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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 رعاية الصيدليةالبر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للعمليات  7 البر

   امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للرقابة الدوائية  9 البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية لل  11 الطبيةمستلزمات البر

   ات الصيدلية امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للمستحض   13 البر

 الفهـرس              
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ي ضــ ج وــهــ د لــاــاـة الــدواج الــمــضـيــة الــمــسـتــمــرة الــرامــيـة     ــطــويـر الصــ ـاعــات الـدوائــيــة 
 
ف

ي  ـن  
 
ي لـمـمـاـع الـعـامـلـشت  ف

ي والعلمي والعمىلي والبحن 
والعمل عىل االر قاج بالمست ى المهن 

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

ـى مـن يـ م  ـ ـفـيـذ مـمـمـ عـة مـن   بت مية العـ ـضـ الـ ـن 
ً
الدواج المضية     التماما بالغا

ي الـمـسـتـمـر والـ  ـ م     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  حمر الـزاويـة 
ً
عىل   باع  حدث الق اعد والمستمدات العالمية فضال

ي  افة المماالت المختلفة. 
 
ية مؤللة ف  لرفع كفاجة العاملشت  وب اج ك ادر بن 

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

    ــألـــيــل 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 بالمامعات المضية المختلفة، من ي م  قديل ممم عة مـن الـبر
ي مـمـام الصـ ـاعـات الـدوائـيـة بـمـا يـحـقـــ  ر يـة مــض 

 
من  أنها  عزيز التـ ـمـيـة الـمـسـتـدامـة ف

 لــذا الشــأ  بــاســتــخــدا   حــدث الــتــقــ ــيــات  2030
 
 ف
ً
وبــمــا  ــتــ افــ  مــع الــمــســتــمــدات عــالــمــيــا

 لــ حــتــيــاوــات الــتــدريــبــيــة لــلــفــاــات 
ً
 مــمــام 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 م الشـهــر مــن قـبــل اإلدارات  يـقــد  الــدلــيـل نـ ــرة  ـامــلــة عــىلي  ــافــة الــبر
المركزيـة الـمـخـتـلـفـة بـهـاـاـة الـدواج الـمـضـيـة، مـع  عـطـاج نـبـذة مـخـتـضـة عـن الـهـد  مـن 
امـج و   قديل  ل برنامج وكذلك تسليط الض ج عىل األو دة 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 للرعاية الصيدلية

3 



June 
2022                       

 

ىل تعريف   هيدف الربانمج التدريىب اإ
ممثث ثثت الأ ايةدويثثة واملثث تثث  
العلمية ابلقواعد التنثميثةثيثة لثتثقثد  
امللثاثاأ اصثاابثة ابملثواد اةعثا ثيثة 

والتوعوية هبدف احلصثو  والتعلةية 
عت موافقاأ النرش والثتثداو  مثن 
   .خال  املنصاأ واملواقع الإلكرتونية

:أةهداف الربانمج التدرييب  

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   1 

Scan here 

   

 

12&13/6/2022 

 ساعاأ تدريبية/ يومني 7

  مم يل الأ ايةدوية وامل ت  العلمية

 
 مقر هيئة اةواء املرصية ابملعادى

لكرتونية  وعرب  أةحد املنصاأ الإ

 جنيه مرصي فقط ل غري 2000 

ي للتعريف بالق اعد الت  يمية للم اد الدعائية عبر  نامج التدرينر البر
ونية  الم صات والم اقع اإللكب 

Online Materials Guidelines Training Program 

 

Duration Date Speaker Topic 

DAY I 

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

10:00 - 10:15 a.m. 

1260662022 

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. 

1260662022 

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. 

1360662022 

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. 

