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 العناوين : 

1. Impact of the increase in availability of generic medicine in lowering the prices of medicines in 

Sudan market. 

2. Impact of pricing policy change on the retail price of medicine in Sudan market: A comparison 

Between January 2018 – September 2018 and the previous two years.  
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أشهر . 3 :ذمدة التنفي  
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:خلفية  

التسجيل  لياتالمجلس القومي لألدوية والسموم هو السلطة المختصة بوضع وتطبيق المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعم

 كلهزة الطبية واألدوية ومستحضرات التجميل واألج ستعمالوإوالترحيل  والرقابة والتخزين والتسعير والتصنيع  اإلستيرادو 

 األمانة العامة وهي ةيذالتنفي الجهةلك ممثالً في ذحسب المواصفات المعتمدة، و المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدالنية

  .للمجلس القومي لألدوية والسموم

  :هداف المجلسأ

 .  مناسبةوجودة عالية وبأسعار  ،وفاعلية  ،ات مأمونية ذ صيدالنية منتجات ر بتوفيللمجتمع لعامة الصحة اوتعزيز . حماية 1

دوار ومسؤوليات المجلس القومي لألدوية والسموم:أ  

وضع النظم  والضوابط والشروط الالزمة لممارسة المنشأة الصيدالنية للعمل المرخص لها به وإستمرارها في ممارسة  .1

 العمل .

ً  واألجنبيةتسجيل الشركات المصنعة المحلية  .2   وائح والمتطلبات .لل  وفقا

وتحديد الشروط الخاصة  تسجيل األدوية والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية .3

  بالتسجيل.

الترخيص بإجراء تجارب األدوية على اإلنسان أو الحيوان بعد إستيفاء طالب الترخيص للشروط الواردة وإالتزامه بكافة  .4

 ما يحدده المجلس من شروط وضوابط . 

  قائمة بالسموم ونشرها وتعديلها من وقت آلخر . إعداد  .5

المستلزمات الطبية وتشمل وضع الشروط الخاصة بتسجيل األدوية والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل و .6

 مدة التسجيل وتجديدها والرسوم الواجب دفعها. و مراعاة الحاجة والسالمة والفاعلية والسعر والجودة وحماية المستهلك

 

 



 

 

 الحد األدنى من المؤهالت والمهارات والخبرة المطلوبة:

 مستوى التعليم :

 بكالريوس في الصيدلة. .1

  صلة.الات ذ تمجاالمن ال ي أ ( أوpharmacoeconomics) دويةفي علم إقتصاد األماجستير   .2

:المطلوبة الكفاءات  

 .مهارات التواصل  .1

 .مهارات الكتابة الجيدة .2

 .اإلنتقاديمهارات التفكير .3

 .المهارات الفنية .4

 .التحليل اإلحصائي والرسمي للبيانات .5

 إدارة الوقت. مهارات .6

 . والعمل الجماعي مهارات اإلدارة .7

 الخبرة المطلوبة:

 شارك في العديد من المشاريع البحثية. منيفضل  ، في مجال البحث  خبرةسنوات  3الحد األدنى  .1

 والسموم.المجلس القومي لألدوية قواعد ولوائح اإللمام ب .2

 متطلبات اللغة:

 إجادة اللغتين اإلنجليزية والعربية )كتابة وتحدثاً(. .1
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