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 2019كانون ثاني 

 نبذة موجزة عن السيرة الذاتية

 الدكتور إبراهيم علي العبادياألستاذ 

  

 سعوديةال-رياضامعة الملك سعود بالج -الدكتور إبراهيم العبّادي من كلية الصيدلةاألستاذ تخّرج 

، عمل في التسويق الصيدالني بمنطقة الشرق األوسط مع شركات عالمية ومحليّة. 1987عام 

ن الجامعة األردنية عام متخصص تسويق  -حصل الدكتور العبّادي على ماجستير إدارة األعمال

لمملكة بلفاست في ا -، وأكمل دراسة الدكتوراة في االقتصاد الصيدالني من جامعة كوينز 2001

 .2006المتحدة عام 

بحثاً علمياً  (38نشر حوالي ) ،الدكتور العبّادي أستاذ في التسويق واالقتصاد الصيدالني 

دنية، حاليا عميد البحث العلمي في الجامعة األر، ( طالب دراسات عليا13محّكماً، أشرف على )

لعلمي، مساعداً لعميد كلية الصيدلة لشؤون التدريب، ومديراً لمكتب توثيق البحث ا :كذلك عملو

ية شئون اإلدارللمدير العام للمع المجتمع المحلي، كما عمل نائباً  ومديراً لمركز التنمية والتواصل

 في مستشفى الجامعة األردنية.

ورئيس قسم الممارسة الصيدالنية كلية الصيدلة  عميد منصبالدكتور العبّادي  كذلك شغل 

 بجامعة اليرموك المستحدثة بمساري الصناعة واألعمال. 

الدكتور العبّادي . محلي ودولي ( تجّمع علمي130أكثر من )حاضر الدكتور العبّادي في  

في عدة لجان علمية محلية وعالمية في مجاالت الصحة )المؤسسة العامة للغذاء  ناشط عضو

لس مج منظمة الصحة العالمية، والدواء، وزارة الصحة، جمعية االقتصاد الصيدالني العالمية،

فرع  -يالشفافية الدوائية والمجلس الصحي العالي( ومؤسس ورئيس جمعية االقتصاد الصيدالن

 األولى لدورةل هاورئيس لشبكة العربية لالقتصاد الصيدالنيلمؤسس و (2008)منذ  األردن

2014-2016. 
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 )ولدين +ابنتين(متزوج  -        1964 –الميالد: عمان

 

 العلمية:المؤهالت 

 Queen's University Belfast( 2006)-بريطانيا -—PharmacoEconomicsدكتوراة اقتصاد صيدالني  -

 (2001) -( الجامعة األردنية4/4ر ممتاز)معدل تسويق، تقدي -(MBAإدارة أعمال ) -ماجستير -

 (4.51/5الشرف )معدل مع مرتبة  تقدير ممتاز -السعودية –سعود جامعة الملك -1987 -بكالوريوس صيدلة -

 األردن -( عمان%90.2)معدل  تقدير ممتاز -(1983-1982الثانوية العامة ) -

 

 الرتبة األكاديمية:

 2015أستاذ: تشرين أول  -

 2015شرين أول ت -2011أستاذ مشارك: آب  -

 2011ن حزيرا -2006أستاذ مساعد: آب  -

 

ordanThe University of J:                                                                                   المواقع األلكترونية البحثية:

http://eacademic.ju.edu.jo/i.abbadi/Lists/Published%20Research/AllItems.aspx 

- Google scholar:https://scholar.google.com/citations?user=HSdCHosAAAAJ&hl=en 

- Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Alabbadi2 

- National ID data base (research number) (http://resn.hcst.gov.jo) = 10586 

- International ORCID ID (orcid.org):0002-0552-8424 

- International Researcher ID (researcherid.com):I-4656-2015 

 

 :األكاديميةالخبرات 

 اآلن( -2018األردنية )أيلول الجامعة  –عميد البحث العلمي  -

 .(2016أيلول  -2013ول األردن )أيل -اربد -امعة اليرموكج –عميد كلية الصيدلة  -

 (.2016أيلول  -2015ول األردن )أيل -اربد -كجامعة اليرمو-رئيس قسم الممارسة الصيدالنية  -

 .(2013ب آ  - 2012 تشرين أول)الجامعة األردنية  - المجتمع المحلي والتواصل مع تنميةالمدير مركز  -

 (2012أيلول  -2011مستشفى الجامعة األردنية )أيلول  -اإلداريةنائب المدير العام للشؤون  -

 (.2011ل أيلو -2009الجامعة األردنية )نيسان  –مدير مكتب توثيق البحث العلمي  -

 .(2011أيلول  -2006الجامعة األردنية )آب  -كلية الصيدلة-مساعد العميد لشؤون التدريب -

 إبراهيم علي حسن العبادي    2019كانون ثاني 

 اقتصاد صيدالني دكتوراه -( تسويقادارة أعمال ) ماجستير –بكالوريوس صيدلة

 الجامعة األردنية –عميد البحث العلمي 

 األردن        -رئيس جمعية االقتصاد الصيدالني-لشبكة العربية لالقتصاد الصيدالنيلرئيس أول 

 الجامعة األردنية -كلية الصيدلة  - السريريةالحيوية و قسم الصيدلة -أستاذ 

                    0797735218 :خلوي 5300250فاكس: ، +(962)-5355000-23356هاتف: ، األردن -11942عمان 

  ibrahimalabbadi@yahoo.com  ;i.abbadi@ju.edu.joالبريد االلكتروني:         
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 المساقات األكاديمية )التدريس، التنسيق(:

للصيدلة  ، مشروع بحث(2، 1) يتسويق وترويج صيدالنيات صيدالنية، : اقتصادالبكالوريوس-)الجامعة األردنية( كلية الصيدلة -

 لصيدلة.اتاريخ  التشريعات، والصيدلة، الدواء، إدارة ومحاسبة صيدالنية، قانون (2، 1)ميداني صيدالني ، تدريبندوة، السريرية

 أدارة صيدالنية )تسويق واقتصاد صيدالني(: لماجستيرا-كلية الصيدلة )الجامعة األردنية( -

 مبادئ التسويق.: كلية األعمال -      

 مبادىء األعمال للصيدلة، تدريب صيدالني ميداني كلية الصيدلة )جامعة اليرموك(: -      

 : تسويق وأقتصاد صيدالنيالصيدلة )جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية(كلية  -      

 ، اقتصاد صيدالنيصيدالني: ابارة وتسويق كلية الصيدلة )جامعة مؤتة( -      

 أقتصاد وسياسات صحية س:البكالوريو-كلية الطب )الجامعة األردنية( -     

 

 االهتمامات البحثية:

تسعير  ية،دلة األجتماعالصي ،الصيدالني والترويج التسويق، والفعالية( التكلفة تقويم، االقتصاد الصيدالني )للقوائم المعتمدة اختيار األدوية

 لعلمياالملكية الفكرية الصيدالنية، توثيق البحث  ي،السكر-الصيدلة السريرية يم تكنولوجيا الصحة،ية والصيدلة، تقوسياسة الصحال، األدوية

 ة.الرعاية الصحي االقتصادية فيجدوى ال التعليم الصيدالني وتطوير المناهج، التعليم واعتماده، جودة، العالمي ترتيب الجامعات ،وتسويقه

 

 دن(:األر -حقوق المؤلف وتسجيل عالمة تجارية )عمان 

 )الخطوات( قتصاديةطرق اختيار األدوية لقوائم المستشفيات األردنية بناًء على الفعالية والمأمونية والتكلفة اال

 87663، رقم تسجيل العالمة التجارية 5386رقم التسجيل  

 

 الجوائز:

 أمريكا –(ISPORلجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني )ا -2007لعام الصيدالني جائزة الزمالة الدولية في االقتصاد -

 (في تاريخه هذه الجائزةلحصول على )األول في العالم ل

الصيدالنية  ألول للعلوما الكويتي المؤتمر –العربيالمؤتمر العاشر للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوطن  :ورقة بحثيةجائزة أفضل  -

 (2006)كانون أول  

 أمريكا. -2006أيار  المؤتمر العالمي العاشر لالقتصاد الصيدالني – جائزة الطلبة الدوليون -

 (.2005( )تشرين ثان UK) -ايرلندا الشمالية -ة الخدمات الصيدالنية للمقاطعة الشرقيةردائ -جائزة مجموعة المستشفيات المتحدة -

 الجوائز الجماعية:

 األردنيةلجامعة ا -الصيدلةكلية  -( 2012) جائزة التميز العلمي للحسن بن طالل :في كلية الصيدلة هيئة تدريس عضوك -

د المؤسسات اعتما هيئة -( 2011)ستشفى الجامعة األردنية: الحصول على االعتمادية للمرة الثانية م - اإلدارية للشئوننائب المدير العام ك -

 ( مع زيادة سنة عن العاديHCACالصحية )

 

 :وعضوية تحرير المجالت العلمية األبحاث العلمية وتقويم تحكيم ومراجعة

 ( رئيس تحرير مجلة دراسات (Scopus- الجامعة األردنية 

  هيئة التحرير في المجالت العلمية العالمية التالية:عضو 

 Editorial Board member:  - Journal of Drug Research and Development (Sciforschen) 

        - Archives of Pharmacy & Pharmacology research 



4 
 

     -  Pragmatic and Observational Research 

     - Jordanian Educational Journal 

 Editorial Board consultant:  

- Clinical Therapeutics (Impact Factor=2.75)                - Current Therapeutic Research 

