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  1 ُمقدمة 

  ي المستمر
 1  التعريف بمركز التطوير المهن 

  امج التدريبية للمركز  2  نبذة عن دليل البر

  ات الصيدلية امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية  للمستحض   3 البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية  لل  6 رعاية الصيدليةالبر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للعمليات  9 البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للرقابة الدوائية  11  البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم األسواق  13 البر

  11 إرشادات عامة 

  16 بيانات التواصل وعناوين مقار الهيئة 

 الفهـرس              
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ي ضوء جهود هيئة الدواء المرصـةـة الـمـةـتـمـري الـرا ـ ـة  
 
ف

إىل تــيــاةــر ال ــدــئيــئا الــدوااــ ــة والــ ــمــ  يــ  ا  تــ ــئء 
ي لــ ــمــيــ  

ي والــ ــ ــمي والــ ــمــ ي والــ ــ ــم 
بــئلــمــةــتــوو الــمــهــم 

ي وجـمــيــ  ا   ــيــة الــمــتـ ــ ــ ــة 
ل
ي اـم   ــ ـئ ا الــتـ ــمــيــ  الــدواع

 
الـ ــئ ــ ـي   ف

 
 
بئلممئ سئا ال  دل ة، لذا فإن هيـئـة الـدواء الـمـرصـةـة تـوىل اهـتـمـئ ـئ بـئلـ ـئ
و  ن خالل تدف ذ  ـ ـمـويـة  ـن الـدو اا الـتـد ةـبـ ـة  بتدم ة ال درص البشر
ي الــمــةــتــمــر والــو ــول إىل  هــدا  

وو ش الــ ــمــ  بــ ــرا الــتــيــاةــر الــمــهــم 
 إ ـئ  دو  هـيـئـة الـدواء الـمـرصـةـة الـدايـ  

 
ي  لـا ف

 
إنتئج ـة  ـتـ ـئيـدي،  ـلع

 
 
كئا ل  م  ي  إت ئع  حدث الـ ـوايـد والـمـةـتـ ـداا الـ ـئلـمـ ـة ف ـ  ل شر
ـةـة  ين كون التد ةب هو ح ر الزاوةة لرف  كفئءي ال ئ  ي   وبدئء كواد  بشر

ي كئفة الم ئ ا المخت فة. 
 
  ؤه ة ف

ي المةتمر هو  حد المراكز الـتـئبـ ـة لـهـيـئـة 
 ركز التياةر المهم 

ــ ــ  كـــئفــة الــ ــئ ــ ــي    الــدواء الــمــرـصـةــةر زــهــد  الــمــركــز إىل تــلهـ
والمت ئ  ي      هيئة الدواء المـرصـةـة وكـذا الـ ـئحـلـي   و ـ ـ ـة 
ـي الـخـد ــــة ال ـــ ـ ـة، كـمـئ  الد اسئا الـ ـ ـ ـئ وال ـ ـئدلـة  ـ ـد
زهد  إىل التله   الم كر لي  ة ك  ئا ال  دلـة بـئلـ ـئ ـ ـئا 
ا ـ   المرصةة المخت فة،  ـن خـالل تـ ـد ـ   ـ ـمـويـة  ـن الـبر

ي  ـ ـئل ال ـدـئيـئا الـدوااـ ـة بـمـئ  ـ ـ ـــ    ةـة الم  
 
  ن النهئ ت يةز التدم ة المةتدا ـة ف

 هــذا ال ــلن بــئســتــخــدا   حــدث  2030 ـــرـصـ 
 
 ف
 
وبــمــئ زــتــوافــ   ــ  الــمــةــتــ ــداا يــئلــمــ ــئ

 لـالحـتـ ـئجـئا الـتـد ةـبـ ـة 
 
  ـ ـئل الـتـد ةـب ووفـ ـئ

 
الت د ئا والم ئزب  ال ئلمـ ـة الـمـتـ ـ ـة ف

 . ل فئئا المةتهدفة

 ئ هو  ركز التياةر 

ي المةتمر
 المهم 

 

