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 السيرة الذاتية
      - االسم : رجوه داوود جبيلي

6/10/1956تاريخ امليالد :  -  

مكان الوالدة :سوريا   -  
اجلنسية :عربية سورية .  -  
الوضع العائلي : عازبة    -  
مكان اإلقامة : دمشق   -  

   -  اهلاتف  اجلوال    933726600-  .00963- 11–
   rajwajbeily@gmail.comالبريد االلكتروني  -

  :التحصيل العلمي
 .1979 بكالوريوس يف الصيدلة -
 . 1990 يف الصيدلة وعلم األدوية  -
 . 2005 في علم تأثير األدوية دكتوراه -
  SGS1999) شهادة معتمدة مدقق رئيسي ألنظمة اجلودة  (من  -

  2004وتم إعادتها وتحديثها في 
 

 : الهوايات
- المطالعة .  

- الرسم . 
- كتابة الخواطر . 

 
  المهارات:

اإلنكليزية والفرنسية ( حمادثة - قراءة  - كتابة )  -
 استخدام الحاسب . -
 مهارات ادارية مختلفة . -
 اعداد والقاء محاضرات . -
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إدارة فرق العمل .  -
 األعمال :

 رئيسة قسم إنتاج يف معمل أدوية تاميكو ( كبسول -  مضغوطات  1984حىت �اية 1979 ♦
–  شراب  – مراهم  -  خمرب األحباث ) 

 رئيسة خمابر مشفى اهلالل األمحر السوري وبنك الدم ( وبنفس الوقت  1991 –1985  ♦
اإلشراف على اجللسات العملية يف اجلامعة قسم تأثري األدوية والسموم )  

 العمل يف مديرية الرقابة الدوائية يف وزارة الصحة  ( تفتيش ومراقبة املعامل 1994 –1991  ♦
الدوائية) 

 مدير عام الشركة الحكومية لصناعة األدوية ( الشركة الطبية العربية -  1997 –  1994 ♦
تاميكو  ) 

   مدير مكتب اجلودة الشاملة يف وزارة الصحة وإدرة فريق اجلودة املركزي .2001 -1997  ♦
 – تدريب GMPتقدمي استشارات للمصانع الدوائية ( تصميم خطوط إنتاج - توثيق حبسب قواعد  ♦

 نظري و عملي ) منذ التسعينات و حىت اآلن .
 2002- 1999مدير مشروع ضبط اجلودة يف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية  ♦
  .2003 2  - ك 2001مديرة التنمية اإلدارية يف وزارة الصحة  - آب  ♦
  2002خبرية يف ضبط اجلودة مع منظمة الصحة العاملية   ♦
إعداد و تدريس منهاج إدارة جودة اخلدمات الصحية للمشاركني يف اختصاص إدارة النظم الصحية   ♦

2002 - 2006. 
إعداد و تدريس منهاج إدارة اجلودة للمشاركني يف اختصاص ماجستري إدارة  بيئة و أمان النظم  ♦

  رسالة خترج .30 واالشراف على حوايل 2010 وحىت 2005الصناعية منذ  
  .2010 وحتى كانون أول 2003مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة منذ كانون الثاني  ♦
  .2012 و تشرن أول  2009 معاون وزير الصحة لشؤون الدواء مابين كانون ثاني -  ♦
تدريس مقرر أنظمة الجودة الخاصة لطالب ماجستير إدارة الجودة في الجامعة السورية  ♦

  وحتى اآلن .2009االفتراضية منذ 
  يتدريس مقرر علم األدوية في الجامعة السورية الدولية للعلوم والتكنولوجيا ما بين عام ♦

  .2010  و 2008
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 .2013 - 2012تدريس مقرر الرقابة الدوائية في كلية الصيدلة الجامعة الدولية  ♦
 مقررات علم األدوية ومستحضرات التجميل والرقابة الدوائية وتاريخ الصيدلة تدريس ♦