  :زارة التعليم العاليو-األبحاث المقدمة لصندوق دعم البحث العلمي -مقيم 

 عض الجامعات األردنية ات البحث العلمي في باألبحاث المقدمة لعماد -  

  لفصل الخاص باألردنا –عضو مساهم في تأليف كتاب عامي عن النظام الصحي في الشرق األوسط 

(Oxford University Press – International Policy Exchange Series) 

 مستشار فني: 

  Kantar Health Inc.-USA Incentive Stakeholder Mapping:(2013) لمشروع صحي للمنطقه للشركة االمريكية  -

المستوى الثاني لمسح  –لوضع الدوائي اتقييم ق المتوسط والمؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنية: رمنظمة الصحة العالمية لش -

 (2014: تأثير الالجئين السوريين )المرافق الصحية في األردن

                               Pharmerit International – USA -(:2015مناطقي )األمارات( ) اعداد نموذج اقتصاد صيدالني -     

           - IMS Health (Quintiles IMS): MENA (2017) 

- medcytes -UAE (2017)                     - IPSOS Egypt (2017) 

 - Apex Pharmaceutical Services- Amman-Jordan (2018) 

 غير أردنيةحكومية  اتأعضاء هيئة التدريس لجامع مقيم لترقية 

  الباكستان –امعة كراتشي ج –ممتحن خارجي: رسائل دكتوراة في األقتصاد الصيدالني 

  قطر –امعة قطر ج –في األقتصاد الصيدالني  ماجستيرممتحن خارجي: رسائل 

  الجامعة األردنية-لتمريضاكلية  –عضو لجنة مناقشة مشروع رسالة دكتوراة 

 مراجع ومحكم و مقيم: 

 :في المجالت العلمية العالمية التالية     

- Value in Health Journal (Impact Factor=3.7)                               

- British Journal of Clinical Pharmacology (Impact factor=3.88) 

- Medical Decision Making (Impact Factor=2.8) 

- Clinical Therapeutics (Impact Factor=3.4) 

- Health Policy (Impact Factor=1.73) 

- Saudi Pharmaceutical Journal (Impact factor=2.3) 

- Current Therapeutic Research (and Editorial Board consultant) 

- The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 

- Medical Research Archives 

- Current Drug Safety 

 - Gender Medicine 

- Walailak Journal of Science & Technology 

- International Journal of Procurement Management 

- Globalization and Health  
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 :في المجالت العلمية المحلية التالية 

 -  rnalJouJordan Medical المجلة الطبية األردنية                                               

 Jordan Journal of Business Administration - المجلة األردنية في إدارة األعمال

 Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences -  المجلة األردنية في العلوم الصيدالنية 

      Jordan Journal of Educational Sciences -التربوية  المجلة األردنية في العلوم

 تاريخه( –2007سنويا من ) :التالية العالمية في المؤتمرات العلمية 

ية( بالجنوأمريكا  أمريكا الشمالية، أوروبا،الصيدالني ) لالقتصادالمؤتمرات الدولية السنوية للجمعية العالمية  مراجع ومحكم: .أ

 للملخصات البحثية المقدمة كملصقات، محاضرات، ورش العمل والمنتديات

 ين للملصقات،المؤتمرات الدولية السنوية للجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني )أمريكا الشمالية، أوروبا( للمقدممقيم:  .ب

 المحاضرات، ورش العمل، المنتديات ودراسات الحالة 

 تحقق ومصداقية مصادر المعلومات ألبحاث الصحة ومعالجة األمراض( فصول في كتاب مراجعة( :ISPOR 

 2010آذار  –لعالمية لالقتصاد الصيدالنياصادرة عن الجمعية  -التكنولوجيا الصحية تقويمبروتوكوالت  مراجعة  

 آلن(ا -2015منح السفر لمؤتمرات األقتصاد الصيدالني العالمية السنوية ) عضو لجنة 

 

 :على طلبة الدراسات العليااإلشراف 

 ( تم نشرها:2008درجة الماجستير ) -لندن -كنغستون جامعة-إدارة صيدالنية :مشرف مشارك .1

 دراسة مقارنة أسعار األدوية األصلية والجنيسة ما بين األردن وبريطانيا.

 نشرها:( تم 2009دنية )لجامعة األرا -كلية األعمال -األعمال الدولية ماجستير :مشرف رئيسي .2

 األدوية التي تصرف بدون وصفه طبية على المستهلك األردني: الباراسيتامول كمثال.أثر قرار عدم تحديد أسعار 

 : تم نشرها (2009الجامعة األردنية ) - مركز دراسات المرأة-: ماجستيرمشرف وحيد .3

 اإلعالنات الدوائية الموجهة للمستهلك مباشرة في األردن من منظور جندري.

 :(2011) الجامعة األردنية -األعمال كلية -دارةاإلماجستير  :وحيد مشرف .4

 (2015)تم نشرها  في األردن.دوية قطاع األالبيانات على حماية نظام دراسة أثر 

 م نشرها: ت( 2012) الجامعة األردنية -األعمال كلية -تسويقماجستير  :مشرف رئيسي .5

 .الدواء في األردناألطباء عند وصف  إتجاه هدايا شركات األدوية على أثردراسة 

 تم نشرها: (2012الجامعة األردنية )-األعمالكلية  -تسويقماجستير : مشرف رئيسي .6

 : أدوية ضغط الدم كمثال.العوامل المؤثرة على سلوك وصف األدوية عند األطباء في األردن دراسة

 :( تم نشرهااألردنية( الجامعة 1220كلية األعمال ) -: ماجستير تسويقمشرف مشارك .7

 .الصيدالني على اختيار الطبيب وصفة العالج في األردن البيع الشخصيدراسة تأثير 

 عدة أوراق علمية منها تم نشر(: 2013لندن ) -جامعة كنغستون -: دكتوراة اقتصاد صيدالنيمشرف خارجي .8

 العوامل المؤثرة على تسعير األدوية في األردن بالمقارنة مع بريطانيا.

 تم نشرها (:2014األردنية ) الجامعة -لية الصيدلةك -ماجستير علوم صيدالنية :مشرف رئيسي .9

  .االفتراضينموذج النموذج واقعي والالتجارية في القطاع الخاص باألردن:  األدوية سماءدراسة إدراك األطباء أل

 :تم نشرها (2014) الجامعة األردنية -كلية الصيدلة –ة يصيدلة سرير -: ماجستيرمشارك مشرف .10

 .لدى المرضى المصابين بداء السكر السكر في الدمالخوف من هبوط نسبة 
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 (:5201ردنية )الجامعة األ -لية الصيدلةك -: ماجستير علوم صيدالنيةمشرف مشارك .11

 التحليل الكيميائي للبحث عن األدوية المزورة في دول المتوسط

 :تم نشرها (5201ة )الجامعة األردني -الصيدلةلية ك –صيدلة سريرية  -: ماجستيرمشرف مشارك .12

 لفمويةالخوف من هبوط نسبة السكر في الدم لدى المرضى المصابين بداء السكر واألطباء المعالجين مقارنة مخفضات السكر ا

 (8201نية )الجامعة األرد -كلية الصيدلة –صيدلة سريرية  -: ماجستيرمشرف  .13

 لقائمة األدوية المقررة في مستشفى الجامعة األردنية السرطاناألثر األقتصادي ألختيار أدوية 

 

اسماء  ، ايمان العمري،ابراهيم العباديد.  إعداد:. م(2011-1988) العلمي للعاملين في الجامعة األردنية االنتاجدليل . 1 الكتب:

    ة(صفح 1833يقع في ثالثة أجزاء ) (2012البخيت ) : أ.د. محمدعدنانتقديم. العطيات، عصام الحمدان، عالء البجق

   Scientific Output for University of Jordan Academicians-1988-2011:3 volumes,1833 pages 

 

  المعتمد الكتاب -(2201) خرونĩو ابراهيم العباديد.  . ترجمة و تحقيق: تكاليف، جودة، ونواتج الرعاية الصحية. 2          

 لجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني.ا -للمصطلحات الخاصة باالقتصاد الصحي          

 األبحاث المنشورة:

1. Ibrahim Alabbadi, Grainne Crealey, Michael Scott, Simon Baird, Tom Trouton, Jill Mairs and 

James McElnay. Impact of modified System of Objectified Judgment Analysis (SOJA) 

methodology on prescribing costs of ACEIs. Clinical Drug Investigation (2006); 26 (9): 485-94. 

