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 الثاني ابف الحسيف المعّظـالممؾ عبد اهلل الياشمّية صاحب الجاللة 
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 صاحب السمو الممكي األمير حسيف بف عبد اهلل الثاني ولي العيد المعّظـ
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 الفيرس
           قّدمةالم  

 ستشفى الجامعة األردنّيةمجمس مُ 

 ستشفى الجامعة األردنّيةالفريؽ اإلداري لم  

 ستشفى الجامعة األردنّيةالمجنة التّنفيذّية في مُ 

 ستشفى الجامعة األردنّيةائمة في مُ الدّ المجاف 

 الدوائر الطبّية والطبّية الم ساندة

 ةدائرة الجراحة العامّ 

 دائرة الجراحة الخاّصة

 وليدة والتّ دائرة النسائيّ 

 خدير واإلنعاشدائرة التّ 

 دائرة األمراض الباطنّية

 دائرة طب األطفاؿ

 ووية والطب النّ دائرة األشعّ 

 رعيوالطب الشّ ختبرات دائرة المُ 

 أهيؿدائرة طب التّ 

 وارئ والحوادثدائرة الطّ 

 دائرة طب األسناف



5 
 

 دائرة الّتمريض

 دائرة الّصيدلة

 الدوائر الم ساندة

 دائرة الّشؤوف المالّية

 دائرة العطاءات والّتزويد

 دائرة الموارد البشرّية

 دائرة الهندسة والّصيانة والّتشػيؿ

 دائرة شؤوف المرضى

 قّيةندُ الخدمات الفُ دائرة 

 ساندةدائرة الخدمات المُ 

 المكاتب الم ساندة

 مكتب الّسيطرة عمى العدوى

 راقبة النوعّيةمكتب الّجودة ومُ 

 ة والبيئةمكتب الّسالمة العامّ 

 مكتب المعمومات والحاسوب

 خطيططوير والتّ دريب والتّ مكتب التّ 

 مكتب البحث العممي

 مكتب الرقابة والتدقيؽ

 الشؤوف القانونّيةمكتب 
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 ةمكتب العالقات العامّ 

 دير العاـمكتب المُ 

 مكتب خدمات المرضى العرب واألجانب

 سومات البيانّيةعاية الصحّية والرّ جدوؿ إحصائّيات الرّ 

 عدد المرضى الذيف ُأدخموا الُمستشفى

 ختمؼ دوائر الُمستشفىة اإلشػاؿ لمُ نسب

 ستشفىالعممّيات الجراحّية لُمختمؼ دوائر المُ 

 ستشفى باألّياـُمعّدؿ إقامة المرضى الراقديف عمى أسّرة المُ 

 عدد األّياـ المرضّية

 عدد الوفّيات

 ُمعّدؿ دوراف الّسرير

 االستشارات الطبّية

 العيادات الخارجّية وُمراجع

 وارئإجمالي حاالت الطّ 

 خوؿحاالت الدّ 

 نسبة اإلشػاؿ

 العممّيات الجراحّية

 ُمعّدؿ اإلقامة

 اتالوفيّ إجمالي 
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 االستشارات الطبّية

 ُمعّدؿ دوراف الّسرير

 العيادات الخارجّية وُمراجع

 4065ستشفى الجامعة األردنّية إنجازات مُ 

   4062مستشفى الجامعة األردنّية تطمعات وأهداؼ 

 4065كبار الزّوار والوفود الرسمّية الّزائرة لمستشفى الجامعة األردنّية 

 4065 (عيي التطوّ العمؿ الطبّ خدمة المجتمع )

 4065ستشفى الجامعة األردنّية التي حصؿ عميها مُ والمحمّية الّشهادات الدولّية 

 4065 ستشفى الجامعة األردنّيةمُ البحث العممي في 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الُمقّدمة

 

مسػػػتوى األردف  انطالقػػػًا مػػػف رؤيتنػػػا بػػػأف نكػػػوف الػػػرّواد فػػػي تػػػوفير الرعايػػػة الطبيػػػة المتمّيػػػزة عمػػػى
والمنطقػػةي يسػػتنهُض مستشػػفى الجامعػػة األردنّيػػة الُخطػػى فخػػورًا بزنجازاتػػه وتمّيػػز  وتفػػّرد  كبيػػٍت مػػف 
بيػػػوت الخبػػػرة الطبّيػػػة األردنّيػػػة التػػػي تمّيػػػزت بالعراقػػػة ُمجاريػػػًة الحداؤػػػة ُمستشػػػرفًة المسػػػتقبؿ بػػػرؤًى 

العممّيػػة الطبّيػػة والّتعميمّيػػة واالرتقػػاء طموحػػةي جاهػػدًا لتػػوفير اإلمكانّيػػات والبػػرامت الالزمػػة لتطػػوير 
بالبحث العممّي كمركٍز أكاديميٍّ بحؤّي هو األّوؿ عمى مستوى المممكة يتمّيز برعايته مف خالؿ ما 

 ُيقّدمه مف خدماٍت طبّيٍة عالجّيٍة ُمؤمى لممرضى.

والفعالّيػات بالعديد مف اإلنجازات عمى المستوى الطّبي والخدمي والّنشاطات  4065وقد حفؿ عاـ 
ومشػػاريع الّتحسػػيف والّتطػػوير واالتّفاقّيػػات والّشػػراكات الفاعمػػة التػػي ُنترجمهػػا مػػف خػػالؿ هػػذا التّقريػػر 
الذي ُيعتبػر بمؤابػة وؤيقػٍة إدارّيػٍة ومرجعّيػٍة رئيسػة ترُصػُد سػنًة كاممػًة مػف عمػر المستشػفى ُنقػّدـ مػف 

ي وأبػػرز الػػّرؤى والتطمعػػات الُمسػػتقبمّية خاللػػه نبػػذًة تعريفّيػػًة عػػف دوائػػر ووحػػدات ومكاتػػب المستشػػفى
ي وليكػػوف دلػػياًل ُمػػدّعمًا باألرقػػاـ اإلحصػػائّية يسػػتنيُر بػػه 4062التػػي نصػػبو إلػػى تحقيقهػػا فػػي العػػاـ 

 مف مختمؼ الجهات والمؤّسسات ذات العالقة بالحقؿ الصّحي. واألرقاـالُمهتّموف بالمعمومة 

ُمؤّمنػػيف جهػػود كػػؿ مػػف سػػاهـ فػػي هػػذا اإلنجػػاز وكافّػػة آممػػيف أف ُيمّبػػي التقريػػر الػػػرض الُمػػراد منػػهي 
الكػػوادر العاممػػة فػػي المستشػػفى التػػي ال تػػّدخُر ُجهػػدًا فػػي دعػػـ هػػذا الصػػرح الطبػػي الػػذي نتمنػػى لػػه 
المزيد مػف النجاحػات فػي ظػؿ راعػي مسػيرة البنػاء صػاحب الجاللػة الهاشػمّية الممػؾ عبػداهلل الؤػاني 

 ابف الحسيف المعظـ حفظه اهلل ورعا .

 واهلل وليُّ التوفيق،،،
 

 دير عام مستشفى الجامعة األردنّية

 الدكتور عبد العزيز الزيادات                                                       
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 6106مجمس مستشفى الجامعة األردنية 
 

 / رئيس المجمس.أ.د. اخميؼ الطراونة -

 (.65/9/4065أ.د. عزمي محافظة/ رئيس المجمس ) -

 / نائب الرئيس.العزيز الزياداتعبد د.  -

 معالي أ.د. رويدة المعايطة/ عضوًا. -

 مدير الخدمات الطبّية الممكّية/ عضوًا. –عطوفة المواء الطبيب معيف حباشنة -

 سعادة الدكتور يوسؼ القسوس/ عضوًا. -

 عطوفة أ.د. حسيف الحيص/ عضوًا. -

 .أميف عاـ وزارة الصّحة/ عضواً  –عطوفة د. ضيؼ اهلل الموزي -

 / عضوًا.عميد كمّية الطب –أ.د. إسالـ مّساد -

 (.6/4/4065عميد كمّية الطب/ عضوًا ) –أ.د. نذير عبيدات -

 / عضوًا.عميد كمّية الصيدلة -أ.د. ُرلى درويش -

 (.6/4/4065عميد كمّية الصيدلة/ عضوًا ) -أ.د. عبمة البصوؿ -

 / عضوًا.عميد كمية طب األسناف –أ.د. زيد بقاعيف -

 / عضوًا.يد كمية التمريضعم –أبو مػميأ.د. فتحّية  -

 (.6/4/4065عميد كمية التمريض/ عضوًا ) -د. منار النابمسي -

 عضوًا. عميد كمية عمـو التأهيؿ/ –أ.د. زياد حوامدة  -

 (.6/4/4065عميد كمية عموـ التأهيؿ/ عضوًا ) -د. نهاد المصري -

 / عضوًا.رئيس لجنة العطاءات المركزّية –أ.د. عمر كفاويف  -

 (.6/4/4065رئيس لجنة العطاءات المركزّية/ عضوًا ) -أ.د. خالد الفوارس -
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 الطّبقن اإلداري فً ُهستشفى الجبهعخ األردنٍّخ

 

 ./ مدير عاـ مستشفى الجامعة األردنّية د. عبد العزيز الزيادات -
 ب المدير العاـ لمشؤوف الطبّية.ائعماد العبدالالت / ن د.أ. -
 ./ نائب المدير العاـ لمّشؤوف اإلدارّية ارشيدةعبد الحكيـ أخو د.  -
 (.6/4/4065د. محمد المعاقبة/ نائب المدير العاـ لمشؤوف اإلدارية ) -
 د. أسامة الحرفوشي / مساعد المدير العاـ لشؤوف المعمومات والحاسوب. -
 أ. د. معاذ الصمادي / مدير دائرة الجراحة العاّمة. -
 (.6/4/4065الجراحة العامة )أ.د. نادر البصوؿ/ مدير دائرة  -
 د. أسامة عبابنة / مدير دائرة الجراحة الخاّصة. -
 (.6/4/4065د. غازي العدواف/ مدير دائرة الجراحة الخاصة ) -
 د. كميؿ فراـ / مدير دائرة الّنسائّية والّتوليد. -
 د. سامي أبو حالوة / مدير دائرة الّتخدير واإلنعاش.أ. -
 ة األمراض الباطنّية.أ.د. نذير عبيدات / مدير دائر  -
 (.6/4/4065د. سعيد دحبور/ مدير دائرة األمراض الباطنّية ) -
 د. وليد محافظة / مدير دائرة األشّعة والطّب الّنووي. -
 أ.د. إيماف بدراف / مديرة دائرة طّب األطفاؿ. -
 (.6/4/4065د. إياد العموري/ مدير دائرة طب األطفاؿ/ ) -
 (.5/9/4066المختبرات والطب الّشرعي ) د. عماد العبدالالت / مدير دائرة -
 أ.د. زياد حوامدة / مدير دائرة طّب التّأهيؿ. -
 د. جهاد العجموني / مدير دائرة الّطوارئ والحوادث. -
 أ.د. زيد بقاعيف / مدير دائرة طّب األسناف. -
 .السّيد صخر الحياري / مدير دائرة الّتمريض -
 .د. خولة أبو حمور / مدير دائرة الّصيدلة -
 .السّيد كامؿ العضايمة/ مدير دائرة العطاءات والّتزويد -
 (.6/4/4065اآلنسة لبنى الخرابشة/ مديرة دائرة العطاءات والتزويد ) -



11 
 

 .ـ. جهاد طه / مدير دائرة الهندسة والّصيانة -
 .السّيدة النا محيالف / مديرة دائرة الموارد البشرّية -
 بنة / مدير دائرة شؤوف المرضى.السّيد محمد عبا -
 السيد حساـ النجداوي / مدير الدائرة المالّية. -
 .السّيد محمد الزبيدي / مدير دائرة الخدمات الُمساندة -
 .السيد عبد الرحمف خريوش / مدير دائرة الخدمات الفندقّية -
 .د. فارس البكري / مدير مكتب الّسيطرة عمى العدوى -
 ./ مدير مكتب الّجودة ومراقبة الّنوعّية محمود أبو عبيمةد.  -
 د. مأموف أهراـ / مدير مكتب البحث العممي. -
 / مدير مكتب العالقات العامة. السيد فراس ذيب -
 .السّيدة بياف توـ / مديرة مكتب المعمومات والحاسوب -
 السّيد كامؿ الّدرابيع / مدير مكتب الّرقابة والّتدقيؽ. -
 مكتب المدير العاـ.السّيد سهـ محاسنة / مدير  -
 السّيدة النا محيالف/ مديرة مكتب التدريب والتطوير والتخطيط )تسيير(. -
 .السّيد أيمف البشير / مساعد مدير مكتب الّسالمة العاّمة والبيئة -
 الكيالني / المستشار القانوني. اهللالمحامي عبد -
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 لجاف الم ستشفى

 6106ة األردنيّ  ستشفى الجامعةالمجنة التنفيذّية في م  
 

 د. عبد العزيز الزيادات/ رئيس المجنة. -
 نائب المدير العاـ لمشؤوف الطبية/ عضوًا. –د. عماد العبدالالتأ. -
 / عضوًا.ب المدير العاـ لمشؤوف اإلدارّيةنائ –د. عبد الحكيـ أخو ارشيدة -
 (.6/4/4065نائب المدير العاـ لمشؤوف اإلدارّية/ عضوًا ) -د. محمد المعاقبة -
 نائب عميد كمية الطب / عضوًا. –د. أشرؼ أبو كركي -
 مدير دائرة األمراض الباطنّية/ عضوًا. –أ.د. نذير عبيدات -
 (.6/4/4065مدير دائرة األمراض الباطنّية/ عضوًا ) -د. سعيد دحبور -
 مدير دائرة التخدير واإلنعاش/ عضوًا. -أ.د. سامي أبو حالوة -
 النسائّية والتوليد/ عضوًا.مدير دائرة  -د. كميؿ افراـ -
 مدير دائرة األشعة والطب النووي / عضوًا. –د. وليد محافظة -
 (.6/4/4065مدير دائرة الجراحة العامة/ عضوًا ) -أ.د. نادر البصوؿ -
 مديرة دائرة الصيدلة / عضوًا. –د. خولة أبو حمور  -
 عضوًا. رة العطاءات والّتزويد/مدير دائ –السيد كامؿ العضايمة  -
 (.6/4/4065مديرة دائرة العطاءات والتزويد/ عضوًا ) -لبنى الخرابشة ص. -
 مدير دائرة التمريض / عضوًا. –السيد صخر الحياري  -
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 6106ستشفى الجامعة األردنّية الدائمة لجاف م  

 
 :لجنة الّسجالت الطبّية 

 .رئيساً / د. أيمف عارؼ -
 / عضوًا.أيمف مسمارد.  -
 / عضوًا.د. يعقوب البهو -
 / عضوًا.غازي العدواف د. -
 د. عبير العّساؼ/ عضوًا. -
 السّيد محمد عبابنة/ عضوًا. -
 الممرضة القانونّية عبير ارشيد/ عضوًا. -
 / عضوًا.السّيد محمد القرعاف -
 / عضوًا.اآلنسة فاطمة الشياب -
 / عضوًا.عامر الحمدافالسّيد  -
 السّيدة صفاء المومني/ عضوًا. -
 السّيد جهاد المنسي / عضوًا. -

 
 جنة السيطرة عمى العدوى:ل 

 د. فارس البكري/ رئيسًا. -
 / عضوًا.يزف حسونةد.  -
 أ.د سامي أبو حالوة/ عضوًا. -
 د. نادر البصوؿ/ عضوًا.أ.  -
 أ.د. شوقي صالح/ عضوًا. -
 أ.د. إيماف بدراف/ عضوًا. -
 / عضوًا.أمؿ ارشيدد.  -
 ـ. جهاد طه/ عضوًا. -
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 ّيد عبد الرحمف خريوش/ عضوًا.الس -
 .أيمف البشير/ عضواً  د. -
 السّيدة نور الدبايبة/ عضوًا. -
 / عضوًا.عبير ارشيدالممّرضة القانونّية  -
 / عضوًا.مريـ سالـالسّيدة  -
 الممّرض القانوني يوسؼ العابد/ عضوًا. -
 / عضوًا.الممّرضة القانونّية غادة خريسات  -
 الممّرضة القانونّية هيفاء الحمصي/ عضوًا. -
 عبد الرحيـ / عضوًا. ض القانوني زكرياالممرّ  -
 ض القانوني محمد ابراهيـ / عضوًا.الممرّ  -
 الممّرضة القانونّية ليمى الخرابشة/ عضوًا. -

 
 

 :المجنة الع ميا لمجودة وسالمة المرضى 
 / رئيسًا.د. محمود أبو عبيمة -
 / عضوًا.عماد العبدالالتأ.د.  -
 / عضوًا.عبد الحكيـ اخو ارشيدةد.  -
 (.6/4/4065)د. محمد المعاقبة/ عضوًا  -
 عضوًا. أسامة عبابنة/د.  -
 (.6/4/4065د. غازي العدواف/ عضوًا ) -
 د. معاذ الصمادي/ عضوًا. -
 (.6/4/4065أ.د. نادر البصوؿ/ عضوًا ) -
 أ.د. إيماف بدراف/ عضوًا. -
 (.6/4/4065د. إياد العّموري/ عضوًا ) -
 أ.د. زيد البقاعيف/ عضوًا. -
 د. وليد محافظة/ عضوًا. -
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 حوامدة/ عضوًا.أ.د. زياد  -
 أ.د. سامي أبو حالوة/ عضوًا. -
 د. كميؿ افراـ/ عضوًا. -
 د. فارس البكري/ عضوًا. -
 السيد صخر الحياري/ عضوًا. -
 السيد كامؿ العضايمة/ عضوًا. -
 (.6/4/4065الّصيدالنّية لبنى الخرابشة/ عضوًا ) -
 د. خولة أبو حمور/ عضوًا. -
 ـ. جهاد طه/ عضوًا. -
 ًا.السدي حساـ النجداوي/ عضو  -
 السّيدة النا محيالف/ عضوًا. -
 السّيد محمد عبابنة/ عضوًا. -
 السّيد محمد الزبيدي/ عضوًا. -
 السّيد عبد الرحمف خريوش/ عضوًا. -
 السّيدة ذهبّية عبد الجواد/ عضوًا. -
 لبنى األحمد/ عضوًا.السّيدة  -
 وساـ أبو زيد/ عضوًا.اآلنسة  -
 مريـ سالـ/ عضوًا.السّيدة  -
 عضوًا.عامر الحمداف/ السّيد  -

 
 

 :لجنة بنؾ الّدـ واألنسجة 
 أ.د. عماد العبدالالت/ رئيسًا. -
 أ.د. شوقي صالح/ عضوًا. -
 د. نسريف أبو شاهيف/ عضوًا. -
 أ.د. حاتـ الّشنطي/ عضوًا. -
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 د. ابراهيـ قديسات/ عضوًا. -
 د. سمير الّجبعيتي/ عضوًا. -
 د. سميحة الشّمة/ عضوًا. -
 أ.د. فالح الّسواعير/ عضوًا. -
 سمارة/ عضوًا.د. عمر  -
 الممّرضة القانونّية عبير ارشيد/ عضوًا. -
 السّيد قاسـ الشرع/ عضوًا. -

 

 :لجنة العممّيات 
 / رئيسًا.أ.د. عماد العبدالالت -
 أ.د. سامي أبو حالوة/ عضوًا. -
 د. معاذ الصمادي/ عضوًا. -
 (.6/4/4065أ.د. نادر البصوؿ/ عضوًا ) -
 د. أسامة عبابنة/ عضوًا. -
 (.6/4/4065ضوًا )د. غازي العدواف/ ع -
 د. كميؿ افراـ/ عضوًا. -
 أ.د زيد بقاعيف/ عضوًا. -
 د. عمر سمارة / عضوًا. -
 براهيـ قديسات/ عضوًا.إ د. -
 د. فارس البكري/ عضوًا. -
 / عضوًا.السّيد صخر الحياري -
 الممّرض القانوني يوسؼ العابد/ عضوًا. -
 / عضوًا.منى الخطيبالممرضة القانونّية  -
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 لجنة األدوية: 
 سعيد دحبور/ رئيسًا.د.  -
 أ.د. نادر البصوؿ/ عضوًا. -
 أ.د. شوقي صالح/ عضوًا. -
 أ.د. أميرة المصري/ عضوًا. -
 د. خالد الزبف/ عضوًا. -
 د. خولة أبو حمور / عضوًا. -
 د. حساـ الحوري/ عضوًا. -
 د. أشرؼ أبو كركي/ عضوًا. -
 الّصيدالنّية لبنى الخرابشة/ عضوًا. -
 د. سناء محسف/ عضوًا. -
 عبد الرحمف عبد الحؽ/ عضوًا. الّصيدالني -
 الّصيدالنّية عنود السروجّية/ عضوًا. -
 الّصيدالنّية منار الخطبا/ عضوًا. -
 الّصيدالنّية حنيف صالح/ عضوًا. -
 الممّرضة القانونّية رنا عمّياف/ عضوًا. -
 السّيد عامر الحمداف/ عضوًا. -

 
 :لجنة الّسالمة العاّمة 

 أ.د. عماد العبدالالت/ عضوًا. -
 شقماف/ عضوًا. د. مراد -
 د. عبدالمطيؼ الّشريؼ/ عضوًا. -
 د. فارس البكري/ عضوًا. -
 السّيد صخر الحياري/ عضوًا. -
 الّصيدالنّية لبنى الخرابشة/ عضوًا. -
 السّيد محمد الزبيدي/ عضوًا. -



18 
 

 السّيد عبد الرحمف خريوش/ عضوًا. -
 د. أيمف البشير/ عضوًا. -
 ممّؤؿ مف مكتب الّجودة/ عضوًا. -

 
  اإلنعاش لجنة( القمبيCBR:) 

 . سامي أبو حالوة/ رئيسًا.أ.د -
 د. أكـر الّصالح/ عضوًا. -
 د. طارؽ القسوس/ عضوًا. -
 د. محمود أبو عبيمة/ عضوًا. -
 د. إياد العّموري/ عضوًا. -
 د. خولة أبو حّمور/ عضوًا. -
 السّيد صخر الحياري/ عضوًا. -
 السّيد طاهر بّطاح/ عضوًا. -
 اآلنسة وساـ أبو زيد/ عضوًا. -
 

 لوفّيات والمراضة:لجنة ا 
 أ.د. جماؿ مسعد/ رئيسًا. -
 د. وليد الزعبي/ عضوًا. -
 د. محمود أبو عبيمة/ عضوًا. -
 د. محمد الطوالبة/ عضوًا. -
 د. فريد خضير/ عضوًا. -
 د. مازف أبو فريت/ عضوًا. -
 د. ُنسيبة الرياالت/ عضوًا. -
 د. محمد حكـ الشياب/ عضوًا. -
 د. رندة فرح/ عضوًا. -
 د. هياـ عوض/ عضوًا. -
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  الك مفة الّتشغيمّية:لجنة 
 د. كميؿ افراـ/ رئيسًا. -
 أ.د. نادر البصوؿ/ عضوًا. -
 أ.د. سامي أبو حالوة/ عضوًا. -
 د. أيمف عارؼ/ عضوًا. -
 د. أسامة سمارة/ عضوًا. -
 د. أحمد معايطة/ عضوًا. -
 السّيد صخر الحياري/ عضوًا. -
 الممّرضة القانونّية عبير ارشيد/ عضوًا. -
 عضوًا.السّيد أكـر مسّمـ/  -
 ُممّؤؿ االختصاص المعني/ عضوًا. -

 
 

  المؤّسسّية لمدراسات الدوائّية:لجنة 
 أ.د. عبد الكريـ القضاة/ رئيسًا. -
 أ.د. شوقي صالح/ عضوًا. -
 أ.د. أميرة المصري/ عضوًا. -
 أ.د. فّياض القضاة/ عضوًا. -
 د. ناديف عبد الرزاؽ/ عضوًا. -
 د. ُسكينة رياالت/ عضوًا. -
 وًا.د. جهاد العجموني/ عض -
 د. أيمف عارؼ/ عضوًا. -
 د. خولة أبو حمور/ عضوًا. -
 السّيد حاتـ العّبادي/ عضوًا. -
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 الدوائر الطبّية 

 والطبّية الم ساندة في الم ستشفى
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 دائرة الجراحة العاّمة  

 :د.معاذ الصماديأ. مدير الّدائرة. 

