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   1 مقدمة 

   ي المستمر
 1 التعريف بمركز التطوير المهن 

   امج التدريبية للمركز  2 نبذة عن دليل البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية لل  3 الطبيةمستلزمات البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية  لل  7 رعاية الصيدليةالبر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للعمليات  12 البر

   ات الصيدلية امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للمستحض   15 البر

   امج التدريبية الخاصة بااللدالئل التنظيمىة الصادرة إلدراج وتداول البر

ات التجميل   مستحض 
17 

 الفهـرس              
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ي ضــ ج وــهــ د لــاــاـة الــدواج الــمــضـيــة الــمــسـتــمــرة الــرامــيـة    تــطــويـر الصــنـاعــات الـدوائــيــة 
 
ف

ي  ـن  
 
ي لـجـمـاـع الـعـامـلـشت  ف

ي والعلمي والعمىلي والبحن 
والعمل عىل االرتقاج بالمست ى المهن 

ي ووماع األنشطة المتعلقة بالممارسات الصيدلية، لذا فـن  لـاـاـة 
 
مجاالت التصناع الدوائ

ـى مـن يـ ل تـنـفـيـذ مـجـمـ عـة مـن   بتنمية العـنـضـ الـ ـن 
ً
الدواج المضية ت   التماما بالغا

ي الـمـسـتـمـر والـ صـ ل     لـدا  
الدورات التدريبـيـة وورا الـعـمـل بـغـري الـتـطـويـر الـمـهـن 

ـ ـات لـلـعـمـل    طـار دور لـاـاـة الـدواج الـمـضـيـة الـداعـل لـلـن 
 
ي ذلك ف

 
 نتاوية متصاعدة، يأئ

 عن ك   التدريب ل  حجر الـزاويـة 
ً
عىل  تباع  حدث الق اعد والمستجدات العالمية فضال

ي  افة المجاالت المختلفة. 
 
ية مؤللة ف  لرفع كفاجة العاملشت  وبناج ك ادر بن 

ي المستمر ل   حد المراكز التابعة لهااة الدواج الـمـضـيـةد  ـهـد  الـمـركـز 
مركز التطوير المهن 

   تــألـــيــل كـــافــة الــعــامــلــشت  والــمــتــعــامــلــشت  مــع لــاــاــة الــدواج الــمـــضـيــة وكــذا الــبــاحــ ــشت  وطــلــبــة 
الدراسات العليا والصيادلة مقدمي الخدمــة الصـحية،  ما  هد     التـألـيـل الـمـبـبـر لـطـلـبـة  

امـج   الـن   ليات الصيدلة بالجامعات المضية المختلفة، من ي ل تقديل مجم عة مـن الـبر
ي مـجـال الصـنـاعـات الـدوائـيـة بـمـا يـحـقـــ  ر يـة مــض 

 
من  أنها تعزيز التـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة ف

 لــذا الشــأ  بــاســتــخــدا   حــدث الــتــقــنــيــات  2030
 
 ف
ً
وبــمــا  ــتــ افــ  مــع الــمــســتــجــدات عــالــمــيــا

 لــ حــتــيــاوــات الــتــدريــبــيــة لــلــفــاــات 
ً
 مــجــال الــتــدريــب ووفــقــا

 
والــمــعــا ــبت الــعــالــمــيــة الــمــتــبــعــة ف

 المستهدفة. 

ي المستمر
 ما ل  مركز التطوير المهن 

 مقدمة

 

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

 
 

 

 

 نبذة عن

امج التدريبية   ي المستمر  -دليل البر
مركز التطوير المهن   

امــج الــمـقــدمــة يــ ل الشـهــر مــن  ـبــل اإلدارات  يـقــد  الــدلــيـل نـظــرة  ـامــلــة عــىلي  ــافــة الــبر
المركزيـة الـمـخـتـلـفـة بـهـاـاـة الـدواج الـمـضـيـة، مـع  عـطـاج نـبـذة مـخـتـضـة عـن الـهـد  مـن 
امـج و  تقديل  ل برنامج وكذلك تسليط الض ج عىل األوندة المـقـدمـة و مـاـا  انـعـقـاد الـبر

 الم اعيد المقررة لها، باإلضافة    المقابل المادي و الفاة المستهدفة. 

