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  1 ُمقدمة 

  ي المستمر
 1  التعريف بمركز التطوير المهن 

  امج التدريبية للمركز  2  نبذة عن دليل البر

   ات الحيوية والمبتكرة والدراسات امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للمستحض  البر

 اإلكلينيكية 
3 

  ات الصيدلية امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية  للمستحض   5 البر

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية للمستلزمات الطبية  البر

 
8 

  امج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية  لل  10 رعاية الصيدليةالبر

  15 إرشادات عامة 

  16 بيانات التواصل وعناوين مقار الهيئة 

 الفهـرسرررررررررررررر
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رضوءرجهودرهيئةرالدواءرالمرصـةـةرالـمـةـاـمـريرالـرا ـ ـةرر ي
 
ف

إىلرتــيــاةــررال ــدــئيــئارالــدوااــ ــةروالــ ــمــ ريــ را  تــ ــئءر
رلــ ــمــيــ ر ي

روالــ ــ ــم  روالــ ــمــ ي روالــ ــ ــمي ي
بــئلــمــةــاــوورالــمــهــم 

روجـمــيــ را   ــيــةرالــمــاـ ــ ــ ــةر ي
ل
ر ــ ـئ ارالــاـ ــمــيــ رالــدواع راـم  ي

 
رف الـ ــئ ــ ـي  

ر
 
بئلممئ سئارال  دل ة،رلذارفإنرهيـئـةرالـدواءرالـمـرصـةـةرتـوىلراهـاـمـئ ـئربـئلـ ـئ
ور نرخاللرتدف ذر ـ ـمـويـةر ـنرالـدو اارالـاـد ةـ ـ ـةر بتدم ةرال درصرالبشر
رالــمــةــاــمــرروالــو ــولرإىلر هــدا ر ي

وو شرالــ ــمــ ربــ ــرارالــاــيــاةــررالــمــهــم 
رإ ـئ ردو رهـيـئـةرالـدواءرالـمـرصـةـةرالـدايـ ر

 
ر لـارف ي

 
إنائج ـةر ـاـ ـئيـدي،ر ـلع

ر
 
كئارل  م ري رإت ئعر حدثرالـ ـوايـدروالـمـةـاـ ـداارالـ ـئلـمـ ـةرف ـ  ل شر
ـةـةر روبدئءركواد ربشر ينركونرالاد ةبرهورح ررالزاوةةرلرف ركفئءيرال ئ  ي  

ركئفةرالم ئ ارالمخا فة.ر ي
 
  ؤه ةرف

رالمةامررهور حدرالمراكزرالـاـئبـ ـةرلـهـيـئـةر ي
 ركزرالاياةررالمهم 

ر ــ ــ ركـــئفــةرالــ ــئ ــ ــي   الــدواءرالــمــرـصـةــة،رزــهــد رالــمــركــزرإىلرتــلهـ
رو ـ ـ ـةر ر  رهيئةرالدواءرالمـرصـةـةروكـذارالـ ـئحـلـي   والما ئ  ي  
رالـخـد ــــةرال ـــ ـ ـة،ركـمـئر ـي الد اسئارالـ ـ ـ ـئروال ـ ـئدلـةر ـ ـد
زهد رإىلرالاله  رالم كررلي  ةرك  ئارال  دلـةربـئلـ ـئ ـ ـئار
ا ـ ر المرصةةرالمخا فة،ر ـنرخـاللرتـ ـد ـ ر ـ ـمـويـةر ـنرالـب 

ر ر ـ ـئلرال ـدـئيـئارالـدوااـ ـةربـمـئر ـ ـ ـــ ر  ةـةرالم  ي
 
ر نرالنهئرت يةزرالادم ةرالمةادا ـةرف

رهــذارال ــلنربــئســاــخــدا ر حــدثر 2202 ـــرـصـر
 
رف
 
وبــمــئرزــاــوافــ ر ــ رالــمــةــاــ ــدااريــئلــمــ ــئ

رلـالحـاـ ـئجـئارالـاـد ةـ ـ ـةر
 
ر ـ ـئلرالـاـد ةـبرووفـ ـئ

 
رال ئلمـ ـةرالـمـاـ ـ ـةرف الا د ئاروالم ئزب 

 . ل فئئارالمةاهدفة

 ئرهور ركزرالاياةرر

رالمةامر ي
 المهم 

 