Presented at the 8th International Society of PharmacoEconomics and Outcomes Research 

Annual European Congress, Florence, Italy (November 2005) 

2. Mike Scott, Mark Timony, Jill Mairs, Grainne Crealey, Ibrahim Alabbadi, Rob Brenninkmeijer, 

Robert Janknegt and James McElnay. Safe Therapeutic Economic Pharmaceutical Selection 

(STEPS): development, introduction and use in Northern Ireland. Expert Opin. Pharmacother 

(2007) 8(Suppl. 1): S57-S63 

3. Mike Scott, Mark Timony, Jill Mairs,Grainne Crealey, Ibrahim Alabbadi, Rob Brenninkmeijer, 

Robert Janknegt and James McElnay. Matrix models and STEPS: concluding remarks: Expert 

Opin. Pharmacother (2007) 8(Suppl. 1): S65-S67 

4. Ibrahim Al-Abbadi, Abdelraouf Qawwas, Mahmoud Jaafreh, Taher Abosamen and Maisa 

Saket. One-year Assessment of Joint Procurement of Pharmaceuticals in the Public Health 

Sector in Jordan. (2009) Clinical Therapeutics. 31(6): 1335-43 

5. Ibrahim Al-Abbadi, Fadi Alkhateeb, Nile Khanfar, Bahaudin Mujtaba and Latif David. 

Pharmacy Students' Perceptions of the Teaching Evaluation Process in Jordan: Education, 

Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues. Vol. 2 No. 3, 2009 pp. 181-190 

6. Ibrahim Al-Abbadi 2007 ISPOR International Fellowship Award recipient report. ISPOR 

CONNECTIONS-ISPOR CORNER Vol. 15 (No.2), March/April 2009: page 11 

7. Ibrahim Al-Abbadi Health Care Equity Issues in the Middle East. ISPOR CONNECTIONS-

POLICY ANALYSIS Vol. 15 (No.4), July/August 2009: page 8-9 
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8. Ibrahim Alabbadi, Grainne Crealey, Kathryn Turner, Therese Rafferty, Lynn Keenan, Penny 

Murray and James McElnay. Statin prescribing in Northern Ireland and England pre and post 

introduction of the Quality and Outcomes Framework. Pharm World & Sci (2010) 32 (1); 43-51 
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Fino Solano and M. Navarro-Alarcón. Melatonin increases intracellular calcium in the liver, 

muscle, white adipose tissues and pancreas of diabetic obese rats. (2015) Food Funct., 6, 

2671-2678  

24.  Ibrahim Alabbadi and Eman A Hammad. The impact of generic entry and price competition in 

Jordanian public health sector. (2015) Journal of Generic Medicines. 11, 3-4: 123-128 

25.  Ibrahim Alabbadi:  Budget impact of adding one Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor to Ministry of 

Health Jordan tender list in the treatment of Type II Diabetes Mellitus. (2015) Jordan Journal of 

Pharmaceutical Sciences 8, 3: 173-180 

26.  Daoud Al-Badriyeh, M. Fahey, I. Alabbadi, A. Al-Khal, and M. Zaidan. Statin Selection in 
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Currents in Pharmacy Teaching and Learning (2015), 7, 6: 819-825  

29. Ibrahim Alabbadi. Impact of hosting Syrians on the availability of medicines in the Jordanian 

public health sector. (2015) European Journal of Social Sciences. Vol 48 Issue 4, pp. 459-467 

30. Sumaya Abuloha, Ibrahim Alabbadi, Abla Albsoul-Younes, Nidal Younes and Ayman Zayed. 

The role of clinical pharmacist in initiation and/or dose adjustment of insulin therapy in diabetic 

patients in outpatient clinic in Jordan. (2016) Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 

9, No. 1, 33-50 

http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/fo


9 
 

31. Eman Hammad, Taissir Fardous and Ibrahim Alabbadi. Costs of hospital services: a case 

study from Jordan. Int J Health Plann Mgmt 2016 Published online in Wiley Online Library 

(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/hpm.2343 

32. Daoud Al-Badriyeh, I. Alabbadi, M. Fahey, A. Al-Khal, and M. Zaidan. Multi-indication 

pharmacotherapeutic multi-criteria scoring model for the comparative formulary inclusion of 

proton pump inhibitors in Qatar. (2016) Clinical Therapeutics. Volume 38, Issue 5, Pages 

1158–1173 

33.  Shallya Omar, Abla-Bsoul Younes and Ibrahim Alabbadi. Hypoglycemia fear among 
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 األبحاث غير المنشورة:

 (2009اط لدى دائرة الشراء الموحد في األردن مقدمة لمجلس ادارة الشراء الموحد )شب والشركاء قياس مدى رضا متلقي الخدمة -

لجمعية ا -( حاث الصحة ومعالجة األمراضتحقق ومصداقية مصادر المعلومات ألب)المشاركة في تأليف جزأين من فصل في كتاب  -

 (2011العالمية لالقتصاد الصيدالني )

 أدراك أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة بالجامعة األردنية لتدريس وتقويم الطلبة -

 لمستشفى الجامعة األردنية دوية للمرشد العالجياألاختيار  -

 البكتيريا الرئوية المكورة في األردندراسة تكلفة اإلصابة بااللتهابات الناتجة عن  -

 

 :الجامعة األردنية -برنامج "دكتور لكل مصنع"

 (Triumpharma: مشروع تطوير خطة تسويق إستراتيجية لشركة )2008دورة  -

 : إجراء بحث تسويقي وتحليل الوضع الراهن لبناء قاعدة انطالق تسويقية لشركة التقدم للصناعات الصيدالنية.2009ورة د -

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albsoul-Younes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27356661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gharaibeh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27356661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murtaja%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27356661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27356661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alabbadi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27356661
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Qudah%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27356661
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 العضوية:

  (2002-0200( & )1991-1989الرياضية )و العلمية اللجنتين منتخب رئيس ،1987عضو مسّجل: نقابة صيادلة األردن 

 (2013 - 2001مو األميرة بسمة )س –اللجنة الطبية حملة البر واإلحسان 

 (2016 -2013) تحاد الجامعات العربيةإ -عضو منتخب: اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي 

 (2013ألردن )تشرين أول ا –مؤسسات التعليم العالي  هيئة اعتماد -لجنة االعتماد لكلية الصيدلة بالجامعة الهاشمية 

  (2014)منذ  ألردنا –يئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ه -خبير المجاالت المعرفية لقطاع الصيدلة وتخصص األعمال 

 تنمية لل الوكالة األمريكية–رنامج التنافسية األردنيب -الرعاية الصحية والعلوم الحياتية مجموعةUSAID (2014-2018) 

 المجموعة االستشارية & مجموعة القيادة لقطاعي: الصيدلة والتعليم الطبي 

  وزارة العمل & الحكومة  –سميح دروزه( األردن المرحوم لمصانع األدوية )معالي مركز التمّيز للتدريب الفني مؤسس:عضو

 (2008) األلمانية

 ( 2009- 0082 -2007هيئة البحث لتقويم دائرة الشراء الموحد في األردن لألعوام) 

 2014( قليمي لمرض هبوط القلب للدافعين )شركة نوفارتيسالمجلس األستشاري األ 

  (2014نية )الصحة األرد وزلرة-دوية السرطانأللجنة دراسة الجدوى األقتصادية 

 آلن(ا -2015رة الصحة )ازو -رئيس لجنة دراسة الجدوى األقتصادية للجنة المركزية لألدوية والعالجات 

 ( 2016-2013عضو مؤسس لرابطة كليات الصيدلة في األردن) 

 (2015تشرين أول 29-28ء )عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي األول لرابطة كليات الصيدلة في األردن ولجامعة األسرا 

 ( 2015تشرين أول 29-28عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي األول لرابطة كليات الصيدلة في األردن ولجامعة األسراء) 

 ( 2016 تشرين أول 27-25عضو اللجنة العليا للمؤتمر العالمي الثاني لرابطة كليات الصيدلة في األردن والرابع للجامعة األرنية) 

 (2017 -2015لصيدلة في نقابة الصيادلة )رئيس لجنة امتحان التدريب لطلبة ا 

 وزارة الصحة -دارة التأمين الصحيأ -عضو لجنة أعداد بروتوكول أدوية امراض الدم والسرطان غير المقررة وغير المسجلة

(2016-2018) 

 ي لرابطة كليات الثانلعالمي المؤتمر العلمي ا ي الوطن العربيالعلمي العالمي العشرون لكليات الصيدلة ف عضو اللجنة العلمية للمؤتمر

 (2017الصيدلة في األردن ولجامعة األسراء )

  2018عضو اللجنة األردنية لتقويم التكنولوجيا الصحية 

  آلن(ا-2018عضو في مجلس كرسي الملك حسين األكاديمي )أبلول 

 

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء: 

 اآلن( -2013( & )0102-2008ألردن )ا  -المؤسسة العامة للغذاء والدواء –اللجنة العليا للدواء والصيدلة  -

 (2010-2013( & )2007-2009ألردن )ا -لمؤسسة العامة للغذاء والدواءا –لجنة تسعير األدوية   -

 (2011أيار  –ألردن )آذار ا–والدواءلمؤسسة العامة للغذاء ا –لجنة أعداد األسس الجديدة لتسعير األدوية  -

 (2010لغذاء والدواء )ا –رئيس اللجنة الفنية لوضع التسعير للفيتامينات والمعادن في األردن  -

 (0092-2007مستشار اقتصاد صيدالني في اللجنة التوجيهية لقائمة األدوية الرشيدة الوطنية األردنية ) -

 

 الجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني: ISPOR 

 اآلنISPOR (2005– )عضو مسّجل: الجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني  -
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 اآلن( – 2008رع األردن )ف –الجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني  ورئيسعضو مؤسس  -

  (رئ، لبنان، الجزا، الكويتالشبكة العربية لالقتصاد الصيدالني )األردن، السعودية، مصر، اإلمارات، قطر :عضو مؤسس -

 (2014-1220للشبكة العربية لالقتصاد الصيدالني ) اللجنة التنفيذية رئيسو،  اآلن( – 2012)

 اآلن( -2012) الجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني لمنطقة آسيا  -

 (0112-2010الدولي ) ISPOR –فريق عمل اإلعالن مباشرة إلى المستهلك  -

 (2010-2011الدولي ) ISPORفريق عمل استرشادات التقويم في االقتصاد الصحي  -

 (2010-2011الدولي ) ISPOR فريق عمل نظم التعويض واتخاذ القرارات للرعاية الصحية -

 (2010-2011الدولي ) ISPORفريق عمل قيم الرعاية الصحية  -

 (2010-2011الدولي ) ISPORفريق عمل ادارة المرض و اإلدارة الصحية  -

 اآلنISPOR (2015- )لجنة منح السفر لمؤتمرات االقتصاد الصيدالني العالمية  -

  وأفريقيا والشبكة العربية آسيا شبكة وسط وشرق أوروبا ولجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني لالقيادة ل -

