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 حول الدليل 

الدليل   هذا  عمل  متابعة  تّم  طريقة  حول  وممرضين  وصيادلة  أطباء  من  الصحية  الرعاية  مختص ي  خبراتهم  لتوجيه  تطوير 

الرؤية واملنهجية والفلسفة التعليمية  املتبعة في    بتوضيح الدليل  يبدأ  .  الدوائية باستمرار عبر أحدث أدوات التعليم في العالم

  ، بعاملتّ اإللكتروني  توضيح أسلوب التعليم  لالدليل بعدها    نتقلي.  امجوأهداف البرن  التعليمي الدوائي املستمر  فارمايند  برنامج

شرح مفصل حول املراجعة  على  الدليل  كما يحوي  ة.  مفصل حول كل فقرة تعليمية من فقرات البرنامج وأهدافها التعليميّ   وشرح

لتحقيق  املكثف  البرنامج    ااالستمرار في هذمعلومة دوائية. نطمح إلى    2000وفقرات املراجعة التي ستحوي  الدوائية املكثفة  

أو ضعف  نقص  أي  وترميم  الدوائية  الخبرات  في  املنشود  من    التميز  سنتين  بعد   
ً
خاصة الصحية  الرعاية  مختصوا  يواجهه 

،  ختمنا الدليل بخطوات املشاركة في برنامجنا  .  تخرجهم
ً
البرنامج    فقراتملتابعة  أهم الروابط  و وإجاباتنا على أكثر األسئلة شيوعا

 . العلمي  ونشاطات فريقنا مية يعلتوبقية فعالياتنا ال
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 التعليمية فارمايند   ملبادرة ةوالفلسفة التعليمي   ةالرؤية واملنهجي  

أحدث أدوات التعليم التكنولوجية  عن بعد باستخدام برنامج فارمايند التعليمي الدوائي املستمر    2018أطلقنا مع مطلع عام  

.
ً
ملواكبة آخر التوصيات العاملية بضرورة    Digital Transformationاتبعنا هذا النهج مع توجه العالم نحو التحول الرقمي    عامليا

  أصبح التعليم هذه األيام  .  19-التكيف واملرونة مع التغييرات التي فرضتها جائحة كوفيد
ً
عن بعد باستخدام أحدث  إلكترونيا

اعتماد توجهات التعليم اإللكتروني  سنوات باستخدام هذه األدوات و   8دأنا منذ أكثر من  ، وقد بأدوات التعليم التكنولوجية

،  الحظنا وجود ضعف في الخبرات الدوائية عند الصيادلة في املنطقة العربية.  19-جائحة كوفيدفي  أكثر  لكن الحظنا هذا التسارع  

عام   في  تعليمية  منصة  بتطوير  قمنا  اسم    2014لذا  عليها  أطلقنا  املشكلة.  هذه    Pharmindلحل 

(https://www.pharmind.net  من كلمتين هما 
ً
تم دعم هذه املنصة بأحدث أدوات التعليم  .  Mindو     Pharmacy( اشتقاقا

نظا دمج  تم  بحيث   
ً
إلكتروني  عامليا تعليم  وتفاعلي  Learning Management System  (LMS  )م  حديث  تقييم  ونظام 

Assessment System    .كما اعتمدنا على  لعمل تقييم مستمر لخبرات مختص ي الرعاية الصحية املسجلين في برنامج فارمايند

  Instagramو    Facebookو    LinkedInفاستخدمنا منصات التواصل االجتماعي مثل    Social Learningمبدأ التعليم االجتماعي  

تم التركيز على الفيس بووك كمنصة اجتماعية استخدمناها لغرض تعليمي    لتحقيق الغايات التعليمية املرجوة.  Telegramو  

ألف شخص    495فيس بووك أكثر من  يتابع صفحتنا على الوإعالمي آلخر مستجدات هذا املشروع التعليمي وآخر فعالياته.  

مطلع   فارمايند  (.  (https://www.facebook.com/CPE4EVER  2021حتى  برنامج    Pharmind Educational Programُيعد 

يهدف إلى تطوير خبرات ومعارف مختص ي الرعاية الصحية العرب في املنطقة العربية وخارج الوطن العربي  برنامج تعليمي دوائي  

العالم.   دول  وبقية  واألمريكيتين  أوروبا  في  يمارسون  املستمر  ممن  التعليم  منهجية  على  البرنامج  هذا   Continuousيعتمد 

Learning   التعليم املصغر  وMicrolearningملالحظتنا مشكلة عدم توفر وقت كافي  . تم تصميمه وفق 
ً
 لهاتين املنهجيتين نظرا

ً
ا

بحيث قدمنا الخبرات الدوائية بشكل مصغر    لدى مختص ي ال رعاية الصحية في تطوير خبراتهم الدوائية. لذا قمنا بتصميمه 

. بدأنا ومازلنا  سواًء عبر فيديوهات أو صوتيات أو مواضيع مقروءة قصيرة ال تأخذ من وقت املختص أكثر من ساعة  
ً
أسبوعيا

الر  التعليم املستمر إليماننا  التطوير املستدام لخبرات مختص ي الرعاية الصحية نحو  امستمرين في  سخ بأهميته في إحداث 

كورس تعليمي بعنوان األدوية    2016قدمنا في عام  تحقيق أفضل رعاية صحية ودوائية للمرض ى في مرافق الرعاية الصحية.  

