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 Pharmacy legislation Courses.  دورة التشریعات الصیدلیة والتعامل مع نقابة الصیادلة واألدارة

المركزیة للصیادلة والتفتیش الصیدلي  منذ التخرج واستخراج 

 وتصریح مزاولة المھنة وحتي إنشاء الصیدلیة . ةالكارنی

1 

Projects Management including 

advertising and operating your 

own pharmacy.  

إدارة المشروعات وكیفیة شراء االدویة للصیدلیة وتجھیزھا 
 والتسویق لھا وعمل الدعایة الالزمة. 

2 

learn to use B-Connect eplus 

program with all its properties.  

إلدارة   B-Connect eplusتعلم التعامل مع برنامج  
 ه .الصیدلیات الخاص

3 

First Aid for emergency cases and 

first aid kit preparation.  

التدریب علي اإلسعافات األولیة للحاالت الطارئة وتجھیز شنطة 
 األسعافات األولیة .

4 

OTC drugs (Pharmaceuticals, 

nutritional supplement, obesity 

and body building ) 

  OTC Drugsدورة عن  

 ) األدویة التي تصرف بدون تذكرة طبیة ( .

5 

Types of drugs and their 

pharmacological properties. 

 6 خواص الدواء وانواع األدویة .

Narcotic drugs restrictions, 

storage and selling conditions.  

دورة عن األدویة المخدرة ومحظوراتھا وكیفیة التعامل معھا 

 واألدویة التي تحفظ في درجة حرارة  منخفضة. 

7 

The elderly, infants, pregnant 

women and diabetic patient and 

their medication.  

دورة عن أدویة  كبار السن والرضع والحوامل ومرضي السكر 
 التعامل بھا.وتداخالتھا وكیفیة 

8 



Marketing services of the 

pharmacy including  

(Measuring blood pressure, Sugar, 

body temperature, heart beats and 

breathing sessions). 

 

الخدمات التسویقیة للصیدلیة في قیاس الضغط والسكر والحرارة 

 وضربات القلب وجلسات التنفس  الصناعي لألطفال.

9 

Cosmetics, disadvantages and 

advantages. 

 10 مستحضرات التجمیل ومصادرھا وعیوبھا وممیزاتھا وتسعیرھا.

Development of pharmacy 

laboratory and laboratory 

exterior formulations. 

دورة عن معمل الصیدلیة والتركیبات الصیدلیة التي یتم 
 تحضیرھا بداخلھ وكیفیة تسعیرھا 

11 

Herbal medicines 

(phototherapy) and its role in 

pharmacy. 

 12 األعشاب الطبیة ودورھا العالجي .

Veterinary drugs sale. .13 األدویة البیطریة وأماكن بیعھا و كیفیة وصفھا وضمان جودتھا 

How to be a successful 

manager pharmacy. 

أدارة الصیدلیة والتعامل مع كیف تصبح مدیرا ناجحا و قادر علي 
 الموظفین بھا .

14 

Drug warehouses, rules and 

management. 

مخازن األدویة وشروط إنشائھا وكیفیة االدارة الناجحة لھا 
. 

15 

Clinical pharmacy training 

courses. 

 دوره الممارسة األكلینیكیة للصیدلي

) الفارماكولوجي اإلكلینیكي( مع التطبیق العملي  
 بالصیدلیة. 

16 

Drug - Drug Interaction  الدوائیة  –التداخالت الدوائیةDrug -  Drug 
Interaction     

17 

Drug - Food Interaction  

 

 Drug -  Foodالغذائیة  -التداخالت الدوائیة  
Interaction      

 

18 

 