1360662022 

Dr.Doaa Ah-

med 
Submission Via PROMAT 

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

Masoud 
FAQs 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUOVZUNjI5TlM0WDU5NkhCUkU4QjQ5SEs0WS4u


June 
2022                       

 

ىل الثثتثثعثثريثثف   هتثثدف ور ثثة الثثعثثمثثر اإ
والتدري  العمت ملثمث ثت الرشثلأ عثت 
لثكثرتونثيثة مثن  طريقة اس تخدام املنصة الإ
خال  التعريف خبطواأ تسلث  ومثبثا ثعثة 
واس تكام  املثلثاثاأ اثص احلصثو  عثت 
املوافقة الهنا ية للملااأ املقدمة، يأةىت ذكل 
طار ميكنة لفة اصدماأ الص تثقثد ثا  ىف اإ
الإدارة العامة للتسويق والإعالن متا  يًا مع 
توهجاأ اةوةل املرصية حنو التحو  الثرىث  
وميكنة الثنثنثيثة املثعثلثومثاتثيثة لثتثحثقثيثق 
 .الإس تغال   ايةمثر لتكنولوجيا املعلوماأ

:أةهداف ور ة العمر  

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   2 

Scan here 

   

 

23/6/2022 

 ساعاأ تدريبية/يوم واحد 4
 

 مم ت الأ ايةدوية

 
 مقر هيئة اةواء املرصية ابلهرم 

 

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

ور ة عمل عن طريقة استخدا  الم صة المميب ة 

  م اد التسوي  واإلع   )برومات( الم افقات عىل إل دار

  Workshop for Marketing Materials & Media 

Monitoring (PROMAT) 

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m.  

23/06/2022  

Dr.Moaz     

Masoud 
Opening & Welcome Note 

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

Refaat  
Promat feature  

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

12:00-1:30 p.m.  

23/06/2022  

Dr.Michael 

Refaat  

Practical session 

Dr.Naglaa 

Gamal  

Dr.Doaa 

Ahmed 

Dr.Samar 

Elfeshawy 

Dr.Hanan 

Hassanein 

Dr.Noha  

Khalifa 

Dr.Moaz     

Masoud 

Q&As 1:30-2:30 p.m.  
Dr.Michael 

Refaat  

Dr.Naglaa 

Gamal  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUQ1VOV09VR1VCSjlDT0ZNS0tLOTdLS1kyTi4u


June 
2022                       

الإدارة املركزية للرعاية الصيدلية   3 

Scan here 

   

 

ساعاأ تدريبية/يوم  5

 جنيه مرصى فقط ل غري 1500 

 مقر هيئة اةواء املرصية ابملعادى

 

 مم ت الأ  ايةدوية 

26/6/2022          
 

:أةهداف الربانمج التدريىب  
اىل الثتثعثريثف الثتثدريثيب هيدف الربانمج 

ابةل ر التنميةية اصاابة ابملواد اةعثا ثيثة 
ويقمية مس تحرضاأ التجثمثيثر والصثادرة 

لسث ثنثة  122طنقًا لقرار ر يس الهيئة رمق 
دراج وتداو  مس تحرضثاأ  2022 بشأةن اإ

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m. 

26/6/2022 

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. 
26/6/2022  

Dr.Nourhan 

Mohsen  

Reporting, Follow up 

and Monitoring  in  

Cosmetovigilance 

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

برنامج  درينر للتعريف بالدالئل الت  يمية الخا ة بالم اد 

ات التمميل   الدعائية ويق ة مستحض 

Training program on cosmetic products promo-

tional materials guidelines & new cosmo-vigilance 

regulations  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhURFZTQkxaNFNSREZFMlRMRVhHUlgzMTJZMC4u
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الربامج التدريبية املقدمة من           

 الإدارة املركزية للعملياأ

7 



June 
2022                       

الإدارة املركزية للعملياأ   4 

Scan here 

   

 

ساعاأ تدريبية/يوم  4

 جنيه مرصى فقط ل غري 1000 

إوراجات وق اعد التفتيش عىل مصانع ور ة عمل للتعريف ب
 الك ا ف المعملية المحلية

Workshop on inspection regulations & 
procedures for local IVD manufacturers 

 مقر هيئة اةواء املرصية ابملعادى

 

