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 مكان وتاريخ الوالدة :وادي السير (محافظة عمان) ،تشرين الثاني . 1591
 الحالة االجتماعية :متزوج وأب لطفلين :جمانه وزيد.
 شهادة الدراسة الثانوية :أردنية ،عام . 1591
 شهادة البكالوريوس (علوم حياتية تخصص رئيسي-تربية تخصص فرعي) :كلية
التربية – جامعة بغداد – بغداد – العراق ،تقدير جيد جداً) ،األول في الصف:
باإلضافة إلى مواد التخصص الرئيسي درست مواد علم النفس التربوي ،والتكويني،
والتعليم الثانوي ،فلسفة التربية ،ودراسات نظرية وتطبيقية في التربية والتعليم.

 شهادة الماجستير (علوم حياتية  -علم وظائف األعضاء /فسيولوجيا) :كلية العلوم ،
الجامعة األردنية ،حزيران  ، 1595تقدير جيد جداً :تشتمل الدراسة:

دراسة مواد ( 69ساعة معتمدة)  +بحث ورسالة.

 شهادة الدكتوراه (علم وظائف األعضاء) :قسم العلوم البيطرية ،كلية الزراعة وعلوم
الحياة  ،جامعة وسكنسن – ماديسون ،الواليات المتحدة ،أيار . 1511
 التعيينات:
أيلول  – 1595أيلول  : 1511محاضر متفرغ  /الجامعة األردنية.
آب  – 1511تشرين أول  :1515أستاذ مساعد  /الجامعة األردنية.

تشرين أول  – 1515آذار  :1551أستاذ مشارك  /الجامعة األردنية.

 :التثبيت في الخدمة الدائمة في الجامعة األردنية.

تشرين ثاني 1551

نيسان  -1551تاريخه

 المنح الدراسية والجوائز:

 :أستاذ  ،الجامعة األردنية.

:1596 – 1591

منحة وزارة التربية والتعليم ،الحكومة األردنية لنيل درجةة

1596

جائزة المرحوم لقمان الوند للطالةب المتميةز فةي العلةوم

:1511 – 1511

منحة الجامعة األردنية لنيل درجة الدكتوراة.

:1551 – 1556

جائزة فولبرايت :مقدمة من المجلس العالمي لتبادل األسةاتذة

 المناصب اإلدارية:

البكالوريوس.

الحياتية ،بغداد ،العراق.

الجامعيين  ،الواليات المتحدة.

 1551 – 1515مساعد عميد كلية العلوم لشؤون الطلبةة /

الجامعة األردنية .

 1556 – 1551قائم بأعمال رئيس قسم العلةوم الحياتيةة/

الجامعة األردنية.

 1551-1556أستاذ زائر/جامعةة وسكنسةن -ماديسةون،

الواليات المتحدة.

 1559 – 1551رئيس قسةم العلةوم الحياتيةة  /الجامعةة

األردنية.

أيلول  :6116 – 6111نائب عميد كلية العلوم
تموز :6116 – 6111رئيس لجنة العطاءات المركزية.
نيسان -6116كانون ثاني 6111نائب الرئيس لشوؤن

الكليات العلمية والطبية.

كانون ثاني  6116وحتى نيسان 6119

 االهتمامات العلمية:

:نائب الرئيس للشوؤن األكاديمية.

فسيولوجيا وفارماكولوجيةا العضة ت الملسةاء والج ةاز
الدوري ،النباتات الطبية في الوطن العربي ،دراسةة نشةاط

القنوات األيونية.

 األشراف على طلبة الدراسات العليا :تخرج حتى تاريخه  19طالب دراسةات عليةا
(ماجستير) وهناك آخرين قيد الدراسة.

 المشاركة في إعداد الخطط الدراسية:
أ -خطة البكالوريوس في قسم العلوم الحياتية  /الجامعة األردنية.
ب -خطة دبلوم الفيزياء الطبية  /الجامعة األردنية.

ج -خطة التأهيل التربوي  /كلية التربية  /الجامعة األردنية.

د -خطة الماجستير  ،قسم العلوم الحياتية  /الجامعة األردنية.
ه -خطة برنامج التربية بطريقة تفريد التعليم  /جامعة القدس المفتوحة/دولة فلسطين.
و -خطة البكالوريوس والماجستير  /جامعة آل البيت (جامعة حكومية أردنية).
ز -خطة البكالوريوس  /الجامعة ال اشمية (جامعة حكومية أردنية).
ح -خطة برنامج ماجستير البيئة  /الجامعة األردنية.

ط -خطة برنامج الدبلوم الم ني في التحاليل الطبية  /الجامعة األردنية.
ي -خطة الدكتوراه  /قسم العلوم الحياتية  /الجامعة األردنية.

