصام معيد بقسم الصيدلة االكلينيكية ومنسق العمل والتدريب بوحده الصيدلة
االكلينيكية
حضر  100طالب من طالب كلية الصيدلة جامعة  6اكتوبر
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تقرير عن دورة عالج نزالت البرد والكحه وامراض الجهاز التنفسى بالصيدليات
تحت عنوان
Respiratory OTC Course
قامت الصيدلية التعليمية بكلية الصيدلة جامعة  ٦اكتوبر تحت اشراف ا.م.د /سمير عثمان وكيل الكلية
لشئون المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم دورة تدريبية للتعرف على ادوية وعالج نزالت البرد والكحة وادوية
مرض الكورونا.
أقيمت الدورة بالصيدلية التعليمية يومى االربعاء والخميس الموافق 2021/3/ 25 , 24
هدفت الدورة الى تنمية مهارات طالب كلية الصيدلة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بالصيدليات.
ما تعلمه الطالب اثناء الدورة :
تعرف الطالب على انواع ادوية البرد والكحة الموجودة بالسوق المصرى وتعلم كيفية ضبط الجرعات
لالطفال
تعلم الطالب كيفية التعامل مع مرضى البرد والكحة واختيار الدواء األنسب لكل مريض وللكبار واألطفال
والتوصيات التى يوجها للمرضى والخاصة بكل دواء من طريقة اخذ الجرعة واالحتياطات الواجب اتباعها
اثناء اخذ الجرعة وكيفية تجنب االثار الجانبية الناتجة من استخدامها
تعرف الطالب على أنواع الكحه وكيفية عالج كل نوع والتمييز بين الكحة الجافة والكحة المخاطيه
تعرف الطالب على الفرق بين البرد واالنفلونزا وكيفية عمل خريطة عالجية تتناسب مع مريض البرد على
أسس علمية وتقديم النصائح للمرضى بطريقة احترافيه
تم شرح نبذة عن مرض الكورونا واألدوية التى يتم استخدامها في عالج المرض وكيفية التعامل مع
المرضى بالصيدليات
تم عمل ورشة عمل فى نهاية الدورة وتقسيم الطالب الى مجموعات وتوزيع االدوية المختلفة على كل
مجموعة للتطبيق العملى لطريقة استخدامها
تم عمل تقييم للطالب بعد الدورة للوقوف على مدى اإلستفادة من الدورة وتحقيق األهداف المرجوة من
إنعقادها
تم توزيع إستبيان على المتدربين و تحليلة بمعرفة وحدة ضمان الجودة بالكلية لمعرفة مدى رضاء
المتدربين عن الدورة التدريبية والمدربين وإبداء أرائهم ومقترحاتهم
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وقد إستعانت الكلية بكوادر تدريبية متميزة من رواد الصيدلة االكلينيكية
د /محمود مصطفى /حاصل على الزمالة المصرية للصيدلة االكلينيكية
قام بتنظيم الدورة د /احمد عصام معيد بقسم الصيدلة االكلينيكية ومنسق الدورات التدريبية بالصيدلية
التعليمية
حضر  30طالب من طالب كلية الصيدلة جامعة  6اكتوبر
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الدورات التي نظمتها الوحدات ذات الطابع الخاص بكلية الصيدلة
2021/2020 للعام الجامعي
عدد المشتركين

إسم الدورة

8

Respiratory OTC Course

16

How to be a professional community
pharmacies

58

ICU (Clinical Pharmacy Training)

59

Advanced Clinical Training

5

Advanced Opacity Course

96

)تدريب إكلينيكي (حاالت حرجة

13

)تدريب إكلينيكي (متقدم

280

Introduction to Biotechnology

310

Discover your DNA

463

ELISA and PCR

69

HPLC
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 مصر لريادة األعمالEnactus جائزة
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فازت جامعة  6أكتوبر بالمركز األول في مسابقة مؤسسة إناكتس – مصر Enactus-Egypt
لدعم ريادة االعمال واإلسهام فى تنفيذ مشروعات التنمية في مصر والتي أقيمت يوم  27يوليو
 2021بفندق إنتركونتيننتال ستي ستارز بحضور عدد من الشخصيات البارزة عالميًا ووطنيًا
منها ممثل عن منظمة اليونيسيف الدولية – وزيرة التضامن اإلجتماعي – ممثل عن البنك
المركزي المصري – مستشار وزير التعليم العالي .وقد شارك في تحكيم المسابقة  140محكم
من ذوي الخبرة من مؤسسات دولية ومحلية وحكومية.
شارك في المسابقة هذا العام أكثر من ( )36جامعة خاصة وحكومية تنافس خاللها (6700
طالبًا وطالبة) من خالل عرض أفكارهم ومشروعاتهم في المجاالت المختلفة لتقديم حلول
مبتكرة يمكن تطبيقًا بشكل فعال لتطوير وتنمية المجتمع لإلسهام في إعداد الجيل القادم من رواد
األعمال من أجل عالم أفضل.
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ً
تكليال لمشروع االستفادة من ورد النيل عن طريق
المركز األول لجامعة  6أكتوبر انما جاء
تجميعه واستخراج العديد من المنتجات المفيدة منه مثل السليلوز وعلف األسماك ومخصبات
التربة ،كما حصل الفريق على عدد من الجوائز الصغيرة المقدمة من المؤسسات التي قدمت
الرعاية للمسابقة.
شارك في فريق  Enactusجامعة  6أكتوبر لتحقيق هذا اإلنجاز أكثر من مائة طالب من
مختلف كليات الجامعة وسيقوم الفريق بتمثيل مصر في المسابقة الدولية المزمع عقدها في شهر
أكتوبر  2021بمدينة شرم الشيخ المستضافة ألول مرة بشكل مصغر من إناكتس – مصر.
ومؤسسة اناكتس  Enactusتتعاون مع األمم المتحدة في مجال األهداف السبعة عشر للتنمية
المستدامة ،كما تعمل مع  550شركة ومؤسسة عالمية كشركاء لها ،وهي مؤسسة دولية غير
هادفة للربح وتعمل بالتعاون مع 1700جامعة ،وعدد 70.500طالب وطالبة ،من  36دولة.
ويعمل فريق إناكتس جامعة  6أكتوبر تحت إشراف إدارة العالقات الثقافية والدولية ،حيث إن
هذا النوع من األنشطة يسهم في تعزيز معايير الجودة بالجامعة خاصة في مجال البحث العلمي
واالبتكار وريادة األعمال والتنمية المستدامة ،والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ،وتمكين
الطالب والخريجين ،وتنمية الموارد البشرية
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