 (.6/4/4065د. نادر البصوؿ )أ.     
 وىـ: مف االختصاصييف، تضـ الدائرة نخبةو 
 شعبة جراحة الجياز اليضمي: 

 د. محمد القضا . -    د. سالـ درادكة. -

 د. سامي المحتسب. -    د. فراس عبيدات. -

 د. محمد الرشداف. -

  الغدد الّصـ والرأس والعنؽ:شعبة جراحة 

 د. نادر البصوؿ.أ.  -    أ.د. نضاؿ يونس. -

 د. أيمف مسمار. -

  ـ:جراحة األوراشعبة جراحة 

 د. رامي العداسي. -    أ.د. جماؿ مسعد. -

  القمب والصدر واألوعية الدموّية:شعبة جراحة 

 د. محمود أبو عبيمه. -    د. معاذ الصمادي.أ. -

 د. أمير ممكاوي. -    د. أمجد بني هاني. -

 د. عبد المطيؼ عقمة. -    د. عبد اهلل القضا . -

  األطفاؿ:شعبة جراحة 

 د. هاشـ المومني.أ.  -    أ.د. محمد العمري. -

 د. رائد الطاهر. -

  التجميؿ والترميـ والحروؽ:شعبة جراحة 

 د. بارقة صالح. -    د. سمير الّجبعيتي. -

 د. مرزوؽ عّماريف. -

 

عتبر دائرة الجراحة العامة مف أهـ الداوئر الطبية في مستشفى الجامعة االردنية إذ تأسست مع تُ 
ت: الجراحة الخاصة والنسائية والتوليد تأسيس المستشفى وكانت تضـ كؿ مف تخصصا

واختصاص التخدير والعناية الحؤيؤةي ولمتطور الكبير الذي حدث في تخصصات الجراحة العامة 
 استقمت عنها تخصصات كؿ مف النسائية والتوليد والجراحة الخاصة والتخدير والعناية الحؤيؤة.
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اصاتها باإلضافة الى تميزها بالبرنامت الخدمات الطبية لممرضى في كافة اختص الّدائرة ـتقدّ و 
التدريبي واألكاديمي في تخريت االختصاصييف مف مختمؼ فروعها الجراحية مؤؿ جراحة الجهاز 

 الهضمي وجراحة األطفاؿ.
رات الحديؤة في كافة االختصاصات الجراحية وقامت باستحداث الوحدات دائرة التطوّ الواكبت و 

الى جراحة المنظار وجراحة  العناية الحؤيؤة الجراحية باإلضافةالخاصة مؤؿ وحدة الحروؽ ووحدة 
 منة.الس  

 

 صات الدقيقة التالية:التخصّ عمى  مؿ دائرة الجراحة العامةتتش
 .جراحة الجهاز الهضمي -6

 .جراحة الػدد الصـ جراحة الرأس والعنؽ -4

 .جراحة األوراـ -3

 .جراحة األطفاؿ -9

 .جراحة القمب والصدر -6

 .الدمويةجراحة األوعية  -5

 .جراحة الترميـ والتجميؿ والحروؽ -2

 .جراحة الحوادث -9

 
 

 الكوادر العاممة:
 أّوؿ. ( استشاري9) -

 ( استشارّيًا.64) -

 .( أخصائييف وأخصائييف مساعديف3)  -

 .في البرنامجيف األكاديمي والمهني اً ( مقيم93) -

 ( اختصاصّييف موفديف في جراحة األوعية الدموّية والّجهاز الهضمي.9) -
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فػػػػي عياداتهػػػػا  اً ( مريضػػػػ33024بمعالجػػػػة ) 4065قامػػػػت دائػػػػرة الجراحػػػػة العامػػػػة خػػػػالؿ العػػػػاـ و 
 عيف كالتالي:ة موزّ الخارجيّ 

 المجموع المرضى المراجعيف المرضى الجدد العيػػػػػػادة

 49592 9362 65330 الجراحػػة العامػػة

 9396 4994 6635 جراحة القمب والصدر واألوعية الدموية

 
برى وجزيئّية أولى وؤانية لممرضى ة كُ بيف عمميّ  ختمفة مامُ  ( عممّية جراحّية6965إجراء )تـ  حيثُ 

لػت إليهػا مػف قبػؿ القطاعػات الصػحية وّ خالؿ تمػؾ الفتػرة بمػا فيهػا العمميػات الصػعبة تقنيػًا والتػي حُ 
 ؿ معها.ص قادر عمى التعامُ تخصّ األخرى في األردف ودوؿ الجوار كمركز أكاديمي مُ 

تُقّدـ الّدائرة خدماٍت طبّيٍة رائدٍة ومتمّيزة لممرضى لكاّفة االختصاصات باإلضافة إلى تمّيز  في  كما
البرنػػػػامت التّػػػػدريبّي واألكػػػػاديمّي فػػػػي تخػػػػريت االختصاصػػػػييف مػػػػف طمبػػػػة الجامعػػػػة األردنّيػػػػة وطمبػػػػة 

حانػػاٍت عالمّيػػة كمػػا وُيشػػارؾ أعضػػاء القسػػـ فػػي امت ميػػا فػػي ُمختمػػؼ الفػػروع الجراحّيػػةيالّدراسػػات العُ 
 مؤؿ:وعربّية ومحمّيةي 

 (.MRCSامتحاف الّزمالة اإليرلندّية ) -

 امتحانات المجمس العربي لالختصاصات الصحّية. -

 امتحانات المجمس الطّبي األردني. -

 امتحانات جامعة البحريف. -

امتحانات الجامعات الرسمّية األردنّية )جامعة العموـ والتكنولوجياي الجامعة الهاشمّيةي  -
 وجامعة مؤتة(.

 

دراكًا منها بأّف عجمة التطور دائمػة الحركػة ومواكبػًة لرؤيػة المراكػز العالميػة المرموقػة وتوجهاتهػا  وا 
أدخمػػت دائػػرة الجراحػػة العامػػة فػػي سػػجالتها بعضػػًا مػػف العمميػػات الحديؤػػة الدقيقػػة التػػي تحتػػاج إلػػى 

تقيـ بالمنظاري استئصاؿ الػدد كفاءات عالية مؤؿ: استئصاؿ القولوف بالمنظاري معالجة ؤقب المس
الدرقيػػة وجػػػارات الدرقيػػة بمسػػػاعدة المنظػػػاري عمميػػات الُسػػػمنة المفرطػػػة بالمنظػػاري جراحػػػة الصػػػدر 
بالمنظػػػػاري معالجػػػػة الفتػػػػؽ بالمنظػػػػاري استئصػػػػاؿ الػػػػػدة الكظريػػػػة بالمنظػػػػاري معالجػػػػة االنسػػػػدادات 

 الشريانات الطرفية بالقسطرةي وغيرها. 
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األصػػػوؿ المتبعػػػػة فػػػي المراكػػػز العمميػػػػة المتطػػػورة هػػػػو الوسػػػيمة المؤمػػػػى  وألّف البحػػػث العممػػػي وفػػػػؽ
لموصوؿ إلى الحقيقة العممية فقد قػاـ أطبػاء الػدائرة بػزجراء عػدد مػف األبحػاث العمميػة المتخصصػة 
قميميػػػة محكمػػػةي باإلضػػػافة إلػػػى مػػػا نشػػػر فػػػي المجػػػالت الطبيػػػة  وتػػػـ نشػػػرها فػػػي مجػػػالت عالميػػػة وا 

 المحمّية.
دائرة الجراحة العامػة دورهػا البػارز فػي المشػاركة فػي المػؤتمرات الطبيػة المحميػة وكما عهدها كاف ل

قامة الورش التدريبية السريرية فػي مجػاؿ جراحػة األطفػاؿ وجراحػة القمػبي كمػا سػاهمت  والدوليةي وا 
بشكؿ فاعؿ في إقامة اليوـ الطبي لكمية الطب والكميات الصحية األخرى لشعورها بدورها فػي رفػد 

 ا مف كميات الجامعة بما تحصمت عميه مف المعرفة والعمـ.شقيقاته
وتفخر دائرة الجراحػة العامػة بزنجازاتهػا وتتبػاهى بانتمائهػا إلػى كميػة الطػب المتميػزة بأبنائهػا إقميميػًا 

 ودوليًا كمبنة في صرح الجامعة األردنية الّشامخ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 دائرة الجراحة الخاّصة

 عبابنة.د. أسامة رئيس الّدائرة: 

 (.6/4/4065د. غازي العدواف )        

 :ـ دائرة الجراحة الخاّصة ن خبًة مف االختصاصّييف، موّزعيف عمى الّشعب التّالية  وتض 

 عصابألشعبة جراحة الدماغ وا:  

 :ش عبة جراحة الكمى والمسالؾ البولّية 

 :ش عبة جراحة العظاـ والمفاصؿ 

 :ش عبة جراحة العيوف 

  رة:ش عبة جراحة نج   األنؼ واألذف والح 
 

 نبذة عف الدائرة: 

راحة الخاّصة مف أهـ وأبرز الدوائر الطبّية في ُمستشفى الجامعة األردنّية ُتعتبر دائرة الجّ 

 هي: يصاتوتضـ خمسة تخصّ 

 طب وجراحة العيوف. -6

 جراحة الدماغ واألعصاب. -4

 جراحة العظاـ والمفاصؿ. -3

 .جراحة الكمى والمسالؾ البولية -4

 األنؼ واألذف والحنجرة وأمراض السمع والتوازف.جراحة  -6
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ـ الّدائرة مجموعة مف االختصاصات الم تنوّ   عة التّالية:وتض 

  :طب وجراحة العيوف 

( برتبة أستاذ 4( برتبة أستاذ و)6( أعضاء هيئة تدريس منهـ: )2وتضـ الّشعبة )

 ( برتبة أستاذ مساعد.9مشارؾ و)

 صوف في طب وجراحات العيف المختمفة مؤؿ: تخصّ وهـ مُ 

 جراحة الّجزء األمامي لمعيف.  -

 زراعة القرنّية. -

 جراحة الّجزء الخمفي لمعيف ) الشبكية والسائؿ الزجاجي(. -

 جراحة تجميؿ العيف ومحجر العيف.   -
 

 نشاطات الشعبة:

ة ضيف مف وزارة الصحة في مجاؿ جراحيف وممرّ الختصاصيّ  ةتقديـ دورات تدريبيّ  -

 اد بالفاكو.السّ 

 ستشفى.ذها المُ نفّ الُمشاركة في األياـ الطبية التطوعية التي يُ  -

 الفحص الّدوري ألطفاؿ المدرسة النموذجية التابعة لمجامعة األردنّية. -

استقباؿ مجموعات مف طالب المدارس إلعطائهـ محاضرات حوؿ التبّرع بالقرنّيات  -

 وبنؾ العيوف األردني.

أعضاء شعبة طب وجراحة العيوف بعدة مؤتمرات داخمّية وخارجّية وقد شارؾ كؿ مف 

عمى مستوى العالـ والوطف لمواكبة التطّور العممي في طب وجراحات العيوف الُمختمفةي 

 إضافًة الى نشر أبحاث عممية متخصصة كؿ حسب اختصاصه.
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 الّرؤى الم سقبمّية لمّشعبة:

 يادات العيوف والعمؿ عمى تحديؤها.صيانة ع 

  ّات أف ال يكوف هناؾ نقص في الُمستهمكات األساسّية والُخيوط الجراحّية لعممي

 العيوف.

 شػػػػػػػراء جهػػػػػػػاز إلزالػػػػػػػة المػػػػػػػاء الّسػػػػػػػ( ادphacoemulsification Machine )

 وميكروسكوب جراحي.

 ة بمػػػػا سػػػػتوى الخدمػػػػة الجراحّيػػػػلترتقػػػػي بمُ  ة دقيقػػػػةسػػػػاليب جراحّيػػػػالعمػػػػؿ عمػػػػى إدخػػػػاؿ أ

 . ستشفاهاة ومُ ردنيّ امعة األالمرموقة لمجّ يتناسب مع المكانة 

 

  
 :جراحة الكمى والمسالؾ البولّية وتخّصصاتيا الم ختمفة  

( أستاذ مساعد 6)( برتبة أستاذي 6( أعضاء هيئة تدريس منهـ: )9وتضـ الشعبة )

وهـ ُمتخّصصوف في  مجاالت جراحات المسالؾ البولّية ي عد( برتبة أستاذ مسا4)و

 الُمختمفة مؤؿ: 

( بكافة أنواعها Laparoscopic Urologyجراحة الكمى والمسالؾ البولّية بالمنظار ) -

 وتداُخالتهاي وُتعتبر شعبة المسالؾ البولّية مف الّرواد في هذا المجاؿ في األردف.

 (.Flexible cystoscopy & Pyloscopyلية ) إدخاؿ منظار الكمى والمسالؾ البو   -

 جراحة أوراـ الكمى والمسالؾ البولية. -

 تخطيط المؤانة. -
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 تفتيت الحصى.    -

 الفحص السوناري لمجهاز البولي. -

( مع Transrectal Ultrasoundفحص البروستات بالسونار عف طريؽ الشرج ) - 

إمكانّية عمؿ خزعات لمبروستات في العممّيات والعيادات الخارجّيةي حيث يتوّفر لدينا 

 جهازيف مف أحدث أجهزة الّسونار الُمتقدمة. 

 إنجازات الشعبة الطبّية والعممّية:

( الستئصاؿ غدة البروستات بالمنظاري Green Laserعمؿ ورشة عمؿ باستعماؿ ) -

وبحضور أعضاء الشعبة واختصاصّيي مسالؾ بولّية مف بُمشاركة خبير بريطاني 

خارج المستشفىي وعمؿ عّدة عممّيات باستعماؿ هذ  التقنّية الحديؤة في عممّية تبخير 

 غدة البروستاتي وتعد هذ  الورشة األولى مف نوعها عمى مستوى المممكة.

 تعماؿ عمؿ ورشتي عمؿ حوؿ استعماؿ الميزر لعممّيات تفتيت الحصى بالكمى باس -

(Laser Lithotrepsy.وباستعماؿ المنظار الحمزوني ) 

عمؿ ورشتي عمؿ حوؿ عممّيات استئصاؿ البروستات بالميزري واستضافة خبير مف  -

(ي وتعد هذ  الورشة الؤانية عمى مستوى الوطف Holepخارج األردف لعمؿ عمميات )

 العربي.

ضافة إلى تقديـ محاضرات الُمشاركة بعّدة ورشات عمؿ خارج األردف وداخمهي باإل -

 عممّية في مؤتمرات عاممّية ومحمّية منها:

 مؤتمر جمعّية المسالؾ البولّية العربّية واألردنّية. .6

 مؤتمر الخدمات الطبّية. .4
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 (.HOPSورشة عمؿ في اسطنبوؿ ) .3

 (.EMUCإسبانيا ) -ورقة عممّية في برشمونة .9

في مؤتمر جمعّية المسالؾ البولّية األوروبّية  عممّيتيف في مؤتمر فورقتي .6

(EAU.) 

 (.AUAمؤتمر جمعّية المسالؾ البولّية األمريكّية ) .5

المؤتمر الؤّاني عشر لجمعّية المسالؾ البولّية العربّية بالتعاوف مع جمعّية  .2

 المسالؾ البولّية األردنّية.

 مؤتمر مستشفى البشير الّدولي األّوؿ. .9

 ؾ البولّية واألخّصائييف الّجُدد األّوؿ.مؤتمر ُمقيمي المسال .4

عمؿ ورشة عمؿ في جراحة الكمى والمسالؾ البولّية المتقّدمة بالّتعاوف ع فريؽ طبي  -

عمى هامش مؤتمر الُمحاكاة الطبّية الذي ٌأقيـ في كمية الطب  معة روـجاإيطالي مف 

تؤقيفّية لطمبة كمّية ي تضّمنت في يومها األّوؿ محاضرات تعميمّية في الجامعة األردنّية

الطب والدراسات الُعميا في الجامعة األردنّية تمحورت حوؿ طبيعة الّتدريب والّتعميـ 

في إيطالياي وتـّ خالؿ اليوـ الؤاني مف أياـ الورشة إجراء عممّيتيف جراحّيتيف إحداُهما 

استصاؿ وـر قطعي مف الكمية عف طريؽ المنظار واستئصاؿ غدة بروستات الناتت 

 ـر سرطاني عف طريؽ المنظار.ف و ع

استضافت الّشعبة البروفيسور "روجر كربي" مف جامعة برستوؿ في بريطانياي وقّدـ  -

محاضرات تعميمّية وتؤقيفّية تفاُعمّية لُمقيمي الّشعبة وطالب السنة الخامسة في كمّية 

 الطب.

 نشر عّدة أبحاث عممّية في مجالت ُمحّكمة عالمّية: -
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1. Long Termefficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy 

[ESWT] for Treatment of Refractory Chronic Abacterial 

Prostatitis/ Annals of medicine and surgery. 

2. The association of male pattern baldness and risk of 

prostate cancer and high grade disease among men 

presenting for prostate biopsy/ CUAJ. 

3. Testicular microlithias is: correlation with Doppler 

sonography of testicular arteeies and sperm function/ 

journal of clinical ultrasound. 

4. Treament of chronic abacterial prostatitis using 

extracorporeal shock wave therapy [ESWT]/ Jordan 

Mediacal Journal. 

5. Endosscopic resection of fibroepithelial poly/ Jordan 

Mediacal Journal. 

 :جراحة العظاـ والمفاصؿ 

( 3ستاذ مشارؾي )أ( برتبة 3ستاذي )أ( برتبة 4عضاء هيئة تدريس منهـ: )أ( 9) الّشعبة ـوتضُ 

 مؤؿ:  ةالمختمفصوف في جراحات العظاـ ستاذ مساعدي وهـ متخصّ أبرتبة 

 .جراحة العظاـ والكسور -

 .)اليد والكتؼ( الطرؼ العموي جراحة  -
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 .جراحة العمود الفقري -

 .جراحة عظاـ األطفاؿ -

 .وراـ العظاـأجراحة   -

 .والطب الرياضي ةجراحة الركب  -

 .جراحة المناظير لممفاصؿ  -

 .الطب الطبيعي والتأهيؿ -

عمى مستوى العالـ التي تواكب التطور  ةوخارجيّ  ةة مؤتمرات داخميّ بعدّ  ةالشعب وشارؾ أعضاء

حسب  بحاث كؿٌ باإلضافة إلى نشر أي ةجراحات العظاـ والمفاصؿ المختمف العممي في

 اختصاصه.

 :جراحة األنؼ واألذف والحنجرة وأمراض السمع والتوازف 

( برتبة أستاذ 4ي )أستاذ( برتبة 6( أعضاء هيئة تدريس منهـ )6عبة )ـ الشّ وتضُ 

وهـ ُمتخّصصوف في جراحات األنؼ واألذف  مساعدي ستاذ( برتبة أ4) يُمشارؾ

 والحنجرة الُمختمفة مؤؿ:

 جراحة األذف وقاع الّجمجمة. -

 جراحة الجيوب األنفّية بالمنظار. -

 الجراحة التجميمية لموجه واألنؼ واألذف. -

 جراحة القوقعة. -

 والميزر.جراحة الحنجرة باستخداـ الميكروسكوب  -

 جراحة الشخير باستخداـ الكوبميشف. - 

 دراسة وافيه حوؿ أمراض الحساسية ومسح وطني شامؿ حوؿ مدى انتشارها.  -
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 / تقييـ وعالج.عيادة أمراض السمع والتوازف -

 وازف. فحوصات السمع والتّ  -

 تقديـ عالج لمرضى اإلعاقات النطقية. -

 الطموحات الم ستقبمّية:

 األنؼ واألذف والحنجرة.تطوير عيادات  -

 تجهيز غرفة العممّيات بأحدث األجهزة والمعّدات. -

 

هذا وشارؾ أعضاء شعبة األذنية بعّدة ُمؤتمرات داخمّية وخارجّية عمى مستوى العالـ التي تواكب 

التطور العممي في جراحات األنؼ واألذف والحنجرة الُمختمفةي باإلضافة إلى نشر أبحاث كؿ 

 حسب اختصاصه.

 :جراحة الدماغ واألعصاب 

( 6( برتبة أستاذ مساعدي )4)ستاذ و( برتبة أ4منهـ: )عضاء هيئة تدريس أ( 6) عبةـ الشّ وتضُ 

 برتبة مدرس واختصاصي مستشفى بوقت جزئي.

باإلنجازات والنشاطات التي قامت بها ُشعبة جراحة الّدماغ واألعصابي ولعّؿ  4065تمّيز العاـ 

 أهّمها:

 .ة( السويديّ Lundعممية باالشتراؾ مع جامعة لوند)إقامة ندوة  .6

 إقامة دورة تدريبية لمتقنيات الحديؤة في جراحة العمود الفقري باالشتراؾ مع جمعية .4

(AO spine). 
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 .قامة ورشة عمؿ لممقيميف عف استخداـ المؤقاب الجراحيإ .3

الدماغ اص جراحة ردني في اختصاستضافة االمتحاف النهائي لممجمس الطبي األ .9

 .عصابواأل

 .صةتخصّ ة مُ بحاث العممية في مجالت عالميّ نشر العديد مف األ .6

 .عصابة لجراحة الدماغ واألة مؤتمرات عالميّ ة في عدّ وراؽ بحؤيّ شاركة في تقديـ أالمُ  .5

 الُمشاركة بعدد مف المجاف الداخمية والوطنّية والعربّية والعالميةي وهي: .2

 الداخمّية: -

 كمية الطب في الجامعة األردنّية.لجنة البحث العممي في  .6

 الوطنّية: -

لجنػػة امتحػػاف خّريجػػي كمّيػػات الطػػب األردنّيػػة لهيئػػة االعتمػػاد لمؤّسسػػات الّتعمػػيـ  .6

 .4066/4065العالي لمعاـ الّدراسي 

هيئة االعتماد لمّتعميـ العالي فػي  -لجنة اعتماد كمّية الطب في الجامعة الهاشمّية .4

 األردف.

