منــارة التعلـــيم الصــيدلــي فــي مصــر ومحيطــهـا اإلقليمــي
أول كلية صيدلة معتمدة من انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ خٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

إخبثبد ػٍ ثؼض األعئهخ انشبئؼخ زٕل ثشايح
انجكبنٕسٕٚط (فبسو د٘) انًطشٔزخ ف ٙكهٛخ انصٛذنخ -
خبيؼخ انمبْشح
نهطالة انسبصه ٍٛػهٗ شٓبدح انثبَٕٚخ انؼبيخ انًصشٚخ أٔ
انشٓبداد انًؼبدنخ انؼشثٛخ ٔاألخُجٛخ

 -1يب ْ ٙانجشايح انًطشٔزخ نٓزِ انًشزهخ؟
رطشذ انكهٛخ َٕػ ٍٛيٍ
انجشايح نٓزِ انًشزهخ

 -1برنامج "" PharmD
وتمنح درجة بكالوريوس الصيدلة
( فارم دي )PharmD

 -2برنامج ")" PharmD (Clinical Pharmacy
وتمنح درجة بكالوريوس الصيدلة
(فارم دي  -PharmDصيدلة إكلينيكية (

ٚشزشط فٚ ًٍٛزمذو نالنزسبق ثجشايح (كهٛخ انصٛذنخ-خبيؼخ انمبْشح)
أٌ ٚغزٕف ٙكبفخ انششٔط انزٚ ٙسذدْب انًدهظ األػهٗ نهدبيؼبد.

 -3يب ْٕ َظبو انذساعخ فْ ٙزِ انجشايح؟
َظبو انذساعخ انًطجك ف ٙكال انجشَبيدْٕ ٍٛ
(َظبو انغبػبد انًؼزًذح)
ٔانغبػخ انًؼزًذح ْٔ ٙزذح لٛبط دساعٛخ ٔرؼبدل عبػخ
دساعٛخ
أعجٕػٛخ َظشٚخ أٔ دسعب ػًهٛب ال رمم يذرّ ػٍ عبػزٍٛ
أعجٕػٛب.

 -4يب ْ ٙيذح انذساعخ ف ٙكم ثشَبيح دساعٙ؟
عذ عُٕاد
ػجبسح ػٍ

(خًظ يغزٕٚبد دساعٛخ ثؼتء
دساع ٙيسذدػهٗ ػشش فصٕل
دساعٛخ) طجمب نُظبو انغبػبد
انًؼزًذح

ٔعُخ رذسٚت يٛذاَ ٙيزمذو
(ايزٛبص) ف ٙيٕالغ انؼًم

 -5يب ْ ٙانفشٔق ث ٍٛانجشَبيد ٍٛف ٙطجٛؼخ انذساعخ
ٔانزذسٚت ؟
اردبِ انذساعخ ٔانزذسٚت انًٛذاَ ٙنهطالة فٙ
ثشَبيح )(PharmD
ٚكٌٕ يٕخٓب أكثش ف ٙاردبِ انذٔاء )(Drug -oriented
اردبِ انذساعخ ٔانزذسٚت انًٛذاَ ٙنهطالة فٙ
ثشَبيح )(PharmD- Clinical Pharmacy
ٚكٌٕ يٕخٓب أكثش ف ٙاردبِ انًشٚض )(Patient-oriented

 -6يب ْ ٙطجٛؼخ االخزالفبد ف ٙانًمشساد انذساعٛخ ثٍٛ
انجشَبيد?ٍٛ
ف ٙثشَبيح )ٚ (PharmDسصم انطبنت ػهٗ لذس أكجش يٍ
انًمشساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انًزؼهمخ ثبنكًٛٛبء ٔانؼمبلٛش"األدٔٚخ
انًُزدخ يٍ انًصبدس انطجٛؼٛخ "ٔكزنك ػهى انصٛذالَٛبد "رصُٛغ
انذٔاء ٔصٛبغزّ ف ٙأشكبل صٛذنٛخ يخزهفخ"
ف ٙثشَبيح )ٚ (PharmD –Clinical Pharmacyسصم
انطبنت ػهٗ لذس أكجش يٍ انًمشساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انًزؼهمخ
ثبنًٕاد انطجٛخ ٔيٕاد انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ززٗ ٚزًكٍ انطبنت يٍ
يًبسعخ يُٓخ " انصٛذن ٙاإلكهُٛٛك" ٙ