I 

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

 
 

 

 

رالمةامر  خد ئاربرا  رالاياةررالمهم 

ا ـ رالـمـ ـد ـةرخـاللرال ـهـرر ـنر ـ ـ ر ركـئفـةرالـب    د رالـدلـ ـ رنـشـريراـئ ـ ـةريـ ي
اإلدا اارالمركيةةرالمخا فةربهيئةرالـدواءرالـمـرصـةـة،ر ـ رإيـيـئءرنـ ـذير ـخـاـرصـير
ينرالهد ر نرت د  رك ربرنئ  روكذلارتة  طرال وءري را جدديرالـمـ ـد ـةر
ا  رورالمواي درالم ر يرلهـئ،ربـئإلضـئفـةرإىلرالـمـ ـئبـ رالـمـئد رور ور كئنران  ئدرالب 

 الفئةرالمةاهدفة.ر

II 

ا  رالاد ة  ةرالم د ةن ذيرينر دل  رالب   

رالمةامرر ي
  نر ركزرالاياةررالمهم 
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المركزية للمستحضرات  البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارةأوالً: 

 الحيوية والمبتكرة والدراسات اإلكلينيكية

3 

 ورشة عمل للتعريف  بكيفية التحقق من طريقة اإلختبار.   •



May 
2022                       

 

الإدارة املركزية  

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

 . ورشة عمل للتعريف بكيفية التحقق من طريقة اإلختبار1
 Workshop on Test Method Validation  

ي إدارة التقييم االمعملي الخاصة بال
ات الحيوية فر ليات التحقق من صحة اإلجراءات التحليلية للمستحضر

َ
ات معاتهدف ورشة العمل إلي التعريف با مل الرقابية علي المستحضر

ح ي نطاق  المبادئ التوجيهية الدولية، من خالل شر
ليات التحقق من صحة اإلختبارات وذلك فر

َ
ح ُمفصل عن ا   الحيوية، باإلضافة إل تقديم شر

َ
ليات التحقق من صحة ا

ي 
ليات التحقق من صحة إختبارات الـــــــــ  HPLCإختبارات الـفصل الكروماتوجرافر

َ
ليات التحقق من صحة   Immunochemical Methodsوا

َ
بمختلف التقنيات باالضافة إل ا

ي إجراء تحليل العينات   In Vivo & In Virtoإختبارات كال من  الــــــــــ
ي تواجه إدارة التقييم المعملي  فر

بمختلف التقنيات، كما سيتم إلقاء الضوء عل مختلف التحديات الت 

 والتحقق من صحة طريقة االختبار. 

3000L.E.  مقر هيئة الدواء المرصية بكفر

 الجبل
29/11/2022 

 & 30/11/2022  
كات األدوية  ممثلي شر

 
ى

وممثل المنظمات  العاملة ف

 البحوث اإلكلينيكية 

ساعات تدريبية / يومان  9  
 

4 

Duration Date Speaker Topic 

  DAY I 

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

10:00-10:30 a.m. 

29/11/2022 

Dr.Engy Mohamed Elhosary Welcome address  

10:30 - 11:00 a.m. Dr.Mohamed El Sayed Overview on lab evaluation administration 

11:00 - 12:30 p.m. Dr.Randa Hamed 
Validation of Analytical Procedures in the scope of 

international guideline 

12:30 - 01:30 p.m. 
Dr.Rehan Yasser 

Application of test method validation of different 

techniques (HPLC) 

01:30 - 02:00 p.m.                              Break 

02:00 - 02:30 p.m. 
Dr.Marwa Fayez  

Challenges faced in performing analysis of samples 

and test method validation  

02:30 - 03:30 p.m. All Trainers  Open Discussion ( Q & As) 

DAY II 

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

10:00-11:00 a.m. 

