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 Workflow of Registration/Re-registration Reception
أطر الملفات المخصص تسليمها
1. All Registration/Re-Registration Procedures (For
Human Medicine)
2. Decree 600 تحويل إخطار مبدئي لنهائي
3. 0:01/:0/:0 تاشيره رئيس الهيئه
4. Inverted Black Triangle
5. Variation Medicine
6. Product Cancellation
7. Product Ownership Transfer

مواعيد فتح رابط التقديم

رابط االستقبال

80:: من األحد إلى الخميس من

Reg/Re-Reg Reception

ً  صباحا1:0:: إلى

(For Human Medicine only)

الدخول على رابط الواجهة الموحدة لجميع روابط استقبال اليقظة
) صباحا10000  إلى8000 م

(يوميا م األحد إلى الخمي

https://sites.google.com/view/pvcenter/epvc-reception

Select the Submission Link "Reg/Re-reg Reception"
"إعادة التسجيل/اضغط على رابط الشباك الخاص بتقديم "ملفات التسجيل
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/xsePB5TWAK3BzgB9A&sa=D&so
urce=editors&ust=1629625716649000&usg=AFQjCNGYO9exELTSw9dwm0BVaVbIYeIYg

إدخال البيانات والملفات المطلوبة لعملية التسجيل للحجز كاملة و بشكل صحيح و بدقه
 ( و الضوابط م خالل الرابطPV Reception Checklist )راجع قوائم الفحص والتدقيق
0التالى
https://drive.google.com/drive/folders/1i5N62hbEJ3RD1B4W1x0QZQY59bnis
DZc?usp=sharing
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يتم إرسال إيميل للشركة م خالل البريد اإللكتروني الخاص بإدارة اليقظة الدوائية
"pv.rm@edaegypt.gov.eg"

تأكيد عملية إستالم الملف المقدم

عدم إستالم الملف المقدم مع توضيح األسباب

(Complete Submission)

(Incomplete Submission)

Re-submission of the file in
Reg/Re-reg
Reception
before the deadline (follow
the above mentioned steps).

MAH save copy of Email
as receipt
االحتفاظ بنسخة م اإليميل

إعادة تقديم الملف على الشباك الخاص
إعادة/التسجيل

"ملفات

بتقديم

التسجيل" قبل الموعد النهائي (اتبع
.)الخطوات المذكورة أعاله
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