هيئػػػة االعتمػػػاد لمّتعمػػػيـ  -الطػػػب فػػػي جامعػػػة البمقػػػاء التطبيقّيػػػةلجنػػػة اعتمػػػاد كمّيػػػة  .3

 العالي في األردف.

لجنػػػػػة هيئػػػػػة االعتمػػػػػاد لتقيػػػػػيـ الطاقػػػػػة االسػػػػػتيعابّية لجامعػػػػػة العمػػػػػوـ والتكنولوجيػػػػػا  .9

 األردنّية.

 الهيئة اإلدارّية في جمعّية الّشؤوف الدولّية. .6
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 العربّية والعالمّية: -

 العربي في جراحة الّدماغ واألعصاب. المجنة العممّية المتحاف البورد .6

 الُمشاركة في امتحاف البورد العربي لجراحة الّدماغ واألعصاب في القاهرة. .4

الهيئة األكاديمّية لممؤتمر العالمي لجّراحي الّدماغ واألأعصاب لممؤتمر الّسادس عشري  .9

 .4062والذي سيتـ عقد  في اسطنبوؿ عاـ 

 النشاطات التعميمية:

األولى مساؽ العمـو العصبية لطمبة السنة الرابعة مف كمية الطب لممرة  بتدريس البدء -6

 .نهاء المساؽوعقد امتحانات األوسكي بصورة دورية بعد إ

 .اً وعمميّ  اً عصاب لطمبة السنة الخامسة طب نظريّ تدريس مادة جراحة الدماغ واأل -4

والتدريس جهزة نة الؤانية طب ضمف نظاـ تدريس األعطاء محاضرات لطمبة السإ -3

 .(PBL) عف طريؽ المشكمة

 .هيؿاألسناف والصيدلة وعمـو التأات طب ساهمة في تدريس كميّ المُ  -9

 .ردنيصة في المجمس الطبي العربي واألتخصّ ة المُ شاركة في المجاف العمميّ المُ  -6

 .التدريس والتدريب لطمبة الدراسات العميا -5

 

 

 

 



35 
 

 األبحاث العممّية المنشورة:

ـّ نشر  في مجّمة )التعميـ العالي في  -  -63األردف أزمات ونجاحات وتحّديات(ي وقد ت

 (.62-60ي صفحة )4065 -حزيراف-6العدد 

 األبحاث العممّية قيد الّنشر:

 Korean journal of -بحث في المجّمة الكورّية لجراحة الدماغ واألعصاب -

Neurosurgery /(Trends of Brain Tumor in Jordanians). 

في كتالب حوؿ األوراـ الدماغّية النجمّيةي والذي سيتـ طباعته في تـ إرساؿ فصؿ  -

Australia/ Sidney ( في كتاب عنوانهGlioblastoma:حوؿ ) 

)Epidemiology of globular, Molecular biology, genetic and 

outcome(.  

 المؤتمرات العممّية:

واألعصاب لممؤتمر الذي سيتـ ( أبحاث لممؤتمر العالمي لجراحة الّدماغ 3إرساؿ ) -

 (.46/9/4062-40عقد  في اسطنبوؿ بتاريخ )

A- Could VNS prevent bone fracture? 

B- Trends of brain tumor in Jordanians. 

C- Postgraduate medical education in neurosurgery; 

Achievements and challenges. 



36 
 

فػػي المػػؤتمر العػػالمي القػػادـ لجراحػػة الػػّدماغ ُمقػػّيـ لػػقوراؽ العممّيػػة الُمرّشػػحة لتقػػديمها  -

 واألعصاب.

( حػوؿ Arab German Forumتقديـ ُمحاضرة عممّية في المقػاء األلمػاني العربػي ) -

 .4065مونت األلمانّية/ الّتعميـ الطبي العالي في األردف في مدينة 

3.  

 الّنشاطات السريرّية ورعاية المرضى:

 لمّدائرة:عدد م راجعي العيادات الخارجّية  ( أ

 عدد الم راجعيف الّشعبة

 32449 جراحة العظاـ والمفاصؿ

 66065 جراحة الدماغ واألعصاب

 43923 ة جراحة المسالؾ البوليّ 

 39263 يوفجراحة العُ 

  45269  رة نجُ ف والحُ ذُ جراحة األنؼ واألُ 

 

 

 عدد العممّيات الجراحّية لمّدائرة: ( ب

 عدد العممّيات الّشعػػػبػػة

 6464 العظاـ والمفاصؿجراحة 

 504 جراحة الّدماغ واألعصاب
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 6349 جراحة الكمى والمسالؾ البولّية

 6045 يوفجراحة العُ 

 

 عدد االستشارات لمّدائرة:   ( ج

 االستشاراتعدد  الّشػػػػعػبػػة

 494 جراحة العظاـ والمفاصؿ

 494 جراحة الدماغ واألعصاب

 660 جراحة الكمى والمسالؾ البولية

 320 جراحة العيوف

 45 جراحة األنؼ واألذف والحنجرة

 

 

 د( المجموع الكمي لمدائرة:

 أعداد االستشارات أعداد العممّيات الجراحّية م راجعي العيادات الخارجية

632460 6945 6660 
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 وليدة والتّ دائرة النسائيّ 

 د. كميؿ فراـ.مدير الدائرة: 

ـ ىذه الّدائرة ن خبة مف   االختصاصييف، وى ـ:وتض 

  ـق  وليد والع  ة والتّ راحة النسائيّ الجّ ش عبة: 
 أ.د. شوقي صالح. -

  ّةوحدة عالج األوراـ النسائي: 

 د. كميؿ فراـ. -

   نيفـ والجّ عبة طب األ  ش: 

 د. ُعقبة القرعاف. -ذكر اهلل.               د. فداء  -         د. أسماء الباشا. -

  ّةالنسائيّ ة وحدة المسالؾ البولي: 

 د. أيمف قطاونة. -

  ـ اإلنجابيدد الصّ حدة الغ  و: 

 د. ناديا مهيدات. -        د. ميسا خضرا. -

 وحدة الحمؿ عالي الخطورة: 

 د. ناصر الُحسباف. -

 

 نبذة عف الدائرة:

ست بصػورتها تأسّ والتي  أكبر الدوائر الطبية في المستشفىعتبر دائرة النسائية والتوليد والعقـ مف تُ 

ت بالعديػد نفصالها عف دائرة الجراحة العامةي وقػد مػرّ اوذلؾ بعد  6424الحالية منذ سنة  المستقمة
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وهػػا  يهػػد األوائػػؿ الػػذيف بػػدأوا المشػػوارلمرحمػػة االسػػتقرار بجُ  مػػف مراحػػؿ التطػػوير والتحػػديث وصػػوالً 

نسػائية كمؿ رصؼ طريؽ البناء مف بعدهـي وبالرغـ مػف ممارسػة االختصػاص األـ )دائػرة النحف نُ 

والتوليػػد والعقػػـ( ِبِحَرفيػػة بأحػػدث مػػا وصػػمت اليػػه العمػػوـ الطبيػػة باعتبػػار  القاعػػدة األسػػاس لممارسػػة 

االختصػػػاصي فقػػػد عممػػػت الػػػدائرة عمػػػى إسػػػتحداث العديػػػد مػػػف الوحػػػدات المتخصصػػػة تماشػػػيا مػػػع 

فهنػاؾ وحػدة التطورات العممية بالمراكز البحؤيػة والمستشػفيات التعميميػة المتقدمػة مواكبػة ومنافسػةي 

جراحة األوراـ النسائيةي وحدة طب األـ والجنيفي وحدة اإلخصػاب والعقػـي ووحػدة جراحػة المسػالؾ 

 ة.البولية النسائيّ 

 :الطبي الكادر

فػي  ة الطػب غ كامؿ ضمف كادر كمّيػأعضاء هيئة تدريس بتفرّ  (4)وليد ة والتّ ـ قسـ النسائيّ يضُ    

فػػي لػػوظيفي ألعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية رة عمػػى السػػمـ اتػػوفّ ة المُ تػػب األكاديمّيػػة وبالرّ الجامعػة األردنّيػػ

ة بهػػدؼ المحافظػػة صػػات الفرعّيػػيفػػاد لمتخصّ سػػاعدي تػػدريس مػػف أجػػؿ اإلإلػػى مُ  الجامعػػةي إضػػافةً 

القسـ برنامت االختصاص العالي حيث يوجد في ةي كما يوجد عمى المستوى المتميز لمخدمة الطبيّ 

 ة مف السنة األولى باالختصاص حتى السنة الخامسة.جتدرّ ستويات مُ بمُ  طبيباً  (36)

 ة:الخدمات الطبيّ 

زة لممرضػػػى األردنيػػػيف تمّيػػػة المُ ـ الخػػػدمات الطبّيػػػصػػػة تُقػػػدّ ة وحػػػدات ُمتخصّ ـ هػػػذ  الػػػدائرة عػػػدّ تُضػػػ

 وتشمؿ ىذه الوحدات: ية والتوليد والعقـوالعرب ضمف اختصاص النسائيّ 

 .ةوحدة جراحة األوراـ النسائيّ  -6

 .اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿعبة شُ  -4

  .ـنيف واألُ عبة طب الجّ شُ  -3
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 .ةة النسائيّ وحدة جراحة المسالؾ البوليّ  -9

 .وحدة الحمؿ عالي الخطورة -6

 مارسػػػة األكؤػػػر شػػػيوعًاي حيػػػثُ وهػػػي المُ  ية لالختصػػػاص بكػػػؿ مجاالتػػػهمارسػػػة العاّمػػػوحػػػدة المُ  -5

ةي ة والبحؤّيػػػة والتعميمّيػػػة والعالجّيػػػؼ خبػػػرات أعضػػػاء القسػػػـ بتقػػػديـ الخػػػدمات التشخيصػػػيّ توظّػػػ

ؿ الخبػػرات بػػيف أعضػػاء القسػػـ فػػي الحػػاالت التػػي كي نتيجػػة تبػػادُ بأسػػموب عممػػي مهنػػي تشػػارُ 

ة ة عالجّيػػناسػػبة تحػػت عنػػواف "حيػػاة المريضػػة بأولوّيػػة المُ طػػط العالجّيػػتسػػتدعي ذلػػؾ لرسػػـ الخُ 

ـ بكػؿ قُػوليػد والعُ والتّ  ةؿ العمؿ بهذ  الوحدة الهيكؿ األساس الختصػاص النسػائيّ مؤّ يُ و  ية"وشفائيّ 

سػػػاهـ باكتسػػػاب مهػػػارات ي األساسػػػي لوحػػػدات االختصػػػاص الفرعػػػي ويُ ػػػػذّ مفاصػػػمهي فهػػػو المُ 

 زة. ميّ ة مُ ة وعالجيّ جراحيّ 
 

 ة:الخدمات العالجيّ 

س االمتيػػازات ُسػػبػػرمت ضػػمف أُ حكػػـ مُ ة ضػػمف برنػػامت مُ ة والتعميمّيػػتُقَػػّدـ الخػػدمات العالجّيػػ  

عمى متطمبات الجودة العتمادية المستشفى الدولية وبوحدات األقساـ  ة المعتمدة بناءً السريريّ 

 الموزعة داخؿ المستشفى وعمى الشكؿ اآلتي:

ص لكػػؿ استشػػاري خّصػػحيػػث يُ  يالؤالػػثو األوؿ  يفالطػػابقفػػي  الخارجيػػة مبنػػى العيػػادات. 6

 .(اً سبوعيّ أة ة ومسائيّ صباحيّ ) فترات (9)

ة لطػوارىء النسػائيّ  صػاً خصّ مُ  ـ طابقػاً ستقؿ ويُضػوهو مبنى حديث ومُ ي . مبنى قسـ التوليد4

ات غرؼ عمميّ ( 3)لموالدة بأشكالها المختمفة ويحتوي عمى  صاً خصّ مُ  وليد والعقـي وطابقاً والتّ 

 (24)بسػػعة  ةي وطابقػػاً غػػرؼ مراقبػػة لمػػوالدة الطبيعّيػػ (9و)ةي ات الطبّيػػزة بأحػػدث المعػػدّ جهّػػمُ 
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د مػف دُ لوحػدة المواليػد الّجػالحتضػانه  لػوالدةي إضػافةً لحػاالت رعايػة الحوامػؿ ومػا بعػد ا اً سرير 

 .األطفاؿ

مبنػػى المستشػػفى الرئيسػػي ويحتػػوي فػػي ألوؿ ة ويشػػػؿ الطػػابؽ ا. طػػابؽ األمػػراض النسػػائيّ 3

 .ةة الدرجات العالجيّ سريرًا بكافّ  (34)عمى 

 مبنى المستشفى.في خصاب ضمف الطابؽ األوؿ .  وحدة اإل9

 ضمف مبنى الوالدة الحديث.. وحدة طب األـ والجنيف 6

 

 :ة لالختصاص بكؿ مجاالتومارسة العامّ وحدة الم  

ؼ خبػػػرات وظّػػػتُ  حيػػػثُ  يالقسػػػـفػػػي مارسػػػة عتبػػػر نػػػواة المُ مارسػػػة األكؤػػػر شػػػيوعًاي والتػػػي تُ وهػػػي المُ   

بأسػموب عممػي مهنػي  ةة والبحؤّيػة والتعميمّيػة والعالجيّ تقديـ الخدمات التشخيصيّ في أعضاء القسـ 

طػط لرسػـ الخُ  ينتيجة تبػادؿ الخبػرات بػيف أعضػاء القسػـ فػي الحػاالت التػي تسػتدعي ذلػؾكي تشارُ 

 ة بيف أعضاء القسـ".ة جماعيّ ناسبة تحت عنواف "حياة المريضة مسؤوليّ ة المُ العالجيّ 

قػـ بكػؿ مفاصػمهي وليػد والعُ ة والتّ هػذ  الوحػدة الهيكػؿ األسػاس الختصػاص النسػائيّ فػي ؿ العمػؿ مؤّ يُ و 

ة ة وعالجيّ اكتساب مهارات جراحيّ في ساهـ ي األساسي لوحدات االختصاص الفرعي ويُ ػذّ فهو المُ 

 زة.ميّ مُ 

 :ةجراحة األوراـ النسائيّ 

قسػػػػـ األمػػػػراض النسػػػػائية  سياسػػػػة أفّ  ي حيػػػػثُ 6449سػػػػت وحػػػػدة جراحػػػػة األوراـ النسػػػػائية سػػػػنة تأسّ 

مػة تقدّ ة المُ روح العممّيػة الّصػوالعالجيّ ة نافس بخدماتها التعميميّ ب تُ مستشفى وكمية الطّ في الوالتوليد 
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ر الخػدمات مػع تطػوّ  صوصػاً ة خُ مارسة الفردّيػة المُ ؤمف بسياسة االبتعاد عف مسمكيّ التي أصبحت تُ 

صػػػة تخصّ ة دقيقػػػة ومُ ة وفنّيػػػة مهػػػارات جراحّيػػػجراحػػػة األوراـ النسػػػائيّ تتطمّػػػب بهاي و ة وتشػػػعّ العالجّيػػػ

بتػػداخؿ  صوصػػاً بصػػورة التعمػػيـ كمػػا يعتقػػد الػػبعضي خُ دريب والخبػػرة رص التّػػفُػػفػػي  ب أدائهػػا يصػػعُ 

دريب مكػف اكتسػابها بػيػر التّػة ال يُ ةي فهنػاؾ فواصػؿ تقنّيػسػتقمّ ة مػع اختصاصػات مُ مفاصمها العمميّ 

صوؿ عمػى شػهادة االختصػاصي وقػد بػدأت الخدمػة صة بعد الحُ تخصّ مة مُ تقدّ مراكز مُ في برمت المُ 

صولهـ عمى ميف بعد حُ ة تحت إشراؼ استشارييف مؤهّ النسائيّ مستشفى لحاالت األوراـ في الة الفعميّ 

منتصػؼ تسػعينات القػرف فػي نافسػة ة رائػدة ومُ ستشػفيات تعميمّيػة مػف مُ زمالة جراحػة األوراـ النسػائيّ 

زء البػاقي ا الّجػعػالت بصػورة مباشػرةي وأّمػص وتُ شػخّ زء األكبر مف الحػاالت تُ الجّ  أفّ  الماضيي حيثُ 

نػػارة ة قػػد أضػػافت شػػمعة جديػػدة إلتػػائت العالجّيػػؿ مػػف زمػػالء آخػػريفي والنّ وّ حػػؿ الحػػاالت التػػي تُ فيمؤّػػ

 ة.نفؽ األمراض السرطانيّ 

جراحة األوراـ السرطانية تجمػع بػيف أركانهػا مقاصػة التػرابط بػيف الخبػرة والمهػارة الجراحيػةي بحػدود 

ة أو ج بالعقاقير الكيماويّ راحي وخيارات العالة التي تتراوح بيف الخيار الجّ ات العالجيّ تحديد األولويّ 

مكانّيػػػةي ة أو الهرمونّيػػػشػػػعاعيّ اإل يكػػػوف لمطبيػػػب و ةي رصػػػة عالجّيػػػة المجػػػوء لمعػػػالج بػػػأكؤر مػػػف فُ وا 

 صيب األكبر بقرار االستخداـ وتوقيته. عالت النّ المُ 

 

 :وحدة اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿ

ي وتقػع فػي طػابؽ النسػائية والتوليػد 4003تأسست وحدة اإلخصاب والمساعدة عمى الحمؿ عػاـ   

لمجػػػاؿ عمػػػى مسػػػتوى رة فػػػي هػػػذا اتطػػػوّ صػػػة والمُ تخصّ ستشػػػفىي وهػػػي مػػػف المراكػػػز المُ فػػػي مبنػػػى المُ 

رة لمواكبػػػػة كػػػػؿ مػػػػا هػػػػو جديػػػػد فػػػػي هػػػػذا تطػػػػوّ ة المُ س العممّيػػػػُسػػػػباعهػػػػا أحػػػػدث األُ تّ المممكػػػػة نظػػػػرًا ال
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ة الحديؤػة ات الطبّيػة والتقنّيػف لممريض اإلفادة القصػوى مػف المنجػزات العممّيػي حيث ُتؤمّ صالتخصّ 

ضػػات مػػف ذوي الكفػػاءة العاليػػة والخبػػرة فػػي هػػذا مرّ ختبػػر ومُ ي مُ ي وفنّيػػوذلػػؾ بػػدعـ مػػف فريػػؽ طّبػػ

 ناسبة.ة مُ ـ خدماتها بأسعار عالجيّ قدّ المجاؿي وتُ 

 الية:الخدمات التّ  ساعدة عمى الحمؿـ وحدة اإلخصاب والم  قدّ ت  

 ناسب.ماع الم  ترتيب موعد الجّ برامج تحريض اإلباضة و . 0

 حـ مع برامج تحريض اإلباضة. الحقف االصطناعي داخؿ الرّ . 6

ة ة عػػف اإلنثوّيػػ ة الذكرّيػػ نػػيف عػػف طريػػؽ فصػػؿ الحيوانػػات المنوّيػػ تحديػػد جػػنس الجّ . 3

 . حـ مع برنامج تحريض اإلباضةوحقنيا داخؿ الرّ 

راقبػة وجػة ومُ ب(: ويػتـ ذلػؾ بتحػريض اإلباضػة عنػد الزّ اإلخصاب خارج الجسـ )أطفػاؿ األنابيػ. 9

جػراء فحوصػات لمهرمونػات وعنػد نضػوجها يػتـ ضوج البويضات بجهاز األمػواج فػوؽ الصػوتيّ نُ  ة وا 

حتفاظ بها في الحاضنة ويتـ اال ومف ؤـّ ي ة في حاوية البويضاتسحبها ؤـ وضع الحيوانات المنويّ 

ة اإلرجػاع بػدوف حـ وتػتـ عممّيػة إلػى داخػؿ الػرّ اعات األولػى ؤػـ يػتـ إرجػاع األجّنػمقيح خػالؿ الّسػالتّ 

 ة الحقف المجهري. ةي وتقنيّ ة أو التقميديّ ة الكالسيكيّ قنيّ : التّ ات المستخدمةالتقنيّ وضمف تخديري 

 ةبػػرة رفيعػػإحب باسػػتخداـ و بواسػػطة الّسػػأ ةبأخػػذ خزعػػ ةمػػف الخصػػي ةاع الحيوانػػات المنوّيػػانتػػز . 5

 .عمؿ الحقف المجهري ومف ؤـّ 

 ائؿ المنػوية فػي الّسػنعػداـ الحيوانػات المنوّيػاي وفي حالة ةائؿ المنوي ونسيت الخصيتجميد السّ . 5

ـّ يػتـ تجميػد ي سػيت نفسػهة داخؿ النّ يتـ أخذ خزعة مف الخصيتيف لمبحث عف حيوانات منويّ  ومػف ؤػ

 .ة الحقف المجهريعمميّ األنسجة الستعمالها الحقًا في 
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ة أو نجاحهػا حاولػة العالجّيػوجيف فػى حالػة فشػؿ المُ ف الػزّ مّكػة التي تُ وهي التقنيّ  ة:تجميد األجنّ . 2

   جميد إلى الرحـ.ة بعد ذوباف التّ حاولة مف إرجاع األجنّ ورغبتهما فى تكرار المُ 

 ائؿ المنوي.فحص السّ . 9

 

 :نيفة لمجّ الجراحيّ الت داخ  نيف والتّ ـ والجّ وحدة طب األ  

وليػد وتقع هػذ  الوحػدة فػي مبنػى التّ  ي4009ستشفى عاـ مُ النيف في ـ والجّ ست وحدة طب األُ تأسّ   

رؽ األوسػط فػي رة عمػى مسػتوى األردف والّشػصػة والُمتطػوّ مػف المراكػز الُمتخصّ  المركػز هػذاعتبر وتُ 

 مستوى المممكة.ص عمى ـ ُنخبة مف اإلستشارييف في هذا التخصّ هذا المجاؿ كونه يضُ 

ـ نػػيف وأمػػراض األُ هات الجّ ة فػػي مجػػاؿ تشػػخيص تشػػوّ ؼ هػػذا المركػػز أحػػدث المهػػارات العممّيػػويوظّػػ

ة لعػالج أمػراض الت الجراحيّ داخُ ـ العديد مف التّ وُيعد المركز الوحيد في المممكة الذي ُيقدّ  يالحامؿ

ردنيػػيف والعػػرب وُيشػػرؼ عمػػى األُ  ـ خدماتػػه لجميػػع المرضػػىالمركػػز ُيقػػدّ  عممػػًا أفّ  ينػػيف الُمختمفػػةالجّ 

المركػػز كػػادر طبػػي ذو خبػػرة عاليػػة باإلضػػافة إلػػى وجػػود ُمختبػػر وراؤػػي ذو كفػػاءة عاليػػة فػػي هػػذا 

 المجاؿ.