 مم ت الأ  الكوا ف املعملية 

28/6/2022          
 

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00 - 12:00 p.m. 28/6/2022 
Dr.Abd El Ha-

mid Hammam 

 Essential Require-
ments should be 
provided by IVD 

manufacturers for 
Inspection 

 12:00—12:30 p.m. Break 

12:30  - 2:30 p.m.  28/6/2022  
Dr.Ahmed Sa-

lah 

How to improve 
the manufacturing 
process (facility -
documentation- 

personnel)  

:أةهداف ور ة العمر  
ىل  الثتثعثريثف هتدف ور ة العمثر اإ

جراءاأ وقثواعثد الثتثاثبثيث  عثت  ابإ
مصانع الكوا ف املعملية حملية الصنثع 
لقاء الضوء عت القواعد التنميةثيثة   مع اإ

 لتداو  الكوا ف املعملية.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUMkRTWVJLQjlSVUIxMDlHTU9aSkM3V0FYVi4u


 

111111111   

 

 

            
الربامج التدريبية املقدمة من           

 الإدارة املركزية للرقا ة اةوا ية

9 



June 
2022                       

الإدارة املركزية للرقا ة اةوا ية   5 

Scan here 

   

 

ساعاأ تدريبية/يوم  5

جنيه مرصى فقط ل غري للحضور  1500 
جنيه مرصى فقط لغري  1000الاعت و 

 للحضور عرب احدى املنصاأ الاكرتونيه

نامج ايتبار الكفاجة الف ية  أداة وديدة الستيفاج متطلب  ور ة عمل للتعريف ببر
ي وديد لهااة الدواج المضية لتقايل معامل مراقبة الم دة بن  ات األدوية  رقائر

Workshop for EDA PT Program as a tool in Benchmarking the 
Egyptian QC labs and fulfilling a new  EDA regulatory requirement 

مقر هيئة اةواء املرصية بكار اجلنر 
 وعرب اإحدى املنصاأ الإلكرتونية

 

 مم ت الأ  ايةدوية 

20/6/2022          

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00 - 10:30 
a.m.  

20/6/2022 

Prof. Dr. Medhat Al- 
Ghobashy 

 Welcome address  
Prof. Dr. Mohammed 

Abdallah 

10:30 - 11:00 
a.m. Dr.Nehal Gamal ELdin 

Benefits of 
participation in 

Proficiency testing 
schemes 

11:00 - 11:30 
a.m. Dr.Yasser Reda 

A new EDA 
regulatory 

requirement for 
the benchmarking 

of the Egyptian 
pharmaceutical 

11:30  - 

12:00 p.m.  
Dr.Eman Abdel Sayed EDA  PT program 

an accredited PT 

12:00  - 

12:30 p.m.  

Dr.Nehal Gamal ELdin 

Panel discussion  Dr.Eman Abdel Sayed 

Dr.Yasser Reda 

 12:30—1:00 

p.m. 
Break 

1:00  - 1:45 

p.m.  

20/6/2022 

Dr.Eman Abdel Sayed 

Procedures for 
participation in the 

EDA PT program 
schemes used in 
benchmarking 

Dr.Eman Mamdouh  Dealing with non 
conforming work and 

out of specification 
OOS results  

1:45 - 2:30 

p.m.   
Dr.Ghada ELHag 

2:30– 3:30 

p.m.  

Dr.Nehal Gamal ELdin 

Panel discussion  
Dr.Eman Abdel Sayed 

Dr.Ghada ELHag 

Dr.Eman Mamdouh  

:أةهداف ور ة العمر  
ىل  الثتثعثريثف هتدف ور ة العمثر اإ

بكياية اخبنار الكااءة الثاثنثيثة  ةحثد 
أةدواأ التحثقثق مثن اثة الثنثتثا  
والقياساأ مكتطل  من مثبثطثلثنثاأ 

اجلثودة   الرقا ة عثت مثعثمثر مثراقث ثة

 دوية.األبرشلأ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUMTZFUTFXSkFRVVRBMUNXUExBSlIzN0pFQi4u