  . وحتى اآلن  2012والتشريعات في كلية الصيدلة بالجامعة االوروبية منذ 
  وحتى اآلن .2012خبيرة في البرنامج الوطني للجودة والمركز الوطني لالعتماد منذ عام  ♦

العضوية في اللجان : 
 ( وزارة الصحة )  2012 وحتى 1994عضو في اللجنة الفنية العليا للدواء منذ   ♦
 . 2012 وحتى 1994عضو في لجنة  تقييم معامل األدوية  منذ   ♦
-1996 عضو يف جلنة التنسيق و املتابعة لنشر مفاهيم اجلودة ( يف مركز البحوث العلمية ) ♦

2004 . 
عضو يف جلنة متحيص شهادات الصيدلة لطالب (الذين يدرسون الصيدلة خارج  ♦

 . 2002وحىت 1994سوريا ) منذ عام    
 عضو يف جلنة متحيص شهادات الدراسات العليا باختصاصات الصيدلة للطالب  ♦

 .  2012وحىت  2003( الذين يدرسون الصيدلة خارج سوريا ) منذ عام   
  .2001عضو مؤسس يف اللجنة الوطنية للجودة  اليت تأسست يف تشرين األول  ♦
  .2001عضو ممثل لوزارة الصحة يف جلنة فنية لتطوير معمل أدوية الدمياس  ♦
  . 2001عضو يف اللجنة املشرتكة ملعايري املؤسسات الصحية (وزارة الصحة ) ♦
 .2002عضو ممثل لوزارة الصحة يف جلنة هيئة املواصفات و املقاييس السورية  ♦
   .2002- 2000رئيس فريق اجلودة املركزي يف وزارة الصحة  ♦
  .2002عضو يف جلنة إعادة  اهليكلة لوزارة الصحة  ♦
  .2002عضو مؤسس يف الرابطة العربية جلودة اخلدمات الصحبة  ♦
 ( يف جمال ادارة اجلودة و معايري 2002عضو يف اللجنة الفنية املرافقة لفريق خرباء االحتاد األورويب  ♦

 االعتماد للمؤسسات الصحية ) .
 عضو مؤسس وعضو مجلس االدارة نائب الرئيس في الجمعية العلمية السورية للجودة  ♦

SSSQ ) ( 2010 وحتى 2004 منذ.  
  .SSSQ ) ( 2009 نائب الرئيس في الجمعية العلمية السورية للجودة  ♦
  .2003 مع وزارة االقتصاد منذ عام عضو يف اللجنة الوطنية لتحرير جتارة اخلدمات ♦
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  .2007 منذ SPSعضو في اللجنة المشتركة التفاقية الصحة والصحة النباتية  ♦
  .2012  وحتى 2008عضو في لجنة حماية المستهلك منذ عام  ♦
 1993الحصول على ثالث جوائز الباسل للبحوث الصحية : أسباب الترسب في الشرابات  ♦

 تحسين الخدمات الصحية باستخدام – 2000  تقييم واقع الجودة في الخدمات الصحية –
  .2001طريقة حل المشكالت 

اإلنجازات : 
  ( ممارسات التصنيع اجليد  GMPاملسامهة يف ترمجة وإعداد الوثيقة  األوىل باللغة العربية  لقواعد  ♦

  .Good Manufacturing Practices   (1994يف الصناعة الدوائية 
 . 1999املشاركة يف حتضري دليل  األدوية الوطنية مع اجمللس العلمي للصناعات الدوائية  ♦
  9000املشاركة يف تأهيل مديرية خمابر الرقابة و البحوث الدوائية للحصول على شهادة االيزو  ♦

  . 1999عام  
 . 2001املسامهة يف إعداد الربنامج الوطين للجودة يف سوريا مع اللجنة الوطنية للجودة ♦
  .2002 – 1998املشاركة يف إعداد معايري جودة اخلدمات الصحية  ♦
. 2002  إعداد بروتوكول ضبط اجلودة لربنامج مكافحة السل   ♦
 . 2002 إعداد دليل خدمات وزارة الصحة  ♦
 . 2002املسامهة يف إعداد دليل التدريب يف القرى الصحية  ♦
 . 2002 املسامهة يف إعادة هيكلة وزارة الصحة  ♦
ترمجة و إعداد  وإلقاء حماضرات و مقاالت يف جمال الصناعة والرقابة الدوائية ومفاهيم وأنظمة  ♦

اجلودة و التنمية اإلدارية واملشاركة يف عدد من الندوات اإلعالمية ( صحافة و تلفزيون ) يف هذا 
 اجملال .