I 

 ُ  د ة

1 



 

44414   

 

Contact us at: 
EXT.: 1225 
cpd@edaegypt.gov.eg 

 
 

 

 

 خد ئا برا   التياةر المهم  المةتمر

ا ـ  الـمـ ـد ـة خـالل ال ـهـر  ـن  ـ ـ     د  الـدلـ ـ  نـشـري اـئ ـ ـة يـ ي كـئفـة الـبر
اإلدا اا المركيةة المخت فة بهيئة الـدواء الـمـرصـةـة،  ـ  إيـيـئء نـ ـذي  ـخـتـرصـي 
ين الهد   ن ت د   ك  برنئ   وكذلا تة  ط ال وء ي  ا جددي الـمـ ـد ـة 
ا   و المواي د الم ر ي لهـئ، بـئإلضـئفـة إىل الـمـ ـئبـ  الـمـئد  و  و  كئن ان  ئد البر

 الفئة المةتهدفة. 

II 

ا   التد ةب ة الم د ةن ذي ين  دل   البر  

ي المةتمر 
  ن  ركز التياةر المهم 

 

2 
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المركزية  البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارةأوالً: 

 للمستحضرات الصيدلية

 

3 

برنامج تدريبى عن الدليل التنظيمي الدراج مستحضرات التتتيتمتيتل وعترة لتمتنتصتة ادراج  •

 مستحضرات التيميل.

.برنامج تدريبى عن متطلبات إعتماد المتستتتحتضترات الصتيتدلتيتة متن اتبتل متنتظتمتة الصتحتة  •

 العالمية .

 



May 
2022                       

 

لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
  

مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 
حدى املنصات الإلكرتونية  وعرب اإ

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

اا الت م    . 1  برنئ   تد ةمر ين الدل   التدش مي  د اج  ةت رص 
اا الت م  (  )يرا لمد ة اد اج  ةت رص 

Training Program on Cosmetic Products Notification Regulatory Guide  
(Demonstration on Egycosm Portal)  

ات التجميل وتسليط الضوء عىل القواعد  كات األدوية بمتطلبات إدراج مستحض  نامج التدرينر إىل تعريف ممثىل شر يهدف البر

ات التجميل ات باإلضافة إىل عرض لمنصة ادراج مستحض  ات التجميل والمتغبر  . التنظيمية لعملية إدراج مستحض 

1100 L.E.   ر هيئة الدواء المرصةة  

بئلمد    وين  رة  إحدو 

ون ة  المد ئا ا لكب 

11/09/2022 
 

اا  كئا   ةت رص   مل ي شر

 الت م   

Duration Date Speaker Topic 

 

09:30-10:00 a.m.      Registration 

10:00 – 10:00  a.m. 

1190/92022  

Dr.Heba Essam El Dein  Introduction  

11:00 – 10:00  a.m. Dr.Walaa Hassan Notification requirement 

12:00 – 11:00  p.m. Dr.Heba Essam El Dein  General requirements &  violations 

12:00—12:30 p.m.                             Break 

12:30– 01:00 p.m. 

1190/92022  

Dr.Marwa Fawzy Demonstration of Egycosm portal 

01:00– 02:00 p.m. Dr. Sandy Samy Do&tell—tell& do variation 

02:00– 02:30 p.m. Dr.Heba Essam El Dein  Open Discussion 

سئيئا تد ةب ة  4
/زو    

4 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5ZTd1-IPwjBGm4OTws-WgWJUNkdJOVFRQlU4S0o1N0FUSkpXNlZaNEdIOS4u
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لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
  

مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 
حدى املنصات الإلكرتونية  وعرب اإ

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

اا ال  دل ة  ن      دشمة ال  ة 2 . برنئ   تد ةمر ين  تي  ئا إيتمئد المةت رص 

 ال ئلم ة 
Training Program on WHO Prequalification of Pharmaceutical Products  

ات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية وكذا التعريف  نامج اعتماد المستحض  نامج التدرينر إىل التعريف ببر يهدف البر

اتها الصيدلية مع توضيح  كيفية إعداد ملف  كات المضية العتماد مستحض  ا   CTDبالخدمات االستشارية المقدمة للشر
ً
وفق

 لمتطلبات منظمة الصحة العالمية. 