30/11/2022 

Dr.Amira Alphonse 
Application of test method validation of different 

techniques (Immunochemical methods) 

11:00 - 12:00 p.m. 
Dr.Asmaa Abdel Ghaffar 

Application of test method validation of different 

techniques (In vitro technique) 

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

12:30 - 01:30 p.m. 
Dr.Moushira Mamdouh 

Application of test method validation of different 

techniques  (In vivo technique) 

01:30 - 02:30 p.m. All Trainers  Open Discussion ( Q & As) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUMkw5MjhRUFRHWFRQQklZTjNGSEJTWVRIWC4u
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المركزية للمستحضرات  البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارةثانياً: 

 الصيدلية

 

 

5 

ورشة عمل للتعريف بكيفية تحضير و تقديم الملف العلمي للمستحضرات غير المممريمعميمة  و  •

 .المحولة من األقسام الداخلية لوحدة التقييم العلمي و التطوير الدوائي

 ورشة عمل للتعريف بكيفية تقديم ملف المطهرات و متطلبات إيراء المتغيرات.  •
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لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية

 
مقر هيئخة ادلواء املرصية ابملعادى 

 

ات غير 2 . ورشة عمل للتعريف بكيفية تحضير و تقديم الملف العلمي للمستحضر
ي 
 المرجعية أو المحولة من األقسام الداخلية لوحدة التقييم العلمي و التطوير الدوائ 

Workshop on Preparation and Submission of Scientific files of Non-reference Products 
or Internally Transferred Files to Unit of Scientific Data Evaluation & Drug Develop-

ment 

ح كافة المتطلبات الالزمة لتقديم ملف علمي كامل، باإلضافة إىل تقديم نبذة عن  تهدف ورشة العمل إىل شر

ات الغير مرجعية والملفات العلمية  المراجع العلمية المعتمدة مع تسليط الضوء عىل كيفية تقييم المستحضر

  .داخل الوحدة

1500 L.E.    مقر هيئة الدواء المضية

 بالمنيل
06/11/2022 

 

كات األدوية  ممثلي شر

 والمكاتب العلمية
ساعات تدريبية/يوم 4  

 

6 

Duration Date Speaker Topic 
 

09:30 –10:00 a.m.      Registration 

10:00-10:15 a.m. 

06/11/2022 

Dr.Amany El Shafie   Welcome address  

Dr.Amany El Shafie   

Scope & Objective of the unit 

10:15 -11:00 a.m.  
Workflow of Scientific Evaluation of 

non-reference product  

11:00—11:30 a.m.   Break 

11:30– 12:30 p.m. 

06/11/2022 

Dr.Marian Adly  
File Content for Scientific Files Sub-
mission  (part 1)  of Scientific Files 

(part 1)  

12:30– 01:30 p.m. Dr.Shaimaa Safwat  
File Content for Scientific Files Sub-
mission (part 2)  of Scientific Files 

(part 1)   

01:30– 02:30 p.m. Dr.Amany El Shafie  Open Discussion  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUMDNEM1hMUzQ0U0o2UzVZRVEyU05NTDZINC4u
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لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية

 
مقر هيئخة ادلواء املرصية ابملعادى 

ورشة عمل للتعريف بكيفية تقديم ملف تسجيل المطهرات ومتطلبات إجراء . 3
ات  المتغير

Workshop on submission procedures of antiseptics &disinfectants registration files 
and requirements of variations  

 لمتطلبات التسجيل وقوائم 
ً
كات عىل كيفية تقديم ملفات تسجيل المطهرات كاملة طبقا تهدف ورشة العمل إىل تعريف ممثىل الشر

ر مطهرات االسطح و مطهرات االنسجة الحية مع تسليط  ح كافة المتطلبات الالزمة للتسجيل و الفرق بير التحقق المتبعة، مع شر