تم Generic Medicinesالجنيسة   الصحية.  الرعاية  الواجب معرفتها من قبل مختص ي  األمور  تقديم شهادات مشاركة ملن    : 

الوقت   ذلك  في  الكورس  بعدة  حضر  معنا  املسجلين  الصحية  الرعاية   شاركنا مختص ي 
ً
أيضا املشاركة.  تحقيقه شروط  بعد 

الحيوية   للمضادات  الجراثيم  مقاومة  حول  العاملية  الصحة  منظمة  كورس  ومنها  أونالين  تقديمها  تم  تعليمية  كورسات 

Antimicrobial Resistance    العاملية الصحة  منظمة  من  املشاركة  شهادة  على  املشارك  يحصل  اجتيازه    WHOبحيث  عند 

( في تقديم الخبرات الدوائية  AI)  Artificial Intelligenceواعتمدنا على الذكاء الصناعي    للكورس. طورنا عدة تطبيقات دوائية

ازلنا نعمل على تحقيق االستخدام األمثل ألحدث  وم  ألف مختص رعاية صحية   150بشكل مؤتمت خاصة وأنه يتابعنا أكثر من  

 وأننا في عصر الثورة الصناعية الرابعة وسنتوجه في السنوات العشر املقبلة نحو الثورة  
ً
التكنولوجيات في هذا املجال خاصة

مّنا   العمل.  الصناعية الخامسة وهذا يحتاج   على فرص 
ً
تطوير مستمر ملهاراتنا وخبراتنا لكي نبقى على تنافسية عالية عامليا

 كالذكاء العاطفي والتفكير النقدي 
ً
  أصبح الذكاء الصناعي هو منافس البشر هذه األيام، لكن بامتالكنا مهارات حيوية مهمة جدا

https://www.pharmind.net/
https://www.facebook.com/CPE4EVER)
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Critical Thinking    و التفكير التصميميDesign Thinking  ليل النقدي وغيرها من املهارات الناعمة  والتحSoft Skills    يمكن

 تثبت أهمية التعليم  رفع قيمتنا في سوق العمل وعدم استبدالنا بسهولة من قبل اآلالت.  
ً
كل هذه التغيرات املتسارعة عامليا

 مع هذه األحداث التي فرضها التقدم التك
ً
لم يعد يكفي  نولوجي والرقمي.  املستمر لذا جاء تصميم برنامجنا بهذا الشكل متكيفا

ملختص الرعاية الصحية أن يحصل فقط على شهادة جامعية وإن كانت شهادة عليا في الحفاظ على كفاءاته وأهليته للمنافسة  

بل عليه االستمرار بتطوير خبراته باستمرار ومتابعة أحدث الدراسات واألبحاث العاملية في مجال تخصصه سواًء كان صيدالني  

آالف ساعة عمل إلنجاح فكرة هذه املبادرة التعليمية اإللكترونية ومازلنا نبذل    10تم تخصيص أكثر من  ب أو ممرض.  أو طبي 

 للتمكن من تقديم قيمة عالية. يشمل فريقنا  جهود كبيرة في  
ً
العلمي أطباء  دعم أعضاء فريقنا العلمي والتقني ودعم املبادرة ماليا

مقيمين في الدول العربية أو خارجها  يحملون درجات بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه  وصيادلة وممرضين ومساعدي صيادلة  

ي العلمية.  ومقاالتهم  بخبراتهم  املشروع  أّن  يرفدون  وجدنا  حيث  واإلنكليزية؛  العربية  باللغتين  العلمية  املقاالت  تقديم  تم 

ادرتنا إليماننا بأّن الدول املتقدمة مثل أملانيا واليابان تدعم  ندعم اللغة العربية في مباملختصين يرغبون التعلم بهاتين اللغتين. 

 مما ساعدها في تقدمها ونهضتها والتخلي عن اللغة األم تخلف ال تقدم. نعتمد في تعريب املصطلحات العلمية  
ً
لغاتها األم علميا

 الجتهاداتنا في التعبير ب  العربية الطبية على املعجم العربي الطبي املوحد
ً
  إضافة

ً
لغة علمية عربية سليمة توصل املعنى خاصة

من جمال وقوة اللغة العربية أّنها لغة حية ومرنة مواكبة ألحدث التطورات  وأّن العلوم  الطبية والصيدالنية في تجدد مستمر.  