1100 L.E.  ر هيئة الدواء  

 المرصةة  بئلمد  
18/9/2022 

 

كئا ا دوةة   مل ي شر

( QC, QA, R&D and 

Regulatory) 

سئيئا تد ةب ة   1
/زو    

5 

Duration Date Lecturer Topic 

 

09:30-10:00 a.m.      Registration 

 p.m.12:00 – 10:00 1290/92022  Dr.Rania El Hosary 
Overview of WHO Prequalification of 

medicine 

12:00—12:30 p.m.       Break 

12:30– 1:00 p.m. 

1290/92022 

Dr.Rania El Hosary 
Introducing advisory services to support 

Egyptian companies for international 
accreditation by WHO, EMA or FDA  

1:00– 3:00 p.m. Dr.Rafeek Fahmy 

Overview on CTD document format 

according to prequalification 

Requirements 

03:00– 3:30 p.m. All trainers Q&As 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUOVBTTUNLUTQ2VzBZRVk3NFU3VUI5SjJKSS4u
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ثانياً: البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية 

 للرعاية الصيدلية

6 

 جلسة تعريفية عن القواعد التنظيمية ليقظة مستحضرات التيميل. •

 ورشة عمل للتعريف بكيفية استخدام المنصة االلكترونية برومات.  •
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لزمات الإدارة املركزية للمس ت 

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 
حدى املنصات الإلكرتونية  وعرب اإ

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

اا الت م  . 3  ج ةة ت رةف ة ين ال وايد التدش م ة ل  شة  ةت رص 
Awareness Session on Cosmeto-vigilance New Regulations  

ات التجميل مع تسليط الضوء عىل   كات بالقواعد التنظيمية الخاصة بيقظة مستحض  تهدف الجلسة التعريفية  إىل تعريف ممثىل الشر

من وفعال للمواطن المضي 
َ
 كيفية اإلبالغ عن االثار العكسية الناتجة عن استخدامها لضمان وصول مستحض  ا

1100 L.E. 11/09/2022 مقر هيئة الدواء بالمعادى 
 

اا الت م   كئا  ةت رص    مل ي شر

 

Duration Date Speaker Topic 

 

09:30-10:00 a.m.  Registration 

 p.m.12:00 – 10:00 1590/92022 
Dr.Nourhan 

Mohsen 
Introduction, definitions and 

Management  of Cosmeto-vigilance  

12:00 —12:30 p.m.    Break 

12:30– 01:30 p.m. 

1590/92022 

 Cosmetovigilance Reporting, Follow up 
and Monitoring    

Dr.Nourhan 
Mohsen  

01:30 – 02:30 p.m. Open Discussion 

سئيئا تد ةب ة  /زو   4  
 

7 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUN1ZGUzBPN0xFNUZJTkMzSzlXQUM5NVhDRS4u
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لزمات الإدارة املركزية للمس ت 

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
  

مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 
حدى املنصات الإلكرتونية  وعرب اإ

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

ون ة برو ئا4 . و اة يم  ل ت رةف بك ف ة استخدا  المد ة ا لكب   
Workshop on How to Use PROMAT Platform  

ونية من خالل التعريف بخطوات  كات عىل طريقة استخدام المنصة اإللكبر تهدف ورشة العمل إىل التعريف والتدريب العمىل لممثىل الشر

 مها تسليم ومتابعة واستكمال الملفات حنر الحصول عىل الموافقة النهائية للملفات المقدمة، يأتر ذلك ف  إطار ميكنة كافة الخدمات النر تقد

 مع توجهات الدولة المضية نحو التحول الرقىم وميكنة البنية المعلوماتية لتحقيق اإلستغالل
ً
مثل األ  اإلدارة العامة للتسويق واإلعالن تماشيا