 -7يب ْ ٙطجٛؼخ االخزالفبد ف ٙانزذسٚت انًٛذاَ ٙثٍٛ
انجشَبيدٍٛ؟
ف ٙثشَبيح ) (PharmDعٕف ٚزى رذسٚت انطالة ف ٙيصبَغ
ٔششكبد األدٔٚخ.
ف ٙثشَبيح ) (PharmD –Clinical Pharmacyعٕف ٚزى
رذسٚت انطالة ف ٙانًغزشفٛبد.

ْ -8م ٕٚخذ رشبثّ ث ٍٛأ٘ يٍ ْز ٍٚانجشَبيدٔ ٍٛثشَبيح
ال""PharmDانز٘ كبٌ ٚطشذ نهخشٚد ٍٛنًذح
ػبي ٍٛثؼذ انسصٕل ػهٗ دسخخ انجكبنٕسٕٚط؟
ٚؼزجش ثشَبيح )(PharmD-Clinical Pharmacy
ْٕاأللشة نٓزا انجشَبيح انغبثك ألَّ:
ٚ -1شزًم ػهٗ يمشساد يًبثهخ إنٗ انز ٙكبَذ رذسط فٙ
ثشَبيح انذساعبد انؼهٛب""PharmD
ٚ -2شزًم ػهٗ عُخ رذسٚت يٛذاَ ٙيزمذو ف ٙانًغزشفٛبد
نًذح }  {36اعجٕع ثشكم يًبثم نًب كبٌ ٚسذس ف ٙثشَبيح
انذساعبد انؼهٛب""PharmD

 -9كٛف ٚمٕو انطالة ثزغدٛم يمشساد كم فصم دساعٙ
انجشَبيدٍٛ؟
كال
فٙ
ٚزى رخصٛص يششذ أكبد ًٙٚيٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم
يدًٕػخ يٍ انطالة ٚمٕو ثًٓبو انشػبٚخ ٔاإلسشبد انؼهًٙ
ٔٚمٕو ثًغبػذح انطالة ف ٙاخزٛبس انًمشساد يٍ لبئًخ
انًمشساد انز ٙرطشزٓب انكهٛخ ف ٙكم فصم دساع.ٙ

ْ -10م أ٘ يٍ ْز ٍٚانجشَبيدًُٚ ٍٛر دسخخ
""PharmDرؼبدل شٓبدح " "PharmDانز ٙرًُر يٍ
اندبيؼبد األخُجٛخ ف ٙأٔسثب أٔشًبل أيشٚكب؟
الٔ ،ف ٙزبنخ سغجخ انخشٚح ف ٙيؼبدنخ شٓبدرّ ثشٓبدح أخُجٛخ فؼهّٛ
اعزٛفبء يزطهجبد ْزِ انًؼبدنخ ٔاخزٛبص االخزجبساد انًسذدح نزنك
ٔنكٍ ثشَبيح )ْٕ (PharmD -Clinical Pharmacyاأللشة إنٗ
رسمٛك رنك.

ػهًب ثأٌ شٓبدح "ٔ "PharmDانز ٙرًُر يٍ اندبيؼبد األخُجٛخ فٙ
أٔسٔثب أٔشًبل أيشٚكب ركٌٕ دساعزٓب يٕخٓخ َبزٛخ انًشٚض"Patient-
"oriented
ٔثبنزبن ٙفئٌ طجٛؼخ انذساعخ ٔانزذسٚت انًٛذاَ ٙنهطبنت فٙ
ثشَبيح )(PharmD -Clinical Pharmacy
عٕف رغبػذِ ػهٗ عشػخ اخزٛبص يزطهجبد انًؼبدنخ.