II 
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الربامج التدريبية املقدمة من               

الإدارة املركزية للمس تلزمات الطبية   

3 



May 
2022                       

 

ىل التتتعتريت   هتدف احملارضة التعريفية اإ
جراءات املتتتبتعتة لإ تدار اإ تطتار ابلإ 

تستتلتتيتتا التتعتتيا تت  املتتعتتمتتلتتيتتة   
  كتاا متقتا شتة ااء تطتاء  التشخيصية

 . الشائعة  كيفية جتنهبا

:أءهداف احملارضة التدريبية  

لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   1 

Scan here 

   

 

18/5/2022  

 ساعات تدريبية  /ييم  احد 5

  ممثىل رشاكت العيا   الطبية
 
مقر هيئة ادل اء املرصية ابملعادى 
  عرب اإحدى املنصات الإلعرت نية

 جقيه مرصي فقط ل غري 1000 

ة تعريفية عن  وراجات تسجيل الك ا ف المعملية و  محاض 
 التشخيصية

Best Practice for Registration of IVD Products  

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m.  

18/05/2022  Dr.Heba 
Ahmad  

Opening speech 

10:30-12:00 p.m.  
 
 
ٌRegistration 

guidelines for kits  

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

12:30-1:30 p.m. 

18/05/2022  

Most Common 

Mistakes  
Dr.Heba 
Ahmad  

devices 
listing of 
low risk 
medical  

1:30-3:00 p.m. Panel discussion 

3:00-3:30 p.m. Q & A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUNFZVQTlGQzA5TU5YTUQ0UDVGMk9HSjQwWi4u


May  
2022                       

 

ىل التتتعتريت   هيدف الربانمج التدريىب اإ
ابلإجراءات املتتتبتعتة لإ تدار اإ تطتار 
التسليا للمس تلزمات التطتبتيتة  تلتيتة 
الصنع   كاا مقا شة ااء طاء الشتائتعتة 

 .  كيفية جتنهبا

:أءهداف الربانمج التدرييب  

لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   2 

Scan here 

   

 

25/05/2022  

 ساعات  تدريبية/ ييم  احد 5

 ممثىل رشاكت املس تلزمات الطبية  
 
مقر هيئة ادل اء املرصية ابملعادى 
  عرب اإحدى املنصات الإلعرت نية

 جقيه مرصي فقط ل غري 1000 

ي للتعريف بإوراجات تسجيل المستلزمات الطبية  برنامج تدرينر

 محلية الصنع

Best Practice for Registration of Local Medical  

Devices with Quality Certificates  

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m. 

25/05/2022  
  Dr.Eman 
Abdullah 

devices  

Opening speech 

10:30-12:00 p.m. 

Registration of lo-

cally manufactured 

medical devices  

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

12:30-1:30 p.m. 

25/05/2022  

Most common 

mistakes  

Dr.Eman 
Abdullah 1:30-3:00 p.m. Panel discussion 

3:00-3:30 p.m. Q & A 



May 
2022                       

 

ىل تيضيح اكفة  هتدف احملارضة التعريفية اإ
متطلبات العرض عىل اللجان العلمية مع 
تسليط الضيء عىل ااء طاء الشائعة 

  كيفية جتنهبا.

 

 

 

 

:أءهداف احملارضة التعريفية  

لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   3 

Scan here 

   

 

15/5/2022  

 تدريبية/ييم  احد أءربع ساعات

 ممثىل رشاكت املس تلزمات الطبية  
  
مقر هيئة ادل اء املرصية ابملنيا 
  عرب اإحدى املنصات الالعرت نية

 جقهيا مرصي فقط ل غري 1000 

ة تعريفية باالوراجات الخاصة بالعري عىلي اللجا  
محاض 

 العلمية
Best practice for submission procedures of  

scientific committee  

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m. 