 ممثال عن الدول العربية (2017 مايوذ من)ارتباط مباشر مع مجلس األدارة  – ISPORلجنة مجلس السياسات الصحية العلمي  -

 (2017)منذ مايو  – ISPORاللجنة البحثية لمجلس السياسات الصحية العلمي  -

 (2017)منذ تشرين أول  ISPORلجنة تقويم التكنولوجيا الصحية للشرق األوسط وأفريقيا  -

 

 الجامعة األردنية: 

 (0112 -2010اللجنة العليا إلستراتيجية الجامعة األردنية )  -

 2011 -لجامعة األردنيةا –لجنة إعداد لوائح اعتماد المجالت والمؤتمرات العلمية  -

 (2011 -2010لجامعة األردنية )ا -لجنة اعتماد المجالت العلمية -

 (2011-2012لجامعة األردنية )ا –لجنة العطاءات المركزية  -

 2007لجامعة األردنية منذ عام ا -دارة األعمالإكلية  -سم التسويق، األدارة، األقتصادق -لجان مناقشة رسائل الماجستير  -

 2010جامعة األردنية منذ عام ال -لية الصيدلةك -سم الصيدلة السريريةق -لجان مناقشة رسائل الماجستير  -

 2007ب اً من العجائاللجنة العليا للتصويت على البتراء لتكون واحدة من عجائب الدنيا السبع، وفازت البتراء بالمركز الثاني عالمي -

 :مستشفى الجامعة 

 (2012 -2011ستشفى الجامعة األردنية )م -اللجنة التنفيذية -    

 (2012 -2011مستشفى الجامعة األردنية ) -اللجنة اإلدارية  -      

 (0122 -2011اللجنة الطبية المهنية مستشفى الجامعة األردنية )  -      

 (2012 -2011مستشفى الجامعة األردنية ) -لجنة األدوية   -      

  (2012 -2011العامة )اللجنة العليا للسالمة -       

 :كلية الصيدلة      

 (2009-2010عة األردنية )الجام -ةكلية الصيدل -لجنة المناهج     -  

 (2007-2008)ة األردنية الجامع -لية الصيدلةك –لجنة خدمات المجتمع المحلي  -

 (2007-2009لجامعة األردنية )ا -لية الصيدلةك –لجنة تحقيق الطلبة  -

 (2007-2008لجامعة األردنية )ا –لية الصيدلة ك -لجنة التنمية -

 (2008& 2007لجامعة األردنية )ا -لية الصيدلةك -رئيس لجنة انتخابات الطلبة -

 (2006-2011نية )لية الصيدلة في الجامعة األردك –رئيس اللجنة الرياضية  -
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 لجنة المكتبة -

 (2016-2017) الني الميدانيدلجنة التدريب الصي -

 (0172-2017) لجنة مراجعة طلبات التقديم للترقية ألعضاء هيئة تدريس بالكلية -

 (2018-2017اللجنة األستشارية وشركاء الكلية في المجتمع ) -

 (2018الصيدالني ) لجنة مقابلة المتقدمين لأليفاد لدرجة الدكتوراة في التسويق -

  :عمادة البحث العلمي 

 مجلس العمداء -

 لجنة التعيين والترقية. -

 لجنة المؤتمرات والندوات في الجامعة األردنية. -

 .رئيس لجنة اعتماد المجالت والمؤتمرات العلمية ودور النشر العالمية -

 .نائب رئيس مجلس البحث العلمي -

 .المتفوقين علمياً وبحثياً لجنة دراسة موضوع القبول المباشر للطلبة  -

 لجنة التطبيق الجديد لنظام اللوازم واألشغال في الجامعة األردنية. -

 لجنة الخطة االستراتيجية. -

 عضو مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية. -

 رئيس لجنة أسس منح جائزة ألفضل رسالة دكتوراه عن القدس. -

 .skypeلجنة مقابالت أعضاء هيئة التدريس للتعيين عبر  -

 لجنة النظر في تعليمات اعضاء هيئة التدريس )النقل أو الترقية(. -

 مجلس محطة العلوم البحرية/ العقبة. -

 فريق العالمية. أمين سر -

 لجنة تقديم مقترح لوضع اسس لقبول الطلبة المتفوقين علمياً. -

 هم العلمي.انتاجتقييم لجنة دراسة هيئة الباحثين و -

 ان الجودة.عضو في مجلس مركز االعتماد وضم -

 

 جامعة اليرموك: 

 (2016أيلول  -0132األردن )أيلول  -امعة اليرموكج -رئيس المجلس المؤقت لكلية الصيدلة    -    

 (2016أيلول  – 2013ن ثاني األردن )تشري -امعة اليرموكج -المجلس المؤقت لكلية الطب -

 (2016أيلول  -2013األردن )أيلول  -امعة اليرموكج –لجنة التنمية والتخطيط  -

 (1520 -2013 نائب رئيس) 2016أيلول  -2013-األردن -جامعة اليرموك –لجنة التأمين الصحي عضو  -

 (2016أيلول  -0132األردن )أيلول  -امعة اليرموكج –لجنة اعتماد المجالت العلمية  -

 (2016أيلول  -2013األردن )أيلول  -معة اليرموكجا –مجلس العمداء  -

 (2016أيلول  -2013األردن )أيلول  -معة اليرموكجا –مجلس الجامعة  -

 (.2016أيلول  - 0142األردن )نيسان  -امعة اليرموكج -لجان التحقيق ألعضاء هيئة التدريس -

 (2013-2015) لجنة تطوير الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير االدارة الصحية -

 (2013-2015) صحيةلجنة األشراف على برنامج ماجستير االدارة ال -

 (2016-2015) جامعة اليرموك - QSاللجنة التوجيهية للتصنيف العالمي للجامعات  -
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 :المنظمات الدولية 

 آلن(ا -2013العالمية )شباط  منظمة الصحة -فريق التقويم في االقتصاد الصيدالني للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط  -

( WHOة )( ومنظمة الصحة العالميUKAIDوزارة التنمية الدولية البريطانية )مجلس الشفافية الدوائية األردني الذي تموله  -

 لمجلس الصحي العاليا –(2012- 2008لتحسين توفير األدوية بسعر معقول في األردن )

للصحة، ارفارد ه( ومنظمة الصحة العالمية للمركز التعاوني في كلية WHOاللجنة الفنية الوطنية لألدوية منظمة الصحة العالمية ) -

 2009عمان األردن 

 

 :أخرى 

 (.2010-2012ألردن )ا -ي العاليالمجلس الصح -عضو مستشار في اللجنة التوجيهية لتقويم التكنولوجيا الصحية الوطنية  -

 ألردنا-( 2010الفريق الوطني لمراجعة وتحديث السياسة الدوائية الوطنية ) -

 (2011ألردن )ا –& وزارة الصحة( عمان  فريق سياسات احتواء التكلفة لألدوية )البنك الدولي -

 2011يوليو  -األردن -لزرقاءا –لجامعة الهاشمية ا -لجنة تطوير المناهج الدراسية األساسية لكلية الصيدلة  -

 ألردنا -( عمان2011أحد مؤسسي وعضو )الجمعية األكاديمية للبحوث والتنمية( )حزيران  -

 ركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، مدينةم – اللجنة الوطنية )برنامج المعلومات للجميع( -

 (2009األمير حسن العلمية )

 2014امعة العلوم والتكنولوجيا األردنية منذ عام ج -لية الصيدلةك -السريرية قسم الصيدلة -لجان مناقشة رسائل الماجستير  -

 اآلن(-2013ألردنيين )انقابة الصيادلة  –لجنة البورد الصيدالني  -

 

 )من األقدم لألحدث(: وعالمية مختارةعلمية محلية  بعض التقديم لمحاضرات

 -2008م، مارس الشراء الموحد: تقويم الشراء الموحد لألدوية في القطاع العادائرة ومجلس إدارة  أمام رئيس الوزراء األردني -

 .ألردنا –عمان  -رئاسة الوزراء

المي األوروبي الحادي عشر للجمعية العالمية المؤتمر الع -في تقديم الرعاية الصحية بالشرق األوسط محاضر دولي: المساواة -

 اليونان. -أثينا - (2008لالقتصاد الصيدالني )تشرين ثاني 

 ألردن.ا -العقبة( 2008)تشرين ثاني -لألدويةمدّرب: التسويق الصيدالني: مهارات وتطبيقات، شركة الشرق األوسط  -

 األردن. -مانع -(2009أيار ) -دولي: جمعية االقتصاد الصيدالني فرع األردن، مشروع الشفافية الدوائية محاضر -

 .ماراتاإل -دبي -(2009حزيران ) -ركة إيساي اليابانيةش -محاضر رئيسي: الشرق األوسط: شركاء في النجاح -

 األردن. -مانع -(2009ع األردن )أيلول رف -جمعية االقتصاد الصيدالني ألعضاءمدرب: ندوة االقتصاد الصيدالني  -

 ألردن.ا -(2009فية الدوائية )تشرين أول مشروع الشفا -محاضر رئيسي: المفاهيم األساسية والتطبيقات لالقتصاد الصيدالني -

 األردن. -مانع -(2009)تشرين ثاني الصماءلمركز الوطني للسكري والغدد ا –محاضر: مدخل إلى االقتصاد الصيدالني  -

 األردن. -لبحر الميتا -(2009حدث: الملتقى العام للشفافية الدوائية )تشرين ثاني مت -

 األردن. -مانع –( 2009تشرين ثاني ) -محاضر: تقديم مختصر لبروتوكوالت عالج الضغط في وزارة الصحة األردنية -

