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Distinguished Features of Clinical Pharmacy 
Program: 

• The "Professional Master in Pharmaceutical 
Management" is a joint collaboration program 
between Faculty of Pharmacy and Faculty of 
Commerce. The staff members of both Faculties 
are sharing in the teaching and training within the 
program. The program is presented by the Faculty 
of Pharmacy and the Department of Biochemistry 
is the concerned Department. 
 

• Graduates with Bachelor Degree of 
Pharmacy/Pharmaceutical Sciences or Bachelor 
Degree of Pharmacy- PharmD, or its equivalent can 
be admitted to the program.  
 

• The program provides the pharmacist with 
management skills such as strategic planning, 
pharmaceutical marketing, drug registration laws, 
Pharmacoeconomics, health economics, cost 
accounting, data analysis, writing reports, 
pharmacy management, and hospital 
management, in line with commitment to 
professional ethics and pharmaceutical legislations 
in Egypt. 

Characteristics of Program Graduates 

• The graduates will be qualified with essential skills 
of administration and its applications in all 
pharmaceutical fields. 
 

• The graduates will be able to achieve success and 
continuous development of their capabilities, 
develop entrepreneurship skills in the field of 
pharmacy and drug industry, and improve the 
health services in the society . 

 السمات المميزة للبرنامج  : 

 
المجاالت التطبلقلا الصييلةللا التي وق      إحةىالصييلةلا الينلكلةلا     •

لن صيي      الصييلةلي خا ا المشييتتييالات كالملايي الطبلا ك  هة  بها

 بلك  ي   عالجي ك  حشلن الحالا الصحلا لنملض . ألفضا

وتملي البلنياج  ننيب بكميا  الشييييياعيات الميتميةح اليال وشييييم  لنطيالي    •

  الاصييييا  بيا تلياع عيةخ الم اخ كالشيييياعيات التي وق   بيةعا ييييتهيا  ال

 الةعا ي ال احة.

وتم  ةعو  الطال   ةعوباً عمنلاً في إحةى المؤ يشيات الصيلةللا كنوضياً    •

 ةعوباً إينلكلةلا في احةى المشيتتيالات التينلملا  حا اايلا  نعضيا   

 .  لئا التةعوس

 مواصفات خريجي البرنامج  : 

 
الصلةلي في  قةوم اللعاوا   (1 البلناج  إل   يملم خكع  الصحلا  وهة  

خا ا المشتتالات ك اعجها جن  ال  جتابيا الكما  الةكائي كخعا ا  

اليالجلا   األنمما  إوجاخ  كيالك  الينلكلةلا،  الةكا   حليلا  جباخئ 

 .المكا با بالتياكن جع الطبل  الميال 

البلناج  لنطالب الالصا لإللما  بةافا جتطنبات المهكا كنحةث   (2 وتل  

التقكلات الحةوثا التي  ؤ ا الخلو  لنيما  فلكع عنم الصلةلا ، كياا  

بالصلةللات الياجا كالخاصا كاليات األخكوا كجياجا اللقابا الةكائلا  

الةكائلا  اللقما  الةكائي كجلايي  كالتش وق  ك حنلا األغاوا كالعال  

 كجلايي جين جات الةكا  كالشم  . 

التينلم  كال  (3 المصكع  الةنلا في  اليمن  لنطالب خا ا  صلةللا  التةعو  

التينلملا كجليي جين جات الةكا  كالشم   و فل لنطال  جهاعات جهكلا  

جتيةخح  جينب قاخعا عن  جماع ا اليما الصلةل  بةاا ح كالمكافشا في  

   ق اليما. 

كالملايي  (4 المشتتالات  في  لنطالب  كالملةان   الينلكلة   التةعو  

 .الصحلا كجصانع األخكوا 
 