 

 الية:نيف الخدمات التّ ـ والجّ ـ وحدة طب األ  ت قدّ و 

 ـ ما يمي:نيف وتضُ حوصات سالمة الجّ فُ  .6

سػػػتعماؿ أجهػػػزة اوذلػػػؾ بي ةسػػػتعماؿ جهػػػاز األمػػػواج فػػػوؽ الصػػػوتيّ احوصػػػات بالفُ  - أ

 باعي األبعاد. الؤي ورُ نائي وؤُ ة ؤُ ونار الحديؤة وتستخدـ تقنيّ السّ 
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ائؿ اآلميوسػػػػي بعػػػػد ( والّسػػػػ69-60سػػػػبوع )نػػػػات مػػػػف المشػػػػيمة فػػػػي األُ سػػػػحب العيّ  -ب

ينػيي نػيف مؤػؿ خمػؿ الجّ وذلػؾ لتشػخيص بعػض أمػراض الجّ  يمػف الحمػؿ (65)األسبوع 

السػػػيميا واألمػػػراض التػػػي ة مؤػػػؿ مػػػرض التّ الوراؤّيػػػة وبعػػػض األمػػػراض فػػػرات الجنينّيػػػالطّ 

 ة األيض.ُيصاحبها خمؿ في عمميّ 

 ة مف المشيمة.مويّ نيف وترويته الدّ الجّ  موّ ة نُ د مف صحّ أكّ حوصات التّ فُ  - ج

ؤنػيف ًا أو االأو عالجيّ  اً نيف والهدؼ منها قد يكوف تشخيصيّ ة لمجّ الت الجراحيّ داخُ التّ  .4

 اإلجراءات:وتشمؿ ىذه  يفي نفس الوقت معاً 

ايزيسػي ب العامػؿ الرّ نػيف فػي حالػة تضػارُ ـ عنػد الجّ نػيف بتشػخيص فقػر الػدّ ـ لمجّ إعطاء الػدّ  -أ

يسػتقبؿ  رؽ األوسط لعالج مؤؿ هػذ  الحػاالت حيػثُ مة في الشّ تقدّ وُيعد المركز مف المراكز المُ 

إجػراء  وقد تـّ ي فقيقة الُمجاورة مؤؿ العراؽ وليبيا وسوريا وفمسطيالمركز حاالت مف الدوؿ الشّ 

ـ منػػذ إنشػػاء المركػػز وكانػػت نسػػبة نػػيف داخػػؿ بطػػف األُ ـ لمجّ ة لنقػػؿ الػػدّ عممّيػػ (300)أكؤػػر مػػف 

 %(.46)ات أكؤر مف نجاح هذ  العمميّ 

سػػػتعماؿ األدوات اقيؽ و راحػػػي الػػػدّ نػػػيف الجّ مػػػة بواسػػػطة منظػػػار الجّ ة ُمتقدّ إجػػػراءات جراحّيػػػ -ب

عالجتهػػا داخػػؿ مكػػف مُ نػػيف التػػي يُ لعػػالج أمػػراض الجّ وذلػػؾ ي خػػرىقيقػػة األة الالزمػػة الدّ الجراحّيػػ

هػػاز الممفػػاوي )الػػذي ُيصػػاحبه سػػوائؿ حػػوؿ هػػاز البػػولي أو الجّ حـ مؤػػؿ وجػػود خمػػؿ فػػي الجّ الػػرّ 

راقبػػة جهػػاز األلتراسػػاوند جميػػع هػػذ  اإلجػػراءات تػػتـ تحػػت مُ ي عممػػًا بػػأّف نػػيفالػػرئتيف( عنػػد الجّ 

 باعي األبعاد.الؤي ورُ ؤُ 

 

 



46 
 

 :ةة النسائيّ ة البوليّ الجراحيّ 

عػػػانيف مػػػف ي وُيعنػػػى هػػػذا االختصػػػاص بالمريضػػػات المػػػواتي يُ 4009الوحػػػدة سػػػنة هػػػذ  تأسسػػػت   

بػػؿ بأنواعػػه شػػريحي بدرجاتػػه والمهسػػتوا  التّ حـ عػػف مُ بػػوط الػػرّ ؿ الػػالإرادي( وهُ مس البػػولي )التبػػوّ الّسػػ

يػػػتـ عػػػالج هػػػذ  ؽ الخمفػػػيي الفتػػػؽ األمػػػامي والخمفػػػيي وفتػػػؽ قبػػػو المهبػػػؿ( و )الفتػػػؽ األمػػػاميي الفتػػػ

لعػػػالج  ةً جراحّيػػػ ةً عممّيػػػ (460)ُيجػػػرى سػػػنويًا حػػػوالي  حيػػػثُ ي ة الحديؤػػػةرؽ الجراحّيػػػالحػػػاالت بػػػالطّ 

 حـ.بوط الرّ مس البولي وهُ السّ 

 :وحدة الحمؿ عالي الخطورة

ف مػػع الحمػػؿ مؤػػؿ ارتفػػاع زامُ دة الحامػػؿ بػػالتّ صػػيب السػػيّ ُتعنػػى هػػذ  الوحػػدة بجميػػع األمػػراض التػػي تُ 

 ةختمفػػةي االلتهابػات المُ ة الدرقّيػدّ ـي اخػتالؿ وظػائؼ الُػػالػػدّ فػي ر اخػتالؿ مسػتوى السػكّ ـي ضػػط الػدّ 

 ة وغيرها.أمراض الحساسيّ و 

 وارىء:قسـ الطّ 

ة ح قسػـ طػوارىء النسػائيّ تِ فتُػاو ي ة خدماتػهوليػد بكافّػة والتّ هبي لقسػـ النسػائيّ ة والمدخؿ الذّ ابة الفنيّ البوّ 

وليػػد الجديػػد بعػػد أف كػػاف ضػػمف طػػوارىء ضػػمف مبنػػى التّ  4063عػػاـ  ةسػػتقمّ وليػػد بصػػورته المُ والتّ 

مبنػػى فػػي ؿ ابؽ األوّ يشػػػؿ الطّػػ اعة حيػػثُ ـ خدماتػػه عمػػى مػػدار الّسػػقػػدّ ستشػػفى بشػػكؿ عػػاـي ويُ المُ 

ميف قيمػػيف المػػؤهّ ي مػػف المُ منهجػػة بواسػػطة كػػادر طّبػػة المُ ـ فيػػه الخدمػػة الطبّيػػقػػدّ وليػػد الحػػديثي وتُ التّ 

لكػػػػادٍر  باشػػػر لالستشػػػػارييف فػػػػي القسػػػـ إضػػػػافةً شػػػػراؼ المُ ارئػػػة تحػػػػت اإلالطّ  ؿ مػػػػع الحػػػػاالتعاُمػػػلمتّ 

لتػوفر الخػدمات  ارئة وتصنيفها إضػافةً صة بفرز الحاالت الطّ تخصّ ناؾ وحدة مُ ي فهُ زميّ مُ  تمريضيٍّ 

دة بػػأجهزة تخطػػيط لسػػالمة زوّ رؼ لفحػػص المرضػػى ُمػػختبػػري ُغػػةي مُ سػػتقمّ ة مُ سػػاندة مؤػػؿ: صػػيدليّ المُ 
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ارئػػة زة لمحػػاالت الطّ جهّػػرفػػة والدة مُ غُ و  نػػيفسػػاعدة عمػػى تقيػػيـ الجّ ة سػػونار حديؤػػة لممُ نػػيفي وأجهػػز الجّ 

 .ةرفة والدة جراحيّ وغُ 

صػػػنيؼ وفػػػرز الحػػػاالت لتػػػوفير كؿ الػػػذي يسػػػمح بالتّ تكامػػػؿ بالّشػػػة مُ الخدمػػػة العالجّيػػػ وُيعػػػّد ُأسػػػموب

ة ر إدخالها بصػورة فورّيػليتقرّ ارئة ؼ األساسي لمحاالت الطّ صنّ ة باعتبار القسـ المُ المشورة العالجيّ 

وقػد بمػع عػدد المػراجعيف  يةالعيادات الخارجّيػفي راجعة ناسبة وترتيب موعد المُ أو تقديـ الخدمة المُ 

 (.9342)دخؿ منهـ ي أُ (66954)لهذا العاـ 

 :6106ريري في القسـ لمعاـ ة لمعمؿ السّ نويّ ة السّ حصائيّ اإلوي بّيف الّجدوؿ التّالي 

 العدد اإلجراء
 6698 الوالدات الميبمّية
 0865 الوالدات الجراحّية
 66 الوالدات بممقاط
 91 الوالدات بشّفاط
 4 الوالدات المقعدّية
 4768 مجموع الوالدات
 ( عممّية شيرّياً 601/ بم عّدؿ )6560 العممّيات النسائّية

 :النسائّيةوي بّيف الّجدوؿ التّالي أعداد م راجعي العيادات الخارجّية/ قسـ 

 المجموع الك ّمي قسـ النسائّية ورعاية الحوامؿ
9058 50064 

بمػػع عػػدد : 6106عػػاـ  سػػاعدة عمػػى الحمػػؿة لوحػػدة اإلخصػػاب والم  ة السػػنويّ اإلحصػػائيّ 
 ًا.( إجراء1028اإلجراءات )

 ًا.( إجراء3200بمع عدد اإلجراءات ) نيف:ـ والجّ ة لوحدة طب األ  السنويّ  ةاإلحصائيّ 
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 الّتخدير واإلنعاشدائرة 
 

 :د. سامي أبو حالوة.أ.  مدير الّدائرة 
 وتضـ الدائرة نخبة مف االخصائييف، وىـ:

 أ.د. بشير عطّيات. -   أ.د. صبحي الػانـ. -

 أ.د. خالد الزبف. -   أ.د. إسالـ مّساد. -

 د. ابراهيـ قديسات. -   د. عبد الكريـ العّبادي. -

 الزعبي.د. وليد  -   د. محمود المصطفى. -

 د. عمر عبابنة. -
 الدائرة عف نبذة: 

ي ةالسػريريّ  ةالطبّيػ صػاتالتخصّ  بػدايات مػع الطػب كميػة فػي الحؤيؤػة والعنايػة التخدير صتخصّ  بدأ
 تحويػػؿ تػػـ وقػػدي العامػػة الجراحػػة لقسػػـ ابعػػةالتّ  الحؤيؤػػة العنايػػةو  التخػػدير بشػػعبة الً ممػػؤّ ي الكميػػة فػػي

 الجامعػػة مستشػػفى دوائػػر أبػػرز لتكػػوف 4002 عػػاـ فػػي الحؤيؤػػة والعنايػػة التخػػدير دائػػرة إلػػى الشػػعبة
 :التالية الوحدات لها ويتبعي األردنية

 .الحؤيؤة العناية وحدة -     .خديرالتّ  وحدة -
 .لـ الحادوحدة عالج األ -    .زمفالمُ  األلـ وحدة -

 
 العاممة الكوادر: 

 ( أطّباء.60األطّباء االستشارّيوف: ) -6
 9) صالتخّصػ فػي اإلقامػة برنػامت فػي دريبلمتّػ ددُ ُجػ قيمػيفمُ ( 60) انضػـّ : قيمػوفالمُ  اءاألطبّ  -4

 ( ُمقيمًا.96بدوف راتب(ي لُيصبح العدد الُكّمي لمُمقيميف ) 4أكاديميي و
 التخديػػػػر فػػػػي األردنػػػي البػػػورد شػػػػهادة المتحػػػاف ميفمػػػؤهّ  أطبػػػاء( 5) خػػػديرالتّ  قسػػػػـ مػػػف جتخػػػرّ  -3

 .(في المسار المهني 4المسار األكاديمي وفي  9) الحؤيؤة والعناية
 ( فنّيًا.34ي لُيصبح العدد الُكّمي )تخدير فنيّ ( 4) انضـّ  -9
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 لمدائرة واألكاديمي التعميمي المسار: 
 صالتخّصػػػ فػػػي ميػػػاالعُ  الدراسػػػات ألطبػػػاء الصػػػباحية المحاضػػػرات برنػػػامت تطػػػوير .6

 .صالتخصّ  في والجديد التطورات مواكبة عمى ركيزالتّ  تـّ  بحيث
شػاركة خدير والمُ التّ  يألخصائيّ  ةاألردنيّ  ةلمجمعيّ  ةالعمميّ   النشاطات في شاركةالمُ  .4

 ة خارج الّجامعة.ستشفيات تعميميّ في مُ  ُأقيمتة عمميّ  أّياـفي 
 إجراء مجموعة مف األبحاث في مجاالت عّدة مف تخّصص الّتخدير. .3
 خػديرالتّ  صتخصّ  في الدائرة في جريتأُ  التي ةالعمميّ  األبحاث مف مجموعة نشر .9

 .ةوعالميّ  ةوعربيّ  ةمحميّ  مجالت في
 .ةعالميّ  عمؿ وورشات مؤتمرات في القسـ أعضاء كافة شاركةمُ  .6

مؤػػػؿ ( ُمسػػػاعدي البحػػػث والتّػػػدريس لمتخّصػػػص فػػػي تخّصصػػػات فرعّيػػػة 3تعيػػػيف ) .5
ُمعالجػػة األلػػـ الُمػػزمفي تخػػدير األعصػػاب والعنايػػة )تخػػدير األعصػػاب الطرفّيػػةي م

ـّ إيفاد أحدهـ واالؤنيف اآلخريف في طور الّتحضير  الحؤيؤة لمرضى األعصاب( ؤ
 لإليفاد.

رة راقبػة المتطػوّ خػدير والمُ جهػزة التّ أمستشػفى بمجموعػة مػف الرفد قسـ التخػدير فػي  .2
 .ستمر في القسـعميـ المُ دريب والتّ ة التّ عمميّ  وذلؾ إلؤراء

ُمراقبػػػة جديػػػدة لتقػػػديـ رعايػػػة حؤيؤػػػة عمػػػى رفػػػد قسػػػـ العنايػػػة الحؤيؤػػػة بأسػػػّرة وأجهػػػزة  .9
 ُمستوى عاٍؿ.

 ترقية ُعضوي هيئة تدريس مف رتبة أستاذ ُمشارؾ إلى رتبة أستاذ. .4
 

 لمدائرة الميني المسار: 
 فػي جريػتأُ  ةً جراحّيػ ةً ممّيػ( ع40000لحػوالي ) المختمفػة بأنواعػه الالـز التخدير إجراء -

 .4065 عاـ خالؿ مستشفىال

 .ةة تحت البنت العاـ في وحدة العناية النهاريّ ات الجراحيّ العمميّ تفعيؿ وزيادة عدد  -

فػاؿ وبعػض حػاالت البػالػيف اأُلخػرى اء تخدير عػاـ فػي قسػـ األشػّعة لقطالبدء بزعط -
 التي تحتاج إلى ذلؾ بواقع يوميف أسبوعّيًا.
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 :الخدمات الطبّية السريرّية لمّدائرة  

 العممّيات الجراحّية.الّتخدير العاـ الالـز إلجراء مختمؼ  -

 الّنصفي والمكاني والّطرفي حسب ُمتطّمبات الحالة.الّتخدير  -

  ( الالـز في بعض اإلجراءات الطبّية.Sedationالّتسكيف الّدوائي ) -

 العناية بالمرضى في وحدة اإلنعاش. -

العنايػػػػة بالمرضػػػػى فػػػػي وحػػػػدة العنايػػػػة الُمرّكػػػػزة الرئيسػػػػّية ووحػػػػدة العنايػػػػة الحؤيؤػػػػة  -
 القمب. لعممّيات

 خدمة عالج األلـ الحاد. -

 خدمة عالج األلـ الُمزمف. -

 cardio-pulmonaryخدمػػػػة الّتعاًمػػػػؿ مػػػػع حػػػػاالت توقّػػػػؼ القمػػػػب والػػػػّنفس ) -

resuscitation ). 

 االستشارات الطبّية التي تتعّمؽ بالّتخدير. -

 
 

 :المجاالت الم ختمفة الم غّطاة بخدمات القسـ، وتشمؿ 
 عممّيات الجراحة العاّمة. -

 عممّيات الجراحات الخاّصة الُمختمفة. -

 خدمة الّتسكيف الّدوائي في وحدات تفتيت الحصى والتّنظير والقسطرة. -

 وحدة العناية الحؤيؤة الُمرّكزة. -

 وحدة العناية الحؤيؤة لعممّيات القمب. -

 

 :األبحاث المنشورة 

- Remifentanly consumption in septoplasty surgery under 

general anesthesia-association with human mu-opioid 

receptor gene variation Saudi medical journal. 



51 
 

 

 دائرة األمراض الباطنّية

 :أ.د. نذير عبيدات. - رئيس الّدائرة 
 (.6/4/4065د. سعيد دحبور )  -

  ـ دائرة  ـ:وى   خبًة مف االختصاصييف،الباطنّية ن  وتض 
 :ش عبة األمراض الصدرّية 

 د. ميساء منصور. –      د. خالد العويدات.  -  أ.د. نذير عبيدات.        -
 :شعبة أمراض القمب 

  د. طارؽ القسوس. -د. حّنا مخامر .        - د. أكـر الّصالح. -
 د. عمر الخطيب. -د. عمر عبيدات.      -
 أوراـ الّدـ واألوراـ: ش عبة 

 د. حساـ القيسي. –د. ليث الّشوبكي.       –    أ.د. عبد اهلل العويدي. -
 :ش عبة أمراض الكمى 

 د. عّزت العّوا. -     أ.د.أيمف وهبة. -
 د. رندة فرح. -     د. سميحة الشمة. -
 د. حسيف الحوري  -
 :ش عبة األمراض العصبّية 

 د. محمد الُمر. –           حبور.د. سعيد د -      أ.د. يعقوب البهو. -
 :ش عبة األمراض الجمدّية والتناسمّية 

  د. رند مجمي. –              د. نور المعاني. -
 :ش عبة األمراض الم عدية 

 د. فارس البكري. -
 :ش عبة أمراض الّجياز اليضمي والكبد 

       .افأ. د. ياسر الريّ  -    .   د. عوني أبو سنينه -
 د. ناديا خميس. -     .السويطيد. إياد  -  
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   دد الّصـ والوراثة:ري والغ  عبة السكّ ش 

 د. حساـ الحوري. -           د. أيمف عارؼ. -  د. منذر المومني. -
   عبة أمراض المفاصؿ والرّ ش:  وماتيـز

  .نعيمات د. فاطمة -       د. مرواف العدواف. - د. خضر مصطفى عمي. -
   سرة:عبة طب األ  ش 

  د. سهى خميفة. -          أ. د. ندى ياسيف. -        فريهاف البرغوؤي.أ.د.  -

 د. هنا أبو حّساف. -      جبر. د. روبي إبراهيـ -               د. النا همسه. -

   عبة األمراض النفسّية:ش 

  د. رضواف بني مصطفى. -
 

 

 ائرة:نبذة عف الدّ 
عبة ُشػ :عبة وهػي( ُشػ64ـ )تُضػ حيػثُ وائري الػدّ  مف أهـّ مستشفى الفي  ةعد دائرة األمراض الباطنيّ تُ 

عبة أمػػػراض األعصػػػابي دد الّصػػػـ والّسػػػكري والوراؤػػػةي ُشػػػعبة الُػػػػةي ُشػػػة والتنفسػػػيّ األمػػػراض الصػػػدريّ 
عبة أمػػراض راييفي ُشػػعبة أمػػراض القمػػب والّشػػعبة أمػػراض الكمػػى ووحػػدة الكميػػة االصػػطناعّيةي ُشػػُشػػ

ي ُشػػػالمفاصػػػؿ والرّ  عبة األمػػػػراض ةي ُشػػػػعبة األمػػػػراض النفسػػػيّ ـ واألوراـي ُشػػػأمػػػػراض الػػػػدّ عبة ومػػػػاتيـز
عبة طػػب عديػػة وُشػػعبة األمػػراض المُ هػػاز الهضػػمي والكبػػدي ُشػػعبة أمػػراض الجّ ةي ُشػػميّ ناُسػػة والتّ الجمدّيػػ

 .سرةاألُ 
 

حاضػػريف ( مُ 5( ُمسػػاعديف بحػػث وتػػدريس و)5ضػػو هيئػػة تػػدريس و)( عُ 42ائرة )ـ الػػدّ كمػػا وتُضػػ 
( 46ومػا ُيقػارب ) زئػي(ياء دواـ جُ طّبػييف وأكػاديمشػرفيف أمُ ) تفّرغحاضر غير مُ ( مُ 90و)ُمتفّرغيف 

ائرة ـ الػدّ وكػذلؾ تُضػ خػرىيئرة الُمختمفةي وهػذ  األعػداد تػزداد سػنة بعػد أُ زميؿ ُمتدّرب في ُشعب الداّ 
اٍؿ مػػف عػػسػػتوى ختمفػػة يسػػعوف لتػػوفير مُ عب المُ يف العػػامميف فػػي الّشػػفيف والفنّيػػمجموعػػة مػػف المػػوظّ 

 ة الكوادر. تواصؿ لكافّ ناؾ تدريبي وتعميـ مُ كما أّف هُ  جودة العمؿ وخدمة المرضىي
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ة فػػي نّيػػردُ امعػػة األستشػػفى الجّ ومُ ة امعػػة األردنّيػػب فػػي الجّ ة الطّػػز رؤيػػة كمّيػػعػػزّ ائرة تتماشػػى وتُ والػػدّ 
قػادريف عمػى االنخػراط اء اء أكفّػزة وبكفػاءة عاليػة وكػذلؾ بالعمػؿ عمػى تخػريت أطّبػتميّ تقديـ خدمة مُ 

 دريسي والبحث العممي.في العمؿ المهني والتّ 
دريب وكػذلؾ فػي البحػث عمػيـ والتّػائرة خدماتها في مجػاالت رعايػة المرضػى ومجػاؿ التّ قّدـ الدّ كما تُ 

الب الب الطػػػب وطُػػػي لطُػػػعمػػػيـ الطّبػػػقّدمػػػة لممرضػػػى والتّ ة المُ ريريّ فضػػػاًل عػػػف الخدمػػػة الّسػػػالعممػػػيي 
 خدمات استؤنائّية ذات مستوى عاٍؿ.عتبر يا والتي تُ مراسات العُ الدّ 
 ب البػاطنيية لمطػصػات الفرعّيػعظػـ التخصّ تقّدمػة فػي مُ باإلضافة إلى ذلؾ تقػديـ بػرامت تدريبّيػة مُ  

ة ذات العالقػػة ريريّ ة وغيػػر الّسػػريريّ بتكػػرة فػػي مجػػاؿ العمػػوـ الّسػػحػػوث المُ ائرة بػػزجراء البُ كمػػا تمتػػـز الػػدّ 
أنها  توسػػيع حػػدود المعرفػػة الطبيػػةي باإلضػػافة إلػػى وجػػود البػػاطني والتػػي مػػف شػػالوؤيقػػة مػػع الطػػب 

ة مػػراض الباطنّيػػدائػػرة األة و فػػي الجامعػػة األردنّيػػ تعػػاوف كبيػػر بػػيف مركػػز العػػالج بالخاليػػا الجذعّيػػة
جراء األقدّ يُ  حيثُ   . العممّيةبحاث ـ المركز العديد مف الخدمات لممرضى وا 

ص مػػف أعضػػاء تخّصػختبػرات وفريػػؽ مُ زة مػف أجهػػزة ومُ تمّيػػات المُ مكانّيػائرة الكؤيػر مػػف اإلتممػؾ الػػدّ 
مػف  زتمّيػمتػزميف جميعػًا بتقػديـ مسػتوى مُ فيف مُ ضػيف والمػوظّ مرّ يف والمُ اء والفنيّ األطبّ هيئة الّتدريس و 

( تخّصػص فرعػي 66ي فػي )دريب الطّبػة لممرضػى والتّػريريّ مبةي والخدمػة الّسػحصيؿ العممي لمطّ التّ 
 .ةاألمراض الباطنيّ  لطبّ 

 

 ة:ابعة  لدائرة األمراض الباطنيّ لّشعب والوحدات التّ ا
 عبة الجهاز الهضمي والكبد.شُ . 4             ُشعبة األمراض الّصدرّية والتنفسية. .1
 عبة أمراض الكمى. شُ . 9                     ـ واألوراـ. عبة أمراض الدّ شُ  .3
 عبة األمراض الجمدية والتناسمية. شُ . 5                   عبة أمراض القمب والشراييف. شُ .6
.عبة أمراض المفاصؿ والرّ شُ  .2  كري. ـ والسّ دد الصّ عبة الػُ شُ .9             وماتيـز
. 66ماغ واألعصػاب. عبة أمراض الػدّ شُ . 60                            ة.عبة األمراض النفسيّ شُ .4
  عبة طب اأُلسرة.شُ . 64                        عدية.عبة األمراض المُ شُ 

  (.MICU)وحدة العناية الحؤيؤة لقمراض الباطنية . 63
 ة. وحدة الكمية االصطناعيّ . 66   .(CCU) وحدة العناية الحؤيؤة ألمراض القمب .69
.ختبر النّ وحدة مُ . 62                          وحدة فصؿ خاليا الدـ.  .65  ـو
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 ة. عالجة التنفسيّ وحدة المُ . 64                 هاز الهضمي. وحدة تنظير الجّ  .69
 ماغ واألعصاب.وحدة تخطيط الدّ . 46                              ختبر القمب.وحدة مُ .40
  .ةنيّ امعة األردُ الجّ .مركز الخاليا الّجذعّية في 43 .                  فسيوحدة الطب النّ  .44

 
جراء الف  ائرة بتقديـ تقـو الدّ   الية لممرضى:ة التّ حوصات الطبيّ الخدمات وا 

 . (MICU)بفذ ثبستعوبل ثالثخ أجهزح حذٌثخ فً وحذح الـس االصطنبعً غٍز النّ عالج التنفّ  -

)أجهزح ضغط الهىاء اإلٌجابثً ثاثرثز ها  ( CPAP)والـ  (BiPAP) س ثىاسطخ أجهزح الـعالج التنفّ  -

 ضغط(.