 األردن. -مانع -(2010)شباط محاضر: مبادئ االقتصاد الصيدالني وتطبيقاته، ورشة الصناعة الدوائية األردنية  -

 -ية الثانيباألردن، المؤتمر الصيدالني الفلسطيني السادس والصيدلة السرير الرتفاع ضغط الدمعالجي  محاضر: تطوير بروتوكول -

 فلسطين. -بيت لحم( 2010)نيسان 
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ة ي الدولي الثالث عشر لنقابة الصيادللمؤتمر الصيدالنا –بين األردن وبريطانيا  والجنيسةمحاضر: مقارنة أسعار األدوية األصلية  -

 ألردن.ا –عمان  -(2010)نيسان 

المؤتمر  -اد الصيدالني بين النظرية والتطبيقورشة االقتص -محاضر: المفاهيم األساسية لطرق التقويم في االقتصاد الصيدالني -

 األردن. -لبحر الميتا –( 2010الدولي الخامس للخدمات الطبية الملكية )أيار

 جيهية لالستخدام الرشيد للدواء فياللجنة التو -: بروتوكول معالجة الضغطالرشيد للدواء المبني على األدلة: االستخدام محاضر -

 األردن. –عمان  - (2010األردن برئاسة وزير الصحة )أيار 

 ألردن.ا –عمان  0( 2010يادلة وزارة الصحة )حزيران ص -مدرب: مفهوم االقتصاد الصيدالني -

 - (0201المي للشفافية الدوائية )حزيران الملتقى الع -ثر زيادة الشفافية والمسؤولية على الحصول على الدواء في األردنمتحدث: أ -

 بريطانيا. -لندن

 بريطانيا. -لندن( 2010المي للشفافية الدوائية )الملتقى الع -: أثر إدماج الشركاء كافة على الحصول على الدواء في األردنحاورم -

لجامعات ادولي: توثيق البحث العلمي وتسويقه: التحديات في األردن، المؤتمر الدولي الستراتيجيات البحث العلمي في محاضر  -

 .ماليزيا -كوااللمبور (2010اإلسالمية العالمية )تموز 

 .بنانل -بيروت - (2010محاضر: تطبيقات االقتصاد الصيدالني: عبء مرض االلتهاب الرئوي الخبيث )تموز  -

 - (2010محاضر: تجربة األردن في زيادة الوعي لالقتصاد الصيدالني وتطبيقاته، منتدى شرق المتوسط الصيدالني )تموز  -

 األردن. -عمان -االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة

 ألردن.ا -عمان - (2010ركة نوفارتس العالمية )آب ش -مدرب: االقتصاد الصيدالني: المفاهيم والتطبيقات -

 األردن. -عمان - (2010ريق السياسة الدوائية المحلّية )أيلول ف -يار األدوية للشراء والتزويد في األردنمتحدث: اخت -

طباء وزارة أ - (2010محاضر: الناحية الفنية لتطبيق بروتوكول التشخيص والمعالجة لمرضى ارتفاع ضغط الدم الجدد )أيلول  -

 األردن. –عمان  -الصحة

دالنية لمي التاسع للعلوم الصيدالنية للجمعية الصيالملتقى الع -م الرشيد للدواء على منع تزوير األدويةمحاضر دولي: أثر االستخدا -

 .ليبيا -طرابلس - (2010الليبية )تشرين أول 

يدالني الدولي الثالث لجامعة الزيتونة األردنية )تشرين أول المؤتمر الص -محاضر: تسعير األدوية بدون وصفة طبية في األردن -

 األردن. -عمان - (2010

 األردن. -عمان - (2010معية مالكي مستودعات األدوية )تشرين ثان ج -مدرب: االقتصاد الصيدالني ودراسة التكلفة والمنفعة -

 األردن. -حر الميتالب - (2011ينيكا العالمية )كانون ثاني زشركة أستر  -المفاهيم والتطبيقات مدرب: االقتصاد الصيدالني: -

 ن.األرد -عمان - (2011آذار ) -لمؤسسة العامة للغذاء والدواءا -االقتصاد الصيدالني: المفاهيم والتطبيقاتمدرب:  -

: تحدي محاضر دولي: أثر المواقع االلكترونية لتوثيق البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس على التصنيف العالمي للجامعات -

 .تركيا -اسطنبول - (2011تكنولوجيا التعليم )أيارشر لع المؤتمر الدولي الحادي -الجامعة األردنية

)حزيران  إفريقياؤتمر المشابهات الحيوية الدولي األول للشرق األوسط وشمال م -متحدث: التكلفة والمنفعة للمشابهات الحيوية -

 األردن. -عمان - (2011

 األردن. -اربد - (2011)تموز -فرع اربد -لصيادلةقابة ان -ليوم العلمي الصيدالني المهني السادسا -متحدث: االقتصاد الصيدالني -

 .لبنان -يروتب –( 2012يادلة اإلمداد الطبي في السعودية )أيار ص -مدرب: االقتصاد الصيدالني: نحو االستخدام األمثل للموارد -

األول  نتدىلما - دن(، قطر واألراإلمارات: إيجابيات وسلبيات تسعير األدوية في الوطن العربي )السعودية، مصر، رئيس جلسة -

 ريكا.أم –اشنطن و –( المؤتمر الدولي السابع عشر لالقتصاد الصيدالني 2012للشبكة العربية لالقتصاد الصيدالني )حزيران 

 - (2012ل للشبكة العربية لالقتصاد الصيدالني )حزيران اللقاء األو -متحدث دولي: إيجابيات وسلبيات تسعير األدوية في األردن -

 .أمريكا –اشنطن و -المؤتمر الدولي السابع عشر لالقتصاد الصيدالني
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صاد ية االقتالندوة األولى لفرع جمع STEPSمدرب: التكلفة والمنفعة في أسس تسعير األدوية الجديدة في األردن: نموذج  -

 األردن. -عمان - (2012في األردن )تموز  الصيدالني

دن د الصيدالني في األرلندوة الثانية لفرع جمعية االقتصاا -ير األدوية الجديدة في األردنمدرب: النموذج االفتراضي في أسس تسع -

 األردن. -عمان - (2012)آب 

 وزارة الصحة -ريبية الصيادلة صانعي القرارالورشة التد -محاضر رئيسي: المفاهيم األساسية لالقتصاد الصيدالني وتطبيقاته -

 .ُعمان -مسقط( 2012العمانية )تشرين ثاني 

لعام ريبية ألطباء االستشاريين لمستشفيات القطاع االورشة التد -محاضر رئيسي: المفاهيم األساسية لالقتصاد الصيدالني وتطبيقاته -

 عمان. -( مسقط2012العمانية )تشرين ثاني 

)كانون  Amgenركة ش -لصيدالني في تسعير األدوية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياخارجي: حاجة االقتصاد ا متحدث -

 .اإلمارات -دبي - (2012أول 

لصيدلة طلبة كلية ال لبحثيالنادي لالمؤتمر األول  -Endnoteمكتبتك الخاصة باستخدام إنشاء متحدث: توثيق المراجع العلمية:  -

 األردن. -( عمان2013)أيلول 

 -العاشر للتشريعات الناظمة في الشرق األوسطؤتمر العالمي الم –: نموذج األردن اقتصاديملف دوائي  تقويممتحدث دولي:  -

 .ُعمان -مسقط - (2013)أيلول 

ولي السادس عشر للجمعية العلمية المؤتمر الد -متحدث رئيسي دولي: االقتصاد الصيدالني، علم ناشئ جديد في المنطقة العربية -

 .يبيال -بنغازي - (2013تحاد الجامعات العربية )تشرين ثاني إ -لكليات الصيدلة في الوطن العربي

 ألردن.ا –عمان  - (2013قابة صيادلة األردن )تشرين ثاني ن -محاور: ندوة أخالقيات ترويج الدواء في األردن -

ة الصحية في متحدث رئيسي: الممارسة المستندة على األدلة وتقويم أقتصاديات الصحة: ورشة عمل تدريبية ألطباء وصيادلة األدار -

 (2014آذار  62-25) العراق –بغداد . وزارة الصحة العراقية

وزارة الصحة  –مدرب: نموذج الخطوات النتقاء األدوية ضمن المجموعات الدوائية: ألعضاء لجنة انتقاء األدوية في العراق -

 (2014آذار  26) العراق –بغداد العراقة وجامعة بغداد. 