ات بأنواعها المختلفة.   الضوء عىل متطلبات تقديم ملفات المتغير

2000 L.E.   مقر هيئة الدواء

 المضية  بالمنيل
20/11/2022 

 

كات األدوية  ممثلي شر

 والمكاتب العلمية

Duration Date Speaker Topic 

 

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

 10:15 a.m. – 10:00 

20/11/2022 

Dr. Marwa Soliman  Welcome address & Introduction  

a.m. 11:00 —10:15    
Dr.Sara Reda            
El Samadony  

Definitions & Classification Overview 
on general regulations 

11:00 — 12:00 p.m. 
Dr.Marina Essam 

Farouk  

Checklist & Flowchart of Antiseptic 
products 

12:00—12:30 p.m.   Break 

12:30– 02:00 p.m. 

20/11/2022 

  Dr.Fatma Beskales 
Attia  

 & Variation of Antiseptics typesر
requirements  

 رففرررررررJKIJKرر

02:00– 02:30 p.m. All Trainers       Open Discussion 

ساعات تدريبية  /يوم 4  
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ثالثاً: البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية

8 

 ورشة عمل للتعريف باالجراءات المنظمة للسماح بتداول المستلزمات الطبية.   •

 ورشة عمل للتعريف باالجراءات المنظمة للسماح بتداول االجهزة الطبية المستوردة.  •

ورشة عمل للتعريف باالجراءات و القواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية    •

 الغير حاصلة علي شهادات جودة. 
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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

.ورشة عمل للتعريف باالجراءات المنظمة للسماح بتداول المستلزمات  4
 الطبية

Workshop on Best Practice for Importation of Medical Devices 

ح مفصل لكافة المستجدات  تهدف ورشة العمل إىل توضيح االجراءات المنظمة للسماح بتداول المستلزمات الطبية مع تقديم شر

 عىل 
ً
كات حرصا ونية والتى تهدف لتيسيتر االجراءات وكذلك توضيح دور الشر التى طرأت عىل خطوات التقديم عىل المنصة االلكتى

ادية، باإلضافة إىل تقديم عرض توضيحي لمحتويات ملف السماح بالتداول مع  شعة االنتهاء من الحصول عىل الموافقات االستتر

 توضيح كل محتوى عىل حدى وتسليط الضوء عىل كيفية تقييمه. 

1000 L.E.    مقر هيئة الدواء المصرية
 10/11/2022 بالمعادى

 
  

كات المستلزمات  ممثلي شر

 الطبية

Duration Date Speaker Topic 

 

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

 10:30 a.m.- 10:00 

10/11/2022 Dr.Ghada Hussein  

Opening speech 

p.m. 12:00-10:30  New guidelines for importation of 
 medical devices 

12:00 - 01:00 p.m. Most common mistakes 

01:00—01:30 p.m.   Break 

01:30– 02:15 p.m. 

10/11/2022 

Panel discussion 

Dr.Ghada Hussein  

02:15– 02:30 p.m. Q & As 

ساعات تدريبية  /يوم 4  
 

مقر هيئة ادلواء 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUN0pKVk9EUzFaNjc4VzhUR0hQV0sxV1lMUi4u
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لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

المنظمة للسماح بتداول االجهزة الطبية ورشة عمل للتعريف باالجراءات . 5

 المستوردة
Workshop on Best Practice for Importation of Medical Equipment 

ح  مفصل لكافة المستجدات التى  تهدف ورشة العمل إىل توضيح االجراءات المنظمة للسماح بتداول االجهزة الطبية مع تقديم شر

 عىل 
ً
كات حرصا ونية والتى تهدف لتيسيتر االجراءات وكذلك توضيح لدور الشر طرأت عىل خطوات التقديم عىل المنصة االلكتى

ادية باإلضافة إىل تقديم عرض توضيحي لمحتويات ملف السماح بالتداول مع  شعة االنتهاء من الحصول عىل الموافقات اإلستتر

 توضيح كل محتوى عىل حدى وتسليط الضوء عىل كيفية تقييمه. 