   .العلمية والتكنولوجية
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 مؤسس املبادرة  ملحة عن 

املبادرة  هذه  إطالق  قبل   تم  القضماني    من  رامز  الصيدالني  من  الدكتور  كجزء 

السريرية   الصيدلة  بتخصص  والدكتوراه  املاجستير  في  العلمية   Clinicalأبحاثه 

Pharmacy    .على وسائل التواصل  واملمارسة الصيدالنية 
ً
الدكتور رامز فّعال جّدا

والصيدالني الطبي  التعليم  في  بنجاح  استخدمها  وقد  آالف    االجتماعي  ويتابعه 

سنوات في مجال    9. يملك من الخبرة  دولة  50مختص ي الرعاية الصحية من أكثر من  

املمارسة   في  العالي  تخصصه  جانب  إلى  بعد  عن  والتعليم  اإللكتروني  التعليم 

واألطباء  الصيدالنية.   الصيادلة  من  كبير  عربي  فريق  على  رامز  الدكتور  يشرف 

لعمل عن بعد في إدارة وتوجيه  العرب املقيمين في عدة دول ويعتمد على منهجية ا

. ينشر الفريق الكثير من املقاالت الدوائية باللغة العربية واإلنكليزية عبر  فريق عمله

املبادرة  التالي   منصة  الرابط  عبر  املقاالت  هذه  قراءة    ويمكن 

https://www.pharmind.net/blog  .  الباحثين  كباحث  يتعاون من  العديد  مع 

 
ً
وعامليا  

ً
عربيا والصيدالنية  الصحية  باللغة واملنظمات  العلمية  أبحاثه  ينشر   .

 
ً
دوليا محكمة  عاملية  مجالت  في  العلمية    اإلنكليزية  املقاالت  من  الكثير  ويراجع 

وتم ترشيحه ليكون عضو في ة سوريا  البحثية. يتعاون الدكتور رامز مع نقابة صيادل

 مع 2019املجلس العلمي فيها عام 
ً
الجمعية الجزائرية للصيادلة ، كما يتعاون حاليا

نحو تطوير ورفع مستوى الصيادلة الجزائريين. يشارك في العديد من املؤتمرات العلمية  

 في أزمة كوفيد
ً
 أوفالين وأونالين خاصة

ً
  التعليم الطبي والصيدالني إليمانه يعتمد على اللغة العربية في  والفترة التي تلتها.    19-عامليا

اإلنكليزية.   اللغة  وأهما  األجنبية  اللغات  وإتقان  تعلم  أهمية  بالطبع على  التأكيد  مع  العديد من  بأهميتها  رامز  الدكتور  يقّدم 

سلسلة التوعية الدوائية حيث يمكن متابعتها  املحاضرات املرئية واملقاالت الصوتية على حسابه الرسمي على فيس بووك ضمن  

التالي الرابط  و .  https://www.facebook.com/ramezmalkoudmani  عبر  ريادي،  فكر  فائق  يملك  التعلم  بأهمية  يؤمن 

 وبخاصة في مجال الصيدلة.  ملواكبة أحدث    4IRالسرعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة  
ً
  التطورات عامليا

ً
تم تكريمه مؤخرا

رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن   بمكافأة مالية من قبل مركز الشباب العربي في دولة اإلمارات العربية املتحدة بدعم من 

لعمل والكورسات التعليمية  يشارك في العديد من ورشات املساهمته في نشر أحد أبحاثه على منصة املركز.   راشد آل مكتوم  

 للحفاظ على التنافسية    8000أكثر من  باستمرار. الدكتور رامز قارئ نهم ويقرأ  املقدمة أونالين لتطوير خبراته  
ً
مقال سنويا

 وملتابعة آخر وأحدث التطورات العلمية في مجاله. يطمح إلى تحقيق سرعة قراءة باللغتين العربية واإلنكليزية تصل إلى  
ً
عامليا

ى قيادية وريادية . يملك رؤ كإحدى استراتيجيات التعلم فائق السرعةكلمة في الدقيقة خالل السنوات الخمس القادمة  1000

 في املستقبل القريب وهو منفتح على أي مشاريع أو أفكار إبداعية جديدة لتحقيق هذه  
ً
 وعامليا

ً
لتطوير مهنة الصيدلة عربيا

 .
ً
     الغاية نحو تقديم أفضل خدمات الرعاية الصيدالنية مستقبال

https://www.pharmind.net/blog
https://www.facebook.com/ramezmalkoudmani


www.pharmind.net                                                                       
©2020 Pharmind. All Rights Reserved 

 

6 
 

6 

    أهداف برنامج فارمايند التعليمي املستمر 

متميزين بخبراتهم الدوائية قادرين على التميز في مجاالت عملهم في مختلف مرافق الرعاية  بناء مختص ي رعاية صحية   .1

 الصحية.  

 تطوير الخبرات واملعارف الدوائية لألطباء والصيادلة واملمرضين العرب نحو تحقيق أفضل رعاية دوائية للمرض ى.   .2

 تخدام أحدث أدوات التقييم التكنولوجية. عمل تقييم مستمر للمعارف الدوائية ملختص ي الرعاية الصحية عبر اس .3

التي الحظناها .4 الدوائية  املعلومات   بعد سنتين من    ترميم ضعف 
ً
الصحية خاصة الرعاية  الكثير من مختص ي  عند 

 تخرجهم من دراستهم الجامعية الدنيا. 