 ىم.إجزاء فحص النّ  -

 خ. الستئصبل األورام فً القصجبد الهىائٍّ خ اللٍزر ئتٍ  واستعوبل أشعّ الزّ تنظٍز  -

ة الميػػزر ميػػا بواسػػطة البػػالوف وأشػػعّ ة العُ قات فػػي المجػػاري التنفسػػيّ ئتيف  لتوسػػيع التضػػي  تنظيػػر الػػرّ  -
 والحقف باألدوية الموضعّية. 

 س.فحص وظائؼ التنفّ  -
 ات في القولوف.  الميزر الستئصاؿ األوراـ والمحميّ ة هاز الهضمي  واستعماؿ أشعّ تنظير الجّ  -
 ـ الحمراء.ريات الدّ تػيير كُ  -
 .خاع العظـزراعة نُ  -
 فائح.ات فصؿ البالزما والصّ إجراء عمميّ  -
 ستشفى.استئناؼ برنامت زراعة الكمى في المُ  -
 ة.تحديث أجهزة غسيؿ الكمى في وحدة الكمية االصطناعيّ  -
 تصوير صدى القمب. -
 تخطيط القمب. -
 فحص الّجهد. -
 مّية.القسطرة التشخيصّية والتداخُ  -
 ة.ة في العيادة الخارجيّ راجعي العيادات النفسيّ فسي لمُ تقديـ خدمات الطب النّ  -

 ستشفى.ختلفخ فً الوُ فسً لألقسبم الوُ خ فً الطت النّ تقذٌن االستشبراد السزٌزٌّ  -
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 هبغ.تخطٍط الذّ  -

 والعضالد.تخطٍط األعصبة  -
 تخطيط العصب البصري. -
 .ة ساعةدّ ماغ بواسطة الفيديو/ لمُ تخطيط الدّ  -

 

 :6106نجازات الدائرة لمعاـ إ

 إجراء عممّيات تنظير بالكبسولة الذكّية ألوؿ مرة في المستشفى عمى مستوى المممكة. -
وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ استئصػػػػاؿ األوراـ فػػػػي  يتمّيػػػػزة فػػػػي تنظيػػػػر الّرئػػػػةإجػػػػراء إجػػػػراءات مُ  -

قات القصػػبات بػػالميزر والبالونػػات الموّسػػعة ئتيف وتوسػػيع تضػػي  المجػػاري التّنفسػػّية والػػرّ 
 لمقصبات الرئيسّية.

راجعيف لمعيػػػادات التّابعػػػة لػػػدائرة األمػػػراض عالجػػػة المرضػػػى الُمػػػفحػػػص وتشػػػخيص ومُ  -
 ستشفى.الباطنّية في المُ 

 إجراء غسيؿ بالزما. -
 ة لمرضى مف داخؿ األردف وخارجه.عة خاليا جذعيّ إجراء زرا -
 ختمفة.تقديـ االستشارات الطبّية إلى األقساـ الطبّية المُ  -
 راسات الُعميا./ طمبة الدّ تدريب األطباء الُمقيميف -
وذلػؾ لػايػات تقػديـ امتحانػات المجمػس  يختمفػةمالء فػي الّشػعب المُ تدريب األطّباء الزّ  -

 ورد العربي.الطبي األردني وامتحانات الب
تعيػػػيف محاضػػػريف متفػػػّرغيف وُمحاضػػػريف غيػػػر متفػػػّرغيف ومدّرسػػػيف ومسػػػاعدي بحػػػث  -

 ائرة.وتدريس لػايات االبتعاث لمعمؿ في الدّ 
الّجامعػة األردنّيػة  فػيالُمشاركة في نشاطات دائػرة األمػراض الباطنّيػة فػي كمّيػة الطػب  -

 والمجاف الداخمّية والخارجّية.
سػػػػػرة وجراحػػػػػة األُ  وارئ والحػػػػػوداث وطػػػػػبّ مػػػػػف دائػػػػػرة الطّػػػػػقيمػػػػػيف تػػػػػدريب األطّبػػػػػاء المُ  -

 األعصاب وجراحة الفـ والفّكيف.
 الجامعة األردنّية.في تدريب طمبة سنة رابعة وخامسة وسادسة طب  -
 عقد عّدة امتحانات سريرّية لمبورد العربي. -
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 وسريرّية ألطّباء البورد األردني.عقد عّدة امتحانات كتابّية  -
 دخميف في دائرة األمراض الباطنّية.وعدد المرضى المُ  ارتفاع نسبة اإلشػاؿ -
 تخّصصة.عالجة المرضى في الوحدات الطبّية المُ مُ  -

 

 :6106نشاطات الدائرة 

 :4065قامت الدائرة بعقد نشاطات متعددة خالؿ سنة 
باحي اليػػػػومي والػػػػذي يحضػػػػر  أعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس واألطبػػػػاء إجػػػػراء التّقريػػػػر الّصػػػػ -

 المقيميف والطالب.
ستشفى يحضر  كافػة أعضػاء هيئػة التػدريس فػي ج المُ عقد في مدرّ إجراء نشاط يومي يُ  -

 مالء( والطالب.تدربيف )الزّ قيميف والمُ ة األطباء المُ الدائرة وكافّ 
ابعػة لػػدائرة ة التّ صػات الفرعّيػػالتخصّ د األردنػي فػػي األمػراض الباطنيػػة و امتحانػات البػػور  -

 ة.األمراض الباطنيّ 
ابعػة لػػدائرة ة التّ العربػي فػي األمػراض الباطنيػة  والتخصصػات الفرعّيػامتحانػات البػورد  -

 ة.األمراض الباطنيّ 
ائرة كػؿ صػات فػي الػدّ ة التخصّ حاضرة( يوـ في األسبوع لكافّػإجراء نشاط أسبوعي )مُ   -

دريس واألطبػاء حاضػرة أعضػاء هيئػة التّػيقوـ بحضور هذ  المُ  حيثُ  عبة عمى حدايشُ 
 يف.قيميف وأطباء االمتياز والطالب وبعض الفنيّ بيف واألطباء المُ تدرّ المُ 

 (. Flee Marketإجراء نشاط أسبوعي كؿ يـو األربعاء مف كؿ أسبوع بعنواف: ) -
 ش عب الدائرة:
 وهي:عبي ـ دائرة األمراض الباطنّية العديد مف الشّ وتضُ 

 عبة األمراض الّصدرّية والتنفسّية.شُ  .6
 هاز الهضمي والكبد.عبة الجّ شُ  .4
 ـ واألوراـ.أمراض الدّ عبة شُ  .3
 عبة أمراض الكمى.شُ  .9
 راييف.عبة أمراض القمب والشّ شُ  .6
 عبة األمراض الجمدّية والتّناسمّية.شُ  .5
.عبة أمراض المفاصؿ والرّ شُ  .2  وماتيـز
 كري.عبة الػدد الّصـ والسّ شُ  .9
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 عبة األمراض النفسّية.شُ  .4
 ماغ واألعصاب.عبة أمراض الدّ شُ  .60
 عبة األمراض الُمعدية.شُ  .66

 

 

 األمراض الّصدرّية والتنفسّية:عبة ش  
 :4065تقوـ الشعبة بعمؿ إجراءات طبّية ُمتخّصصة وتاليًا إحصائّية باإلجراءات لسنة 

Total ER Out patient In patient unit 
34542 9659 9699 44926 ABG 
34453  63 34460 Small volume nebulizer 
6652  40 6692 Vitalograph  
6604   6604 CPAP 
4963   4963 BIPAP 
6456  6663 964 Flow volume loope 
356  343 39 DLCO 
94  33 4 LUNG VOLUME 
4  6 6 PL-PE MAX 

6694   6694 Mechanical Ventilator  
543   543 i.s 
959  959 9 Oximetry  
243   243 Oxygen Treatment 
 

 ختبر القمب:م  

 :4065اإلجراءات التي ُأجريت في مختبر القمب لسنة الّجدوؿ يوّضح عدد 

إجراءات المرضى  اسـ اإلجراء
 الم دخميف

إجراءات المرضى 
 الخارجيف

 المجموع

Echocardiogram 3669.4 5963 60326 
Holter ECG monitor (24) hr 5 46 42 
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ECG 545 6204 5349 
Treadmill test (TMT) 49 349 364 

Transesophageal ECHO 93 60 63 
 

 وحدة فصؿ خاليا الّدـ:
 :4065إجراءات وحدة فصؿ خاليا الّدـ لعاـ 

Times Procedure Name 

7 Leukapheresis 

6 Plateletpheresis 

19 Red blood cells exchange 

122 Plasma exchange 

6 Stem cell filtration 

 

 وحدة الكمى:
 :4065ُأجريت في وحدة الكمى لسنة  الّجدوؿ يوّضح عدد اإلجراءات التي

MICU Blood 
TX 

Subclavian 
insertion 

New 
patient 

In 
patient 

No. off 
patients 

Month 

22 14 11 8 49 833 January 
12 19 7 8 60 839 February 
29 30 10 13 92 408 March 
28 8 2 8 69 870 April 
31 16 13 12 60 752 May 
12 14 7 6 69 843 Jun 
25 21 1 8 63 855 July 
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 :  ش عبة م ختبر الّنـو
ُمتخّصصة في وحدة ُمختبر الّنوـي وُيوّضح تقوـ الّشعبة بعمؿ إجراءات طبّية 

 الّرسـ التّالي عدد المرضى الُمدخميف لمُمختبر:

 
 

   عبة األمراض النفسّية:ش 

 عبة األمراض النفسّية في عّدة نقاط أهّمها:تتمّخص إنجازات ونشاطات شُ 
 تقديـ خدمات العالج والّتشخيص والُمتابعة لمرضى العيادة النفسّية. -
 اقديف في األقساـ.االستشارات السريرّية لممرضى الرّ تقديـ  -
 فسي.تدريس وتدريب طمبة كمّية الطب في اختصاص الطب النّ  -
 في كمّية الطب. ةموـ السموكّية لطمبة السنة الؤالؤتدريس ماّدة العُ  -

0

100

200

300

400

500

600

700

2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

610 

449 
510 

432 415 413 

496 
434 

340 344 361 

 عدد المرضى

 األعوام

 عددالمرضى الداخلين لمختبر النوم

26 16 1 3 66 947 August 
21 8 6 4 78 890 September 
12 35 8 13 103 1063 October 
12 34 7 13 97 997 November 
23 46 1 7 84 999 December 
253 261 74 103 890 10.794 Total 
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 ستشفى.الُمشاركة في لجاف كمّية الطب في الجامعة والمُ  -
 رضى الُمحاليف مف المجاف الطبّية والمحاكـ.إعطاء االستشارة الطبّية النفسّية لمم -
 ستشفى.الُمشاركة في الّنشاطات السريرّية والعممّية لممُ  -
 ستشفى.مُ الالُمشاركة في المجاف والّنشاطات العممّية والطبّية داخؿ وخارج الجامعة و  -
 ائرة:ىداؼ وتطّمعات الدّ أ 

 ستشفى إلى:ة في المُ مراض الباطنيّ تهدؼ دائرة األ
راسات وتخريت طمبة الدّ  كمّية الطب وتخريجهـ كأطّباءي ساهمة في إعداد طمبةالمُ  -

عدادهـ اء اختصاصّييف وفقًا لممعايير المهنّية العالية وتدريب الزّ الُعميا كأطبّ  مالء وا 
بحيث يكوف  يتخّصصيف في تخّصصات الطب الباطني المختمفةمهنّيًا كأطّباء مُ 

 المريض محور عممهـ.
مستوى كاٍؼ مف المعرفة الطبّية لفهـ الحقائؽ األساسّية والمفاهيـ صوؿ عمى الحُ  -

أهيؿ الذي األساسّية والمبادئ األساسّية لمُممارسة الطبّية المختّصة وفقًا لمستوى التّ 
 حصموا عميه.

أف يحصؿ الطالب والمتدّرب عمى أعمى مستوى مف األداء الفّعاؿ والكفاءة في اّتخاذ  -
ومهارات االّتصاؿ واّتخاذ  يشكالت المرضّية والتّفسيرالمُ  وحؿّ  يرة المرضّيةيالسّ 

 القرارات السريرّية في مجاؿ الوقاية والّتشخيص والعالج مف المرض.
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 دائرة طّب األطفاؿ
 

 أ.د. إيماف بدراف. - الدائرة: مدير
 (.6/4/4065د. إياد العموري ) -      
 ىـ:، و األخّصائييفنخبة مف  الدائرةوتضـ 

  األعصاب:شعبة أمراض الدماغ و 
 .أ.د. أميرة المصري -   .أ.د. عبد الكريـ القضاة -
 :شعبة حديثي الوالدة 
 .د. منار المواما -     .أ.د. ايماف بدراف -
  عدية عند األطفاؿ:الم  الّسارية و شعبة األمراض 
 .أ.د. نجوى خوري -
  عند األطفاؿ: الجينات واألمراض الوراثّيةشعبة 
 الّشنطي.أ.د. حاتـ  -
 :شعبة أمراض الكمى عند األطفاؿ 
 .د. جمانة البرامكي -    .د. كماؿ عقؿأ. -
 :شعبة أمراض القمب عند األطفاؿ 
 .د. ليمى توتنجي )دواـ جزئي( -    د. اياد العموري -
  الكبد والتغذية عند األطفاؿ:شعبة أمراض الجياز اليضمي و 
 .)دواـ جزئي(أ.د. محمد الرواشدة  -          د. فريد خضير -
 :شعبة أمراض الغدد الصـ والسكري عند األطفاؿ 
 .د. عبير العساؼ -         ة.د. رشا عود -
 :شعبة األمراض التنفسّية 
 د. منى خاطر )دواـ جزئي(. -
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 :تشتمؿ دائرة طّب األطفاؿ عمى عّدة تخّصصات، وىي 
 طب أطفاؿ/ األمراض الّسارية والُمعدية. -
 والخداج.طب أطفاؿ/ حديؤي الوالدة  -
 راض الكمى.أطفاؿ/ أمطب  -
 / أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتػذية.طب أطفاؿ -
 طب أطفاؿ/ أمراض القمب. -
 طب أطفاؿ/ أمراض الدماغ واألعصاب. -
 طب أطفاؿ/ أمراض الػدد الصماء والسكري. -
 طب أطفاؿ/ األمراض التنفسّية. -
 العناية الحؤيؤة لقطفاؿ. -
 الوراؤّية.طّب الّجينات واألمراض  -

 

  6106إنجازات الدائرة لمعاـ: 
 9/9/4065تنظػػػػيـ المػػػػؤتمر األردنػػػػي الطّبػػػػي األّوؿ فػػػػي الجامعػػػػة األردنّيػػػػة بتػػػػاريخ  -

 بعنواف:
“Child Abuse and Neglect: A multidisciplinary approach to child 
maitreatment”. 

فػػاؿ وتقػػديـ عػػّدة المحمّيػػة والعالمّيػػة فػػي طػػب األط الُمشػػاركة فػػي العديػػد مػػف الُمػػؤتمرات -
 أوراؽ عممّية.

طػػب األطفػػاؿ فػػي مجػػالت عالميػػة ( بحؤػػًا فػػي التخّصصػػات الُمختمفػػة فػػي 44نشػػر ) -
 .4065خالؿ عاـ 

ات الممفّػػػلمستشػػػفى مؤػػػؿ لجنػػػة البحػػػث العممػػػي و سػػػاهمة فػػػي المجػػػاف المختمفػػػة فػػػي االمُ  -
 .ودةتحسيف الجّ و 

اهلل الؤاني لمخدمػة حسيف بف عبدالة األمير وتدريب طمبة أكاديميّ شاركة في تدريس المُ  -
 .ةالمدنيّ 

 زة لممواليد:ركّ عبة العناية المُ شُ  -
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ج )أقػؿ دّ لممواليد الُخػ صاً و زة لممواليد خصركّ انخفاض نسبة الوفيات في العناية المُ  .6
المواليد كذلؾ و ي ئويرياف الرّ ر الشّ المواليد الذيف لديهـ ارتفاع توتّ أسبوع( و  49مف 

 .الذيف لديهـ فتؽ بالحجاب الحاجز
 .زة لممواليدركّ نتانات في العناية المُ انخفاض نسبة اإل .4
 .مو لممواليدالنّ ر و العمؿ ببرنامت الرعاية بالتطوّ االستمرار ب .3
الػوالدة حيػث يػتـ تحضػير األدويػػة ة لحػػديؤي العنايػة الصػيدالنيّ  رنػامتاالسػتمرار بب .9

 .ةة سريريّ صيدالنيّ  راجعتها مف قبؿمُ والمحاليؿ و 
 .ةشراؼ عمى طمبة الماجستير في العموـ الصيدالنيّ اإل .6
 .اً قميميّ ا  و  اً ة محميّ االستمرار ببرنامت تدريب لمكوادر التمريضيّ  .5
 .ةالكوادر التمريضيّ مف ورشات العمؿ لتدريب األطباء و القياـ بالعديد  .2
 evidence)األطبػاء و ة لمطػالب التدريبّيػة و بالعديد مف النشاطات التعميميّ القياـ  .9

based learning) 
 ف مػػف إنعػػاش حػػديؤي الػػوالدة اسػػتناداً المخػػاطر ليػػتمكّ  أؤنػػاء الػػوالدة عاليػػةالّتواُجػػد  .4

عايػػػة سػػػريي والرّ نعػػػاش بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ تػػػأخير ربػػػط الحبػػػؿ العمػػػى أحػػػدث األدلػػػة لإل
 .لممواليد ةة والتنفسيّ الحراريّ 

وؤيػػػؽ مػػػع أوليػػػاء األمػػػور صػػػاؿ الفريػػػؽ عمػػػى اتّ  فّ أبػػػ وائـ عممػػػاً عػػػالج التّػػػ .60
 .لضماف مشاركتهـ في رعاية الطفؿ

قامػػػة المولػػػود فػػػي إأؤنػػػاء  ةالطبيعّيػػػ ةدعـ فريػػػؽ حػػػديؤي الػػػوالدة الرضػػػاعيػػػ .66
 .لحديؤي الوالدة في المستشفى زةركّ المُ  ةوحد  العناي

ي أمػػػراض الكمػػػى عنػػػد أداء الػسػػػيؿ البريتػػػوني بالتعػػػاوف مػػػع اختصاصػػػيّ  .64
 ة.هذ  المهمبتمريض لمقياـ التدريب األطفاؿ و 

 ةراعػػػامػػػع مُ  ةالمرضػػػى فػػػي الوحػػػد ةب لرعايػػػدرّ كػػػادر تمريضػػػي ُمػػػ وجػػػود .63
ؽ دد قبػػؿ اسػػتالمهـ عػػف طريػػؽ القيػػاـ ببرنػػامت تعريفػػي يتعمّػػمػػريض الّجػػتػػدريب التّ 

خدمػػػػة األطفػػػػاؿ سػػػػرهـ ضػػػمف ليػػػد وأُ اة لممو عايػػػػة األساسػػػػيّ الرّ بحديػػػد عمػػػى وجػػػػه التّ 
شػػػػاركيف فػػػػي الرعايػػػػة السػػػػريرية ضػػػػات المُ مرّ لمُ اي وتػػػػدريب جميػػػػع حػػػػديؤي الػػػػوالدة

 .لمواليد لدعـ حياة حديؤي الوالدةنعاش اعمى إباشرة المُ 
 .ختصاص العاليريب طالب االتعميـ وتد .69
 ة.تطوير الوحد  و عمؿ مراجعه ذاتيّ  .66
 ةز رّكػػالمُ  ةنشػػر األبحػػاث وتشػػجيع ودعػػـ وتقػػديـ البحػػوث فػػي مجػػاؿ العنايػػ .65

 ة.لحديؤي الوالد
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 :األطفاؿعبة قمب شُ  -
ة طينّيػػتحػػات البُ غػػالؽ الفُ إها ة قسػػطرة لقمػػب األطفػػاؿ مػػف ضػػمنعممّيػػ (96)جػػراء إ .6

ة حػػاالت جػػراء عػػدّ وا   يئػػوي واألبهػػراـ الرّ الصػػمّ رياف األبهػػر و توسػػيع الّشػػة و ذينّيػػاألُ و 
 .ة عند البالػيفألمراض القمب الخمقيّ 

طينيػػػػة البُ تحػػػػة غػػػػالؽ الفُ إمؤػػػػؿ مستشػػػػفى الجػػػػراء بعػػػػض العمميػػػػات ألوؿ مػػػػرة فػػػػي إ .4
ي (post myocardial infarction VSD)اتجػة عػف احتشػاء عضػمة القمػب النّ 
 .(Hybrid procedure)ة ذينيّ أتحة ة هجينة لعالج فُ ؿ عمميّ جراء أوّ ا  و 

 pediatric)تصػػػػػوير لقمػػػػػب األطفػػػػػاؿ بػػػػػاألمواج الصػػػػػوتية (4400)جػػػػػراء إ .3
echocardiography)تصػػػػػوير لقمػػػػػب الجنػػػػػيف( 26)ي و  (fetal 
echocardiography) 

الؤػػػػي األبعػػػػاد لمقمػػػػب ؤُ المحػػػػوري و بقػػػػي صػػػػوير الطّ جػػػػراء العديػػػػد مػػػػف حػػػػاالت التّ إ .9
عػػاوف مػػع ة بالتّ عػػانوف مػػف أمػػراض قمػػب خمقّيػػالمواليػػد الػػذيف يُ راييف لقطفػػاؿ و الّشػػو 

 .ةدائرة األشعّ 
 مّمػػفي لعػالج األطفػاؿ ة العػوف الصػحّ جمعّيػحػدة و تّ مػـ المُ عػاوف مػع األُ اسػتمرار التّ  .6

 .ة بالقمبأمراض خمقيّ  مفُيعانوف 
 pediatric and adult interventional“تقػديـ ورقتػيف عمميتػيف فػي مػؤتمر  .5

cardiac symposium”   64/6/4062-65والذي عقد في ميامي بتاريخ. 
 تقديـ ورقتيف عمميتيف في مؤتمر  .2

“Interventions in Congenital and Structural Heart disease, 
ICSHD- 2016”  

 .9/64/4065-4لذي عقد في دبي بتاريخ او 
 

 :عبة أمراض الكمىشُ  -
ة طّ امف بسعة سريريف مع خُ بوحدة غسيؿ الكمى لقطفاؿ في الطابؽ الؤّ  االستمرار .6

 .ةأسرّ  (5) ىلتوسيعها ال
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 :ػذيةالتّ هاز الهضمي والكبد و عبة الجّ شُ  -
عػػاوف بالتّ  (celiac disease)القمحػػي سالتحّسػػ مػػرضحػػوؿ  تؤقيفػػي يػػوـإقامػػة  .6

صػػػابيف بحضػػػور العديػػػد مػػػف أهػػػالي المرضػػػى واألطفػػػاؿ المُ التمػػػريضي  دائػػػرة مػػػع
 بالمرض. 