  . لتكنولوجيا المعلومات

2000L.E.   ر هيئة الدواء المرصةة بئلهر   

ىل
َ
   م  ال ئسب اال

28/09/2022 
 & 29/09/2022  

كئا ا دوةة والمكئتب ال  م ة    مل ي شر

Duration Date Speaker Topic 

  DAY I 

09:30-10:00 a.m.  Registration 

10:00-10:00 p.m. Dr.Moaz Masoud  Opening & Welcome Note 

2290/92022  
  

10:00 - 11:00 a.m. 
Dr.Michael Refaat   

Introduction, Definitions & Platform Services 

11:00 - 12:00 p.m. Demonstration of (Printed/Electronic) Submission  

12:00 - 01:00 p.m.                              Break 

01:00 - 02:00 p.m. 
Dr.Michael Refaat    

Demonstration of (Online) Submission  

02:00 - 02:00 p.m. Demonstration of (Notifications) Submission  

DAY II 

09:30-10:00 a.m.  Registration 

10:00-10:00 p.m. 

2/90/92022   

Michael Refaat  Briefing 

 
 

10:00 - 12:00 p.m. 

Michael Refaat 

Naglaa Gamal  

Doaa Ahmed 

Hanan Hassanein 

Samar Elfeshawy 

Noha Khalifa  

Hands on (Printed/Electronic) Submission 

12:00 - 01:00 p.m.                       Break 

 
 

01:00 - 02:00 p.m. 

Michael Refaat 

Naglaa Gamal  

Doaa Ahmed 

Hanan Hassanein 

Samar Elfeshawy 

Noha Khalifa  

Hands on (Online) Submission 

سئيئا تد ةب ة  /زو ي    8  
 

8 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5Uzi4cQ3khdHoyxXyW9xJjpUQ1RGUE5NRk9QVVdUQTVUOE84TlVTVTY3ViQlQCN0PWcu


 

111111111   

 

 

 

خامساً: البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية 

 للعمليات

9 

 البرنامج التدريبي المتقدم لشركات التصنيع لدي الغير. •
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لزمات الإدارة املركزية للمس ت 

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

كئا الت مي  لد  ال ب  1 ي المت د  لشر نئ   التد ةمر .  البر  
 Advanced Training Program for Toll Manufacturers Companies 

خيص والهدف من اصداره،  كات التصنيع لدي الغبر واهمية البر كات بإجراءات ترخيص شر نامج التدرينر  إىل تعريف ممثىل الشر يهدف البر

كات التصنيع لدي الغبر مع توضيح  كيفية التعامل مع مع تسليط الضوء عىل المستندات الالزمة واالجراءات المتبعة إلصدار ترخيص شر

كات التصنيع لدي الغبر  ونية الخاصة بإدارة تراخيص شر لمراجع وأهم القوانير  النر يتم اصدار مع توضيح االروابط االلكبر

ح قرار رئيس هيئة الدواء المضية ) خيص طبقا لها باإلضافة إىل شر كات  0002( لسنة 505البر اطات قيد شر بشأن اشبر

 . 
ً
ح واف  لإلجراءات والنماذج التفتيشية الُمطبقة حاليا  التصنيع لدي الغبر وتقديم شر

1000 L.E.   ر هيئة الدواء المرصةة  

 بئلم ئدو
27/09/2022 

 

كئا الت مي  لد  ال ب     مل  شر

Duration Date Speaker Topic 

 

09:30-10:00 a.m.  Registration 

 a.m.10:00 – 10:00 

2290/92022  Dr.Sara Mahmoud  

Definition & aims of the toll manufacturers 
licenses  

 a.m.11:00 – 10:00 The guidelines and SOPs of issuing  of the toll 
manufacturers  licenses   

 p.m.12:00 – 11:00 Dealing with electronic links for managing 
toll manufacturers  licenses   

12:30 —01:00 p.m.    Break 

01:00– 02:00p.m. 

