
Faculty of Pharmacy & Drug Manufacturing                                                        Pharos University in Alexandria 

 

 جدول تدريب طلبة كلية الصيدله جامعه فاروس في مركز  أورام طنطا خالل الفترة من 2019/7/1 الي 2019/7/25

# ID Name Payment Group 

السيد املنعم عبد ايه 5113076 1  √ 

Group 1 

 
السخاوى  السيد مصطفى ابراهيم 5115007 2  √ 

عمر سعد خليل رضا احمد 5115018 3  √ 

مبروك عبدهللا سعد منصور  احمد 5115032 4  √ 
 

 

Day Date Topic 
Monday 1-July 1- Oncology terminology & oncogenesis 

2- Chemotherapeutic drugs & side effects 

3- Chemotherapy protocols 

4- Symptoms management 

Tuesday 2-July 

Wednesday 3-July 

Thursday 4-July 

Saturday 6-July 
 يتم التدريب علي:

الصيدلة االكلينيكية و اعمال مركز املعلومات الدوائية اعمال -  

الج الكيماوي و املضادات الحيويةتحضير ادوية الع -  

راجعة امللفات الطبية للمرض ي مع الصيادلة االكلينيكيينم -   

Sunday 7-July 

Monday 8-July 

Tuesday 9-July 

Wednesday 10-July 

Thursday 11-July 
 

 

 مالحظات

 الحضور بالبالطو األبيض. .1

 برجاء األلتزام بمواعيد الحضور. .2
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# ID Name Payment Group 

النضر ابو ابراهيم عالء اسماء 5115047 5  √ 
Group 2 

 
الشرنوبى محمد حسن السالم عبد حسن 5115113 6  √ 

حمودة الحميد عبد صالح فريد حنان 5115117 7  √ 
 

 

Day Date Topic 
Monday 1-July 1- Oncology terminology & oncogenesis 

2- Chemotherapeutic drugs & side effects 

3- Chemotherapy protocols 

4- Symptoms management 

Tuesday 2-July 

Wednesday 3-July 

Thursday 4-July 

Saturday 13-July 
 يتم التدريب علي:

الصيدلة االكلينيكية و اعمال مركز املعلومات الدوائية اعمال -  

الج الكيماوي و املضادات الحيويةتحضير ادوية الع -  

راجعة امللفات الطبية للمرض ي مع الصيادلة االكلينيكيينم -   

Sunday 14-July 

Monday 15-July 

Tuesday 16-July 

Wednesday 17-July 

Thursday 18-July 
 

 

 

 مالحظات

 الحضور بالبالطو األبيض. .1

 برجاء األلتزام بمواعيد الحضور. .2
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# ID Name Payment Group 

على حسن محمود خالد رانا 5115134 8  √ 
Group 3 

 
مشعل محمد الفتوح ابو محمد مروه 5115330 9  √ 

عبدهللا الحميد عبد احمد 5115021 10  √ 
 

Day Date Topic 
Monday 1-July 1- Oncology terminology & oncogenesis 

2- Chemotherapeutic drugs & side effects 

3- Chemotherapy protocols 

4- Symptoms management 

Tuesday 2-July 

Wednesday 3-July 

Thursday 4-July 

Saturday 20-July 
 يتم التدريب علي:

الصيدلة االكلينيكية و اعمال مركز املعلومات الدوائية اعمال -  

الج الكيماوي و املضادات الحيويةتحضير ادوية الع -  

راجعة امللفات الطبية للمرض ي مع الصيادلة االكلينيكيينم -   

Sunday 21-July 

Monday 22-July 

Tuesday 23-July 

Wednesday 24-July 

Thursday 25-July 
 

 

 مالحظات

 الحضور بالبالطو األبيض. .1

 برجاء األلتزام بمواعيد الحضور. .2

 