ابة خامس عشر لنقطاع العام باألردن. المؤتمر الدولي العلمي ال: دور األدوية الجنيسة في تخفيض تكلفة شراء األدوية في القمتحدث -

 ألردنا –عمان  –ندق الند مارك ف– 2014صيادلة األردن. نيسان 

ت االقتصاد محاضر: البحث العلمي الواقعي في العالم وتطبيقاته: هل تحتاج منطقة الشرق األوسط ألبحاث مناطقية خاصة لتطبيقا -

 (4201نيسان  18-17) األمارات -بو ظبيأ -الصيدالني. مؤتمر الشرق األوسط الرابع لالقتصاد الصيدالني

 (2014 نيسان)ة والتأمين الصحي. نقابة صيادلة اربد & جامعة اليرموك محاضر ورئيس جلسة حوارية: األدوية الجنيسة: الجود -

هيئات تنظيم لمتحدث: الحاكمية الرشيدة في األدوية: نموذج علمي مبني على األدلة لطريقة أختيار األدوية. مؤتمر شرق المتوسط  -

 (2014يار أ 6-5األردن ) –عمان  –ندق كمبنسكي ف –نظمة الصحة العالمية م –تداول األدوية 

 2014يار أ -عمان  –السكري في األردن. فندق الرويال  اختصاصي: الخوف من هبوط السكر في الدم. جمعية حوار رئيس جلسة -

لمؤتمر ا - (4201للشبكة العربية لالقتصاد الصيدالني )حزيران  للقاء الثالثا -: تقوية األقتصاد الصيدالني في األردنمتحدث دولي -

 .كندا -مونتلاير  -ع عشر لالقتصاد الصيدالنيساتالدولي ال

 -ل افريقيا أثر حقوق الملكية الفكرية ونظام حماية البيانات على قطاع األدوية في دول شرق المتوسط وشمامتحدث رئيسي دولي:  -

 2014اب  -التحاد الدولي لطلبة الصيدله ا –لمتوسط المؤتمر الدولي الرابع لشرق ا–تونس  –موناستير 

يدة: ورشة "تأصيل الحداثة وتحديث األصالة": تجربة انشاء كلية صيدلة في جامعـة اليرموك األردنية بمسارات جد :ثمتحد -

االتحاد  –المؤتمر الدولي الرابع لشرق المتوسط –تونس  –موناستير  .(Industrialوالصناعة الدوائية ) Business)األعمال )

 2014اب  -الدولي لطلبة الصيدله 
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، 2014 تشرين أول 16-14رئيسي دولي: تسعير األدوية. المؤتمر الدولي السابع عشر لكليات الصيدلة في الوطن العربي. متحدث  -

 مصر –القاهرة  –جامعة عين شمس 

كليات األدوية. المؤتمر الدولي السابع عشر ل تضمن استمرارية توافر تسعير نحو آليات :بالجلسة الحوارية متحدث ومشارك -

 مصر –القاهرة  –، جامعة عين شمس 2014تشرين أول  16-14ي الوطن العربي. الصيدلة ف

لة العرب متحدث رئيسي دولي: تطور ونشوء األقتصاد الصيدالني: التجربة األردنية. المؤتمر التاسع والعشرون ألتحاد الصياد -

 .لبنان  -بيروت  2014تشرين أول  26-24والمؤتمر الثاني والعشرون لنقابة صيادلة لبنان. 

ان. ة صيادلة لبنجلسة الشؤون التنظيمية: المؤتمر التاسع والعشرون ألتحاد الصيادلة العرب والمؤتمر الثاني والعشرون لنقاب رئيس -

 .لبنان  -بيروت  2014تشرين أول  24-26

تشرين ثاني  3-1العراقية. زارة الصحة و –متحدث ومدرب رئيسي: الورشة التدريبية لألقتصاد الصيدالني لصيادلة كماديا  -

 تركيا. –اسطنبول 2014

تشرين  7-4. األقتصاد الصيدالني من النظرية الى التطبيق. المؤتمر الدولي السابع للخدمات الطبية الملكية ورشة:بردممحاضر و -

 األردن. –الميت  البحر 2014ثاني 

 2014 تشرين ثاني 7-4ي السابع للخدمات الطبية الملكية. محاضر وطني:الملكية الفكرية الصيدالنية في األردن. المؤتمر الدول -

 األردن. –الميت  البحر

فندق حياة  -م العالمي للسكري: اليوم العلمي لشركة نوفو نوردسك. مدرج زارا. اليونظرة عامة –محاضر: األقتصاد الصحي  -

 ردناأل –عمان -2014تشرين ثاني  10 –عمان 

لية للشرق الرعاية الصحية لغايات قرارات التعويض. الملتقى الثالث للتوجهات المستقب معلوماتواستخدام  تكوينمتحدث دولي:  -

 األمارات –دبي  – 2014تشرين ثاني  29-28األوسط: بناء نظام صحي شامل وأستمراري. 

المسؤولين في مستشفيات جمعية لورشة التدريبية للصيادلة ا -مدرب دولي: المفاهيم األساسية لالقتصاد الصيدالني وتطبيقاته -

 ألردن.ا –عمان  - 2014 كانون اول–المستشفياتالخاصة

عمان  - 2014جامعة اليرموك، كانون اول  –نظرة عامة وتطبيقات األقتصاد الصحي، لطلبة ماجستير األدارة الصحية  محاضر: -

 األردن. –

لورشة التدريبية للصيادلة المسؤولين في مستشفيات جمعية ا -مدرب دولي: المفاهيم األساسية لالقتصاد الصيدالني وتطبيقاته -

 األردن. –عمان  - 2015شباط –المستشفيات األردنية 

امعة العلوم جمتحدث: اقتصاديات الحد من النفقات والدواء نموذج، الندوة الوطنية )القطاع الصحي األردني الواقع والتحديات(،  -

 2015آذار  –األردن  –مان ع-ومركز دراسات الرأيالتطبيقية، جمعية المستشفيات األردنية 

 2015نيسان  -رمص-رم الشيخش-العربي الثاني للغذاء والدواء : سياسات تسعير األدوية في العالم العربي. المؤتمرمتحدث دولي -

 2015نيسان  -صرم-شرم الشيخ-لعربي الثاني للغذاء والدواءا . المؤتمر-: اليقظة الدوائية3نائب رئيس جلسة  -

 -صرم-رم الشيخش-العربي الثاني للغذاء والدواء المؤتمر .مسارات جديدة في التعليم الصيدالني : األعمال والصناعة:متحدث دولي -

 2015نيسان 

 2015تموز  23 -األردن  –عمان -فندق األرينا-محاضر: التسويق الصيدالني: نظرة عامة. ورشة لطالب الصيدلة في األردن -

ة المؤتمر العالمي األول لرابطن: أين نحن اآلن وألى أين ذاهبو ألقتصاد الصيدالني في الشرق األوسط: أين كنا،متحدث رئيسي: ا   -

 األردن-عمان- (2015تشرين أول 29-28كليات الصيدلة في األردن ولجامعة األسراء )

 لرابطة كليات الصيدلة في األردن ولجامعة األسراءر العالمي األول المؤتممتحدث رئيسي: ورشة األقتصاد الصيدالني واألعمال:    -

 األردن-عمان- (2015تشرين أول 28-29)
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-(2015تشرين أول 29-28المؤتمر العالمي األول لرابطة كليات الصيدلة في األردن ولجامعة األسراء )رئيس الجلسة العلمية الثانية: 

 األردن-عمان

 2015-رين ثانيتش 3-1 ألمارات العربية المتحدةا-دبي – ICONشركة  – LCZ MENAالتفاوض  خبير دولي: ورشة -

 – Novartisشركة  – Cosentyx Launch Event and Dermatology Summitمستشار خارجي: ورشة التفاوض  -

 2015-يتشرين ثان 25-22 األمارات العربية المتحدة-دبي

-األردن-عمان-الماريوت-ع العام في األردنصيادلة القطا-يةمتحدث رئيسي: أتخاذ القرارات في الجدوى األقتصادية للرعاية الصح -

 2015-تشرين ثاني 29

 2015 كانون أول-األردن-مانع-نتركونتيننتالا-ندوة األطفال الخدج– Palivizumabرئيس جلسة: الجدوى األقتصادية لعالج  -

 -اتاألمار -بيد -خبراء شركة باير األلمانية الدوليؤتمر م -: أدوية مضادات التجلط الفموية الحديثة: مشكلة التكلفةمحاضر دولي -

 2016يناير 

 2016آذار  -ألردنا-كجامعة اليرمو-محاضر: توثيق الموقع األلكتروني ألعضاء هيئة التدريس. مركز الجودة والتطوير األكاديمي -

 2016يسان ن –-ألردنا-كجامعة اليرمو-األكاديميمحاضر: تجربة كلية الصيدلة في األعداد لألعتماد. مركز الجودة والتطوير  -

 2016( أيار 6-4) -كينيا -ومباسا م -رئيسي: مؤتمر األقتصاد الصيدالني لدول شرق أفريقيا محاضر دولي -

مر الصيادلة الجدوى األقتصادية للمشابهات البيولوجية الحيوية: ورشة تسجيل المستحضرات البيولوجية الحيوية. مؤت خبير دولي: -

 2016( أيار 8-7) -مصر-لقاهرةا-لمنظمة العربية للتنمية األداريةا-عربي األفريقيال

 – Abbvie Market Access Levantصيادلة شركة ل -مدرب دولي: المفاهيم األساسية لالقتصاد الصيدالني وتطبيقاته -

 2016أيار  -لبنان –بيروت 

الرعاية  )أربع دورات(: تطبيقات مفاهيم األقتصاد الصيدالني: الممارسة الصيدالنية ودور الصيدالني في تقديم محاضر رئيسي -

 2106-تشرين أول(  18تشرين أول،  4آب،  24آب، 11زارة الصحة )و-الصيدالنية المثلى. مديرية الصيدلة

فندق عمان -اهيم الرئيسية: المبادئ والمفالورشة األولى-محاضر رئيسي: أكاديمية األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2016تشرين أول  22انتركونتننتال )

 تشرين أول 27-25 -دنيةالجامعة األر-رئيس جلسة: الجلسة الخامسة للمؤتمر الدولي الثاني لرابطة كليات الصيدلة في األردن -

 األردن-عمان -2016

  5-4ألعتالالت العين السكرية،  FOCUSنتدى م -الصحي واألقتصاد الصيدالني: مدخل الى تقييمات األقتصاد محاضر دولي -

 األمارات العربية المتحدة-يدب-فندق وستن-2016تشرين ثاني 

  5-4ألعتالالت العين السكرية،  FOCUSنتدى م -مدخل الى تقييمات األقتصاد الصحي واألقتصاد الصيدالنيرئيس جلسة:  -

 األمارات العربية المتحدة-يدب-فندق وستن-2016تشرين ثاني 

فندق -ق: األقتصاد الصيدالني من النظرية للتطبيالثانيةلورشة اا-محاضر رئيسي: أكاديمية األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2016كانون أول  3عمان انتركونتننتال )