ك -نقد من اج األحياء للمراجعة الثانوية المعد لصالح وزارة التربية والتعليم األردنية.
ل -مقرر لجنة الخطة في الجامعة األردنية (مخولة بص حيات مجلس العمداء).
 النشرات العلمية:
تسعة وث ثون نشرة علمية باللغة اإلنجليزية منشورة في المج ت العالمية حسب

القائمة المرفقة باللغة اإلنجليزية.
 المؤتمرات العلمية:

 -1ثمانية مؤتمرات علمية في الواليات المتحدة أثناء دراسة الدكتوراه.

 -6سبعة مؤتمرات عالمية ومحلية بعد مرحلة الدكتوراه كمةا فةي القائمةة
المرفقة باللغة اإلنجليزية.
 الكتب المؤلفة باللغة العربية:

 -1علوم حياتية عامة ( )1كتاب يضم  111صفحة وموجة لطلبة "برنامج التربيةة"
بجامعة القدس المفتوحة وهو من منشورات جامعة القدس المفتوحةة – عمةان ،

. 1551

والكتاب من تأليف الدكتور محمد اسامه الةدريني ،الةدكتور زيةاد الشةريدة،

الدكتور شتيوي العبد اهلل ،الدكتور يونس أبو غليون ،الدكتور احمد محمد خليةل
(المؤلف أعد الصفحات .)111-191

 -6علوم حياتية عامة ( )6كتاب من جزئين يضم  155صفحة وموجه لطلبة "برنامج
التربية" في جامعة القدس المفتوحة ،عمان  . 1551وهو من منشورات جامعةة
القدس المفتوحة ،عمان . 1551

والكتاب من تأليف األستاذ الدكتور رمسيس لطفي ،األستاذ الدكتور سةامي عبةد

الحافظ ،الدكتور زياد الشريدة ،الدكتور شتيوي العبد اهلل ،الدكتور يةونس أبةو
غليون.

 -1علوم حياتية ( )6الجزء العلمي :من منشورات جامعة القدس المفتوحة (عمةان،
 )1551موجه لطلبة "برنامج التربية" في الجامعة المذكورة والكتاب من إعةداد

الدكتور زياد الشريدة ،الدكتور شتيوي العبد اهلل والدكتور يونس أبو غليون

 -1كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي (ن اية المرحلة الثانوية في المةدارس
الحكومية في األردن) :الكتاب من منشورات وزارة التربية والتعلةيم األردنيةة

(عمان  )1559وقد أعد المؤلف  5فصول من أصل  61فص ً (الفصةول -11
 )11واشترك في التأليف معه كل من:

السيدة فاتن مقطش ،السيد عبد القادر عيسى ،السيد إبراهيم دوعر.

ويضم الكتاب:

أ -كتاب الطالب

ويقع في  119صفحة.

ب-دليل التجارب ويقع في حوالي  611صفحة.

 -9علم وظائف األعضاء :كتاب موجه لطلبة الجامعات األردنية وأقوم بإعداده منفردًا
عدد صفحاته  991صفحة ،وهو مصةور وملةون .منشةورات دار المسةيرة،

عمان.6116،

 المواد التي قمت بتدريسها:
 -1علوم الحياة العامة ()116 ، 111

 -6علوم الحياة العلمية ()111 ، 111
 -1بيولوجيا الخلية ()611

 -1علم وظائف األعضاء ()199

 -9دراسات خاصة في علم األحياء ()111

 -9علم وتحاليل الدم ()161

 -9فسيولوجيا الحيوان المقارن ()191
 -1الغدد الصماء ()196

 -5ندوة الدراسات الدنيا ()151
 -11بحث للدراسات الدنيا ()155

 -11فسيولوجيا وتشريح لطلبة دبلوم الفيزياء الطبية ()991
 -16فسيولوجيا حيوان متقدم ()991
 -11من جية البحث ()951

 -11ندوة الدراسات العليا ()956

°اللجان الجامعية:
 .1رئيس مجلس اإلدارة لمحطة العلوم البحرية في العقبة.
 .6رئيس مجلس اإلدارة لمركز شبكة التنمية العالمية للتعليم
(مركز أثير).

 .1رئيس مجلس اإلدارة لمركز االستشارات والدراسات
والخدمات الفنية.

 .1عضو مجلس اإلدارة للمع د الدبلوماسي األردني وعضو
اللجنة األكاديمية للمع د نفسه.

 .9عضو مجلس اإلدارة لمع د الدراسات المصرفية.

 .9عضو اللجنة العليا المتحان الكفاءة الجامعية في وزارة التعليم
العالي.

 .9عضوية مجلس التعليم العالي ممث عن الجامعة األردنية
أثناء غياب رئيس الجامعة وعضوية اللجنة األكاديمية

والمالية للمجلس.

 .1الممثل الرسمي للجامعة األردنية لدى رابطة الجامعات
اإلس مية.