  وحىت اآلن .2012خبرية يف الربنامج الوطين للجودة واملركز الوطين لالعتماد منذ عام  ♦
المشاركة في المحاضرات والمؤتمرات و الدورات التدريبية المحلية :  

  11/1993  (ممارسات التصنيع اجليد)GMPورشة عمل حول   ♦
 11/1994دورة تدريبية حول تصنيع ومراقبة األدوية النباتية  ♦
  6/1994ندوة حول دراسات الثبات يف الصناعة الدوائية  ♦
 8/94 والتفتيش الدوائي يف دمشق وحلب  GMPدورة تدريبية حول  ♦
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  1996للمستحضرات العقيمة GMPدورة تدريبية عن ضمان جودة األدوية وقواعد  ♦
  1997دورة تدريبية حول تطبيقات املمارسات التصنيعية اجليدة يف الصناعة الدوائية   ♦
  1998دورة تدريبية يف ضمان جودة  األدوية النباتية  ♦
 1998املشاركة يف أعمال ندوة االسرتاتيجية الوطنية للدواء  ♦
 1999 يف سوريا 21املشاركة يف أعمال ندوة اسرتاتيجيات الصحة للقرن  ♦
 2001دورة تدريبية حول دراسات ثبات األدوية  ♦
  2002-2001-2000حماضرات حول جودة اخلدمات الصحية يف مديريات الصحة  ♦
 . 2001) اخلاصة باملخابر -17025حضور دورة تدريبية حول االيزو ( ♦
 . 2001-9000/2000حضور دورة تدريبية حول االيزو  ♦
 . 2001املشاركة يف دورة تدريبية حول األدوية النباتية و تصنيعها يف سوريا  ♦
 . 2004 – 2001املشاركة يف احلملة الوطنية لنشر مفاهيم اجلودة يف سوريا  ♦
 . 2002 ويف 2001دورة تدريبية حول التحسني املستمر للصناعات الدوائية   ♦
املشاركة يف فعاليات امللتقى العريب األورويب حول اسرتاتيجيات اإلدارة العربية يف ظل املتغريات  ♦

 . 2001الدولية 
 . 2002حضور الدورة التدريبية لإلدارة العليا – هيئة ختطيط الدولة  ♦
 . 2002ملتقى القيادات اإلدارية – املعهد العايل للعلوم السياسية  ♦
 . 2002الدورة التدريبية العداد القيادات اإلدارية – املعهد العايل للتنمية اإلدارية  ♦
املشاركة يف ندوة حتسني اخلدمات احلكومية من وجهة نظر متلقي اخلدمة بعرض جتربة وزارة  ♦

 . 2002الصحة يف التطوير اإلداري مع  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - دمشق   
تنظيم واإلشراف على الدورات التدريبية لفريق اجلودة املركزي يف وزارة الصحة و الفرق  ♦

  .2003- 2000التخصصية يف احملافظات حول جودة اخلدمات الصحية   
  .2007ندوة املستجدات يف عالج وتشخيص التالسيميا وأمراض الدم الوراثية  ♦
 .2008 و 2007املؤمتر األول والثاين للعلوم الصيدالنية حلب  ♦
 . 2007التميز يف اجراء الدراسات السريرية  ♦
  و حىت اآلن )  1996 عام ذ اليت تعقد يف سوريا ( من السنويةمجيع الندوات الوطنية للجودة  ♦
  .2008 ، والثاين 2005املؤمتر الصناعي األول  ♦
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حضور سلسلة من الدورات التدريبية و الندوات الوطنية مع وزارة االقتصاد والتجارة للتحضري  ♦
  منذ   TRIPS-SPS- TBT )    واتفاقياهتا املختلفة (WTO للدخول اىل منظمة التجارة العاملية 