1000L.E.    مقر هيئة الدواء
كات المستلزمات  13/11/2022 المصرية  بالمنيل ممثلي شر

 الطبية

Duration Date Speaker Topic 

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

10:00-10:30 a.m. 

13/11/2022 

Opening speech 

Dr. Fatma Raslan  10:30 - 11:30 a.m. 
New guidelines for importation of 

medical equipments 

11:30 - 12:30 p.m. Most common mistakes 

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

01:00 - 02:00 p.m. 

Dr. Fatma Raslan 

Panel discussion 

02:00 - 02:30 p.m. Q & As 

ساعات تدريبية  /يوم  4
واحد   

10 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUN0QyRTVWTUVRQ1BKRURDT0E5TUwxRjRGOC4u
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لزمات الطبيةالإدارة املركزية للمس ت   

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

ورشة عمل للتعريف باالجراءات و القواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية . 6

 المحلية  الغير حاصلة علي شهادات جودة
Workshop on Best Practice for Registration of Local Medical Devices  

Without Quality Certificates 

ح مفصل لكافة  تهدف  ورشة العمل إىل توضيح االجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية مع تقديم شر

 عىل شعة االنتهاء من 
ً
كات حرصا المستجدات التى طرأت عىل خطوات التسجيل بهدف تيسيتر االجراءات مع توضيح دور الشر

الحصول عىل إخطار تسجيل باإلضافة إىل تقديم عرض توضيحي لمحتويات ملف التسجيل الخاص بتلك المستلزمات الطبية مع 

 توضيح كل محتوى عىل حدى وتسليط الضوء عىل كيفية تقييمه . 

 

1000L.E.   مقر هيئة الدواء المصرية
بالمعادى   

ومتاح الحضور من خالل 
 إحدى المنصات اإللكترونية

كات المستلزمات  16/11/2022 ممثلي شر

 الطبية

ساعات تدريبية  /  4
 يوم واحد
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Duration Date Speaker Topic 

 

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

 10:30 a.m.- 10:00 

16/11/2022 

Dr.Noha Osama  Opening speech 

p.m. 12:00 -10:30  
New guidelines for Registration of 

local medical devices  
Dr.Eman Abdullah  

12:00 - 01:00 p.m. Most common mistakes 

01:00—01:30 p.m.   Break 

01:30– 02:15 p.m. 

16/11/2022 

Dr.Noha Osama    

Dr.Eman Abdullah 
Panel discussion 

02:15– 02:30 p.m. Dr.Eman Abdullah Q & As 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUMzgwU0UyVThHUllLMVVWOFA4NDc1UTE2WC4u
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رابعاً: البرامج التدريبية المقدمة من اإلدارة المركزية 

 للرعاية الصيدلية

10 

 ورشة عمل عن  قواعد التقدم إلدارة النشرات . •

 ويبينار عن إجراءات تقديم ملفات مواد التسويق واإلعالن •

 ويبينار عن التوصيات المتعلقة بتطبيق ومتابعة اإلعالنات عبر المنصات والمواقع اإللكترونية •

 برنامج تدريبى عن يقظة المستلزمات الطبية  •



May 
2022                       

 

لزمات الإدارة املركزية للمس ت 

   

 

18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

 

ات 7  .ورشة عمل عن  قواعد التقدم إلدارة النشر
 

Workshop on Medical Insert submission guidance 

ات، والمعلنة عىل الموقع  تهدف  كات األدوية بالقواعد العامه للتقدم إلدارة النشر ورشة العمل إىل تعريف ممثىل شر

ي لهيئة الدواء المرصية ، مع تسليط الضوء عىل المستندات المطلوبة، والخطوات الالزمة للتقدم العتماد 
ون  اإللكتر