 .5ضابط ارتباط لضمان جودة التعليم العالي.

 .11رئيس لجنة الخطة في الجامعة األردنية.

 .11عضو لجنة صندوق االستثمار في الجامعة األردنية.

 .16رئيس لجنة قواعد البيانات والدوريات األجنبية في الجامعة.
 .11عضو لجنة المنح والبعثات في وزارة التعليم العالي.

 .11عضو لجنة امتحان الكفاءة لخريجي الجامعات األردنية في
وزارة التعليم العالي.

 .19عضو اللجنة التوجي ية العليا لمشروع تطوير التعليم العالي/
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

 .19رئيس اللجنة التوجي ية (للجانب األردني) لمنحة مؤسسة
طوكيو الممنوحة للجامعة األردنية.

 .19رئيس لجنة صندوق دعم الطلبة في الجامعة األردنية.

 .11رئيس لجنة تطوير التعليم اإللكتروني في الجامعة األردنية.
 .15رئيس لجنة اإلعداد لمنحة ج لة الملكة رانيا العبداهلل درجة
الدكتوراة الفخرية (هذا الحدث تم تأجيله عدة مرات).

 .61رئيس لجنة اإلعداد لمنح درجة الدكتوراة الفخرية للسيد
ديساكو أكيدا في طوكيو /اليابان ورئيس البعثة التي قامت

بالمنح في طوكيو ،تموز .6111

 .61رئيس اللجنة العلمية لمركز حمدي منكو للبحوث.
 .66عضو مجلس اإلدارة لمركز حمدي منكو للبحوث.

 .61رئيس اللجنة االستشارية لدعم الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة في الجامعة.

 .61رئيس لجنة إعادة هيكلة الجامعة األردنية.

 .69رئيس اللجنة الدائمة الختيار البحوث العلمية المتميزة في
الجامعة األردنية.

 .69رئاسة عشرات اللجان المتعلقة بصياغة أنظمة الجامعة
وتعليمات ا كنظام ال يئة التدريسية ونظام الرواتب ونظام

البعثات ونظام تأديب الطلبة ونظام هيئة الباحثين ونظام

الدراسات العليا ونظام المراكز العلمية والتعليمات المتعلقة
ب ا في الجامعة األردنية..

 .69رئاسة عشرات اللجان المؤقتة المتعلقة بكافة مناحي التعليم
العالي.

 محكم لجوائز شومان العلمية للباحثين العرب الشبان في حقل.61
.6111/6115 العلوم الحياتية والبيئة للعام

 عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للعلوم الحياتية (المجلة.65

الرسمية للبحوث البيولوجية في الجامعات األردنية وتصدرها

وزارة التعليم العالي) لمدة أربع سنوات تبدأ في تشرين

.6111 األول

 اعتبارا من تشرين، عضو مجلس أمناء جامعة مؤتة األردنية.11
، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة6111 أول
.والتعيين يتم بإرادة ملكية

. رئيس اللجنة األكاديمية الدائمة لمجلس أمناء جامعة مؤتة.11

 محكم ومراجع للعديد من المج ت العلمية المحلية والعالمية.16
.في حقل علم وظائف األعضاء والصيدالنيات
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inflammation in rats and nociception in mice. Jordan Journal of
Biological Sciences, 2(2)69-76, 2009.
36. Qnais, Esam, Abu-dieyeh, Mohamed, Abdulla, Fuad. and Abdalla,
Shtaywy. The antinociceptive and anti-inflammatory effects of
Salvia officinalis L. leaf aqueous and butanol extracts.
Pharmaceutical Biology, 48(10): 1149-1156, 2010.
37. Masoud, S. B., Abu Zarga, M. H., and Abdalla, S. Withanolides
content of Withania somnifera, and the effects of the aqueous extract
on isolated smooth muscle, perfused heart, blood pressure and
diuresis in the rat. In preparation, 2012.
38. Qnais, Esam, Abdulla, Fuad, Eiz-Eldin Kaddumi And Abdalla,
Shtaywy. Evaluation of the antidiarrheal activity of Laures
nobilis leaf extract in rats. J. Medicinal Food, 15(1): 51-57,
2012.
39. Hallaq, E., Affifi, F. and Abdalla, S. Evaluation of the
hypocholesterolemic effect and phytochemical screening of the
hydroethanolic extract of Cratageus spinosa from Jordan. Natural
Product communications,7(1):35-38, 2012.
40. Other manuscripts are in the pipeline

Academic Conferences :
1. Abdalla, S.S., R.B. Laravuso and J.A. will. Hypoxic vasoconstriction
of isolated pulmonary arteries of guinea-pig possible role of ATP.
Proceedings of the Third Arab Scientific Conference of Biological
Sceicnes, Nov. 3rd - 6th, 1984, Amman , Jordan.
2. Abdalla, S. Evaluation of the physiological effects of the aqueous
ethanolic extract of Artemisia judaica on guinea-pig isolated smooth
muscle and heart. Proceedings of the Fourth Arab Conference of
Biological Sciences, April 29th-May 2nd, 1986. Hammamet, Tunisia.