عمػػػى المرضػػػى  انػػػاً ه مجّ توزيُعػػػس القمحػػػي و ب تؤقيفػػػي بمػػػرض التحّسػػػتّيػػػطػػػالؽ كُ إ .4
 راجعيف في عيادات األطفاؿ.المُ و 

عػػانوف األطفػػاؿ الػػذيف يُ   تسػػتهدؼ والتػػي لقطفػػاؿ ػذيػػةالتّ  عيػػادةفػػي  بالعمػػؿ البػػدء .3
س مػف األنػواع المختمفػة مػف التحّسػو  يس القمحيالتحسّ منة و مو والسّ مف ضعؼ النّ 

  األطعمة.
 قيمػػػػي طػػػػبّ شػػػػراؼ عمػػػػى مُ اإلي و ةة األطفػػػػاؿ األردنّيػػػػشػػػػاركة فػػػػي مػػػػؤتمر جمعّيػػػػالمُ  .9

صػيف فػي أمػراض الجهػاز تخصّ ستشػفى عػف طريػؽ تقػديـ بحؤػيف مُ مُ ال األطفاؿ في
ة عنػد األطفػاؿ "التهاب البكتيريػا الحمزونّيػؿ بعنواف البحث األوّ ) طفاؿالهضمي لق
كػػػػػودي عنػػػػػد األطفػػػػػاؿ اني بعنػػػػػواف "أسػػػػػباب االصػػػػػفرار الرّ البحػػػػػث الؤّػػػػػاألردنيػػػػػيف" و 
 .(األردنييف"
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 دائرة األشّعة والطّب النووي

  :د. وليد محافظةمدير الّدائرة. 
 خبة مف األخّصائييف، وىـ:ائرة ن  ـ الدّ وتض  

   عبة األشّعة العاّمة:ش 

 .د. وليد محافظة -    أ.د. عزمي الحديدي. -

     .د. عماد الطراونة -

   ووي:ب النّ عبة الطّ ش 

 جويعد. ؾد. مال -   د. عبد المطيؼ عبد الّشريؼ. -

   ة الخاّصة:عبة األشعّ ش 

 النّجار.د.محاسف صادؽ  -    سامة سمار .د. أُ   -

 د. ُنسيبة الرياالت. -

 

 ائرة:عن الد   لمحة 

صػػة العاليػػة فػػي هػػذا تخصّ ة المُ ة عمػػى اسػػتقطاب الكفػػاءات الطبّيػػحػػرص مستشػػفى الجامعػػة األردنّيػػ
ووي مػف حممػة ة والطػب الّنػالمجاؿ حيث يعمؿ في الدائرة نخبة مف أطبػاء األختصػاص فػي األشػعّ 

برتبػة أسػتاذ دكتػور وؤالؤػة برتبػة أسػتاذ مشػارؾ وؤالؤػة  ميا مف أطبػاء استشػارييف اؤنػيفرجات العُ الدّ 
 ختمفة مؤؿ:مُ (Subspecialties) ة صات فرعيّ ساعد يحمموف تخصّ برتبة أستاذ مُ 

1. Interventional Radiology. 
2. Neuro-Imaging. 
3. Woman Imaging. 

 Musculoskeletal) ص ص فػػػي تخّصػػػخّصػػػراسػػػة والتّ إيفػػػاد طبيػػػب إلكمػػػاؿ الدّ  كمػػػا تػػػـّ 
Radiology)  ّصػػػات اء لػايػػػات اإليفػػػاد فػػػي تخصّ أطّبػػػ (3)تعيػػػيف و مسػػػا وألمانيػػػاي فػػػي كػػػؿ مػػػف الن

 .ختمفةمُ 
يقػػـو القسػػـ  ختمفػػة حيػػثُ ة المُ ة والعربّيػػات األردنّيػػمػػف الجنسػػيّ  اً قيمػػمُ  اً طبيبػػ (49)يوجػػد فػػي الػػدائرة و 
ي البػػورد األردنػػي والبػػورد العربػػي العػػاليختصػػاص اء لمحصػػوؿ عمػػى شػػهادة االعػػداد وتػػدريب أطّبػػزب
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ضػػات مرّ ضػػيف والمُ مرّ تكامػػؿ مػػف المُ باإلضػػافة إلػػى فريػػؽ مُ فػػي األشّعةالّتشخيصػػّية والطّػػب الّنػػوويي 
 قنػيي عممػاً وتػأهيمهـ عمػى أعمػى مسػتويات العمػؿ التّ  اً ومحمّيػ اً ي األشػعة الػذيف تػـ تػدريبهـ دولّيػفنيّ و 

صػوير ات التّ ة وتقنّيػتحديث القسـ وتزويد  بأحدث األجهزة الطبيّ لى إتسعى بشكؿ دائـ  اإلدارة بأفّ 
 (49)ـ خػػدماتها لممرضػػى قػػدّ ة المرموقػػة وتُ ضػػاهي فػػي خػػدماتها أحػػدث المراكػػز العالمّيػػة لتُ الرقمّيػػ

 ة.طواؿ أياـ السنة عمى أعمى مستوى مف الكفاءة والحرفيّ  اً ساعة يوميّ 
 

  ّووي:ة والطب النّ مياـ دائرة األشع 

 ص في:امعة وتتمخّ ووي في الجّ ب النّ ة والطّ ة لدائرة األشعّ ؤالؤة مهاـ رئيسناؾ هُ 
ذ قػػاـ إة ة لعضػػو الهيئػػة التدريسػػيّ ة مػػف المهػػاـ الرئيسػػعتبػػر األبحػػاث العممّيػػ: تُ ةميػػاـ بحثّيػػ .6

ف البحػث ا  حكمػةي و ة مُ ة فػي مجػالت عالمّيػدائرة بنشر عشرات األبحاث العممّيػالأخصائيو 
قيمػػػيف وطمبػػػة اء المُ شػػػراؾ األطّبػػػإتـ يػػػ ؼ حيػػػثُ ة ال تتوقّػػػسػػػتمرّ ة مُ عممّيػػػدائرة الػػػالعممػػػي فػػػي 

شػػراكهـ بصػػورة ا  ة البحػػث العممػػي و ميػػا فيهػػا ويػػتـ تػػدريبهـ عمػػى منهجّيػػب والدراسػػات العُ الطّػػ
باشػػػػػر مػػػػػف قبػػػػػؿ األسػػػػػاتذة شػػػػػراؼ المُ ء مػػػػػف البحػػػػػث وتحػػػػػت اإلفاعمػػػػػة عمػػػػػى كتابػػػػػة أجػػػػػزا

 ائييف.األخصّ 
راسػػات صػػوؿ عمػػى شػػهادة الدّ امػػة لػايػػات الحُ قبرنػػامت اإلدائرة الػػ: يوجػػد فػػي ّيػػةميػػاـ تعميم .4

سػػنوات يػػتـ مػػف خاللهػػا  (9)قامػػة ة اإلووي ومػػدّ ة والطػػب الّنػػة التشخيصػػيّ ميػػا فػػي األشػػعّ العُ 
قػارير بصػورة ة كتابػة التّ وتػدريبهـ عمػى كيفّيػة تدريب األطباء عمى جميع فحوصات األشػعّ 

شتركة بػيف ة تتـ بطريقة مُ ة يوميّ ة نظريّ عمميّ ة صحيحة كما يوجد نشاطات ة ومنهجيّ عمميّ 
ناقشػة كػؿ مػا الع ومُ طّػقيمػيف ويكػوف مػف ضػمنها االاء المُ ة واألطبّ دريسيّ أعضاء الهيئة التّ 

ة ة وتطبيقّيػنظرّيػ حاضػراتعطػاء مُ زة وتقػـو الػدائرة كػذلؾ بهو جديػد فػي مػا يتعمػؽ باألشػعّ 
ة ة اختيارّيػػر فػػرص تدريبّيػػلػػى تػػوفّ إامسػػة فػػي كميػػة الطػػب هػػذا باألضػػافة لطػػالب السػػنة الخ

 ى.خر ختصاصات األُ قيميف في االاء والمُ لقطبّ 
ختمػؼ أنواعهػا ويػتـ ة عمػى مُ عاعيّ دائرة بتوفير جميع الفحوصػات الّشػال: تقوـ ةمياـ خدميّ  .3

ة باشػر مػف أعضػاء الهيئػة التدريسػيّ شػراؼ المُ ة عاليػة وتحػت اإلة ومهنّيػذلؾ بطريقػة عممّيػ
 الية:مف خالؿ األجيزة التّ لخدمات ويتـ تقديـ ا

يتـ تقديـ الخدمة مف خالؿ جهػاز  :(MRI)التصوير بالرنيف المغناطيسي جياز  -
والعالمي ستوى المحمي وهو األحدث عمى المُ Tesla (3 ) بقوة  Seimensنوع 

 ة.والحرفيّ  وعمى أعمى مستوى مف الكفاءة اً ويقـو بفحوصات دقيقة جد
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يػتـ تقػديـ الخدمػة مػف  :(Multi-slice CT Scan)جيػاز التصػوير الطبقػي  -
والػػػذي يػػػتـ ( MDCT( )49)أحػػػدهما هػػػو جهػػػاز  ي(CT-Scan)خػػػالؿ جهػػػازي 

أقػػؿ مػػف ؤانيػػة واحػػدة وبواسػػطة فػػي  (Slice)مقطػػع  (649)مػػف خاللػػه تصػػوير 
 .لتصوير شراييف القمب اً عتبر هذا الجهاز مؤاليّ ي ويُ Dual Source  تقني

 (9)دائرة الػ: يوجد في (Ultrasound)التصوير باألمواج فوؽ الصوتية  جياز -
 ة.واصفاتها الفنيّ ألعمى في مُ ا عتبروتُ  اً ة األبعاد حديؤة جدّ باعيّ أجهزة رُ 

هػػذا  فّ إ: (Digital Fluoroscopy)جيػػاز تصػػوير بالمػػادة الممونػػة الرقمػػي  -
مػف  لمػتمّكفة بػه األشػعّ طالؽ وتـ تزويػد دائػرة هاز مف أحدث األجهزة عمى اإلالجّ 

نػػة وذلػػؾ لتصػػوير موّ ة مُ لػػى مػػادّ إة التػػي تحتػػاج عاعيّ عمػػؿ جميػػع الفحوصػػات الّشػػ
لػػػػى تصػػػػوير األوعيػػػػة إضػػػػافة مي باإلناُسػػػػهػػػػاز البػػػػولي والتّ هػػػػاز الهضػػػػميي الجّ الجّ 

طبيػػػػب الػػػػّدائرة  ىةي ويوجػػػػد لػػػػدة التداخمّيػػػػجػػػػراءات األشػػػػعّ إة والقيػػػػاـ بعمػػػػؿ الدموّيػػػػ
جػػراءات التػػي عظػػـ اإليقػػوـ بمُ  ة حيػػثُ ة والعالجّيػػمّيػػالتداخُ ة اختصاصػػي فػػي األشػػعّ 

ودة والكفػػاءة العاليػػة وقػػد تػػـ تػػدريب فريػػؽ سػػتويات الّجػػعمػػى أعمػػى مُ  اً جػػرى عالمّيػػتُ 
 جراءات.ساعدة في هذ  اإلة لممُ ي األشعّ ضيف وفنيّ مرّ مف المُ 

 (.Bone Densitometry)جياز قياس ىشاشة العظـ  -
  (.X-Ray)قميدي )العادي( صوير التّ التّ  -
ة بالكامػػؿ بمػػا نيػػة التحتّيػػتحػػديث البُ  (:Nuclear Medicine)ووي ب الّنػػالّطػػ -

ةي كمػػػػػا تػػػػػـ تزويػػػػػد الشػػػػػعبة شػػػػػعاعيّ المة والوقايػػػػػة اإلبػػػػػات الّسػػػػػتطمّ يتناسػػػػػب مػػػػػع مُ 
ختبػر حػار حػديث وذلػؾ لعمػؿ فحوصػػات جديػد ومُ  Gamma Cameraبجهػاز
 هذا النوع مف الفحص.ووي لممرضى الذيف يحتاجوف ي النّ الطبّ 

ي جميػع ػطّػة يُ ستشػفى برنػامت لموقايػة اإلشػعاعيّ : يوجد فػي المُ ةالوقاية اإلشعاعيّ  -
ة بالوقايػػة ة الخاّصػػة وتقػػوـ بتطبيػػؽ المعػػايير الدولّيػػشػػعّ التػػي تسػػتخدـ األالمنػػاطؽ 

 رافقيف.ة والتي تحمي العامميف والمرضى والمُ عاعيّ الشّ 
 

  ّ6106اإلنجازات التي حّققتيا الدائرة خالؿ العاـ أىـ: 
 Picture Archiving and“توريػػػػد األجهػػػػزة الخاّصػػػػة بعطػػػػاء الػػػػػػػ  -

Communication system (PACS)” ي وهػي حالّيػًا قيػد الّتركيػب والّتشػػيؿي
عممػػػػًا بػػػػأّف هػػػػذا الّنظػػػػاـ سػػػػيحؿ محػػػػؿ اسػػػػتخداـ أفػػػػالـ األشػػػػّعة وسػػػػُيتيح الػػػػّدخوؿ 

عف ُبعد بواسطة الكمبيوتر المحموؿ أو جهاز الموبايؿ وحفظ  لفحوصات األشّعة
 كاّفة صور المريض لُمّدة غير محدودة.
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 كيب.حالّيًا قيد الّتر توريد جهاز الّتصوير الّطبقي الخاص بدائرة الّطوارئي وهو  -
ي "Digital Mammogramتوريػػػد وتركيػػػب وتشػػػػيؿ جهػػػاز تصػػػوير الؤّػػػدي " -

توي عمى جهاز تصوير لمؤّدي وهو جهاز رقمػي وتجهيز وحدة لتصوير الؤّدي تح
ُمتطّور ُؤالؤي األبعاد مػع خاصػّية أخػذ عّينػة مػف الؤّػديي جهػاز ألتراسػاوند وغرفػة 

 تقارير.
" Digital Radiography( أجهػػزة رقمّيػػة ُمتطػػّورة لمّتصػػوير العػػادي "3توريػػد ) -

في العيادات الخارجّية ودائػرة الطػوارئ وقسػـ األشػعة الموجػود  حيُث سيتـ تركيبها
 في مبنى المستشفى.

العمػػؿ جػػاٍر عمػػى افتتػػاح قسػػـ أشػػّعة فػػي دائػػرة الطػػوارئي وتجهيػػز  بجهػػاز تصػػوير  -
 Digitalوجهاز تصوير أشػّعة رقمػي ُمتطػّور ) (MDCT)طبقي ُمتعّدد المقاطع 

Radiography ّي وجهاز تصوير بالموجات الصوتي)( ة ُمتطّورUltrasound.) 
 :6106ة لمعاـ ة لفحوصات األشعّ ة السنويّ حصائيّ اإل

Section Count In Count Out Total 
 

X- Ray 46052 59390 44592 الصور العادية 
Ultrasound & Doppler 

 ةور التمفزيونيّ الصّ 
3644 64963 66626 

 CT. Scan  ّ69440 63449 9445 بقي صوير الطّ الت 
Angiogram   تصوير األوعية

 ةالدمويّ 
669 6 653 

 MRI   ّ4443 5552 3345 نيف المغناطيسيتصوير الر 
Nuclear Medicine and 
Dexa  

 قياس ىشاشة العظـ   الطب

266 3555 9322 

Fluoroscopy   ّصوير الت
  نةموّ بواسطة المادة الم  

443 224 6056 

Image Guided 39 6 36 
Total 36342 606659 690946 
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 دائرة الم ختبرات والطّب الّشرعي
 

 عماد العبدالالت.د. أ.الّدائرة:  مدير 
 

 :يف وهـخبة مف األخصائيّ ائرة نُ لدّ ـ اوتضُ 
 أ.د. كماؿ عبد الحميد الحديدي  -     . .د. عزمي محافظةأ -
   .عبيداتد. فاطمة   -     .شوماؼد. مها  -
   .العديميد. طارؽ  -     .شاهيفأبو د. نسريف   -
   .حجيرد. منار   -     .حمد منصورأد.  -
    .و ارشيدأبمؿ أد.   -     .د. هياـ عوض   -
  .حمد عبد الرحمفأد. حسف   -     .الشنطي د. حاتـ  -
 

 : نبذة عف الدائرة 

 اً تمعػب دورا أساسػيّ  مستشفى حيػثُ الة في وائر الرئيسيّ عتبر دائرة المختبرات الطبية مف الدّ تُ 
ميػػا راسػػات العُ ب والدّ وتػػدريب طمبػػة الطّػػوكػػذلؾ فػػي تعمػػيـ ي ة لممرضػػىعايػػة الطبّيػػفػػي تقػػديـ الرّ 

 .خرىة والجامعات األُ ة  في الجامعة األردنيّ ة المخبريّ وتدريب طمبة العموـ الطبيّ 
ميف ولممرضػى الػذيف نػوّ ة لممرضػى المُ حوصػات المخبرّيػدائرة بزجراء جميع الفُ التقوـ  حيثُ 

 ة.لجة الحاالت المرضيّ عاساعدة في تشخيص ومُ ة لممُ راجعوف عيادات االختصاص الخارجيّ يُ 
 

   الية:عب التّ دائرة الشّ الـ تض 
 :(Hematologyـ )ختبر مبحث الدّ عبة م  ش   .0

 Complete blood)حاليػؿ الطبيػػة منهػا تعػػداد الػػػدـ الكامػػػػؿ  جػػػػرى فػي هػذ  الشعبػػػة أهػـ التّ يُ 
(countـي فحػص شريحػػػػػػػػػػة الػػػػػدّ ر الػػػػػػػدّ ي فحوصػات تخؤّػ( ـBlood Filmي)  ّحػػػػػالف الكهربائػػػػػي الر

واجي فحوصػػات ي فحوصػػات مػػا قبػػؿ الػػزّ (Hemoglobin Electrophoresisـ )لخضػػػػاب الػػػػػػػدّ 
 خاع العظمي.النّ 
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 :عبةة بالشّ األنابيب الخاصّ 
- (EDTA)  ّر.حوصات ما عدا فحوصات التخؤّ ة الفُ )غطاء بنفسجي( لكاف 
- (Citrated) ( فحوص التخؤّ أغطاء )ر.زرؽ 
 
 (:Microbiology & Parasitology)ات فيميّ قيقة والطّ عبة األحياء الدّ ش   .6

راؤيـ المعزولػػة مػػف ة لمّجػػة مػػف زرع وفحػػص الحساسػػيّ عبة الفحوصػػات المجهرّيػػجػػرى فػػي هػػذ  الّشػػيُ 
 ختمفة كالبراز والبوؿ.سـ المُ نات الجّ ات في عيّ فيميّ شخيص المجهري لمطّ سـ والتّ جميع سوائؿ الجّ 

 :ة بالزراعةواألوعية الخاصّ األنابيب 
  .مةعقّ نابيب أو زجاجات م  أ: ةراعلمزّ  -
  .وعاء بالستيكي نظيؼ :اتفيميّ لفحص الطّ  -

 
 (:Biochemistry) ةعبة الكيمياء الحيويّ ش   .3

اردي وفحوصػػات وظػػائؼ و ر والّشػػـ مػػف مسػػتوى السػػكّ عبة فحوصػػات كيميػػاء الػػدّ جػػرى فػػي هػػذ  الّشػػيُ 
نزيمػػات الجّ هوف فػػي الجّ ي مسػػتوى الػػدّ الكبػػد والكمػػى سػػـ والبروتينػػات وغيرهػػا مػػف الفحوصػػات سػػـ وا 

 ة.ة مؤؿ األحماض األمينيّ الخاصّ 
 ة: األنابيب الخاصّ 

 ة )غطاء أحمر أو اصفر(.نابيب عاديّ أ -

 
 :(Histopathology & Cytologyعبة عمـ أمراض األنسجة والخاليا )ش   .4

سػػػـ كمػػػا ة بعػػػػػػد استئصػػػالها مػػف الجّ نػػػػات الجراحّيػػػسيجػػػػػػػػػي لمعيّ عبة الفحػػػص النّ جػػرى فػػػي هػػذ  الّشػػػيُ 
ويػػتـ  يقيؽشػػؼ األبػػري الػػدّ و الرّ أفحػػص الخاليػػا التػػي يحصػػؿ عميهػػا بالمسػػحات  جػػرى فيهػػا أيضػػاً يُ 

 وئي والواسمات.ذلؾ باستخداـ المجهر الضّ 
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 :(Endocrinologyاء )دد الصمّ عبة الغ  ش   .5

ة بالخصػػوبة وحػػاالت الهرمونػػات الخاّصػػ):ة مؤػػؿحاليػػؿ الهرمونّيػػعبة جميػػع التّ جػػرى فػػي هػػذ  الّشػػيُ 
ة البنكريػػػػاس وفحوصػػػػات دّ ة وُغػػػػة الكظرّيػػػػدّ ة والُػػػػػخامّيػػػػة النّ دّ ة والُػػػػػة الدرقّيػػػػالعقػػػػـ وفحوصػػػػات الػػػػػدّ 

 (.(Tumor-markersواسمات األوراـ )

 .عادي: األنبوب
 

 :(Serology & Immunologyعبة األمصاؿ والمناعة )ش   .6

ات فػػػػي دـ ستضػػػدّ الفحوصػػػات التػػػي تسػػػتند عمػػػػى قيػػػاس األضػػػداد أو المُ عبة جػػػرى فػػػي هػػػذ  الّشػػػػيُ 
نمػػيط المنػػاعي سػػيجي وفحوصػػات التّ وافػػؽ النّ فحوصػػات التّ و ة المػػريض وفحوصػػات المناعػػة الذاتّيػػ

 ات.ستضدّ لفحوصات األضداد والمُ 
 

 ة: األنابيب الخاصّ 
 .عادي :األنبوب -
-   Heparinized tube سيجيوافؽ النّ حوصات التّ : ل. 
-  EDTA : ّنميط المناعيلفحوصات الت. 