 

131313113   

 

 

 

            
الربامج التدريبية املقدمة من               

الإدارة املركزية للمس تلزماأ الطنية   

11 



June 
2022                       

 

ىل الثتثعثريثف  هيدف الربانمج التدرييب اإ
ابلإجراءاأ املتنعة لالس ترياد و السثام  
و   تداو  ايةهجزة و الكوا ف املعثمثلثيثة

و كذا مناقشة أةمه ايةخثطثاء  التشخيصية
 .الشا عة وتوضيح كياية جتنهبا

:أةهداف الربانمج التدرييب  

لزماأ الطنيةالإدارة املركزية للمس ت   6 

Scan here 

   

 

15/6/2022  

 ساعاأ تدريبية  /يوم واحد 5

  مم ت الأ املس تلزماأ الطنية
 والكوا ف املعملية

 
مقر هيئة اةواء املرصية ابملعادى 

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

ي للتعريف بإوراجات السماح بتداوم األوهزة  نامج التدرينر البر
 المعملية المست ردةوالك ا ف 

Best Practice for Importation of IVD Products  

Duration Date Lecturer Topic 

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

10:00-10:30 a.m.  

15/06/2022  Dr. Omnia 
Hussein 

Opening speech 

10:30-12:00 p.m.  

Regulations for im-

portation of IVD 

products  

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

12:30-1:30 p.m. 

15/06/2022  

Most Common 

Mistakes  

Dr. Omnia 
Hussein  1:30-2:30 p.m. Panel discussion 

2:30-3:00 p.m. Q & A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhURTJWUE0wUjRXWDZJMktHQkZQVzNKODRJVi4u
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الربامج التدريبية املقدمة من           

مس تحرضاأ الصيدليةالإدارة املركزية لل   

 13 



 

161616116   

 Juneـ

2022                       
 

 
 لثيثراىل التعريف ابةالتدرييب هيدف الربانمج 

دراج مسث ثثتثحثرضثثاأ  الثتثنثميثثةث  اصثثا  ابإ
طنقًا لقرار ر يس الهيئة رمق التجمير والصادر 

دراج وتثثداو   2022لسث ثثنثة  122 بشثأةن اإ
 . مس تحرضاأ التجمير

:أةهداف الربنلمج التدرييب  

الإدارة املركزية للمس تحرضاأ الصيدلية   7 

Scan here 

   

 

19/06/2022 

تدريبية/يوم  اأساع 4

 
 مم ت الأ مس تحرضاأ التجمير

 هيئة اةواء املرصية ابملنير      مقر 

 جنهيا مرصي فقط لغري     1500 

ي للتعريف بالدليل الت  یمي الخاص بإدراج  برنامج  درينر
ات التمميل  مستحض 

Training Program on Cosmetic Products 
Notification Regulatory Guidelines  

 

Duration Date Lecturer Topic 

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

55  

19/06/2022 

d5  

10:00-10:15 a.m.  
Dr.Heba 

essam el dein  Introduction 

10:15-11:00 a.m.  
Dr. Nahla abd 

el rahman 
Notification re-

quirement 

11:00-12:00 p.m.  
Dr.Heba 

essam el dein  

General require-
ments & viola-

tions 

  12:00 –12:30 p.m. Break  

12:30-01:30 p.m.  55  

19/06/2022 

d5  

Dr. Sandy 
samy 

Do & Tell - Tell& 
Do Variation 

01:30-02:00 p.m.  
Dr.Heba 

essam el dein  
Discussion 

Q&A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhURFZLRlMzQTM3Wk9ZQTYwQUUxM0YzUjcwNi4u
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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.
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 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 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

 

mailto:cpd@edaegypt.gov.eg
mailto:Phcare.Tech@edaegypt.gov.eg
mailto:Operations.followup@edaegypt.gov.eg
mailto:ppma.tech@edaegypt.gov.eg