سنوات العشر  التكنولوجية وتجهيزهم للتطوير مهارات مختص ي الرعاية الصحية في استخدام أحدث أدوات التعليم   .5

 القادمة. 

إلنجاز مقاالت  تحفيز مختص ي الرعاية الصحية على اإلبداع والتأليف العلمي عبر تطوير مهاراتهم البحثية وتوجيههم  .6

 علمية أو مخرجات تعليمية مرئية وصوتية. 

 وضمهم  العليا    تطوير الخبرات البحثية ملختص ي الرعاية الصحية الراغبين بإكمال دراساتهم  .7
ً
والتعاون معهم مستقبال

 
ّ
 في مجالت علمية محك

ً
. لفريقنا البحثي الذي يضم باحثين من عدة دول لنشر أوراق علمية بحثية عامليا

ً
 مة دوليا

 كمال دراساتهم العليا في الخارج.  مشاركة آخر املنح الدولية مع الراغبين بإ .8
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 وفقرات برنامج فارمايند  التعليمي   األسلوب

بعدة أشكال منها املرئية والصوتي واملقروء والتفاعلي لنضمن أّنها تغطي األنماط   الفقرات التعليمية في برنامجنا تم تقديم هذه  

هناك متعلمين يرغبون بمتابعة الفيديوهات الدوائية بينما آخرون يفضلون االستماع  التعليمية املختلفة لدى جموع املتعلمين.  

امل قراءة  آخرون  يفضل  بينما  مكان.  وأي  وقت  أي  في  الدوائية  عمل  للمعلومات  أو   
ً
جانبا املالحظات  وأخذ  الدوائية  واضيع 

Highlight  .
ً
 تشمل الفقرات التعليمية الحالية:للنص للعودة له الحقا

 

 Research Studies  الدراسات واألبحاث الدوائية

يعاني الكثير من مختص ي الرعاية الصحية من االنقطاع عن تطوير خبراتهم الدوائية بعد التخرج بشكل خاص بسبب العديد 

ملعلوماته   تبخر  أمام  نفسه  املختص  فيجد  املشغالت،  من  غيرها  أو  األسرية  أو  العملية  بالحياة  االنشغال  منها  العوائق  من 

تعلمه أثناء دراسته والبقاء مع آخر ما توصل له العالم في مجال املداوة واألدوية لذا    الدوائية وعدم القدرة على االستفادة مما 

 من  و   Research Studiesفقرة الدراسات الدوائية  قمنا بحل هذه املشكلة عبر  
ً
تتضّمن متابعة أحدث األفكار املطروحة عاملّيا

ك في البقاء مع آخر التطورات في مجال األدوية واألبحاث  قبل العديد من الباحثين في مجال الرعاية الصحية وبالتالي تساعد

 
ً
   .الدوائية املنشورة عاملّيا

 

 Antibiotics  فقرة املضادات الحيوية

 تتعلق بموضوع  
ً
من خالل متابعتنا آلالف مختص ي الرعاية الصحية الذين يتابعون مشروعنا التعليمي، وجدنا مشكلة كبيرة جّدا

العديد من املختصين غير قادرين على تطبيق خبراتهم حول هذا املوضوع أثناء املمارسة في مرافق    أّن الحظنا    .الحيوية  املضادات

الحيوية عبر صرفها بالشكل غير    املضادات الرعاية الصحية سواًء في الصيدليات أو العيادات أو املشافي وإساءة الستخدام  

 من قبل الصيادلة
ً
وتتضّمن مئات النقاط املهمة واملختصرة املتعلقة باملعالجة    الفقرةهذه   قمنا بعمل    من هنا  .الرشيد وخاصة

الحيوية الحيوية وتطوير    باملضادات  في مرافق الرعاية الصحية مّما يساعدك في مراجعة منسياتك حول موضوع الصادات 

  املعالجة باملضادات الحيوية. خبراتك أكثر مع آخر التطورات في مجال

 

 Drug Interactionsفقرة تداخالت دوائية  

 في العديد من دول العالم بسبب تداخل األدوية مع بعضها أو  
ً
هناك العديد من األخطاء الدوائية القاتلة التي ترد أخبارها يومّيا

وجدنا أّن العديد من األطباء بشكل خاص يخطئون في وصف األدوية    .مع حاالت مرضية أو مع األطعمة التي يتناولها املريض

قمنا بإعداد فقرة  من هنا    .Clarythromycinمع    Warfarinون في الوصفة أدوية تتداخل مع بعضها مثل تداخل  عندما يكتب 

 والخطيرة التي ينبغي االملام بها من قبل    Drug Interactionsالتداخالت الدوائية  
ً
وتتضّمن مئات التداخالت الدوائية الهامة جّدا