15/5/2022  
Dr.Nourhan 

Elnaggar 
  

Opening speech 

10:30-11:30 a.m. 
Submission proce-
dures of scientific 
committee files  

11:30-12:00 p.m. Break 

12:00-12:30 p.m. 

15/5/2022  

Most common mis-
takes 

Dr.Nourhan 
Elnaggar 

  
12:30-01:30 p.m. Panel discussion 

01:30-02:30 p.m. Q&A 
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الربامج التدريبية املقدمة من           

 الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية

7 



May 
2022                       

ىل تعري    هيدف الربانمج التدريىب اإ
ممتتثتتىل رشاكت ااءد يتتة  املتت تتت  
العلمية ابلقياعد التنتميتةتيتة لتتتقتد  
امللتفتات اصتا تة ابملتياد ادلعتائتيتة 

 التيعيية هبدف احلصتي   التعلةية 
عىل ميافقات النرش  التتتدا   متن 
   .خال  املنصات  امليا ع الإلعرت نية

:أءهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   4 

Scan here 

   

 

29 & 30/5/2022 

 ساعات تدريبية/ ييمني 7

  ممثيل رشاكت ااءد ية  امل ت  العلمية

 
 مقر هيئة ادل اء املرصية ابملعادى

لعرت نية   عرب  أءحد املنصات الإ

 جقيه مرصي فقط ل غري 2000 

برنامج تدرينر عن الق اعد التنظيمية للم اد الدعائية عبر 
ونية   المنصات والم ا ع اإللكب 

Online Materials Guidelines 

 

Duration Date Speaker Topic 

DAY I 

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

10:00 - 10:15 a.m. 

2250552022 

Opening & Welcome 

Note 
Dr.Moaz     

Masoud  
10:15 - 10:45 a.m. 

Introduction & Classifica-

tion of the Online Con-

tent 

10:45 - 11:30 a.m. 
Dr.Naglaa 

Gamal  
Responsibilities 

12:00–11:30 p.m.  Break 

12:00 - 01:00 p.m. 

2250552022 

Dr.Naglaa 

Gamal  

Online Content  

Requirements 

01:00 - 02:00 p.m. 
Dr.Noha  

Khalifa 

Submission Require-

ments 

DAY II 

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

10:00 - 10:30 a.m. 

3050552022 

Dr.Moaz     

Masoud 

Content Controlling by 

the Applicant 

10:30 - 11:00 a.m. 
Dr.Michael 

Refaat  

Monitoring by RMA 

11:00 - 11:30 a.m. 
Timeline & Service  

Considerations 

11:30-12:00 pm Break 

12:00 - 01:00 p.m. 

3050552022 

Dr.Michael 

Refaat  
Submission Via PROMAT 

01:00 - 02:00 p.m. 
Dr.Moaz    

Masoud 
FAQs 



May 
2022                       

 

 
ىل تتعتريت    هيدف الربانمج التتتدريتىب اإ

تطلتبتات  الاةشتطتة ممثىل الرشاكت ابمل 
املطليبة  الياج  تيافترهتا  توتا  بتعتد 
تسليا املس تحرضات مع تيضيح كيفتيتة 
استيفاء اكفة املتطلبات فامي خيص متابعتة 
مأءمينية املس تحرضتات  لضت ن   تي  

  د اء امن  فعا  للمريض املرصي. 

:أءهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   5 

Scan here 

   

 

12-19/5/2022 

 ساعة تدريبية/س تة أءايم  12
 

 العاملني بأء سام اليقمية  برشاكت ااءد ية  فقط 

 
 مقر هيئة ادل اء املرصية ابلهرم

 

 جقيه مرصي فقط ل غري 8000 

نامج التدرينر المتقد  عن اليقظة الصيدلية  البر

Advanced PV Training program 

 

Duration Date  Speaker Topic 

Registration: 

02:30 a.m. to 10:00 a.m. 

Session 1: 

10:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Break: 

12:00p.m. to 12:30 p.m. 

Session 2: 

12:30p.m. to 02:30 p.m. 