  داخل وخارج سورية .2012 وحىت  2004
عمل مستمر كمدربة يف املواصفات الدولية وأنظمة إدارة اجلودة اخلاصة بالصناعة الدوائية  ♦

والغذائية واملستحضرات الصيدالنية الصحية ( كأغذية األطفال واملعقمات ومستحضرات التجميل 
) واملستلزمات الطبية واملخابر الطبية ( مثل : ممارسات التصنيع احليد والتخزين اجليد والتوزيع اجليد 

 اخلاصة باملخابر الطبية 15189لألدوية واملستحضرات الصيدالنية ومستحضرات التجميل واآليزو 
. ( 

 والدورات  التدريبية والتفتيش على المعامل الدوائيةالمشاركة في المؤتمرات والجوالت االطالعية 
 الدولية خارج سوريا :

. 1994زيارة علمية لالطالع على صناعة املواد األولية الدوائية يف اهلند ( أسبوع )  ♦
. 1994دورة تدريبية يف الصناعة الدوائية تايالند  ( ثالث أسابيع )   ♦
. 1998  ( اجلمعية العاملية للجودة )  هنغاريا ( أسبوع ) ISQUAمؤمتر  ♦
 1999ورشة عمل يف املمارسات التصنيعية اجليدة و التفتيش الدوائي يف ا لقاهرة  ( أسبوع )  ♦

 .
. 1999مشاورة إقليمية حول حتسني وضمان اجلودة يف املناطق  الصحية يف قربص أيلول  ♦
 . 1999مؤمتر يف تقييم ومراقبة الربامج الصحية يف ديب  أيلول  ♦
 . 2000األسبوع السوري العراقي للصحة يف بغداد  ♦
   يف الشركات الصغرية واملتوسطة يف بريوت-9000ورشة عمل حول إدارة اجلودة و اآليزو ♦

 . 2001لبنان   
 يف الرياض -PHC)مشاورة إقليمية حول جودة املراكز الصحية ( الرعاية الصحية األولية  ♦

 . 2001السعودية نيسان ( أسبوع ) 
 . 2001املؤمتر العريب األول للجودة واآليزو يف لبنان آذار  ♦
 2002 مؤمتر االجتاهات احلديثة يف إدارة املشايف – املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – القاهرة ♦
 .2002مشاورة إقليمية حول اعتماد املشايف- منظمة الصحة العاملية -القاهرة أيلول   ♦
 .2002مشاورة اقليمية حول اتفاقية محاية امللكية الفكرية  االردن  ♦
 .2002جولة اطالعية  حول جودة اخلدمات الصحية يف االمارات العربية املتحدة  ♦
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  .2010 و2004جولة اطالعية ملعامل األدوية يف كوبا  ♦
  2006 كينيا –دورة تدريبية على التفتيش على معامل األدوية حبسب املعايري االوروبية  ♦
  .2010 و2007دورة تدريبية للدخول يف اتفاقية التجارة العاملية - جنيف  ♦
 . 2007مشاورة اقليمية حول اتفاقية محاية امللكية الفكرية  والبحوث الدوائية - القاهرة  ♦
  - 2005  - االردن 2004جوالت لتقييم معامل األدوية لتسجيلها يف سوريا : مصر  ♦

 و اهلند 2008 ماليزيا 2009 اليونان – 2007 و اوكرانيا و بولونيا  2010و  2007 الصني 
  .2010 و2008

  .2010جولة اطالعية يف هيئة الغذاء والدواء األردنية  ♦
  .2011جولة اطالعية اىل تركيا  ♦
  .2011 و 2010جولة اطالعية اىل ايران   ♦

 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