2290/92022 

 The regulation and references of issuing toll 
manufacturers licenses 

Dr.Radwa 

Mahmoud Salem 
02:00– 03:00 p.m. Discussion & clarification of the decree 

no.505/2021 

03:00– 03:30 p.m. All trainers Q&As 

سئيئا تد ةب ة  /زو   1  
 

10 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhURExNTFVTWFZFN1NJTzdQNVJWNllJTVlLMC4u


 

131313113   

 

 

 

 سادساً: البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية 

 للراابة الدوائية 

11 

 برنامج تدريبى عن تحديث اَليات فحص المستحضرات البشرية. •
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لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

ةة6 اا البشر ل ئا ف ص المةت رص 
َ
. برنئ   تد ةمر ين ت د ث ا  

Training Program on Updated Guidelines of Reviewing  
Pharmaceutical Products Analysis Files (R2)  

ية باإلدارة المركزية للرقابة الدوائية ات البشر كات بآليات فحص وتقديم ملفات المستحض  نامج التدرينر  إىل تعريف ممثىلي الشر ، يهدف البر

 مع أحدث 
ً
ات والمستجدات ف  سوق الدواء وتماشيا ليات العمل الرقاتر لمواكبة المتغبر

َ
يأتر ذلك ف  إطار الجهود المبذولة لتطوير ا

ات ذات جودة وكفاءة عالية   عىل تقديم مستحض 
ً
شادية الدولية حرصا  .الخطوط الإلسبر

2000 L.E.  
ل   و  الف   و  

ل   و   1100

 اونالزن

  ر هيئة الدواء المرصةة  

بكفر ال    ويبر إحدو 

ون ة  المد ئا  اإللكب 

29/09/2022 

 
كئا ا دوةة  سئيئا تد ةب ة / زو   1  مل  شر  
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Duration Date Speaker Topic 
 

09:30-10:00 a.m.      Registration 

 a.m.10:00 – 10:00  

2/90/92022   

Prof-Dr. Medhat El 
Ghobashy 

Welcome address   

Prof.Dr Mohammed 
Abdallah  

a.m. 12:00 —10:00   
Dr. Ahmed sakr Guidelines for preparation and 

assessment of finished pharmaceutical 
products analysis file   Dr. Amr lotfy 

12:00—12:30 p.m.  Break 

2/90/92022   

Dr. Heba ElAgizy 

Panel discussion including the update of 
the guidelines  

12:30 — 02:30 p.m.  Dr. Loay Mohamed 

Dr. Raghda ayman  

02:30—03:00 p.m. Break 

03:00– 04:00 p.m. 

2/90/92022 

Dr. Ahmed Sakr  Renewal for analysis file  

04:00– 04:30 p.m. All Trainers       Open Discussion (Q&As) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUNk4wT0swMTg1WUwyWThJNTRSWUFaSERKTi4u


 

151515115   

 

 

 

 سابعاً: البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية 

 للسياسات الدوائية ودعم األسواق
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محاضرة تعريفية عن معايير إعتماد المشغل اإلاتتصتادي والتتتيتستيترات التمتمتنتو تة لتلتمتشتغتل  •

 االاتصادي المعتمد وفقاً لنوع القائمة .



 

161616116   

May 
2022                       

 

لزمات الإدارة املركزية للمس ت 

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
  

مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 
حدى املنصات الإلكرتونية  وعرب اإ

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

اا الممدوحة  ن خالله . 7 و اة يم  ين الت رةف بمزا ئ الم    اإل ت ئد  والتيةب   

كات النر سيتم إعتمادها  AEOتهدف ورشة عمل إىل التعريف بمزايا برنامج المشغل االقتصادى  ات الممنوحة إىل الشر والتيسبر

ات والمستلزمات الطبية وخاماتها .  نامج، وذلك لتبسيط إجراءات االفراج الجمرىك عن الواردات من المستحض   البر
 ف 

 100 L.E.   ر هيئة الدواء المرصةة  

    بئلم ئدو

01/09/2022  
 

كئا ا دوةة  سئية تد ةب ة   2  مل ي شر  
مر هيئة ادلواء املرصية 
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ي  المدي الز د ة التئ ةــــخ اس  الم ئض   اس  الم ئض 