DAY I 

12/05/2022 Dr.Heba Ibrahim  

MedDRA 

Coading  

Practical Session 

DAY II  

15/05/2022 

Dr.Sohaila Gadelkarim 

Salama 

Individual case 

safety report  

Dr.Reem Hosam  
Emerging safety 

issues reporting 

DAY III   

16/05/2022  Dr.Heba Ibrahim   

Signal  

management 

Practical Session 

DAY IV 

17/05/2022 Dr.Shaimaa Mohamed  PSMF   

DAY V  

Dr.Salma Mustafa PSUR 

18/05/2022 
Dr.Walaa Ibrahim 

Dr.Mohamed Sayed 

RMP 

(pharmaceutical 

& Biological ) 

DAY VI 

12/05/2022 Dr.Amira Amin  PV Inspection  



May 
2022                      

 
التعري  ابلقياعد العامه هيدف الربانمج التدريىب اإىل 

للتقدم لإدارة النرشات الطبية   املعلنة عتىل املتي تع 
الإلعرت ين لهيئة ادل اء املرصية  مع تسلتيتط الضتيء 
عىل املستقدات املطليبة   اصطيات الالزمة للتقتدم 
لعامتد ةرشة د اء برشي  أء  تقد  الامتس لترراستة 
من  وا جلنة الفارماكيليىج  ابلإضافة اإىل الإجتابتة 
دارة التنترشتات   عىل ااءس ئةل الشائعة اليت ترد اإىل اإ
مع فتح ابب النقاش للرد عىل أءي اس تفسارات دلى 

  املتدربني.

:أءهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   6 

Scan here 

   

 

26/5/2022 

 ساعات تدريبية/ييم  احد 3

 ممثىل رشاكت ااءد ية 
 

 مقر هيئة ادل اء املرصية ابملعادى
لعرت نية   عرب  أءحد املنصات الإ

 جقيه مرصي فقط ل غري 1000 

ة تعريفية بإوراجات تقديل ومراوعة الملفات الخاصة  محاض 
ات الصيدلية  بالنن 

Guidance for Optimal Medical Insert Submission  

 

Duration Date Lecturer Topic 

9:30-10:00 a.m. Registration 

10:30-10:00 a.m. 

26/05/2022 

Dr.Rehab Mehriz Introduction 

10:30-12:00 p.m. Dr.Zeinab Talaat Submission guid-
ance 

12:30-12:00 p.m. Dr.Alaa mahdy 

FAQ Booklet dis-
cussion and In-
quiry new ser-

vices 

 12:30-1:00 p.m. Break 

1:30-1:00 p.m. 26/05/2022 Dr.Heba Hamdy  Questions  



May 
2022                       

 

 
ىل تتعتريت   هيدف الربانمج التدريتىب  اإ
ممثىل رشاكت ااءد ية ابدلليا الإر تادي 
للءد ية الغري   فية  طريقة ماء منتاج  
التقد  لطلبات ااءد ية الغري   فية متع 
تيضيح املستقدات املتطتلتيبتة لتلتتتقتد  
ىل تقد  رشح  اىف لتلتقتياعتد  ابلإضافة اإ
 النميام اجلديد اصاص بطلبتات وتييتا 
  املس تحرض من   في اإىل غري   في.

:أءهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   7 

Scan here 

   

 

10/5/2022  

 ساعات تدريبية /ييم أءربع 

 ممثيل رشاكت ااءد ية 

 مقر هيئة ادل اء املرصية ابلهرم
  

 جقيه مرصي فقط ل غري 2000 

ي 
ي    غبت وصف 

  برنامج تدرينر عن متطلبات تحويل المستحض  من وصف 

Non-Prescription Medications Guidelines  

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:30- 10:00 a.m. 

10/5/2022 

Dr.Ghada Ali 
Younis 

Introduction to non - 
prescription medication 

& General principles 

11:30- 10:30  a.m. 

 Dr.Abeer  

Elbeheiry 

 

Approaches & Criteria for 
assessment  of a product 

as a non-prescription 
medication  

12:00-11:30  p.m. Break 

12:30 - 12:00 p.m. 

10/5/2022 

Submission process 
guide: 

Requirements of submis-
sion process  

Dr.Eman Zakaria 
2:00 – 12:30 p.m. 