 

 :((Molecular biologyزيئي عبة التشخيص الجّ ش   .7

الكبػػد  ي التهػػابيػػدز( لتشػػخيص اإلPCRتسمسػػؿ )عبة فحػػص تفاعػػؿ البممػػرة المُ جػػرى فػػي هػػذ  الّشػػيُ 
 قة ببعض األمراض.تعمّ ة المُ ماطه والفحوصات الجينيّ أنالوبائي الفيروسي بكافة 

 

 ة: األنابيب الخاصّ 
 جرى عمى الدـ.األنبوب:   عادي لمفحوصات التي ت  

 جرى عمى غير الدـ.ـ لمفحوصات األخرى التي ت  عقّ وعاء م  
 

 :(Out pateintعبة مختبر العيادات الخارجية )ش   .8

حوصػات جػراء الفُ ستشػفى إلراجعيف لممُ ـ مػف المرضػى الُمػنػات الػدّ عبة سػحب عيّ جرى في هذ  الّشػيُ 
 ختبر.ة بكؿ مُ ماذج الخاصّ ختبر مع النّ عب المُ توزيعها عمى شُ ة ليتـ المخبريّ 
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 Toxicology & Clinical)ة مـو والكروماتوغرافيػػػا السػػػريريّ ختبػػػر الّسػػػعبة م  ش ػػػ .9
chromatography): 

ـ التػػػي يػػػتـ وصػػػولها الػػػى  مػػػف أجػػػؿ تشػػػخيص حػػػاالت التسػػػمّ  6442موـ عػػػاـ ختبػػػر الّسػػػنشػػػ  مُ أُ 
نػػات التػػي ة تحميػػؿ العيّ موـ والكروماتوغرافيػػا السػػريريّ ختبػػر الّسػػيػػتـ فػػي مُ  حيػػثُ ي مستشػػفى وغيرهػػاال

كمػا يػتـ عمػؿ ي ة وغيرهػابيػدات الحشػريّ ـ باألدويػة والمُ ختمفػة كالتسػمّ ـ المُ يشتبه فيهػا بحػاالت التسػمّ 
دمػاف نػات فػي حػاالت اإلتحميػؿ العيّ ة لػبعض األدويػة و الفحوصات لممساعدة عمى المراقبة العالجيّ 

والكحػػػوؿ ويػػػتـ متابعػػػة هػػػذ  الحػػػاالت عػػػف طريػػػؽ المركػػػز الػػػوطني لمعمومػػػات  وتعػػػاطي المخػػػدرات
 مـو الموجود في المستشفى.األدوية والسّ 
ة بعمػػػؿ فحوصػػػات ة فػػػي الكروماتوغرافيػػػا السػػػريريّ ات عاليػػػة الدقّػػّيػػػنختبػػػر باسػػػتخداـ تقكمػػا يقػػػوـ المُ 

األطفػػاؿ والخػػداج كفحػػص ات األيػػض والبنػػاء عنػػد شػػخيص فػػي حػػاالت خمػػؿ عممّيػػالتّ  ىسػػاعد عمػػتُ 
 ة بالبوؿ وغيرها.األحماض العضويّ 

 

 ة: األنابيب الخاصّ 
 جرى عمى الدـ.عادي لمفحوصات التي ت   األنبوب:

 جرى عمى غير الدـ.وعاء معقـ لمفحوصات األخرى التي ت  
 

 :(Blood Bankـ )ختبر بنؾ الدّ عبة م  ش   .01

ـ مػػرة الػػدّ ارية وفحػػص زُ وفحصػػها لقمػػراض الّسػػعيف تبػػرّ ـ مػػف المُ ـ بجمػػع وحػػدات الػػدّ يقػػوـ بنػػؾ الػػدّ 
جراء فحص المُ نقؿ لهـ الدّ ـ المرضى الذيف سيُ نات الدّ ي عف األضداد في عيّ والتحرّ  طابقػة قبػؿ ـ وا 

ـ الحمػػراء ناتهػػا التػػي تشػػمؿ كريػػات الػػدّ لػػى مكوّ إع بهػػا تبػػرّ ـ المُ كمػػا يػػتـ فصػػؿ وحػػدات الػػدّ ي ـنقػػؿ الػػدّ 
ػػػػػػػدة جمػػّ والبالزمػػػػػػا المُ  Platelets)ة )فائػػػػػػػح الدمػػػػػػػػػويّ لصّ واي (Packed red cell) سػػػةكدّ المُ 

رهػا التػي يوفّ (Cryo preciprate) ( وعامػػػؿ الكريػػػػو Fresh Frozen Plasmaالطازجػػػػػػػػػػة )
   البنؾ لممرضى الذيف يحتاجونها.

 :(Cytogenetics Labة )ختبر الوراثة الخميويّ عبة م  ش   .00

المختبر بفحص أي خمؿ  ي ويقوـ هذا4004مستشفى عاـ الة في الوراؤة الخميويّ ختبر تأسيس مُ  تـّ 
ي أي خمػؿ فػي نس ذكر أو أنؤػىعمى مستػػػػوى الكروموسومات مؤؿ )اإلعاقات المختمفةي تحديد الجّ 
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ي رة وعدـ اإلنجػابتكرّ جهاضات المُ ي اإلدد كقصر القامة وعدـ البموغ لمذكر واألنؤىالهرمونات والػُ 
قبميف عمى الزواج وبعض الفحوصات لممُ ي و عدـ حصوؿ نبض لمجنيفأنيف داخؿ الرحـ موت الجّ 

فحػص ي باإلضػافة إلػى ة وتكػرار بعػض الحػاالتذا كاف فيه تاريخ مرضي لمعائمة مف ناحية وراؤّيػإ
 ( فحص سالمة الجنيف وخاصة المتالزمات.fanconi anemiaـ )ر الدّ تكسّ 
 :فحص ىذه الحاالتاستالميا لعمؿ نات التي يتـ العيّ 

 .نات دـعيّ  -
 .سائؿ جنيني -
 .المشيمة -
 .(نيف )اإلجهاضأي نسيت مف الجّ  -
 نيف.دـ مف الجّ  -

وتنتهػػي بصػػبع الكروموسػػومات وقراءتهػػا ي راعػػةة مراحػػؿ تبػػدأ بالزّ عالجتهػػا بعػػدّ نػػات يػػتـ مُ هػػذ  العيّ و 
عطػػػػاء النّ   فّ أل جػػػػداً تيجػػػػة يجػػػػب أف تكػػػػوف دقيقػػػػة وهػػػػذ  النّ  يتيجػػػػة لممػػػػريضعمػػػػى الميكروسػػػػكوب وا 

نػيف باالعتمػاد وبعضػها يػتـ تنزيػؿ الجّ  يالفحص يتـ عممه مرة واحدة في العمر لػبعض الفحوصػات
 عمى هذ  النتيجة.

 

 :الطوارئ ختبرم   .06

 وذلؾ لتسهيؿ الخدمة الطبية. ي 4066عاـ مستشفى اختبر الطوارئ في تأسيس مُ  تـّ 
 

 :رعيالطب الشّ  .03

التي تعمؿ ة عتبر مف االختصاصات الطبيّ تُ التي و ي 6422عاـ مستشفى الفي  هذ  الّشعبةنشئت أُ 
ة فػػي ضػوء القػػوانيف ختمفػػة فػي القضػػايا الطبّيػة المُ الخبػػرة الالزمػة لالختصاصػػات الطبّيػ عمػى تقػديـ

 الية:عبة االختصاصات التّ شّ الـ وتض  ي اة وغيرهة والقضائيّ افذة في األردف مؤؿ القوانيف الطبيّ النّ 
 .رعيب الشّ الطّ  -
 .موـعاـ السّ ختبر مُ  -
 .ةة الشخصيّ ؽ مف الهويّ ة والتحقّ ختبر البصمة الوراؤيّ مُ  -
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 :عبة باإلضافة لما سبؽ بما يميشّ وتقـو ال
ة فػػي وائر واالختصاصػػات الطبّيػػختمػػؼ الػػدّ ة لمُ ة والقضػػائيّ ة والقانونّيػػقػػديـ الخبػػرة الطبّيػػت .6

 المستشفى.

 المستشفى.راجعي ومرضى رعي واالستشارات لمُ ب الشّ ـ خدمات الطّ يتقد .4
االجتمػاعي ماف ة والّضػة واألمنّيػهػات القضػائيّ جّ رعي لمب الشّ ـ خدمات وخبرات الطّ يتقد .3

 شاركة في وضع وتنفيذ دورات المعهد القضائي األردني.والمُ 
 

  6106لعاـ دائرة مة لة واإلداريّ نجازات الطبيّ اإل: 

 ات الخارجية ) مختبر سحب الدـ (.توسعة مختبر العياد -
  ه:عمى شاشة الحاسوب بحيث تظهر عمي (Request form)تحديث  -

          .         -  Special precaution 
         -  Sample volume. 

 biohazard specimen)         صػة لػذلؾ خصّ كيػاس وصػناديؽ مُ أـ بنػات الػدّ نقػؿ عيّ   -
bags). 

 Thin) بطريقػةة تكوف أكؤػر دقّػبحيث ( pap smearالػػ) استحداث نظاـ جديد لطريقة فحص -
Prep.) 

 ؿ.بة لمرض السّ سبّ حديث غرفة خاصة ومعزولة لفحص البكتيريا المُ ت -
 .اً ة واستبدالها حاسوبيّ إلػاء السجالت الورقيّ  -
 (.Alarm System) ائرةدّ الالجات في لكتروني لدرجات حرارة الؤّ إراقبة إدخاؿ نظاـ مُ  -
 

 6107عات لعاـ لتطمّ ا: 

 مختبر الطوارئ.توسعة  -
 ـ.عمى أنابيب سحب الدّ  (Bar Code)تطبيؽ نظاـ  - 
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عب دائػػرة ىػػا لش ػػؤ ة التػػي تػػـ إجراح إجمػػالي عػػدد الفحوصػػات المخبرّيػػة توّضػػإحصػػائيّ  وتاليػػاً 
 : 2016لعاـ ةختبرات الطبيّ الم  

Number of  test Section 

92495 Blood Bank 

1815519 Biochemistry 
444066 Hematology and Coagulation 
402344 Endocrinology 

99995 Serology 

9993 Molecular pathology 

62993 Pathology 

39626 Microbiology 

59469 Parasitology 

909 Cytogentic 

429 Toxiology 

 تبّرعيفعدد المُ  4509

6587916 Total 
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 : 2016مـو لمعاـوالسّ رعي ب الشّ عبة الطّ ة عمؿ ش  إحصائيّ 
 عدد الحاالت الحاالت التي تعاممت معيا الشعبة 

 1651 رعي في مستشفى الجامعةب الشّ عيادة الطّ 

 2114 رعي في محكمة شماؿ عمافب الشّ عيادة الطّ 

 342 شريح في مشرحة مستشفى الجامعةحاالت التّ 

 216 مـوحنيط في مشرحة األدوية والسّ حاالت التّ 

 1119 مـو األردنيالمركز الوطني لمعمومات األدوية والسّ استشارات 

 5442 المجموع الكمي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 دائرة طّب التّأىيؿ

 أ.د. زياد حوامدة. مدير الّدائرة:

أقػػرب مػػا يكػػوف لػػذلؾ  أوة صػػاب إلػػى حالتػػه الطبيعّيػػخص المػػريض أو المُ هػػو إعػػادة الّشػػ :أىيػػؿالتّ 
ة والوظيفّيػػػػ ةواالجتماعّيػػػػة مػػػػف القػػػػدرات الفسػػػػيولوجيّ  األقصػػػػىى الحػػػػد إلػػػػبػػػػه  االرتقػػػػاءعػػػػف طريػػػػؽ 

 عاني منها.ة بما يتناسب مع المرض أو اإلصابة التي يُ والتعميميّ 

المكػػوف مػػف طبيػػب الطػػب الطبيعػػي والتأهيػػؿ الػػذي يقػػود فريػػؽ  التأهيػػؿويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ فريػػؽ 
ة ي األطػراؼ الصػناعيّ وظيفي وفّنػالعالج وفريػؽ التأهيػؿ المكػوف مػف المعػالت الطبيعػي والمعػالت الػ

لػى إوغيػرهـ لموصػوؿ بحالػة المػريض  االجتمػاعيائي ائي النطػؽ واألخّصػفسػي وأخّصػعػالت النّ والمُ 
مارسػػػة نشػػػاطاته عمػػػى مُ  فػػػي المجتمػػػع قػػػادراً  فػػػاعالً  ة ليعػػػود فػػػرداً ف الوظيفّيػػػأقصػػػى درجػػػات التحّسػػػ

 (.ةواالجتماعيّ ة العمميّ ة )اليوميّ 

 ستشفى مف:في الم   أىيؿالتّ ف دائرة طب تتكوّ 

 :ف مف قسميفويتكوّ  طبيعياً  اً عشروف معالج يعمؿ فيه بيعي:العالج الطّ . 0

وسػػائؿ طبيعيػػة مؤػػؿ الحػػرارة  ُتسػػتخدـحيػػث  يقسػػـ العػػالج الطبيعػػي لممرضػػى الخػػارجييف  -  
صػػة تخصّ ة المُ مػػاريف العالجّيػػالتّ دليؾ العالجػػي و يػػز الكهربػػائي والتّػػوأجهػػزة التحف والميػػا والتبريػػد 

 في عالج المرضى وتأهيمهـ. 
 وقايػػة فػػي المبكػػر ؿالتػػدخّ يػػتـ  حيػػثُ  ،ستشػػفىاخمييف فػػي الم  عالجػػة المرضػػى الػػدّ قسػػـ م    -  
 تابعػػػػةمُ  يػػػػتـ حيػػػػثُ  المةبالّسػػػػ خروجػػػػه وحتػػػػى ستشػػػػفىالمُ  دخولػػػػه بػػػػدء منػػػػذ المػػػػريض عالجػػػػةومُ 

 بمػرض يخػتص بمػا واألهػؿ المػريض بتعميـ االهتماـ مع ستشفىيالمُ  أقساـ جميع في المرضى
 .يفالخارجيّ  المرضى قسـ في واستكمالها تأهيمه ةوعمميّ  المريض

 
ة اسػػتخداـ األعمػػاؿ اليومّيػػ يػػتـّ  تػػاف حيػػثُ وظيفيّ عالجتػػاف ويعمػػؿ بػػه مُ  العػػالج الػػوظيفي:. 6

 عالجة وكذلؾ تدريب المريض عمى أداء وظائفه بطرؽ بديمة في ضوء إعاقته.كوسيمة مُ 
 

 . ائرةالدّ قة بعمؿ تعمّ ة المُ ائرة( تقوـ باألعماؿ اإلداريّ ة )سكرتيرة الدّ إلى وجود وظيفة إداريّ  إضافةً  
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أهيػػػؿ عمػػػى المسػػػتوى العػػػالج والتّ  ائرة بأحػػػدث أجهػػػزةستشػػػفى عمػػػى تزويػػػد الػػػدّ وقػػػد عممػػػت إدارة المُ 

ة ورات التدريبّيػػبالػػدّ  إلحػػاقهـبتطػػوير أداء العػػامميف مػػف خػػالؿ  االهتمػػاـ المحمػػي والعػػالميي وقػػد تػػـّ 
ة بمػا يتػػوائـ مػػع التطػور الػػذي يشػػهد  طػػب ياسػػات العالجّيػػبتحػديث السّ  االهتمػػاـي مػػع صػةتخصّ المُ 

 اممة.ة الشّ التأهيؿ ومتطمبات الجودة والرعاية الطبيّ 
ة وغيرهػا مػف الجامعػات أهيػؿ فػي الجامعػة األردنّيػبتدريب طالب كميػة التّ  أهيؿالتّ  وتقوـ دائرة طبّ 

ي يكتسػػب ةة الدراسػػيّ متطمبػػات التخػػرج والخطّػػ مػػف زءاً دريب العممػػي ُجػػة ليكػػوف التّػػالخارجّيػػة و المحمّيػػ
 ة.ة والعمميّ ب مف خاللها المهارات والخبرات العمميّ تدرّ المُ 
 

  6106إنجازات الدائرة خالؿ عاـ: 

عػالجيف ؾ عػف طريػؽ زيػادة عػدد المُ كبػر مػف المػراجعيف وذلػأدرة عمػى اسػتيعاب عػدد زيادة القُػ. 6 
يػادة عػف كانت نتيجة الزّ  عالجتهـ حيثُ مُ  حيث انعكس ذلؾ عمى المرضى الذيف تـّ ي جهزةوعدد األ

 جراء )جمسة عالج طبيعي(.( إ9456) العاـ السابؽ بمقدار

 ي وذلؾ ألّوؿ مّرة في المستشفى.نامت االقامة المهني لطب التأهيؿ. استحداث بر 4

مػػػوذج عػػف النّ  مػػػوذج االلكترونػػي بػػػدالً ظيفي واسػػتخداـ النّ الػػػو بيعػػي و حوسػػبة نمػػاذج العػػػالج الطّ  .3
 اليدوي بشكؿ كامؿ.

 ياـ العمؿ بدوف انقطاع عمى مدار العاـ.أتػطية جميع . 9

ة وعػػػف طريػػػؽ الموقػػػع عريفّيػػػشػػػرات التّ مها عػػػف طريػػػؽ النّ قػػػدّ . التعريػػػؼ بالػػػدائرة والخػػػدمات التػػػي تُ 6
 .  ة لممرضىالبروشورات التعميميّ و لكتروني اإل

 ي.ة في خدمة المجتمع المحمّ ة التطوعيّ اـ الطبيّ يّ شاركة في األ. المُ 5

 .الوظيفيبيعي و صة في العالج الطّ تخصّ ة دورات مُ شاركة الموظفيف بعدّ . مُ 2

 .صة عمى المستوى العالميتخصّ شاركة بدورات مُ . المُ 9
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لمي مؤػؿ: جهػاز تحفيػز عػامة عمى المسػتوى التقدّ جهزة المُ ويد الدائرة بمجموعة جديدة مف األ. تز 4
ازف و ي جهػاز تقيػيـ التّػ(functional electrical stimulation) عصػاب الػوظيفيالعضػالت واأل

 رة.تطوّ لـ المُ عالجة األجهزة مُ وأ المحوسب

ات  جهػػػزة والمعػػػدّ ري مػػػف خػػػالؿ تزويػػػد  بالعديػػػد مػػػف األالبصػػػ أهيػػػؿاسػػػتكماؿ تجهيػػػز قسػػػـ التّ  .60
 Curriculum and Skill)فيف عمػػػػى برنػػػػامت مػػػػوظّ  (6)صػػػػة واسػػػػتكماؿ تػػػػدريب تخصّ المُ 

Development in Vision Rehabilitation ). 

 :ة جديدة تشمؿجراءات عالجيّ إدخاؿ إ .66 

 .ةة بواسطة الموجات فوؽ الصوتيّ بر العالجيّ عطاء اإلإ -

 (.Mesotherapy)ة نسجة الرخويّ قف لقتقديـ خدمة العالج بالحُ  -

  ّة: ستقبميّ عات الم  التطمّ ؤى و الر 

مب عمى زدياد الطّ ذلؾ الو  ية لعدد المرضىدرة االستيعابيّ وسعة لزيادة القُ التّ  مزيد مفالإجراء . 6 
 (6)سرة بمقدار ه لزيادة عدد األُ هناؾ توجّ  فّ أحيث  يالوظيفي رخدمات الدائرة وزيادة عدد الكاد

 ة مع تجهيزاتها.سرّ أ

 .العالج المائي في الدائرةى تحديث وتطوير عم جارٍ  . العمؿ4        

 رة.تطوّ مُ ة بأجهزة حديؤة و مرينات العالجيّ عمى تزويد صالة التّ  العمؿ جارٍ . 3        

 .وضع خطة تدريبية تمؤؿ جوانب متخصصة في التأهيؿ عمى مدار العاـ لمكادر الفني.9

 أهيؿ.ة المستجدات الحديؤة في التّ ي كافّ ػطّ حاضرات يُ . وضع برنامت لممُ 6

 ة جديدة تشمؿ:جراءات عالجيّ إدخاؿ إعمى  جارٍ  العمؿ. 5

 (.platelet Rich Plasma)ة البالزما في معالجة المرضى تخداـ تقنيّ اس -    
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 :البحث العممي في الدائرة 

 :4065ة التالية عاـ ات العالميّ نجاز العديد مف األبحاث والمنشورات في الدوريّ إ تـّ 

1. The Short-Term Effect of Extracorporeal Shock Wave in Treating 
Plantar Fasciitis: RCT .  ZiadHawamdeh · Alia 
Alghwiri · AseelNassar. Feb 2016 · Jordan Medical Journal 
 

2. Constraint-induced movement therapy as a rehabilitation 
intervention for upper extremity in stroke patients: systematic 
review and meta-analysisMohammad 
Etoom · MohannadHawamdeh · ZiadHawamdeh ·Mohammad 
Alwardat · Laura Giordani · SerenellaBacciu · Claudia 
Scarpini · CalogeroFoti 
 

3. Treatment of Chronic Abacterial Prostatitis Using Extracorporeal Shock 

Wave Therapy [ESWT], Ghazi Mohammad Al Edwan MD, 

FACS1,Muheilan Mustafa Muheilan MD, MRCS2,Abdulrahman 

Mohummad Al Shudifat MD,3Ziad Mohammad Hawamdeh MD,4 Jamal 

TurkiShluol MD. JORDAN MEDICAL JOURNAL , December 2016 

 

 ورشات العمؿ:و  وراتالدّ و  المؤتمرات 
 

1. 20
th

 European congress of physical medicine and rehabilitation. 

estoril Portugal 22-28/4/2016. Z.Hawamdeh. The role of 

environment in rehabilitation of Jordanian stroke patients. 

 

2. 8th International Conference of The Royal Medical Services to be 

held at King Hussein Bin Talal Convention Center - Dead Sea – 

Jordan. Z.hawamdeh. Rehabiltation concerns in Myopathic 

patients. 