09:30 - 10:00 a.m. Registration 

 كلمة إفتتاحية 

ي 
ي حةم   د/   ب 

مدير عام اإلدارة العامة  
ادية و  للموافقات االستير
ي الجمركي  اإلفراج الطب 

باإلدارة المركزية للسياسات 
 الدوائية ودعم األسواق

05/0//2022 

 a.m.10:15 – 10:00 

االفتتاحية بكلمة رئيس اإلدارة 
المركزية للمشغل االقتصادى 

 بمصلحة الجمارك

 ا/    نوس

رئيس اإلدارة المركزية   
نامج المشغل االقتصادي  لي 

 المعتمد

 a.m.10:00 – 10:15 

عرض تقديمي عن برنامج 
 المشغل االقتصادي

  هئ يئ ر  /ا

مدير عام اإلدارة العامة 
 للعمالء

 a.m.10:50 – 10:00 

كات  مناقشات حول مشاكل الشر
ي 
نامج ف  وكيفية االستفادة من الي 

 خفض زمن اإلفراج 

  ئلح ي د ال ئد  /ا

مدير عام العمليات  
ومعاون رئيس المصلحة 

امج  للي 

 a.m.11:10 – 10:50 

عرض تقديمي عن التخليص 
ة العميل  المسبق وتفعيل مير 

 المتمير  

 ول د  كي  /ا

معاون رئيس المصلحة 
 للتخليص المسبق

 a.m.11:00 – 11:10 

Q&As All trainers  a.m.12:00 – 11:00 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5ZTd1-IPwjBGm4OTws-WgWJUOU5BQkJGSjM0Tlg3MVlZWkJXWkdKU0EwVi4u


 

171717117   

 

 

 

 

Contact us at: 
EXT: 1225 
cpd@edaegypt.gov.eg 

 
 

 

                              
 

 إرشادات عامة
 :
 
 زرجر  راءي   تو  هذا الدل   ج دا

 

ي التسجيل ألي من التدريبات المعلن عنها يرج  اتباع التعليمات وإستيفاء جميع بيانات استمارة 
 
ي حالة الرغبة ف

 
ف

 التسجيل بدقة: 

 لألجندة المعلنة وإتباع اإلرشادات الخاصة بكل تدريب -
ً
ي المواعيد المحددة طبقا

 
ام بالحضور ف  االلي  

 عىل سالمتكم.  -
ً
ازية حرصا ام بكافة اإلجراءات االحي   االلي  

وننينة  ينجنب عنىل النمنتندرط الندخنول عنىل النرابن    - ي حالة عقد التدريب منن خنالل إحندى النمنننصنات اإللن ني 
 
ف

 . ي تنظيم قبول ودخول المتدربير 
ي حب  يتسب 

 
 قبل الموعد المحدد بوقت كاف

عىلي الهناتنا النخنام بنكنم قنبنل حضنور  QR code نيرج  التأكد من وجود/ تحميل برنامج المسح الضوئى لل -
 التدريبات، وذلك حب   نتمكن من تسجيل حضورك للجلسات. 

•  
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181818118   

 

 

 

 اإلدارة المركزية المقـر البريد اإللكتروني

cpd@edaegypt.gov.eg مركز التطوير المهنى المستمر المنيل 

pp.trainings@edaegypt.gov.eg  اإلدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية المنيل 

Phcare.Tech@edaegypt.gov.eg اإلدارة المركزية للرعاية الصيدلية المنيل 

md.training@edaegypt.gov.eg اإلدارة المركزية للمستلزمات الطبية المنيل 

Operations.followup@edaegypt.gov.eg االدارة المركزية للعمليات العيوزة 

bio.tech@edaegypt.gov.eg العيوزة 
اإلدارة المركزية لـلمستحضرات الحيوية 

 والمبتكرة والدراسات اإلكلينيكية

dc.tech@edaegypt.gov.eg اإلدارة المركزية لـلراابة الدوائية العيوزة 

ppma.tech@edaegypt.gov.eg المعادى 
اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم 

 األسواق
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