Submission Forms & how 
to fill them  

02:30 – 02:00  p.m. Discussion 



 

141414114   

 

 

            
الربامج التدريبية املقدمة من           

 الإدارة املركزية للعمليات

12 
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الإدارة املركزية للعمليات   8 

Scan here 

 تدريبية/ييمني  اتساع 8

 جقيه مرصي فقط ل غري 2000 

ي  نامج تدرينر  للتعريف بإوراجات تراييص المااتب العلمية البر

Training program for licensing of scientific office  

 مقر هيئة ادل اء املرصية بعفر اجلبا

 

راغىب التعرف عىل اإجراءات ترا يص 
 امل ت  العلمية

29 & 30/5/2022  

ىل التتتعتريت   هيدف الربانمج التدريىب اإ
بأءنياع امل ت  التعتلتمتيتة متع تتيضتيتح 
الفر ق بيهنم   تتقتد  رشح تتفتصتيتيل 
لالإجراءات الالزمة لرت تيتص متعتتت  
لتقتاء الضتيء عتىل  علمتي جتديتد متع اإ
الا رتاطات الصحية  الفقتيتة اصتا تة 
ابمل ت  التعتلتمتيتة  اتازن التعتيتنتات 
جتراء  ابلإضافة اإىل رشح اكفة حتالت اإ
تعديالت عىل ر صة امل ت  العتلتمتيتة 
مع تيعيتة ممتثتيل الرشتاكت اباء تطتاء 
الشائعة عند تقد  مل  تر يص  كيفية 
جتتتنتتهبتتا  كتتاء الإجتتراءات التتالزمتتة 
لرت يص / جتديد تر يص معت  علمي 
فرعي اتبع للمعت  العلمي الرئييس  كاا 

:أءهداف الربانمج التدريىب  

Duration Date Lecturer Topic 

DAY I 

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

10:00-12:00 p.m. 225552022 
Dr.Rasha 

Mahmoud 

- Introduction 

- Types of scientific offices 

• - Guidelines & 
regulations for 
licensing of scientific 
offices 

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

12:30-02:30 p.m. 225552022 

Dr.Areeg 

Abd El-

monaime 

- Documents required for 

licensing new scientific 

office 

- Licensing procedures 

DAY II 

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

10:00-12:00 a.m. 305552022 

Dr.Areeg 

Abd El-

monaime 

- Renewal cases for 

scientific office license 

- Documents required for 

renewal of scientific office 

license 

- Procedures for renewal 

of scientific office license  

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

12:30-02:30 p.m. 305552022 

Dr.Omar 

Mohsen 

Salem 

- Documents required for 

licensing / renewal of sci-

entific office branch 

- Cancellation cases 



May 
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الإدارة املركزية للعمليات   9 

Scan here 

   

 

ساعات تدريبية/ييم  4

 جقيه مرصى فقط ل غري 1000 

الجيد لمصانع التصناع برنامج تدرينر عن ممارسات 
 المستلزمات الطبية

GMP Requirements for Medical Devices Plant 
Design Training program 

 مقر هيئة ادل اء املرصية بعفر اجلبا

 

 ممثىل رشاكت  املس تلزمات الطبية 

25/5/2022          
 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00 - 12:00 p.m. 25/5/2022 Dr.Ramy Ayad 
 Introduction  

Warehouses / sterilizer 

 12:00—12:30 p.m. Break 

25/5/2022  Dr.Ramy Ayad 

Production areas    

12:30  - 2:30 p.m.  

Discussion 

:أءهداف الربانمج التدريىب  
هيدف الربانمج التدريتىب اىل تتقتد  
رشح تفصييل لال رتاطتات اصتا تة 
بتصممي مصانع املس تلزمتات التطتبتيتة 
 فقا ل رتاطات هيئة ادل اء املرصيتة 
 املراجتع ادل لتيتة  اصتربة التعتلتمتيتة 

   العملية للمدربني



 

171717117   

 

 

            
الربامج التدريبية املقدمة من           

مس تحرضات الصيدليةالإدارة املركزية لل   

 15 



May 
2022                       

 

