السيرة الذاتية
احمد حامد عايد الهوادي

 .1االســـــــــــــــــــم -:
 .2الشهــادات -:

أ -درجة الماجستير في علم األدوية 1997م -جامعة برادفورد –بريطانيـا
ب -درجة البكالوريوس في الصيدلة 1985م – جامعـــة اليرموك – األردن
ج -الشهادة الثانوية الفرع العلمي

1980م – مدرسة ســـــحاب الثانويــة

 .3التدريس بماده علم االدويه:
الرقم مكان التدريس
كلية الخدمات الطبية الملكية
.1
كلية الخدمات الطبية الملكية
.2
كلية الخدمات الطبية الملكية
.3
كلية األميرة منى للتمريض
.4
(جامعة مؤته)
مديرية الخدمات الطبية
.5
الملكية
مديرية الخدمات الطبية
.6
الملكية
مديرية الخدمات الطبية
.7
الملكية
كلية األميرة منى للتمريض
.8
(جامعة مؤته)
كلية الصيدلة
.9

المنصب
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

المدة او العام
لعامي93-95
لعام 2004
لعام 2005
لعام 2000

محاضر مقيموا الصيدلة
السريرية
محاضر مقيموا الصيدلة
التزويدية
محاضرمقيموا الصيدلة
التزويدية
محاضر

لعامي 2000- 99
لعامي 2000- 99
لعام 2013
لعام 2013

محاضر ومساعج العميد للشؤن لالعوام 2019-214
المختبرات
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-: المواد التدريسية.4
 مــادة علم األدوية-أ
. محاضرات مختلفة في التزويد الطبي-ب
 مختبرات علم االدوية والسموم-ج
 تشريعات صيدالنية.د
-:  الدورات والورشات العلمية.5
الفترة
1987/6/11 – 2/5
-10/30
1993/11/17
2000/1/24-22

مكان الدورة
الكلية العسكرية الملكية
الجامعة األردنية

الرقم اسم الدورة
27  دورة الضباط الجامعيين رقم.أ
 البحوث الطبية – الطرق األساسية للطب.ب
السريري
فندق الماريوتIntroduction to good clinical practices and .جـ
auditing training course

1999/10/20-10/6

شعبة المعلومات والحاسب
إلكتروني

استخدام أنظمة التزويد اآللية

.د

2001/5/15

فندق الماريوت

Training program: Advances in
Contraceptive Technology

.هـ

2007\7\17-15 اللجنة الدولية للصليب االحمر

دورة القانون الدولي االنساني

.و
.ز
.ح

6-7\3\2008

Kempinski hotel

Quality is our choice

King Hussein
Medical Center
3-6\5\2010 King Hussein Bin Talal
Convention Center
16\10\2010- Royal Medical services
6\11\2010
20-23\7\2011
Chicago\ USA

Fundamental of the Incident planning
process

31\5-3\6\2009

Approach to Pharmaco-economics

.ط

Palliative Care Course

.ي

Drug Information Association

.ك
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 .6الدورات التي شاركت بها (مدربا)-:
أ -إعطاء محاضرات متنوعة بمادة علم األدوية لمقيموا الصيدلة السريرية
ب -إعطاء محاضرات متنوعة لمقيموا الصيدلة التزويدية
ج -إعطاء محاضرات متنوعة بعلم الدواء للتمريض
 .7اللجان التي شاركت بها-:
أ -اللجنة العلمية للصيادلة -عضو
ب -لجنة العالجات واألدوية العليا  -عضو ومقرر اللجنة
جـ .لجنة تحديث المرشد العالجي.
د .عضو بشعبة التدريب الفني للصيادلة ( شعبة التصنيف الفني و االمتحانات من  2000ولغاية ) 2012
هـ .اللجنة الفنية للصيادلة عضو
و .رئيس لجنة تصنيف العالجات في الخدمات الطبية الملكية
ز .رئيس لجنة اعداد كتيب التزويد الطبي
 .8الدورات التي أشرفت عليها-:
أ -دورة المهن الطبية المساعدة  /دبلوم صيدلة  -كلية الخدمات الطبية الملكية لعامي  93/94و 94/95
ب -برنامج اإلقامة التزويدية للصيادلة ( مقيمي سنة أولى) –مديرية الخدمات الطبية الملكية لعام 1999
جـ .برنامج اإلقامة التزويدية للصيادلة ( مقيمي سنة أولى و ثانية) –مديرية الخدمات الطبية الملكية لعام2000
د .برنامج اإلقامة التزويدية للصيادلة ( مقيمي سنة ثالثة) –مديرية الخدمات الطبية الملكية لعام 2001
هـ .برنامج اإلقامة التزويدية للصيادلة ( مقيمي سنة رابعة) –مديرية الخدمات الطبية الملكية لعام 2002
هـ .تحديث برنامج االقامة للصيدلة التزويدية عام 2011
و .تحديث برنامج االقامة للصيدلة التزويدية عام 2013
ز .االشراف العام على برنامج االقامه التزويديه لكافه سنوات االقامه
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