 -11يب ْ ٙيدبالد انؼًم انًزبزخ نخشٚدٙ
انجشَبيدٍٛ؟
ًٚكٍ نخشٚد ٙانجشَبيد ٍٛانؼًم ف ٙانًدبالد اٜرٛخ:
انصٛذنٛبد انخبصخ
ٔانسكٕيٛخ
ششكبد انذٔاء:
انزصُٛغ،انًشالجخ،انزغٕٚك

:

اندٓبد انجسثٛخ ٔانشلبثٛخ

ٔنكٍ خشٚد ٙثشَبيح )(PharmD -Clinical Pharmacy
فمظ ٚغزطٛؼٌٕ انؼًم يجبششح ثؼذ انزخشج ف ٙيدبل }انصٛذنخ
اإلكهُٛٛكٛخ{

 -12يب ْٔ ٙظٛفخ انصٛذن ٙاإلكهُٛٛكٙ؟
طبق التعريف الجامعة األمريكية للصيدلة اإلكلينيكية ((ACCP
https://www.accp.com/about/clinicalpharmacists.aspx
ٚمٕو انصٛذن ٙاإلكهُٛٛك ٙثبنًٓبو انزبنٛخ:
ٚ )1ؼًم انصٛذن ٙاإلكهُٛٛك ٙيجبششح يغ األطجبء ٔانًشبسك ٍٛاألخش ٍٚف ٙيُظٕيخ انشػبٚخ انصسٛخ
نهزأكذ أٌ األدٔٚخ انًٕصٕفخ نهًشٚض عٕف ٚكٌٕ نٓب أفضم رأثٛش ػهٗ صسخ انًشٚض ْٔزا
ٚغبْى ف ٙرُغٛك انشػبٚخ انصسٛخ انز ٙرمذو نهًشضٗ.
 )2رمٛٛى انًشبكم انصسٛخ نهًشٚض ٔرسذٚذ إرا كبَذ األدٔٚخ انًٕصٕفخ رٕافك اززٛبخبد انؼالج.
 )3رسذٚذ إرا كبَذ انًشبكم انصسٛخ نهًشٚض يٍ انًًكٍ أٌ رزسغٍ ثبنؼالج انذٔائ.ٙ
 )4يزبثؼخ رأثٛش األدٔٚخ ػهٗ صسخ انًشٚض.
 )5انًشبٔسح يغ انطجٛت انًؼبنح ٔيمذي ٙانخذيخ انطجٛخ األخش ٍٚف ٙاخزٛبس إَٔاع األدٔٚخ انز ٙرفٙ
ثبززٛبخبد انًشٚض.
 )6رمذٚى انُصر نهًشٚض ػٍ أفضم طشٚمخ ألخز انؼالج انًٕصٕف.
 )7دػى انفشٚك انصس ٙانًؼبنح ف ٙرؼهٛى انًشٚض انخطٕاد األخشٖ انًًٓخ نهسفبظ ػهٗ انصسخ.
 )8رٕخ ّٛانًشٚض إنٗ طجٛجّ انًؼبنح أٔ أ٘ فشد أخش ف ٙانًدبل انصس ٙنًخبطجخ أٚخ أيٕس صسٛخ أٔ
اخزًبػٛخ لذ رؤثش ػهٗ عاليخ صسزّ.

ْ -13م ٚزى رؼ ٍٛٛأٔائم انخشٚد ٍٛيٍ انجشَبيد ٍٛكًؼٛذ ٍٚفٙ
انكهٛخ؟
َؼى ٚزى رؼ ٍٛٛأٔائم انخشٚد ٍٛيٍ انجشَبيد ٍٛكًؼٛذ ٍٚف ٙانكهٛخ ٔٚزى
رسذٚذ األػذاد
}ثُبء ػهٗ َغجخ خشٚد ٙانجشَبيد{ٍٛ
فؼهٗ عجٛم انًثبل:
إرا كبٌ ػذد خشٚد ٙثشَبيح  PharmDف ٙػبو 600ْٕ 2026خشٚدب
ٔػذد خشٚد ٙثشَبيح  PharmD-Clinical Pharmacyف ٙػبو
400ْٕ2026خشٚدب
ٔكبَذ انذسخبد انٕظٛفٛخ كًؼٛذ انًزبزخ فْ ٙزا انؼبو ْ10ٙدسخبد
فئَّ عٕف ٚزى
رؼٍٛٛ
ػذد ( )6يٍ أٔائم ثشَبيح
"" PharmD

ٔ( )4يٍ أٔائم ثشَبيح
"" PharmD-Clinical Pharmacy

كهٛخ انصٛذنخ-خبيؼخ انمبْشح
رشزت ثبنزسبق انطالة األػضاء ثجشايدٓب {
}انذساعٛخ