ىل تيضيتح الاجتراءات  هتدف  ر ة العما اإ
التنفياية لتسليا املس تحرضات العشبية متع 
تقد  رشح مفصا ل فة املست تتتجتدات الت  
طرأءت عىل  طيات التسليا  الت  هتتدف 
ىل تيس يري الاجراءات  كاء تيضيتح د ر  اإ
الرشاكت للعتمتا عتىل  عتة الا تنتاء متن 

متع تستلتيتط احلصي  عىل اإ طار تسليتا  
الضيء عىل  تيايت مل  التسليتا التهنتا  
اصاص ابملس تحرضات العشبية  تقد  عترض 
مبسط لعيفية تقيةها   كيفية تقيمي لك  تتتيى 

  عيل حدي. 

:أءهداف  ر ة العما  

الإدارة املركزية للمس تحرضات الصيدلية   10 

Scan here 

   

 

26/5/2022 

تدريبية/ييم  اتساع 5

 
  ممثىل رشاكت ااءد ية

 مقر هيئة ادل اء املرصية بعفر اجلبا
 

 جقيه مرصي فقط ل غري 2000 

ور ة عمل للتعريف بمحتويات ملف تسجيل األدوية العشبية 
   وكيفية تقايمه

Workshop on Herbal Medicinal Product File 
Contents and How to Evaluate  

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m. Dr.Nessma 
El-Sayed 

Introduction to herbal 
medicines & how to 
classify your product 

265552022  10:30-11:15 a.m. Dr.Heba 
Raslan 

Executive procedures 
for registration of 
herbal medicinal 

products 

11:15 –12:00 
a.m. 

Dr.Eman Sha-
ban 

Preparation and 
assessment of the 

registration file  

12:00-12:45 p.m. Break 

12:45-1:45 p.m. 

265552022 

Dr.Samah M. 

Shaker 

Assessment of naming 
and Labelling of herbal 

medicinal products 

01:45-02:45 p.m. 
Dr.Heba 

Medhat 

Assessment of clinical 
particulars of herbal 
medicinal products 

2:45-3:15 p.m. 
Dr.Basma 

Mohamed 

Submission of pricing 
of herbal medicinal 

products 

3:15-3:45 p.m.  Dr.Nessma 
El-Sayed Open discussion 



 

191919119   

 

 

 

الربامج التدريبية اصا ة ابدللئا التنميةىة           
طبقًا لقرار    الصادرة لإدرا   تدا   مس تحرضات التلميا

  2022لس نة  122رئيس الهيئة رمق 

 17 
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اىل التعري  ابدللئا التدرييب هيدف الربانمج 

التنميةية اصتا تة ابملتياد ادلعتائتيتة  يتقتميتة 
طبقتًا لتقترار مس تحرضات التلميا  الصادرة 

بشتأءن  2022لست تنتة  122رئيس الهيئة رمق 
درا   تدا   مس تحرضات التلميا  . اإ

:أءهداف الربانمج التدرييب  

للرعاية الصيدليةالإدارة املركزية    11 

Scan here 

   

 

15/5/2022 

تدريبية/ييم  اتساع 5
 

 ممثىل رشاكت مس تحرضات التلميا

 مقر هيئة ادل اء املرصية ابملعادى 

 جقهيا مرصي فقط  1500 

برنامج تدريبى للتعريف بالدالئل التنظيمية الخاصة بالمواد الدعائية ويقظة 

 مستحضرات التجميل 

Training program on cosmetic products promotional materials guide-

lines & new cosmo-vigilance regulations  

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m. 