 2017يناير -ألمارات العربية المتحدةا-دبي-ندق وستنف -، ورشة القيمة في الصحة2017محاضر رئيسي: مؤتمر الصحة العربي  -

ندق ف- التصميم والنمذجةلورشة الثالثة: األقتصاد الصيدالني ا-محاضر رئيسي: أكاديمية األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2017 شباط 18عمان انتركونتننتال )

 اناروت فندق عمان-: زنة لمرضى التصلب اللويحي لصيادلة القطاع العامعلى الموا واألثراألقتصاد الصيدالني  مدخل الىمحاضر:  -

 (2017شباط  22)

د ى: المفاهيم الرئيسة في األقتصاالورشة األول-محاضر رئيسي: الدبلوما المصغرة في األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2017آذار  25لطنة عمان )س-مسقط-فندق كراون بالزا-الصيدالني
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د ى: المفاهيم الرئيسة في األقتصاالورشة األول-محاضر رئيسي: الدبلوما المصغرة في األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2017سان ني 1قطر )-الدوحة-الصيدالني

مصر -لقاهرةا -ابهةمشمحاضر: المؤتمر العلمي الثلتثين ألتحاد الصيادلة العرب: الجدوى األقتصادية بالمقارنة مع التكلفة لألدوية ال -

 (2017نيسان  2-4)

د ى: المفاهيم الرئيسة في األقتصاالورشة األول-محاضر رئيسي: الدبلوما المصغرة في األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2017نيسان  15) ربية المتحدةاألمارات الع-الشارقة-وزارة الصحة -مركز التدريب والتطوير -الصيدالني

د ى: المفاهيم الرئيسة في األقتصاالورشة األول-ئيسي: الدبلوما المصغرة في األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العاممحاضر ر -

 (2017أيار  20) البحرين-المنامة-الصيدالني

-عمان-ميريديانالفندق - )لصيادلة وزارة الصحة، الشراء الموحد، الغذاء والدواء( مدرب: ورشة أساسيات األقتصاد الصيدالني -

 أبسوس مصر -(2017، 27آب  )-األردن

فى )لصيادلة الخدمات الطبية، مستشفى الجامعة، مستشفى الملك المؤسس، مستش مدرب: ورشة أساسيات األقتصاد الصيدالني -

 أبسوس مصر - (2017، 29آب ) -األردن-عمان-فندق الميريديان- حمزة(

 (2017، 26أيلول  -ألردنا-مانع-لديوان المحاسبة والرقابة. فندق القدسمحاضر: تسعير األدوية. الملتقى العربي  -

دلة حكومات. مؤتمر الصيادلة للتدريب المتميز في الصيمحاضر: تغير دور الصيدالني وفرق الصيدلة: المنافع للمرضى ولل -

 2017، 13، تشرين أول ماراتاأل-دبي- فندق أوبروي-السريرية

ي الصيدلة م األمثل للمصادر من قبل األقتصاديين الصحيين. مؤتمر الصيادلة للتدريب المتميز فمحاضر: األبتكار في األستخدا -

 2017، 13، تشرين أول ماراتاأل-دبي- فندق أوبروي-السريرية

لية(. رشات متتاو 3محاضر ومشرف: التكلفة األقتصادية بالنسبة للمنفعة وتأثيرها على الميزانية ألدوية التجلط الفموية الجديدة ) -

   2017، 14تشرين أول  ،األمارات-دبي- ندق أوبرويف-مؤتمر الصيادلة للتدريب المتميز في الصيدلة السريرية

ة جلسة الجمعي -رئيس جلسة: تأثير التشريعات ودورها في تطبيق تقويم التكنولوجيا الصحية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا -

 5أسكتلندة )-جالسكو -روبي العالمي لألقتصاد الصيدالني العشرونالمؤتمر األو-والثالثينالثامنة العالمية لألقتصاد الصيدالني 

 (2017تشرين ثاني 

 فندق شيراتون-ى: المبادئ والمفاهيم الرئيسيةالورشة األول-لسرطان قطاع أدوية ا-محاضر رئيسي: أكاديمية األقتصاد الصيدالني -

 (2017تشرين ثاني  11عمان )

ون أول كان 23 كانون أول، 16تشرين ثاني،  25القيمة: عندما تسبق القيمة التكلفة. ثالث ورشات متتالية )مدرب: أكاديمية  -

 الكويت-فندق موفنبك البدع- (2017

كانون ) -األردن  –عمان  –فندق الميريديان   - من النظرية للتطبيق: ورشتين متتاليتيناألقتصاد الصيدالني ر اللعبة: يمدرب: تغي -

 أبسوس مصر - (2017 19 ،18أول 

انية: األقتصاد الصيدالني من الورشة االث -محاضر رئيسي: الدبلوما المصغرة في األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام  -

 (2017كانون أول  14) ربية المتحدةاألمارات الع-لشارقةا-زارة الصحةو -. مركز التدريب والتطوير النظرية للتطبيق

-سقطم--ندق هرمز جراندف -قائمة األدوية في المستشفيات لصيادلة أدارة التموين الطبي في وزارة الصحة العمانية: أدارة مدرب -

 (2017كانون أول  28سلطنة عمان )

نظرية انية: األقتصاد الصيدالني من الالورشة االث -محاضر رئيسي: الدبلوما المصغرة في األقتصاد الصيدالني لصيادلة القطاع العام -

 (2017كانون أول  30سلطنة عمان )-سقطم--فندق هرمز جراند لتطبيقل

-الورشة االثانية: األقتصاد الصيدالني من النظرية للتطبيق .طاع أدوية السرطانق -محاضر رئيسي: أكاديمية األقتصاد الصيدالني  -

 (2018كانون ثاني  4) األردن-عمان  فندق انتركونتننتال



19 
 

لسرطان. الورشة االثالثة: األقتصاد الصيدالني: تصميم الدراسات اقطاع أدوية  -األقتصاد الصيدالني محاضر رئيسي: أكاديمية  -

  (2018باط ش 17األردن )-عمان  -ندق فيرمونت ف-والنمذجة 

كراون لجودة مقارنة مع التكلفة ألطباء العراق، فندق ا-رشة أمراض شبكية العينو-رعاية الصحي وميزانيتهالمحاضر: تمويل ا -

  (2018شباط  23) لبنان-بيروت-بالزا

-لجودة مقارنة مع التكلفة ألطباء العراق، فندق كراون بالزاا-بكية العينشورشة أمراض  -محاضر: لماذا نحتاج األقتصاد الصحي -

 (2018شباط  23) لبنان-بيروت

 (2018باط ش 27) اراتاألم -دبي-محاضر: أساسيات األقتصاد الصيدالني. مؤتمر دوفات العالمي -

أيار  12) عمان-سقطم-فندق كراون بالزاالتقييم األقتصادي لبرامج الرعاية الصحية ألطباء الروماتزم في سلطنة عمان.  مدرب: -

2018) 

ية الملكية األردنية. الخدمات الطب-اطباء مستشفى الملكة رانيا لألطفالو مهارات التواصل: المرضى كنموذج. صيادلة محاضر: -

 (2018حزيران  26)

ورشة  -لسة تقويم التكنولوجيا الصحية ج -2ات الحكومية جلسة العطاء -1مستشار خارجي: أداء دور المفاوض الممول:  -

Aimovig Payer Optimization workshop–  شركةNovartis – وزتم 25-23 ربية المتحدةاألمارات الع-دبي-

2018 

 -ردنية الحياة عند مرضى السكري. المركز الوطني للسكري، عمان، األدور مهارات التواصل للصيادلة في تحسين نوع محاضر: -

 2018تشرين أول  27

 2018تشرين ثان  17-السعودية-جدة -ركة أبفيش -تدريب داخلي-مدرب: مقدمة في األقتصاد الصيدالني -

 –الرباط ن. المؤتمر الدولي المغربي السادس في األقتصاد الصيدالني وعلم األوبئة، تجربة األرد -: تمويل القطاع الصحيمحاضر -

 2018ون أول كان 30-29 - المغرب

 -الللمي الثاني لتسويق األدوية الحالملتقى العا-وائي والوعي الصيدالني والقانوناألعالم الد -متحدث: الجلسة الحوارية الخامسة -

 2018ول أكانون  5 -جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 7 –مان ع-فندق فيرمونت –ر انغلهايم شركة بوهرنغ -محاضر: استخدامات األقتصاد الصيدالني في المستشفيات. مؤتمر القيمة  -

 2018كانون أول 

 

 :الدولية )الملصقات& التقديم( الملخصات

 .لمملكة المتحدةا -بلفاست -2004 -اننيس -المشترك لجامعتي كوينز وترينيتي مؤتمرال – SOJAباستخدام تحليل  األدوية. اختيار 1

 .يرلنداإ -2004 أيلول -الصيدالنية مؤتمر الرعاية  -المبني على األدلة . تطوير أنظمة اختيار الدواء2

 .المملكة المتحدة –لفاست ب -2004 -نيسان -كلية  -األدويةختيار الأداة ك: SOJA. تعديل تحليل 3

 .ريطانياب -ترينكوف، 2005-ذارآ -الممارسة الصيدالنيةمؤتمر المبني على األدلة نظام اختيار الدواء كSOJA. تعديل 4

 .يرلنداإ -بلند -2005، مايو أدوية مجموعة مثبطات األنزيمات لعالج ارتفاع ضغط الدموأنظمة اختيار  SOJA. تعديل 5

