
 
 

 الحشرية المبيدات و للمطهرات الثبات ملفات تقديم الية 

 

 1)  ة التاليةليباآل ول مرةألالمقدمة للمراجعة  للمطهرات و المبيدات الحشرية ثباتالتقديم ملفات  -: 

 

 ول مرهألمراجعه المقدم ل و الخاص بدراسة الثبات الثبات على اللينك التاليملف دراسة تقوم الشركة برفع . 1

الغير قط واحد فدراسة ثبات ن تتقدم كل شركة بملف أشركة على  15قصى أسبوع بحد أيوم الثالثاء من كل 

لى إم الملف و يتم تقسي   google driveعلى ملف دراسة الثبات المقدم للمراجعة رفع محتويات ن يتم أعلى 

 كالتالي: جزاءأ ةثالث

Folder 1: contains all registration papers. 

Folder 2: contains certificate of analysis, stability study tables, method of 

analysis& its test validation  

Folder 3: contains all stability charts & validation charts (in case of liquid 

chromatographic assay) 

 -:اللينك التالى  اسة الثبات على روارسال اللينك الخاص بد

ps://forms.gle/oQFeLN9wkzNaejR68tth 

للينك السابق الثبات على ا من تاريخ رفع ملف يام عملأ 5 - 3ملف دراسة الثبات خالل يتم مراجعة . 2

 الشركة بإرسال إيميل يفيد التالي:د على رذكره و يكون ال

  ها.ءجرامتابعة دراسة الثبات داخل مكان إ جراءإأن المستحضر مستوفي وفي انتظار 

 أو

 مذكور بال  ون المستحضرمطلوب له استكمالت كما هأChecklist    ف يتم سو "يضاأالمرفقة و

 جراءها.إمتابعة دراسة الثبات داخل مكان 

 

 التتبع فور االنتهاء منه.موقف بلشركة ليتم إرسال ايميل . 3

 

 

 2) يتم التقديم كالتالي في حالة االستكمالت و: 

 االستكماالت المطلوبه و الخاص بدراسة الثبات ملف دراسة الثبات على اللينك التاليتقوم الشركة برفع . 1

ن تتقدم كل شركة بملف دراسة ثبات واحد فقط أشركة على  15قصى أسبوع بحد أمن كل يوم الخميس 



 
 

و يتم تقسيم    google driveن يتم  رفع محتويات ملف دراسة الثبات المقدم للمراجعة  على أعلى الغير 

 :كالتالي جزاءأ ةلى ثالثإالملف 

Folder 1: contains all registration papers. 

Folder 2: contains certificate of analysis, stability study tables, method of 

analysis& its test validation  

Folder 3: contains all stability charts & validation charts (in case of liquid 

chromatographic  assay) 

  -:اللينك التالى وارسال اللينك الخاص بدراسة الثبات على 

ps://forms.gle/oQFeLN9wkzNaejR68tth 

 

للينك السابق من تاريخ رفع ملف الثبات على ا يام عملأ 5 - 3ملف دراسة الثبات خالل يتم مراجعة . 2

 ذكره و يكون الرد على الشركة بإرسال إيميل يفيد التالي:

 .أن المستحضر مستوفي وفي انتظار التقييم 

 أو

 كما هو مذكور بال  لم يتم استيفاءها مازال مطلوب له استكمالت ن المستحضرأChecklist   

  .المرفقة

 

 -:مالحظات هامة 

ت ت دراساسبوع وذلك لملفاأمن كل  و الخميس يتم الحجز على اللينك السابق ذكره يوم الثالثاء -1

 ل شركة كن تقوم أعلى  شركة  15أولالستكمال حد أقصى ولى الثبات المقدمة للمراجعه للمرة األ

حتى وحا صبا 9.30فقط الغير وارسال اللينك الخاص به من الساعه  ةفع ملف دراسة ثبات واحدبر

  .اكتمال العدد

ا قامت ذإماالت و لمراجعه االستكأول مره ألن يتم مراجعه ملف دراسة الثبات سواء المقدم للمراجعه  -2

 خرى.آجز االسبوع التالي مرة و على الشركة الحر من مره واحدة ثكأالشركة بالحجز 