15/5/2022 

Dr.Moaz Masoad 
Introduction & Stand-

ards for cosmetics 
promotion 

10:30-11:00 a.m. Dr.Naglaa Gamal 
Submission proce-

dure through 
“PROMAT” 

11:00-12:30 p.m. 
Dr.Nourhan 

Mohsen  

Introduction, defini-
tions and Manage-
ment for Cosmo-

vigilance  

12:30-1:00 p.m. Break 

01:00-03:00 p.m. 
15/5/2022  

Dr.Nourhan 
Mohsen  

Reporting, Follow up 
and Monitoring  in  
Cosmetovigilance 

03:00-03:30 p.m. Q & A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUNDdKSlI3OEJTV09XNjNJWDdLTlNPOTVZUy4u
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 لتيتااىل التعري  ابدلالتدرييب هيدف الربانمج 

درا  مست تتتتحترضتتات  التتتنتميتتةتي اصتتاص ابإ
طبقًا لقرار رئيس الهيئة رمق التلميا  الصادر 

درا   تتتدا    2022لست تتنتة  122 بشتأءن اإ
 . مس تحرضات التلميا

:أءهداف الربنلمج التدرييب  

الإدارة املركزية للمس تحرضات الصيدلية   12 

Scan here 

   

 

30/05/2022 

تدريبية/ييم  اتساع 5
 

 ممثىل رشاكت مس تحرضات التلميا

 هيئة ادل اء املرصية ابملنيا      مقر 

 جقهيا مرصي فقط لغري     1500 

برنامج تدريبي للتعريف بالدليل التنظيمي الخاصة بإدراج 
 مستحضرات التجميل

Training Program on Cosmetic Products Notification 
Regulatory Guidelines  

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

55  

22/05/2022 

d5  

10:30-10:00  a.m.  
Dr.Heba essam 

el dein  Introduction 

11:30-10:30 a.m. 
Dr. Nahla abd 

el rahman 
Notification re-

quirement 

  11:30-12:30 p.m. 
Dr.Heba essam 

el dein  
General require-

ments & violations 

  12:30 –01:00 p.m. Break  

02:30– 01:00 p.m. 
55  

22/05/2022 

d5  

Dr. Sandy 
samy 

Do & Tell - Tell& Do 
Variation 

03:30– 02:30   p.m. 
Dr.Heba essam 

el dein  
Discussion 

Q&A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUN00xOE9RU1ZMNk03MlcwV1VDMFhZWElHUi4u


May 
2022                       

 

 
اىل التعري  ابدللئا التدرييب هيدف الربانمج 

التنميةية اصا ة ابلتتتفتتتيتر  التر تابتة عتىل 
مس تحرضات التلميا  اجتراءات تتر تيتص 
 تشغيا مصانع مست تتتحترضتات التتتلتمتيتا  

 122طبقًا لقرار رئيس التهتيتئتة رمق  الصادرة 
درا   تتتتدا    2022لستتت تتتنتتتة  بشتتتأءن اإ

 مس تحرضات التلميا.

:أءهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للعمليات   13 

Scan here 

   

 

26/5/2022 

تدريبية/ييم  اتساع 5
 

 ممثىل رشاكت مس تحرضات التلميا
 مقر هيئة ادل اء املرصية ابلهرم

 جقهيا مرصي فقط لغري  1500 

ي للتعريف بالدالئل التنظیمية الخاصة بــالتفتیش والر ابة عىل  برنامج تدرينر
ات  ات التجمیل و  وراجات تريیص وتشغیل مصانع مستحض   التجمیلمستحض 

 Training program on the regulatory guides for the inspection  
and control of cosmetic products & licensing and operating procedures of 

cosmetics factories 

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-12:00 p.m. 
26/5/2022  

Dr.Engy 
Mohamed 

Salah  

-Introducing the licensing 
management of cosmetics 
and disinfectant factories.    

 - Licensing Work procedures 
of Cosmetics and Disinfectant 
Factories. 

-Requirements for good 
manufacturing required for 
licensing cosmetic factories, 
acc. to ISO 22716/2007. 

12:00-12:30 p.m. Q & A 

12:30-01:00 p.m. Break 

01:00-01:15 p.m. 

26/5/2022  

Dr.Maged 
Samir 

-Introduction to the new 
listing system and the decree 
no. 122 of 2022. 

01:15-01:45 p.m. 

Dr.Sally 
Samir 

Dr.Reham 
Ramsis 

- Procedures of releasing raw 
materials and finished prod-
ucts (imported and local) 

01:45-02:00 p.m. 
Dr.Sally 
Samir 

-Tell & do variations 

02:00-02:15 p.m. 
Dr.Reham 

Ramsis 
-How to request a visit 

02:15-02:30 p.m. 
Dr.Maged 

Samir 
-Violations and penalties 

02:30-03:00 p.m. 