، باإلضافة إىل اإلجابة عىل األسئلة  ي، أو تقديم التماس للدراسة من قبل لجنة الفارماكولوجى ة دواء بشر نشر

  . ات، مع فتح باب النقاش للرد عىل أي استفسارات لدى المتدربي   ي ترد إىل إدارة النشر
 الشائعة التر

1000 L.E.    مقر هيئة الدواء المرصية

 بالمعادى

ومتاح الحضور من خالل إحدى 
 المنصات اإللكترونية

24/11/2022 
 

كات األدوية  ممثلي شر

Duration Date Speaker Topic 
 

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

24/11/2022 

1-2222  

Dr.Rehab Mehriz 

  

Introduction 

10:00 - 11:00 a.m.  
Medical Insert layout 

Special tips for optimum insert 

preparation 

11:00 - 12:00 p.m. 
Dr.Zeinab Talaat 

 
Submission guidance 

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

12:30 - 01:30 p.m. 

24/11/2022 

-2222  

Dr.Salma Othman 
Inquiry new services and FAQS 

booklet discussion 

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

 
Open Discussion 

ساعات تدريبية  /يوم4  
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18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
  

مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 
حدى املنصات الإلكرتونية  وعرب اإ

 جراءات تقديم ملفات مواد التسويق واإلعالنبإويبينار للتعريف . 8
Webinar on Marketing Materials & Media Monitoring  

(Process of files Submission) 

يهدف الويبينار إىل التعريف بعملية تقديم ملفات مواد التسويق واالعالن مع تسليط الضوء عىل القوائم المرجعية لكل مسار بما فيها  

ونية مع توضيح األسباب الشائعة للرفض و تسليط الضوء  ملفات المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عتى المنصات والمواقع االلكتر

 عىل أحدث تعليمات العمل التنظيمية. 

1000 L.E.  الحضور من خالل إحدى المنصات
 اإللكترونية فقط

24/11/2022 
 

كات األدوية والمكاتب  ممثلي شر

 العلمية 

Duration Date Speaker Topic 
 

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

12:30 - 12:45 p.m. 

24/11/2022 

1-2222  

Moaz Masoud Opening & Welcome note 

12:45 - 01:45 p.m. Naglaa Gamal 
Submission process & Standard check-

list for each track 

01:45 - 02:30 p.m. Michael Refaat 
Submission process & Standard check-

list for online files  

02:30 - 03:00 p.m.    Break 

03:00 - 03:30 p.m. 

24/11/2022 

-2222  

Doaa Ahmed Common causes of rejection 

03:30 - 04:00 p.m. Moaz Masoud 
General work  

Instructions 

04:00 - 04:30 p.m. 

Moaz Masoud 

Michael Refaat 

Naglaa Gamal 

Doaa Ahmed 

Open Discussion 

ساعات تدريبية  /يوم 4  
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18/5/2022  
 

 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

 
مقر هيئة ادلواء املرصية ابملعادى 

التوصيات المتعلقة بتطبيق ومتابعة اإلعالنات عبر المنصات والمواقع  . ويبينار عن9
ونية  اإللكبر

Webinar on follow up & Updates of Online Ads  

يهدف الويبينار إىل التعريف بالتوصيات الخاصة بنشر المواد التسويقية المخطر بها أو الحاصلة عىل موافقات 

مسبقة بالنشر بما يتناسب مع القواعد التنظيمية الخاصة بنشر وتداول المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عتى 

ونية مع توضيح األسباب الشائعة للمخالفات و تسليط الضوء عىل متطلبات تقديم  المنصات والمواقع االلكتر

 البيانات الصحفية والتغطية اإلعالمية وإعالنات التوافر. 

1000 L.E.  الحضور من خالل إحدى المنصات
 اإللكترونية فقط

27/11/2022 
 

كات األدوية والمكاتب  ممثلي شر

 العلمية 
ساعات تدريبية  /يوم 4  
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Duration Date Speaker Topic 

 

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

12:30 - 12:45 p.m. 