الرعاية   مختص ي  تساعد  مّما  باألمثلة  مدعومة  للتذكر  وقابلة  مبسطة  بطريقة  عرضها  تّم  بحيث  رعاية صحية  مختص  أي 

 . الصحية في االنتباه للكثير من التداخالت قبل وصف أو صرف األدوية
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 Interactive Testsاالختبارات الدوائية التفاعلية فقرة 

الكثير من املختصين أّن خبراتهم الدوائية كافية أو جيدة لكن هذا ال يكفي وال يمكن االعتماد عليه دون عمل تقييم    ، يظن 

أحدث الدراسات    وهي لعبة دوائية تعليمية معتمدة على  Pharmind Gameقمنا بإعداد فقرة  من هنا    .مستمر للخبرات الدوائية

 في مجال التعليم الطبي والصيدالني نطرح فيها آالف األسئلة الدوائية التفاعلية التي ُيمكن اإلجابة عنها عبر أي جهاز ذكي  
ً
عاملّيا

 معنا 
ً
  سواًء كان البتوب أو موبايل مّما يساعدك في عمل تقييم لخبراتك الدوائية الحالية والخبرات الدوائية املكتسبة مستقبال

كما   التعليمي  برنامجنا  التقييم مستمر على طول  وأّن   
ً
أداءك بصورة مستمرة خاّصة معرفة  لك  يتيح  تساعد  مّما  أن  يمكن 

بشكل كبير عند التقديم المتحانات تعديل الشهادات للحصول على ترخيص املزاولة في العديد من    مختص ي الرعاية الصحية

 سيستم االختبارات الدوائية. توضح الصور التالية  .دول العالم
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 Therapeutic Puzzlesفقرة ألغاز دوائية 

االت  قالصحية ال يوجد عندهم وقت كافي لقراءة املراجع واملمن خالل خبراتنا التراكمية وجدنا أّن العديد من مختص ي الرعاية 

املداوة   بعلم  املتعلقة  واألشهر    Therapeuticsالعلمية  األيام  مر  على  الدوائية  خبراتهم  في  تبخر  لهم  سبب  وهذا  واألدوية 

الخبرات الدوائية    منا فيها قد  Therapeutic Puzzlesوالسنوات، لذا قمنا بإعداد فقرة فريدة من نوعها هي فقرة ألغاز دوائية  

يمكن بحيث  املوثوق  مع حله  لغز  التعليم    بشكل  نظام  عبر  إلكتروني  تم نشره بشكل  الذي  دوائية  ألغاز  كتاب  عبر  متابعتها 

في أي وقت أو تحميلها على جهازك الذكي وهذا  صوتية  حلقات  . كما يمكن متابعة هذه الفقرة بشكل  2020اإللكتروني في عام  

   .ذكر الكثير من املعلومات الدوائية الصعبة بشكل ميسر ومبسط وقابل للتذكر  وممتع في نفس الوقتيساعدك في ت

 Questions and Answers فقرة أسئلة دوائية محلولة

املشافي  يواجه العديد من األطباء والصيادلة الكثير من األسئلة الدوائية الصعبة سواًء في صيدليات املجتمع أو العيادات أو  

ه سأله  بويجدون مشكلة كبيرة في معرفة اإلجابة الدقيقة واملوثوقة على مرضاهم والبعض يخجل من نفسه لو أّن أحد أقار 

 أمر محرج اشتكى منه العديد من املختصين الذين يرسلون لنا مئات األسئلة الدوائية    . سؤال دوائي ولم يعرف اإلجابة
ً
هذا فعال

م  أثناء  طرح عليهم 
ُ
ت بإعداد فقرة أسئلة دوائية  التي  لذا قمنا  األسئلة    محلولةمارستهم،  وهي فقرة متجددة تحوي على مئات 

الدوائية الشائعة مع حلولها املفصلة واملوثوقة والتي ُيمكن أن تصادفك أثناء ممارستك في الصيدلية أو املشفى أو العيادة  مّما  

   .ويوفر عليك وقت البحث عن اإلجابة املعتمدةيساعدك في فهم وتثبيت الكثير من الخبرات الدوائية 

 

 Case Studiesفقرة الحاالت السريرية 

تواجه مختص ي الرعاية الصحية في الصيدليات أو املشافي أو العيادات العديد من الحاالت املرضية أثناء تدريبهم أو ممارستهم  

عالجية دوائية للمريض واختيار املعالجة الدوائية األنسب له  فيجدون صعوبة كبيرة في التعامل معها فيما يتعلق بوضع خطة 

 
ً
أمانا هنا   . واألكثر  الحاالت    من  بإعداد فقرة  من    Case Studies  السريرية قمنا  للكثير  املرضية  الحاالت  من  العديد  وتتضمن 

الحاال .  املرض ى صعوبة  وتتنوع  رئيس ي  بشكل   
ً
دوائّيا العالجي  التدبير  على  الحاالت  هذه  في  ومتوسطة  نركز  البسيطة  بين  ت 