-How to implement the 
periodic inspection system 
and training on applying good 
manufacturing rules 

Dr.Moha
med 

Shafik   

03:00-03:30 p.m. Q & A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUMUlLMkJLM0E1QUFCUTNVVkpXM1FJQkw3SS4u


May 
2022                       

 

 
اىل التعري  ابدللئا  التدرييبهيدف الربانمج 

جراءات ااءس تتترياد  التنميةية اصا ة بقياعد  اإ
فتترا  التتطتتيب التتري  التتتتت تتلتتيتتا   الإ
ملس تحرضات التلميا  الصادرة طبقتًا لتقترار 

  . 2022لس نة  122رئيس الهيئة رمق 

:أءهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للس ياسات ادل ائية  دمع الاسياق ابلتنس يق مع  
 الإدارة املركزية للر ابة ادل ائية 

14 

Scan here 

   

 

31/5/2022 

تدريبية/ييم  اتساع 5

 
 ممثىل رشاكت مس تحرضات التلميا

 
 

 أء صايئ 
التسليا 

هيئة ادل اء املرصية ابملعادى       مقر 

لعرت نية حدى املنصات الإ  عرب اإ

 جقهيا مرصي فقط لغري  1500 

بقواعد وإجراءات اإلستيراد واإلفراج  برنامج تدريبي للتعريف بالدالئل التنظيمية الخاصة
 والتحليل لمستحضرات التجميلالطبي الجمركي 

Training program on the regulatory guides of the rules and procedures of 
importation, medical customs release and analysis of cosmetic Products 

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 

31/5/2022 

Dr.Amera 
Hosney Introduction 

10:30-12:30 
Dr.Reham  

Abu Ettab 

Explanation of the 
rules & procedures 
Regulating -Import 

and Medical Customs 
Release of Cosmetics 

& Raw Material, 
Packaging Require-

ments 

12:30-1:00 p.m. Break 

01:00-02:00 p.m. 
Dr. Sara Ha-

shem 

Regulation of sub-
mitting analysis file 

for notified cosmetic 
product  

31/5/2022  02:00-02:30 p.m. 
Dr. Ghada El-

hag 
Specification and an-
alytical tests for cos-

02:30-03:00 p.m. 

Dr. Sara Ha-
shem 

Dr. Ghada El-
hag 

Panel discussion 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUQTRaR0I5VUo3OVdPV1hOUzRUVkNBSFdXUy4u
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Contact us at: 
EXT: 1225 
cpd@edaegypt.gov.eg 

 
 

 

                              

 إرشادات عامة                                   

 يرجى قراءة محتوي هذا الدليل جيدًا:
  في حالة الرغبة في التسجيل ألي من التدريبات المعلن عنها يرجى اتباع التعععلعتعمعات فاءعتعتع عاء جعمعتع

 بتانات اءتمارة التسجيل بدقة.
   االلتزام بالحضور في المواعيد المحددة طبقًا لألجندة المعلنة فاتعبعاع اشرشعادات الع عالعة بعبعل تعدريع

 فااللتزام ببافة اشجراءات االحترازية حرلًا على ءالمتكم.
    في حالة عقد التدري  من خالل إحدى المنصات اشلكترفنتة  يج  على المتدرب العدخعول ععلعى العرابع

 قبل الموعد المحدد بوقت كافي حتى يتسني تنظتم قبول فدخول المتدربين.
 عيرجى التأكد من فجود/ تحميل برنامج المسح الضوئى لل QR code  علي الهاتع  الع عاك بعبعم قعبعل

 حضور التدريبات  فذلك حتى  نتمبن من تسجيل حضورك للجلسات.

 



 

252525125   

 

 

 

 

 

 اإلدارة المركزية المقـر البريد اإللكتروني

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

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

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

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

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

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

 والمبتكرة والدراسات اإلكلينيكية

dc.tech@edaegypt.gov.eg اإلدارة المركزية لـلرقابة الدوائية العجوزة 

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

 األسواق
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