مشروع نظام فحص الصيادلة رقم ( ) لسنة .....الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ()7
من قانون نقابة الصيادلة رقم ( )15لسنة  5771وتعديالته
المادة  -5يسمى هذا النظام ( نظاام فحاص الصايادلة لسانة  ) ....ويعما باه مان تاارير نشار فا
الجريدة الرسمية.
المادة  -2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
المجلس :مجلس نقابة صيادلة األردن
الفحص  :فحص الصيادلة خريج الجامعات غير األردنية
اللجنة  :لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام
المتقدم  :الصيدل خريج الجامعة غير األردنية طالب الدخو ف الفحص
االمتحان  :امتحان التدريب الصيدالن للصيادلة خريج الجامعات األردنية وطالب الصيدلة
المتمرن  :الصيدل المتدرب خريج احدى الجامعات األردنية أو طالب الصيدلة المتدرب طالب
الدخو ف االمتحان والذي انهى الحد االدنى من ساعات التدريب المطلوبة لدخو
االمتحان أو المجسر الحاص على درجة الدبلوم من إحدى الكليات الجامعية المتوسطة.
لجنة االمتحان  :لجنة االمتحان المشكلة بموجب هذا النظام

المادة  -3لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتقدم للفحص الصيادلة خريجيي الجامعيات يير ارردنيية،
ويتقدم لالمتحان الصيادلة المتدربين خريجيي الجامعيات ارردنيية الرةيمية والخاصية وطيال كلييات
الصيدلة في هذه الجامعات المتدربين الذين انهوا الحد االدنيى مين ةياعات التيدري المطلوبية ليدخول
االمتحان وهو ( )1000ةاعة أو المجةر الحاصل على درجية اليدبلوم مين ىحيد الكلييات الجامعيية
المتوةطة.
المادة  -4يعين المجلس أماكن الفحص واالمتحان وتواريخ وةاعات تقيديم كيل منهميا ،عليى ان يبلي
المتقدمين والمتمرنين بذلك بيي وةييلة تبليي متاحية يعتميدها المجليس لهيذه الغايية قبيل اةيبوعين مين
الموعيد المحيدد عليى االقييل ،او مين خيالل االعييالن عنهميا بيي وةييلة ىعييالن يعتميدها المجليس لهييذه
الغاية.
المادة  -1يعقد الفحص مرة كل ثالثة اشهر على ارقل ،ويعقد االمتحان مرة كل شهر تحة لكليهميا
ابتداء من شيهر كيانون الثياني مين كيل ةينة ،وللمجليس تغييير هيذه الميدد وفيق مقتوييات واقي الحيال
وأعداد المتقدمين والمتمرنين.
المادة  -6أ -يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة فحص الصيادلة خريجي الجامعات غير األردنية)

برئاسة صيدلي يسميه المجلس وعووية اربعة صيادلة يختارهم المجلس في كل دورة
للفحص يكون من بينهم صيدلي من ذو الخبرة و/أو االختصاص في التشريعات
الصيدالنية ،وصيدلي أكاديمي متخصص في علم اردوية والمداواة ( فارما كوثيرابي).
ب  -يشترط في عوو اللجنة ان يكون مزاوال للمهنة ،وأن يكون قد موى على تخرجه
مدة ال تقل عن عشر ةنوات ويفول أن يكون من ذو الخبرة واالختصاص أو من
الحاصلين على الدرجات العلمية و /أو اركاديمية.
المادة  -7على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.
المادة  -8يجر الفحص بإحد اللغتين العربية او االنجليزية  ،وبخالف ذلك على المتقدم ان يحور
مترجما توافق عليه اللجنة وعلى حةابه الخاص.
المادة  -7الغاية من الفحص اختبار كفاءة المتقدم في تحمل مةؤولية مزاولة المهنة  ،لذلك
فللجنة طرح االةئلة في ا موووع صيدالني يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم
اركاديمي لالمتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايوا بقانون النقابة وارنظمة الصادرة
بمقتواه ،وبيخالقيات المهنة وآدابها وبمختلف التشريعات الناظمة لها.
المادة  -50يجر الفحص على الوجه التالي :
أ  -فحص تحريير فيي مختليف فيروع وعليوم المهنية وبيارخص الكيميياء الصييدالنية،
والصيدالنيات ،وعلم اردوية والمداواة ( فارما كوثيرابي) ،وعلم العقاقير.
 فحص شفو في التشريعات الصيدالنية وممارةة المهنة وفي الفن الصيدالني.المادة  -55أ -تحدد عالمة كل من الفحصين بمئة وعالمة االجتياز بةتين.
 تةتخرج عالمة كل فحص بجم عالمات أعواء اللجنة وتقةيمها على عددهم.المادة  -51على المتقدم أن يجتاز الفحص التحرير أوال واذا فشل فيه فال يحق له أن يتقدم
للفحص الشفو .
المادة  -53أ -اذا رة المتقدم في الفحص فيحق له أن يعيده في دورة أو دورات أخر .
 اذا رة المتقدم في الفحص الشفو يعفى من الفحص التحرير في الدوراتارخر .
المادة  -54أ -ترف اللجنة نتائج الفحص الى المجلس بصورة مكتومة خالل ثالثة أيام من انتهاء

الفحص.
 يصدق المجلس النتائج وبذلك تصبح نهائية.ج -تبقى النتائج مكتومة ويبل الناجحون بها خطيا.
المادة  -51يشكل المجلس فيي بيدء دورتيه لجنية امتحاا تسامى ( لجناة امتحاا التادريا الصايد ني)
برئاسة صيدلي يسميه المجلس وعووية خمةة صيادلة احدهم يعمل في صيدلية عامة.
المااادة  -56يشييترط فييي رئيييس وأعويياء لجنيية االمتحييان ان يكونيوا مييزاولين للمهنيية ،وأن يكييون قييد
موى على تخرجهم مدة ال تقل عن عشر ةنوات وأن يكونوا من ذو الخبيرة واالختصياص أو مين
الحاصلين على الدرجات العلمية و /أو اركاديمية.
المادة  -57على لجنة االمتحان التثبت من هوية المتميرن ،ويحيق لهيا االةيتعانة بعيدد مين الصييادلة
المييزاولين لمةيياعدتها فييي أداء مهييام مراقبيية وتصييحيح اوراق االمتحييان وا مهييام اخيير تعتبرهييا
ورورية.
المادة  -58تحدد عالمة االمتحان بمئة وعالمة االجتياز بخمةين.
المادة  -57اذا رة المتمرن في االمتحان فيحق ليه أن يعييده فيي ا مين االوقيات الالحقية المحيددة
لالمتحان.
المادة  -10يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات وآلية عمل
كييل ميين اللجنيية ولجنيية االمتحييان ،واعتميياد النتييائج ،وىعالنهييا ،وتبليغهييا للمتقييدمين والمتمييرنين ،ومييدة
االحتفاظ بيوراق الفحص واالمتحان في النقابة.
المادة  -15أ -يحدد المجلس في بداية الةينة الماليية مقيدار رةيمي الفحيص واالمتحيان اليذ تةيتوفيه
النقابه من كل من المتقدم والمتمرن عن كل دورة أو مرة يتم فيها التقدم ر منهما.
المادة  -11للمجلس صرف مكافية يحدد مقيدارها فيي بدايية الةينة الماليية رعوياء اللجنية و/أو لجنية
االمتحان عن كل دورة فحص او امتحان تعقد بموج هذا النظام.
المادة  -13يلغي هذا النظام نظام فحص الصيادلة رقم ( )131لةنة . 1793