تساعدك هذه الفقرة في عمل محاكاة ملا يمكن أن يواجهك في املمارسة املهنية من حاالت  .  الصعوبة والصعبة والحاالت املعقدة

 في السنوات األخيرة  
ً
وقصص العديد من املرض ى أثناء وجودك في الصيدلية أو املشفى وتفيد بشكل خاص في التدريب خاصة

   .الصيدلة والتمريض وكذلك املمارسينلطالب الطب و 

 

 

 

 

 

 

 



www.pharmind.net                                                                       
©2020 Pharmind. All Rights Reserved 

 

10 
 

10 

 وفقراتهااملكثفة املراجعة الدوائية شرح مفصل حول 

عام   مطلع  تطبيق    2021في  فيها  استخدمنا  مرئية  محاضرات  بشكل  مكثفة  دوائية  مراجعة  واعد    Zoomأطلقنا  كتطبيق 

 في التعليم 
ً
محاضرة مرئية   100إلى تقديم  2021عام في  نطمح. Synchronous Online Learningاإللكتروني التزامني مستقبال

. يتم تقديم املحاضرات من قبل الدكتور الصيدالني رامز  Zoomعبر تقنية    دقيقة  45أونالين تصل مدة كل منها إلى حوالي  

 
ً
. ستكون املحاضرات املرئية مسجلة ومتاحة  القضماني حيث يتم إرسال دعوة للمشاركة في هذه املحاضرات مرتين أسبوعيا

للمشاركين معنا في برنامجنا التعليمي؛ حيث بإمكانهم متابعتها مباشرة من نظام التعليم اإللكتروني على موقعنا أو تحميلها ثم  

 .
ً
 وهو من مشاهدتها الحقا

ً
أو ساعات   5ت يوجد فرق في التوقي. مساًء بتوقيت سنغافورة 10-9سيكون توقيت املحاضرات ثابتا

  4-3، وهذا يعني أن املحاضرات سيكون توقيتها بينبين منطقة الشرق األوسط وسنغافورة حيث تتقدم سنغافورة في التوقيت

 بتوقيت الشرق األوسط بحسب الدولة. يمكنك التأكد من موعد املحاضرة بالتأكيد عبر الرابط الذي سيتم إرساله لك 
ً
.  عصرا

امل  هذه  حول  إعالن  نشر  موعدها  حاضرات يتم  من  ساعتين  لها    قبل  االنضمام  رابط  وهذا  تيلغرام  على  قناتنا  على 

https://t.me/pharmind    عبر الصفحة  أو  منشورات  متابعة  رابط  وهذا  بووك  الفيس  على  صفحتنا 

https://www.facebook.com/CPE4EVER    عبر البروفايل ا  بروفايلأو  رابط  هو  وهذا  رامز  لدكتور 

https://www.facebook.com/ramezmalkoudmani  .املراجعة   معلومة دوائية  2000املكثفة تقديم حوالي    سيتم في هذه 

 فقرات رئيسية هي:  4وفق و  معلومة في كل محاضرة مع شرح مفصل عن املعلومات 20بمعدل 

 . تم شرح الفقرة أعاله.  سؤال دوائي محلول( 300أسئلة دوائية محلولة )حوالي  .1

 . تم شرح الفقرة أعاله. معلومة( 500املضادات الحيوية ) .2

 معلومة( 650دوائية عملية )خبرات  .3

 . تم شرح الفقرة أعاله.   معلومة( 550أمثلة دوائية ) .4

 تعد فقرة خبرات دوائية عملية أكبر فقرة في هذه املراجعة وتشمل معلوماتها املواضيع التالية: 

 املعالجة بالنباتات الطبية واملكمالت الغذائية  •

 املعالجة بأدوية فقر الدم   •

 املعالجة باألدوية الهضمية  •

 املمارسة في صيدليات املجتمع   •

 املمارسة الصيدالنية في املشافي •

 املعالجة باألدوية القلبية ومميعات الدم •

 املعالجة باألدوية املدّرة للبول   •

 املعالجة بأدوية الجهاز التنفس ي   •

 املعالجة باألدوية النفسية  •

 لاللتهابوية املسكنة لأللم واملضادة املعالجة باألد •

 املعالجة باألدوية الهرمونية والسرطانية والكابتة للمناعة   •

 املعالجة باألدوية موضعية التأثير   •

 تداخالت دوائية  وغذائية هاّمة  •

 املعالجة بأدوية السكري وخافضات شحوم الدم  •

 املعالجة الدوائية خالل الحمل واإلرضاع   •

 

https://t.me/pharmind
https://www.facebook.com/CPE4EVER
https://www.facebook.com/ramezmalkoudmani
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 في البرنامج  شروط القبول 

  لفريقنا   االنضمام  أو   مكثف  بشكل  الدوائية  خبراتك   لتطوير   املستمر   التعليمي  برنامجنا  فقرات  جميع   متابعة  ُيمكنك