3. Abdalla, S., H. Talafha, and Alawi, A. Effects of some extracts of
Artemisia judaica on cat isolated smooth muscles and on anesthetized
cats and rats. Proceeding of the first Arab Conference on Medicinal
Plants, Nov, 27th, 1986, Baghdad, Iraq.
4. Abdalla S.S., M. Abu Zarga and S. Sabri. Effects of oblongine, a
major alkaloid from Leontice leontopetalum, on isolated guinea-pig
smooth muscle. Proceedings of the Sixth Asian Symposium on
Medicinal Plants and Spices. Jan. 24th - 30th, 1989, Bandung,
Indonesia.
5. Abdalla, S. and J.A. Will. Potentiation of the hypoxic contraction of
the guinea-pig isolated pulmonary arteries by two inhibitors of
superoxide dismutase. Proceedings of the 7th Arab Conference of
Biological Sciences, Nov. 4th-7th, 1994. Sousie, Tunisia.
6. Hamad, H. and S.Abdalla. Efcect of flavones on ileal smooth muscle:
Structure- activity relationship. Proceedings of th 1st scientific
conference of Faculty of Pharmacy / University of Philadelphia. 1819 April 1995. Jerash, Jordan.
7. Mattar, S. and S.Abdalla. The Search for anti-inflammatory agents
from Inula viscosa L. Proceeding of the 3rd conference for Arab
pharmacists/ University of Jordan, Oct, 2001.
In addition, 8 international conferences have been attended and
contributed to in the United States of America.
Furthermore, many other local conferences, workshops and meetings
dealing with the different aspects of the strategies of higher
education, such as finance, quality control, accreditation, curricula,
and planning of higher education have been attended.
Job- Related Positions
1. Chairman of the Board of the Marine Science Station in Aquaba
2. Chairman of the Board of the Consultations, Technical Services
and Studies Centre/ University of Jordan.
3. Chairman of the Board of the Network for Learning and Global
development
4. Representative of the University of Jordan to the Islamic
Universities League.
5. Member of the Board of the Diplomacy Institute.
6. Member of the Board of the Financial Studies Institute.
7. Liasion Officer for quality assurance of Higher Education.

8. Member of the Academic Committee of the Diplomacy Institute.
9. Chairman of the Curricula Committee/ the University of Jordan.
10.Member of the Investment Fund Committee/ the University of
Jordan.
11.Chairman of the Database and Foreign Periodicals Committee.
12.Member of the Scholarships and Grants Committee/ the Ministry
of Higher Education.
13.Member of the Efficiency Exam for College Graduates Committee/
the Ministry of Higher Education.
14.Member of the Committee for the Development of Higher
Education Project; Financed by World Bank/ The National Centre
for the Development of Human Resources.
15.Chairman of The Steering Committee for The Tokyo Foundation
Fund endowed to the University of Jordan.
16.Chairman of the Committee for Student Support Fund/ the
University of Jordan.
17.Chairman of the Committee for the Development of e-Learning.
18.Chairman of the Committee to supervise the Granting of Her
Majesty Queen Rania Al- Abdullah the Honorary Doctoral Degree
(The event was postponed several times).
19.Chairman of the Committee and Head of Delegate to grant Dr.
Daisako Ikeda, the Honorary Doctor of philosophy in Linguistics,
Tokyo, July 2004.
20.Chairman of the Scientific Committee for Hamdi Mango Centre
21.Member of the Board of the Hamdi Mango Centre.
22.Chairman of the Consulting Committee for the Support of Students
with Special Needs.
23.Chairman of the Committee for the Restructuring of the University
of Jordan.
24.Chairman of the Standing committee for the Selection of
Distinguished Published Research/ the University of Jordan.
25.UJ representative for establishing relationships with world class
universities.
26.Countless number of ad hoc committees for many aspects that
concern higher education in Jordan.
27. Referee for Shuman Scientific Prize for Young Arab Scientists
in Biology and Ecology, for the year 2009/2010.
28. Member of the Editorial Board for Jordan Journal for
Biological Sciences. This is the official Journal for research in
biological sciences, and published by the Ministry of Higher
Education and Scientific Research in Jordan. Assignment started
October, 2010.

29.Member of the Board of Trustee for Mu'tah University, Jordan.
This assignment was by a Royal Decree and started October, 2010
for the coming 4 years.
30. Reviewer for a number of local scientific journal as well as
international journals including Pharmaceutical Biology and
Journal of Pharmacy and Pharmacology.

