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SESSION ONE (1hr and 15 min) – Dr. Nahed Rizk/Dr. Assem Tabboush 

• Perspectives of inventory management in general. This deals with stock control concepts and 

applications, highlighting potential problems to look out for and how to deal with them. (Dr. 

Rizk) 

• Perspectives of pharmaceutical products management in particular.  The topic deals with 

matters related strictly to the items that are sold inside the pharmacy which therefore need to 

be monitored and controlled. (Dr. Tabboush) 

• Comparative analysis between pharmaceutical products management in Switzerland and the 

same in Lebanon. (Dr. Tabboush) 

COFFEE BREAK (15 min) 

SESSION TWO (1 hr and 30 min) – Dr. Nazih El-Jor/Dr. Ramez Hreiz/Mr. Jean Pierre Kewerk 

• Consolidation of problems related to pharmaceutical stocks identified by various pharmacy 

owners following interviews conducted with them. (Dr. El-Jor) 

• Presentation on the latest in software solutions that are currently available. (Mr. Kewerk) 

• Suggested solutions, both at the pharmacy level and at the national level, with open discussions 

related to such solutions. (Dr. Hreiz, Dr. Tabboush) 

Time for questions and answers is integrated within the session timing. 

 جامعة عزم 

 2022 كنون األول 11

  / شم طبوصعاد. / رزق ناهد .د - دقيقة 15 و ساعة األولى الجلسة

 المشكالت على الضوء ويسلط ، المخزون مراقبة وتطبيقات مفاهيم مع هذا يتعامل .عام بشكل المخزون إدارة منظورات •

 (رزق .د)معها التعامل وكيفية عنها البحث يجب التي المحتملة

 يتم التي بالعناصر صارم بشكل المتعلقة األمور مع الموضوع يتعامل .الخصوص وجه على الصيدالنية المنتجات إدارة آفاق •

 ( طبوش .د) .والتحكم المراقبة إلى بالتالي تحتاج والتي الصيدلية داخل بيعها

 ( طبوش .د) . .لبنان في الشيء ونفس سويسرا في الصيدالنية المنتجات إدارة بين مقارن تحليل •

 دقيقة  15 القهوة استراحة

 كا ورك بيير جانأ.  /شم طبوآصد.  / حريز رامز .د / الجر نزيه .د - دقيقة 30 و ساعة الثانية الجلسة

 ر(الج .د) .معهم أجريت التي المقابالت بعد المختلفة الصيدليات أصحاب حددها التي األدوية بمخزون المتعلقة المشاكل توحيد •

 )أ. كا ورك(  .حاليًا المتوفرة البرمجية الحلول أحدث عن تقديمي عرض •

 ، (حريز.د )الحلول بهذه تتعلق مفتوحة مناقشات مع ، الوطني المستوى على أو الصيدلة مستوى على سواء ، المقترحة الحلول •

 ( حبوش.د)

 .الجلسة توقيت في واألجوبة األسئلة وقت دمج تم