 :املشاركة شروط   تحقيق عند   العلمي

    .تمريض أو صيدلة  أو  أسنانطب    أو بشري  طب تخصصك يكون  أن. 1

  تكون  أن. 2
ً
   كنت  إن  فوق  فما الرابعة  السنة  في أو للمهنة  ممارسا

ً
 . طالبا

  اإلنكليزية   باللغة  االسم   يكون   وأن   االنضمام   إجراءات  إلتمام   لفريقنا  العلمي  وتخصصك الكامل    وإسمك  إيميلك   إرسال   يتم   أن .  3

 
ً
  مشاركة  شهادة أي على معنا حصلت حال  في صحيحا

ً
   .مستقبال

  جيدة  أو  جيدة إلى متوسطة اإلنكليزية لغتك تكون  أن. 4
ً
   .برنامجنا في واإلنكليزية العربية  اللغتين  نعتمد حيث جدا

   ساعة  تخصيص.  5
ً
  دوائية   ألغاز   كتاب  وقراءة  واملرئية  الصوتية  الدوائية  الحلقات  جميع  متابعة  من  للتمكن  األقل  على   أسبوعيا

 . بإعدادها قمنا التي  اإلرشادية الدالئل  جميع وقراءة

   ساعة تخصيص. 6
ً
 . مستواك ملعرفة التقييمية  الدوائية االختبارات   لعمل شهريا

   التسجيل  رسوم تسديد. 7
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 املشاركة في برنامج فارمايند املستمر   خطوات

1.  
ً
 https://www.pharmind.net/pharmindextraالتالي   الرابط زيارة  أوال

2.  
ً
التوضيحية،  برنامج  على   اإلطالع  ثانيا والفيديوهات  املستطيل    ضمن  املوجود  األخضر  Join  زر   على  الضغط  ثم  فارمايند 

   وقت  بأسرع  الخطوتين  هاتين   إتمام  التالية. عليك  الخطوة  منا  ستصلك  Join  زر   على  الضغط  األخضر داخل الرابط. بعد
ً
  حرصا

 املشاركين.   بقية عن  تأخرك وعدم بنا  اللحاق على

 
 يوضح املخطط التالي خطوات التسجيل في البرنامج 
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 Frequently Asked Questionsأسئلة شائعة 

 هل االشتراك في برنامج فارمايند مجاني؟. 1

يوجد رسوم مالية للتسجيل في البرنامج. يمكنك عند تسديد الرسوم وإتمام تسجيلك متابعة جميع محتويات وفقرات  

سنوات ومتابعة كل فعاليات البرنامج التعليمة املستقبلية. ليس الهدف ربحي    5التي فاتتك منذ إطالقه قبل  البرنامج 

املرجوة لشريحة كبيرة من مختص ي الرعاية الصحية وتغطية تكاليف  استمرار املبادرة ووصول فوائدها  وإنما لدعم  

 . األدوات التكنولوجية الحديثة املستعملة ولدعم الفريق التقني ودعم األعضاء املميزين واملبدعين

 

ة التي فاتتني؟ 2  . كيف ُيمكنني متابعة جميع املواد التعليمي 

ُيمكن ذلك عبر الدخول لسيستم فارمايند أونالين عبر اليوزرنيم والباسورد الذين تم تخصيصهما لك من قبل فريقنا  

 التقني عند تسجيلك معنا في برنامجنا التعليمي املستمر.  

 

 هل ُيمكنني متابعتكم عبر املوبايل إن لم يكن عندي البتوب؟ . 3

  Androidنعم ُيمكن متابعة برنامج فارمايند الدوائي املستمر عبر أجهزة املوبايل املختلفة سواًء الداعمة لتطبيقات  

. ُيفّضل استخدام الالبتوب عند قراءة مؤلفاتنا التعليمية املقروءة كما ُيمكن متابعة البرنامج عبر الالبتوب  iOsأو  

 م بإعدادها ألّن حجم شاشة الالبتوب أكبر لسهولة القراءة. مثل كتاب ألغاز دوائية والدالئل التي نقو 

 

 هل أنا بحاجة إلى إنترنت سريع لالستفادة من هذا البرنامج التعليمي؟ . 4

شاهدة جميع املحاضرات املرئية أو ملتابعة الحلقات الصوتية بسالسة  
ُ
تحتاج إلى إنترنت ذو سرعة متوسطة إلى عالية مل

ه 
ّ
 أن

ً
 في العالم.  بإمكانك تحميل جميع املواد التعليمية على جهازك ومتابعتها في أي وقت تشاء ومن أّي مكانعلما

 

 املستمر؟ التعليمي   برنامجكم في  الحالي  معدلي  معرفة أستطيع   . كيف5

   التأكد  عبر  ُيمكنك
ً
مراسلة الدكتور رامز وإخباره    ثم  ومن  ، التعليمية  الدوائية  اللعبة  مراحل  لجميع  إتمامك  من  أوال

ساعة وإخبارك معدلك الحالي. سيتم إرسال اختبارات جديدة    24أنك أنهيت جميع املراحل. سيتم الرد عليك خالل  