27/11/2022 

1-2222  

Moaz Masoad Opening & Introduction 

 12:45–01:15 p.m. Michael Refaat Follow up Criteria 

01:15–02:30 p.m. 
Hanan Hassanein 

Omnia Eldakhly 

Monitoring & Follow up  

Recommendations 

02:30 - 03:00 p.m.    Break 

03:00–03:30 p.m. 

27/11/2022 

-2222  

Naglaa Gamal Availability Ads Requirements 

03:30 -04:00 p.m. Noha Khalifa Press Release Requirements 

04:00-04:30 p.m. All team members Open Discussion 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXagElSt50630YRO4U6H5X5jdmQhyEpLhfuWBeUi4RhUOTZTSkI3ODlQNkZFN1ozN00xRFZXODZWUS4u
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 ساعات تدريبية  /يوم واحد 5
 

  ممثىل رشاكت الكواشف الطبية
 

 جنيه مرصي فقط ل غري 1000 

 برنامج تدريبر عن يقظة المستلزمات الطبية 10. 
Training Program on Medical Devices Vigilance  

نامج التدريتى  إىل  كات المستلزمات الطبية بمبادئ اليقظه وأهدافها الرقابيه والمجتمعيه مع يهدف التى توعية مسئوىلي اليقظه بشر

اطات تقديم ملفات  ف  إطار  المأمونية لتقيمهاتسليط الضوء عىل التعريفات األساسيه الخاصه بيقظة المستلزمات الطبية وإشتر

ادية باإلضافة إىل توضيح كيفية متابعة المستلزمات الطبية ف  مرحلة مابعد مع التسويق  التسجيل وإعادة التسجيل والموافقات اإلستت 

ح لاللية الجديدة لمتطلبات مأمونية المستلزمات الطبية  وكيفية تطبيقها  . تقديم شر

3000L.E.   مقر هيئة الدواء المرصية

 بالمعادى

ومتاح الحضور من خالل إحدى 
 المنصات اإللكترونية

كات  27-29/11/2022 ممثلي اليقظة بشر

 المستلزمات الطبية 

Duration Date Speaker Topic 

 

 

Registration 

09:30-10:00 a.m.  

 

1st Session  

10:00-01:00 p.m. 

 

Break 

01:00-01:30 p.m. 

 

2nd Session 

 01:30-04:30 p.m. 

  DAY I 

27/11/2022 Dr.Lamiaa Attia  
Introduction to Medical Devices Vigilance 

Incidents Reporting System 

DAY II 

28/11/2022 
Dr.Ibram Ashraf 

  

Investigations Made by the Manufacturer 

Field Safety Notices and Actions             

(FSNs _ FSCAs) 

MDSD Reception Requirements 

 DAY III 

29/11/2022 Dr.Lamiaa Attia  

Providing Medical Devices Safety Docu-

ments (SMH) 

Remarks for Summary of Marketing History 

Workshop 

ساعات  18

 أيام 3تدريبية  / 
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Contact us at: 
EXT: 1225 
cpd@edaegypt.gov.eg 

 
 

 

                              
 

 إرشادات عامة
 :
ً
 يرجى قراءة محتوي هذا الدليل جيدا

 

ي التسجيل ألي من التدريبات المعلن عنها يرجى 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  االلت  

 عىل سالمتكم.  -
ً
ازية حرصا ام بكافة اإلجراءات االحت   االلت  

وننينة  دنجنب عنىل النمنتندرط الندالنوإ عنىل النرابن    - ي حالة عقد التدريب منن النالإ دحندل النمنننلنات اإللن نت 
 
ف

 . ي تنظيم قبوإ ودالوإ المتدربي  
ي حت  يتست 

 
 قبل الموعد المحدد بوقت كاف

عىلي الهناتنا النخنام بنكنم قنبنل حضنور  QR code نيرجى التأكد من وجود/ تحميل برنامج المسح الضوئى لل -
 التدريبات، وذلك حت   نتمكن 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
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