 .)المجلة العالمية للممارسة الصيدالنية( ريطانياب -، مانشسترالمؤتمر الصيدالني البريطاني 2005- ة(المعّدل SOJA)األدوية  شراء. 6

المي الثامن لالقتصاد الع المؤتمر األوروبي -وصف مثبطات األنزيمات لعالج إرتفاع ضغط الدم تكاليفعلى  SOJA. أثر تعديل 7

 (6العدد  8)مجلة القيمة في الصحة مجلد إيطاليا -فلورنس، 0052، نوفمبر الصيدالني

 أيار، يعلى تكاليف وصف مجموعة ستاتين )مخفضات الدهنيات(، المؤتمر العالمي الحادي عشر لالقتصاد الصيدالن SOJAأثر تعديل . 8

 (3العدد  9مجلد )مجلة القيمة في الصحة ، الواليات المتحدة -فيالدلفيا ، 2006
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 -لكويتا-العاشر لجمعية كليات الصيدلة في الوطن العربيوية ناللعلوم الصيداألول ل مؤتمرال :لألدويةواالقتصادي  الفّعال -. االختيار اآلمن9

 .2006 كانون أول

 اغ، التشيك.بر 2010 تشرين ثاني، 13ال العالمي ، المؤتمر األوروبيالمبني على التكلفة والفعالية الضغط في األردن نموذج معالجة. 10

 هورية التشيك.براغ، جم، 2010 تشرين ثاني، 13ال العالميبين األردن وبريطانيا، المؤتمر األوروبي  الجنيسة دويةاأل. مقارنة أسعار 11

 .ا، تركياأنطالي 2011 تشرين ثاني -لتحسين استخدام األدوية الثالث في المؤتمر الدولي وعرضها . قبول خمسة ملخصات12

القتصاد لنية في القطاع العام في األردن، المؤتمر العالمي السابع عشر الشراء الموحد للمستحضرات الصيدالتقويم سنة ألداء . 13

 .)4د ، العد15)مجلة القيمة في الصحة مجلد ، ، واشنطن، أمريكا2012 الصيدالني حزيران

 حزيران – QOFقبل وبعد تطبيق نظام الحوافز  في ايرلندا الشمالية وانجلترا )مخفضات الدهنيات( وصف أدوية الستاتينمقارنة . 14

 (.4العدد  15)مجلة القيمة في الصحة مجلد، واشنطن، أمريكا، 2012

 (، المؤتمر7دد ، الع17مجلة القيمة في الصحة مجلد PHP25-. تأثيرات الدول المرجعية في تسعير األدوية في دول الشرق األوسط )15

 2014تشرين الثاني  –أيطاليا  -، ميالنولالقتصاد الصيدالنياألوروبي العالمي الثامن عشر 

 أمريكا-، فيالدلفيا2015مجلة القيمة في الصحة(، أيار 25PRM. تعليم االقتصاد الصيدالني في دول شرق المتوسط )16

 أيارصيدالني رون لالقتصاد ال. أختيار ادوية الستاتين بناء على عدة نقاط دوائية وسريرية في قطر. المؤتمر العالمي الواحد والعش17

 .) 56A )مجلة القيمة في الصحة، ، واشنطن، أمريكا2016

 

 المختارة: الملتقيات العلميةحضور بعض 

 اتاألمار-دبي -2018أيلول  18-71  -ملتقى تقويم التكنولوجيا الصحية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا -

 MENA ICT Forum (USAID)األردن  –عمان - 2014-تشرين الثاني-الملك حسين لألعمال جلسة الكترونيات الصحة الحوارية: مجمع  -

 األمارات -بو ظبي أ– 2014-شرين الثانيت -المؤتمر السابع لمأمونية الدواءالصيدالنية: الممارسة  -

 األردن –مان ع –، مستشفى األسراء 2014أيار  1األردن )زمزم(:  ورشة عمل لتقويم مبادرة بناء -

 2014نيسان -30-29-لجامعة األردنيةا -باحثين الشبابي في البحوث الطبية وتعزيز دور الالمؤتمر العلمي ألخالقيات البحث العلم  -

 رشة عمل للعصف الذهني للقطاع الصحي في األردن )المستشفيات، الرعاية الصحية، التأمين، األدوية وشراؤها، األنظمة والتشريعات،و -

 2014آذار  15األردن  –عمان -فندق عمون –الطبي(  التعليم

 2014شباط  10 –األردن  -مانع -مل تحسين الحاكمية الرشيدة في القطاع الصيدالني األردني: فندق الرويالورشة ع -

 - ميةالصحة العال منظمة -غير السارية اضاألمر ومعالجة من لوقايةا الصحي وإستراتيجية يم االقتصاديحلقة عمل مشتركة بشأن التقو -

 .2013 ( شباط4-8) القاهرةجامعة واشنطن، بالتعاون مع  – للشرق األوسط المكتب اإلقليمي

 .2013 كانون ثاني (24-16)عمان  -لجامعة األردنيةا -التعليم االلكترونيتطوير وتصميم المحتوى في  -

 شركة باير  TACK INTERNATIONALاألردن –عمان  -2014-ورشة االقتصاد الصيدالني في الحدث -

 .2012 حزيران - (14-10)عمان  –الجودة  إلدارةيمية األردنية األكاد -جودة الرعاية الصحيةالرخصة الدولية في  -

-  Casemix(2012سانني) الجامعات العربية، عمانإتحاد )ماليزيا( & خدمات الصحية/ جامعة األمم المتحدةالنوعية وكفاءة  لتحسين. 

 .2011 نيسان (20-19)الجامعة األردنية  /التمريضكة العالمية في االشرمنتدى  -

 .2011 شباط (23-22)جامعة عمان العربية  خطيط االستراتيجي والبحث العلمي،الجامعة والت إدارةورشة  -

 .2010 تشرين أول (29-28) األردن -وجامعة سدني، فندق الرويال عمان أكسفوردمعهد  والتقويم في التعليم العالي: التعليم والتعلم -

 .2010 شباط األمارات – ، دبيكوفي ورشة عمل للقيادات الناشئة، فرانكلين -

لبحر للصحة العامة، ا هارفاردجامعة ، وتدريب الشركاء في دول مجموعة الشفافية الدوائية السياسات الدوائية إعادة هيكلةفي  دورة الريادة -

 .2010( كانون ثاني 17-8)الميت في األردن 
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 شنغهاي، الصين.امعة ج -العالمي لجامعاتتصنيف ا ، مركز(2009 تشرين أول)لجامعات ا لتصنيفالمؤتمر الدولي الثالث  -

 .2009 (أيار28-26) ألماراتا –دبي –لتعليم العالي لتصنيف الجامعات في ا Baldrigeمعايير  -

 (،2006واليات المتحدة ال)أربعة في ،(2005ايطاليا )إثنين في : ISPOR للجمعية العالمية لالقتصاد الصيدالني قصيرة تدريبية دورات -

 .(2018ثالثة في برشلونة ، )(2016، )أثنين في النمسا (2008كندا   )أربعة في ،(2007ايرلندا ثالثة في )

 (.2000مير )نيسان أ برنامج -ورشة تطوير القيادات -

 .IEDCO( مؤسسة تنمية الصادرات 1997حزيران،  14-1عمان ) -األردن( 1   التجارة الدولية مع دول االتحاد األوروبي: ملتقى   -

 .HEPO( 9971حزيران،  27-17) أثينا -اليونان( 2             

 .السعودية-جدة، 1994عام  Syst-IMS 500 .في الصناعات الدوائية دورة إدارة مبيعات المناطق -

 اإلدارة(األردن )القبيسي لالستشارات و -عمان 1992 كانون أولفعالية التسويق  دورة -

 شارات واإلدارة(.األردن )القبيسي لالست -عمان 1992 كانون أوللمبيعات ا دورة اإلشراف على -

 .ستشارات واإلدارة()القبيسي لال قبرص -ليماسول  1991 -كانون ثانيالبيع المتقدمة  مهارات دورة -

 )مركز جهينة( ، الجامعة األردنية(1989 أيلول) دورة البيع الشخصي -

 (.1990 انون أولك – تموز) السعودية -الرياض  ،لديوان الملكيا -مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث صيدلي متنقل: -

 

 (ام في القطاع الخاصع14):الخبرات السابقة

 :حاضر في التسويق الصيدالني )الجامعة األردنية/ جامعات خاصة(م -0032-2001 األردن 

 ص ونقابة صيادلة األردن.دالني الخاالقطاع الصي -مستشار تسويق ومدّرب -

 شركة الصناعات الدوائية المتطورة )الشرق األوسط وشمال أفريقيا( -دير التسويقم – 1997-2001

 الجامعة األردنية. -صيدلةكلية ال -مساعد بحث وتدريس -1989

 ت المسلحة األردنية )خدمة العلم(القوا -ةالخدمات الطبية الملكي -درس علم األدويةم -1987-1989

 :ات الرازيء الطبية ومجموعة صيدليمدير عام شركة الزهرا -6199سلطنة عمان 

 :القصيبي للمستحضرات الطبية. مستودعات دير المبيعات:م -1995-1994السعودية 

 را السويدية لألدوية.مبيعات: شركة أستالمشرف  -1989-1993

 (ةي العلميت)خاصة في مجاال القراءة -  : المفضلةالنشاطات 

 اآلن(-2001) جمنازيوم( 2014 -1979) كرة قدم، إسكواش :الرياضة -                

 السفر:

، ، كينياتركيا نا، ماليزيا،كندا، الصين، غاأمريكا، المملكة المتحدة، أيرلندا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، قبرص، اليونان، 

 .والوطن العربي باإلضافة إلى كافة دول الشرق األوسط النمسا