 ملتابعة تغير مستواك على مر األشهر والسنوات.   فترة كللك 

 

 ذلك؟  ُيمكنني  العلمي فكيف  لفريقكم االنضمام  في  . أعجبتني مبادرتكم وأرغب 6

التالي الرابط  عبر  رامز   الدكتور  مع  التواصل  مهاراتك    https://m.me/ramezmalkoudmani  يمكنك  وإخباره 

 وماذا تستطيع تقديمه للمبادرة. 
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 كيف يمكنني قراءة كتاب ألغاز دوائية؟. 7

تفاعلي.   إلكتروني  بشكل  هناك  الكتاب  تجد  اإللكتروني حيث  التعليم  لنظام  الدخول  يمكنك  تسجيلك  إتمام  بعد 

الصورة  ألهم معلوماته بحيث يمكنك العودة لها في وقت الحق.    Highlightيمكنك تقليب صفحاته بسهولة وعمل  

 التالية توضح لك ملحة عن اإلصدار األول منه:  
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افقات الجديدة لألدويةكيف يمكنني قراءة . 8  ؟ دليل املو

تجد   حيث  اإللكتروني  التعليم  لنظام  الدخول  يمكنك  تسجيلك  إتمام  تفاعلي.    الدليلبعد  إلكتروني  بشكل  هناك 

 من هذا الدليل: وق. الصورة التالية توضح لك ملحة عن اإلصدار األول  أي  في  وقراءته  يمكنك تقليب صفحاته بسهولة  
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 ؟دليل تداخالت الوارفارين الغذائية والدوائيةكيف يمكنني قراءة . 9

تفاعلي.   إلكتروني  بشكل  هناك  الدليل  تجد  حيث  اإللكتروني  التعليم  لنظام  الدخول  يمكنك  تسجيلك  إتمام  بعد 

 تقليب صفحاته بسهولة وقراءته في أي وق. الصورة التالية توضح لك ملحة عن هذا الدليل:يمكنك 
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 كيف يمكنني الحصول على كتاب ألغاز دوائية الصوتي؟. 10

 ألهمية الكتب الصوتية في التعليم أينما كّنا،  
ً
 للكتاب املقروء   تّم نظرا

ً
إنجاز كتاب ألغاز دوائية الصوتي ليكون رديفا

. يمكنك سماع  2020عام    تم تأليفه من قبل الدكتور الصيدالني رامز القضمانينفسه بنسخته اإللكترونية الذي  

املواصالت.    الكتاب أينما كنت في الصيدلية أو املشفى أو العيادة أو عند املش ي وممارسة الرياضة أو بالسيارة ووسائل

ميغابايت    150لغز دوائي محلول وحجمه    380مدة كتاب ألغاز دوائية الصوتي بإصداره األول ساعتين ونصف ويحوي  

يمكنك الحصول على  .  بجودة صوت عالية مقسم على تسعة أجزاء مع املقدمة واالختصارات واملصطلحات الطبية

ي املستمر. يمكنك قراءة الكتاب أو سماعه حسب رغبتك  الكتاب الصوتي عند إتمام تسجيلك في برنامجنا الدوائ

 في أي وقت.  

 عبر الفيس بووك؟  الدوائية املكثفة املعلوماتهل ُيمكن ُمتابعة  . 11

ذلك بعد إرسال الكود الدائم الذي خصصناه لك عند تسجيلك في برنامجنا التعليمي. ُيمكنك إرسال    كنعم ُيمكن

برسالة   بإسمك  الخاص  التالي  الكود  الرابط  عبر  رامز  الدكتور  وبعدها    https://m.me/alkoudmaniRMلصفحة 

. تّم دعم الصفحة بالذكاء الصناعي، حيث يمكنك التفاعل مع محتوياتها  فقراتها التعليميةُيمكنك التفاعل مع جميع  

 بشكل تلقائي. الصورة التالية توضح الفكرة أكثر:  
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ة  روابط إرشادية هام 

 رابط موقع املبادرة  

https://www.pharmind.net 

 رابط يحوي فيديوهات توضيحية وشروحات إضافية حول البرنامج 

https://www.pharmind.net/pharmindextra 

 مقاالتنا الدوائية التي ينشرها أعضاء فريقنا  رابط 

https://www.pharmind.net/blog 

 رابط التواصل مع فريقنا العلمي

https://m.me/CPE4EVER 

 الدكتور رامز رابط التواصل مع  

https://m.me/ramezmalkoudmani 

 معلومة دوائية 2000رابط إرسال الكود الدائم ملتابعة 

https://m.me/alkoudmaniRM 

 االنضمام لقناتنا على تيلغرام  رابط 

https://t.me/pharmind 

 رابط متابعة صفحتنا على الفيس بووك  

https://m.facebook.com/CPE4EVER 

ة  افي   رابط متابعة الدكتور رامز على منصة لينكدين االحتر

https://www.linkedin.com/in/ralkoudmani/ 
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