 

3. Advanced ultrasound in Rehabilitation Medicine. 

4. Mesotherapy in rehabilitation course. 

5. Ultrasound guided botulinum toxin injection. 

https://www.researchgate.net/publication/299441547_The_Short-Term_Effect_of_Extracorporeal_Shock_Wave_in_Treating_Plantar_Fasciitis_RCT?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/299441547_The_Short-Term_Effect_of_Extracorporeal_Shock_Wave_in_Treating_Plantar_Fasciitis_RCT?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/2105140161_Alia_Alghwiri
https://www.researchgate.net/researcher/2105140161_Alia_Alghwiri
https://www.researchgate.net/researcher/2105160143_Aseel_Nassar
https://www.researchgate.net/publication/301714466_Constraint-induced_movement_therapy_as_a_rehabilitation_intervention_for_upper_extremity_in_stroke_patients_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/301714466_Constraint-induced_movement_therapy_as_a_rehabilitation_intervention_for_upper_extremity_in_stroke_patients_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/301714466_Constraint-induced_movement_therapy_as_a_rehabilitation_intervention_for_upper_extremity_in_stroke_patients_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/publication/301714466_Constraint-induced_movement_therapy_as_a_rehabilitation_intervention_for_upper_extremity_in_stroke_patients_systematic_review_and_meta-analysis
https://www.researchgate.net/researcher/2107913140_Mohammad_Etoom
https://www.researchgate.net/researcher/2009610806_Mohannad_Hawamdeh
https://www.researchgate.net/researcher/2068708344_Ziad_Hawamdeh
https://www.researchgate.net/researcher/2107936466_Mohammad_Alwardat
https://www.researchgate.net/researcher/2107936466_Mohammad_Alwardat
https://www.researchgate.net/researcher/2015110482_Laura_Giordani
https://www.researchgate.net/researcher/2103346597_Serenella_Bacciu
https://www.researchgate.net/researcher/2103009790_Claudia_Scarpini
https://www.researchgate.net/researcher/2103009790_Claudia_Scarpini
https://www.researchgate.net/researcher/16023789_Calogero_Foti
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6. Spasticity evaluation and management using botulinum toxin 

type A. 

 

  ّبيعي مثؿ :مة في العالج الطّ تقدّ شاركة في دورات م  الم   كما تـ 

1. Vision Rehabilitation.                  

 2. Basic Vestibular Rehabilitation.    

 3. Mulligan Concepts. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 والحوادثائرة الطوارئ د

 د. جهاد العجموني. مدير الّدائرة:
 وتضـ الدائرة نخبة مف األخّصائييف، وىـ:

 د. جهاد العجموني. .0

 د. ربا الحمد. .6

 د. أحمد الحوارات. .3

 د. أحمد السعافيف. .9

 نبذة عف الدائرة:

عتبػر دائػػرة الطػػوارئ فػػي مستشػػفى الجامعػػة األردنيػة مػػف أهػػـ الػػدوائر الحيويػػة و الحساسػػةي ولػػذلؾ تُ 
حرصػػت إدارة المستشػػفى عمػػى تػػوفير كػػؿ مػػا يمػػـز مػػف أجهػػزة حديؤػػة وكػػوادر طبيػػة مؤهمػػة ومدربػػة 
لمتعامػػػؿ مػػػع كافػػػة الحػػػاالت الطارئػػػة فػػػي هػػػذ  الػػػدائرةي حيػػػث تػػػـ تجهيزهػػػا بػػػػرؼ خاصػػػة لمحػػػاالت 

 اف بها.الحرجة وغرفة لمعزؿ الطبيي باإلضافة إلى صيدلية ومختبر خاصّ 

هػػػي مكونػػػة مػػػف ؤػػػالث أجنحػػػة منفصػػػمة هػػػـ جنػػػاح األرضػػػي و ائػػػرة الطػػػوارئ فػػػي الطػػػابؽ وتقػػػع د
الباطنيػػػةي وجنػػػاح الجراحػػػةي وجنػػػاح النسػػػائية و األطفػػػاؿي وتػػػربط هػػػذ  األجنحػػػة منطقػػػة تصػػػنيؼ 
الحػػاالت. ولػػدائرة الطػػوارئ مػػدخؿ مباشػػر إلػػى قسػػـ األشػػعة وبػػاقي أقسػػاـ المستشػػفى. وتضػػـ دائػػرة 

ختصػاص العػالي فػي طػب الطػوارئ والحػوادث الطوارئ صفوة مف األطباء المؤهميف لنيؿ درجة اال
 .اإلسعاؼارئ و باإلضافة إلى الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة بحاالت الطو 

 

 :6105إنجازات الّدائرة لمعاـ 
تطػػوير قػػدرة الكػػادر الطبػػي والّتمريضػػي فػػي التعامػػؿ مػػع حػػاالت فػػي التاعمػػؿ مػػع  -

وذلػؾ مػف خػالؿ إشػراكهـ فػي حاالت اإلنعاش القمبي والّرئػوي وحػاالت الحػوادثي 
 ورشات عمؿ ودورات متخّصصةي مف حيث:

ي AHAتنسػػيب عػػدد مػػف أطّبػػاء الطػػوارئ لحضػػور دورة متخّصصػػة معتمػػدة مػػف  -6
 .BLS, TLS, ACLSمؤؿ 

( ممػػػػّرض وممرضػػػػة قانونّيػػػػة لحضػػػػور دورة معتمػػػػدة خارجّيػػػػة وهػػػػي 66تنسػػػػيب ) -4
BLS. 
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يما يتعمّػؽ بحػاالت ( ممرض وممرضة قانونّية لحضور ورشة عمؿ ف30تنسيب ) -3
 الطوارئ والحوداث وذلؾ بالتّنسيؽ مع مكتب التدريب والّتعميـ.

 تنسيب عدد مف الممرضيف القانونّييف لحضور مؤتمرات خارجّية. -9

 

 ي مؤؿ:تزويد قسـ الطوارئ بعدد مف األجهزة الطبّية -

 ECG. 

 Pulse Oxymeter. 

 Uital Signs Monitor. 

 Bed Side Monitor. 

 Bair Hugger. 

 Vaccum Saw. 

 Diagnostic set. 

 Vascular DoPPler. 

 Portable Surgical Light. 
 

 ( سريرًا.65توسعة المنطقة األمامّية لتصنيؼ المرضى بحيث أصبحت تحتوي ) -

 ( أسّرةي وجهاز إنعاش أطفاؿ.6تجهيز قاعة جديدة لقطفاؿ تّتسع لػػ ) -

 في الطوارئ. ABGتوفير جهاز  -

تخّصػص طػب الطػوارئ والحػوادث وعػدد كبيػر مػف طػالب تدريب جميػع األطّبػاء  -
 كمية التمريض وطالب اإلسعاؼ األّولي في قسـ الطوارئ.

عمػػؿ دراسػػة رضػػا لُمراجعػػي الطػػوارئي ودراسػػة مؤّشػػرات العمػػؿ فػػي الػػدائرة وهػػي  -
( دقيقػة ومػّدة بقػاء المػريض فػي 46)مّدة انتظار المريض لرؤية الطبيب وبمػػت )

ّف هناؾ زيادة فػي فتػرة مكػوث المػريض فػي الطّػوارئ بمػػت الّطوارئي حيُث تبّيف أ
 ( دقيقة(.45( في حيف كانت في السنة الماضية )695)

تعييف طبيب اختصػاص طػب طػوارئ وحػوادث فػي حػيف تػـ تعػويض الػّنقص فػي  -
 الكادر الّتمريضي.

 تدريب عدد مف الممّرضيف الّجُدد وحضورهـ البرنامت الّتعريفي الخاص بهـ. -
 

 6106وارئ لمعاـ أىداؼ الط: 

 استقطاب عدد مف اختصاصّيي الطوارئ والحوادث. -0

 زيادة الكادر الّتمريضي في الدائرة. -6

 (.4العمؿ عمى توسعة غرفة الباطنية ) -3
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تفعيؿ نظاـ البصمة عمى مداخؿ الطوارئي وذلػؾ لمّتخفيػؼ مػف اكتظػاظ الطّػوارئ  -4
 والُمراجعيف والموّظفيف.

ضػػػػيي وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ إشػػػػراكهـ فػػػػي دورات زيػػػػادة قػػػػدرة الكػػػػادر الطبػػػػي والّتمري -5
 متخّصصة.

 توفير عدد مف األجهزة في الطوارئ: -6

- Bedside Monitors. 
- Infusion Pump. 
- ECG Machine. 

العمػػؿ عمػػى نقػػؿ الطػػوارئ والّصػػيدلّية إلػػى الّسػػاحة الخارجّيػػة مػػف الطّػػوارئي وذلػػؾ  -7
يجاد مكاف لممرضى الذيف ينتظروف الّدخوؿ.  لتوسعة الّطوارئ وا 

 تػيير أرضّيات الّطوارئ. -8

 العمؿ عمى فتح غرفة أشّعة وتصوير طبقي. -9

داخمػػي لممّرضػػي وممّرضػػات الطػػوارئ فػػي الوحػػدات   Rotationعمػػؿ  -01
الُمتخّصصة والعنايػة الحؤيؤػة واألطفػاؿي وذلػؾ بتنسػيب ممػّرض واحػد عمػى األقػؿ 

 كؿ شهر.

الطّبػػػي الّتركيػػػز عمػػػى أهمّيػػػة مهػػػارات االّتصػػػاؿ فػػػي الّتعاُمػػػؿ مػػػع الكػػػادر  -00
والمرضػػىي وذلػػؾ بتنسػػيب عػػدد مػػف الُممّرضػػيف لحضػػور محاضػػرات فػػي مهػػارات 

 االّتصاؿ بالتّنسيؽ مع مكتب الّتعميـ المستمر في دائرة الّتمريض.
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 دائرة طّب األسناف

  أ.د.زيد هاني البقاعيفمدير الدائرة:. 
 :ـوى ،ائييفمف األخصّ  خبةً ائرة ن  ـ الدّ وتض  

   ة:التحفظيّ عالجة الم 
 .د.فراس شعيني -    .أ.د.فؤاد كاظـ -

 .د.سوزاف حتر -    .أ.د. أميف خريسات -

 د.يارا عويس -   .ني الكايدأ.د.محمد عو  -

 .د.اآلء صبرة -    .د.محمد ربابعة -

 .د.آية رشيد -    .د.ماهر جرباوي -

 د. عالء الحداد. -

   ةعالجة المبيّ الم: 
 .د.لينا الصمادي -    .أ.د. جماؿ عقرباوي -

 .إبراهيـ أبو طاحوفد. -    د.اد.محمد حمّ  -

 .د.أحمد المعايطة -

  ّكة:تحرّ ة الم  االستعاضات السني 
 .ادأ.د. أسامة أبو حمّ  -    .أ.د. كفاح الجمعاني -

 .أ.د. محمود العميري -    .أ.د. والء أميف -

 ..أحمد عبد العزيزد -    .د.صالح العموش -

 .راونةد.ساندرا الطّ  -    .عريفتد.ناديا  -

 د. معتصـ أبو عواد. -    .الـد.نسريف السّ  -
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 طب وأمراض الفـ: 
 .أ.د. نجالء دار عودة -    .أ.د. فالح السواعير -

 د. يزف حسونة. -    .أ.د. سمر برقاف -

 جراحة الفـ والفكيف: 
 .أ.د. حاـز األحمد -    .أ.د. زيد بقاعيف -

 .كينة الرياالتد.سُ  -    .د.أشرؼ أبو كركي -

    .د.زياد ممكاوي -    ب.د.محمد الشيا -

 :األشّعة 
 د. عبير الحديدي. -

  ّةأمراض وجراحة المث: 
 .د.نقوال برغوث -   .حمد عبد السالـ حمدافأد. -

 .د.عمر كرادشة -    .د.مراد شقماف -

 طب أسناف األطفاؿ: 
 .أ.د.محمود حمداف -    .أ.د.لميس رجب -

 .د.هوازف سنبؿ -    .أبو غزالة ىد.سه -

 د. أحمد الّجعفري. -    .د.رواف الكرمي -

 تقويـ األسناف: 
 .د.زيد البيطارأ.  -    .أ.د.أحمد حمداف -

 .د.سيريف بدراف -    .د.إياد العمري -

 .شقيدؼد.عبد الرحمف  -    .د.مريـ العبد اهلل -

 .ساعدي وتمريضي مُ ساندهـ كادر فنّ يُ 
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 :ائرةنبذة عف الدّ 

ي 6494ردنيػػة وباشػػرت عممهػػا فػػي عػػاـ ستشػػفى الجامعػػة األاألسػػناف فػػي مُ  تحػػت دائػػرة طػػبّ افتُ 
ريري لطمبػػة كميػػة طػػب دريب الّسػػؿ بالتّػػعنػػى األوّ يف حيػػث يُ يف رئيسػػيّ الػػدائرة إلػػى شػػقّ  ينقسػػـ عمػػؿو 

ميػػػػػػا فػػػػػػي راسػػػػػػات العُ األسػػػػػػناف فػػػػػػي مرحمػػػػػػة البكػػػػػػالوريوس وتػػػػػػدريب أطبػػػػػػاء االمتيػػػػػػاز وأطبػػػػػػاء الدّ 
اني مػػػف عمػػػؿ الػػػدائرة بتقػػػديـ ؽ الؤّػػػعنػػػى الّشػػػختمفػػػةي فػػػي حػػػيف يُ اختصاصػػػات طػػػب األسػػػناف المُ 

ة إلى قطاع واسػع مػف المرضػى مػف داخػؿ المممكػة وخارجهػا مػف ة والعالجيّ الخدمات التشخيصيّ 
 ة اختصاصات طب األسناف. قبؿ استشارييف في كافّ 

ز يجتمػع فيػه عػدد كبيػر مػف االستشػارييف عتبر دائػرة طػب األسػناف فػي المستشػفى مركػزًا لمتمّيػتُ و 
فػػي كافػػة فػػروع عمػػـو طػػب األسػػناف ويقػػدموف خػػدماتهـ إلػػى كافػػة المرضػػى المػػؤمنيف فػػي نظػػاـ 
تػػأميف الجامعػػة األردنيػػة ومرضػػى تػػأميف وزارة الصػػحة باإلضػػافة إلػػى المرضػػى غيػػر المػػؤم نيف 

سػػناف فػػي المستشػػفى كػػذلؾ والػػذيف يرغبػػوف فػػي تمقػػي المعالجػػة فػػي الػػدائرة. تتميػػز دائػػرة طػػب األ
بوجود المرافؽ الداعمػة مؤػؿ قسػـ التصػوير الشػعاعي لقسػناف ومختبػرات طػب األسػناف والكػادر 
الطبػػػي المؤهػػػؿ لتقػػػديـ العالجػػػات السػػػنية لممرضػػػى تحػػػت التخػػػدير العػػػاـ سػػػواء  لممرضػػػى ذوي 

بالشػػػػكؿ اإلعاقػػػات العقميػػػة أو األطفػػػاؿ أو المرضػػػى غيػػػر القػػػػادريف عمػػػي تمقػػػي العػػػالج السػػػني 
 قميدي.التّ 

 اختصاصّيًا.( 94ويبمع إجمالي عدد االستشارييف العامميف في الدائرة )

كة وهو أوؿ تحرّ مف طمبة الماجستير في التركيبات السنّية الؤابتة والمُ  الؤّامفتخريت الفوج  وقد تـّ 
متحقػيف بالبرنػامت لمعػاـ الجػامعي الحػالي برنامت ماجستير فػي كميػة طػب األسػناف ويبمػع عػدد المُ 

 .وطالبةً  اً ( طالب69) 4065/4062

مبػػة ع عػدد الطّ مػف طمبػة الماجسػػتير فػي طػػب أسػناف األطفػاؿ ويبمُػػ الّسػػادستخػػريت الفػوج  كمػا تػـّ 
هػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى  يطػػػالب (5) 4065/4062متحقػػػيف بالبرنػػػامت لمعػػػاـ الجػػػامعي الحػػػالي المُ 

فػي جراحػة الفػـ والفكػيف الػذي أؤبػت نجاحػًا كبيػرًا مػف خػالؿ النوعّيػة برنامت االختصاص العػالي 
الجيػػدة لمخػػريجيف والػػذيف أؤبتػػوا كفػػاءتهـ فػػي اإلمتحانػػات الدوليػػة واالقميميػػة والمحميػػة واسػػتطاعوا 

عشػر مػف هػذا البرنػامت فػي نهايػة الفصػؿ الدراسػي  الرابػعاجتيازها بنجاح حيث تـ تخػريت الفػوج 
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ي ويبمػػع عػػدد الممتحقػػيف بالبرنػػامت لمعػػاـ الجػػامعي الحػػالي 4065/4062ي الؤػػاني لمعػػاـ الجػػامع
 . وطالبةً  اً ( طالب63)

ة فػي دائرة طب األسناف تحرص عمى عقػد الػدورات السػريريّ  ة فزفّ شاطات العمميّ وعمى صعيد النّ 
خػػػتص باإلضػػػافة إلػػػى قيامهػػػا بتػػػدريب العديػػػد مػػػف عػػػدة مواضػػػيع تهػػػـ طبيػػػب األسػػػناف العػػػاـ والمُ 

 وف لتقديـ امتحانات الزمالة البريطانية. دائرة الذيف يستعدّ الاألطباء في 

شػػػطة فػػػي نشػػػر ات النّ ة طػػب األسػػػناف تعػػػد مػػػف الكمّيػػكمّيػػػ عمػػػى صػػػعيد البحػػث العممػػػيي فػػػزفّ  اأّمػػ
لمكميػػة فقػػد وصػػؿ عػػدد  األبحػػاث العمميػػة فػػي المجػػالت المحميػػة والعالميػػة وبػػرغـ العمػػر القصػػير

( جمػػػػيعهـ حاصػػػػموف عمػػػػى 69( أسػػػػتاذي واألسػػػػاتذة المشػػػػاركيف إلػػػػى )62األسػػػػاتذة فيهػػػػا إلػػػػى )
 .مف الجامعة األردنيةالترقيات األكاديمية 

وتسػػعى الكمّيػػة لمحصػػوؿ عمػػى شػػهادة الجػػودة مػػف هيئػػة اعتمػػاد مؤّسسػػات الّتعمػػيـ العػػالي وعمػػى 
( عالمّيػػػًا عمػػػػى مسػػػػتوى كمّيػػػات األسػػػػناف حسػػػػب 694ة )الّصػػػعيد العػػػػالمي حّققػػػت الكمّيػػػػة المرتبػػػػ

 ( البريطانّية.QS( التّابع لمؤّسسة )QS Ranking by Subjectتصنيؼ )

عقد البرنامت الشامؿ فػي زراعػة االسػناف لمػدة عػاـ بالتعػاوف مػع مركػز  4065كما تـ في العاـ 
االستشػػارات والجمعيػػة األلمانيػػة لزراعػػة األسػػناف ونقابػػة أطبػػاء االسػػناف ويشػػارؾ فػػي هػػذا الػػدبمـو 

ى عمػػػ الخػػػامس( طبيػػػب أسػػػناف مػػػف األردف والخػػػارجي عممػػػًا بػػػأف هػػػذا البرنػػػامت يعقػػػد لمعػػػاـ 63)
 .التوالي

 : 6106سنة نجازات خالؿ اإل 
 زراعػػػػة االسػػػػناف والمعالجػػػػة المبيػػػػة عقػػػػد ورش عمػػػػؿ ودورات فػػػػي مختمػػػػؼ التخصصػػػػات مؤػػػػؿ -6

 والتركيبات السنّية واإلنعاش القمبي.
اء المتػػػػدربيف تحػػػػت إشػػػػراؼ خ لعمػػػػؿ أطبػػػػاء االمتيػػػػاز واألطّبػػػػوضػػػػع برنػػػػامت واضػػػػح ومػػػػؤرّ  -4

 .دائرةالاإلستشارييف في 
 مرضى عيادات الطمبة.ات تطوير قاعدة بيانات محوسبة ونظاـ لممفّ  -3
صػػات المختمفػػة ألغػػراض لعػػدد مػػف أطبػػاء األسػػناف فػػي التخصّ  تنفيػػذ تػػدريب سػػريري ُمبػػرمت -9

 .يامتحاف البورد األردن
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فع ص ودقيػؽ وسػيعود بػالنّ تخّصػة مُ وهػو جهػاز أشػعّ ي (Cone Beam CTشػراء وتركيػب ) -6
 شخيص في الدائرة. ؿ التّ بُ ر سُ عمى المرضى وتطوّ 

 سناف.لكتروني في عيادات طب األتفعيؿ الممؼ اإل -5
 ائرة.ات في الدّ األرضيّ  ائرة وتػييرعمؿ صيانة شاممة لمدّ  -2
 .افتتاح عيادة اختصاص جديدة -9
 

 ة: ستقبميّ طط الم  الخ  

العمؿ عمى إنشاء مبنى جديد لمقسـ السريري في كميػة طػب األسػناف بسػعة أكبػر وتجهيػزات  -6
 حديؤة والبدء بتنفيذ هذا المشروع.

 جعؿ الدائرة مركزًا إقميميًا لمتعميـ الطبي المستمر.  -4
 .تركيب نظاـ محوسب لتنظيـ الدور في استقباؿ مراجعي عيادات االختصاص -3
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 دائرة الّتمريض

 : السّيد صخر الحياري.م دير الّدائرة

 أشواؽ النعيمات. الّممّرضة القانونّيةم ساعد الم دير: 

ؤساء الشُّعب:  ر 

  :عمي شراقة. الُممّرض القانونيرئيس ش عبة تمريض الّتعميـ الم ستمر 
  :الُممّرض القانوني يوسؼ عابد.رئيس ش عبة تمريض العممّيات والّتعقيـ 
  :حمداف الّسعايدة. الُممّرض القانونيرئيس ش عبة تمريض مركز القمب 
  :الّممّرضة القانونّية عبير رشيدرئيس ش عبة الّتمريض الّسريري. 
  :الُممّرضة القانونّية هيفاء الحمصي.رئيس ش عبة تمريض الوحدات الخارجّية 
  :الّممّرضة القانونّية ليمى الخرابشة.رئيس ش عبة تمريض العناية الحثيثة 

 
 

 نبذة عف الدائرة:

ومنذ ذلؾ الحيف شهدت الػّدائرة تطػّورًا ي 6423 عاـمنذ تأسيس المستشفى افتُِتحت دائرة التمريض 
 ( قسمًا ووحدة.34( ُشعب رئيسّية يتفّرع مف خاللها )5ونمّوًا ممحوظيفي وتتكّوف الدائرة مف )

وُتعتبر الّدائرة حمقػة وصػؿ بػيف جميػع دوائػر المستشػفىي حيػُث تعمػؿ مػع بػاقي الػدوائر عمػى تقػديـ 
جميػػع مجػػاالت خدمػػة ورعايػػة ُمتمّيػػزة لممرضػػىي ضػػمف كػػادر تمريضػػي كفػػؤ ومؤّهػػؿ وُمتخّصػػص 

ـّ تأهيمهػػػػا لمعمػػػؿ كُمػػػػدّربيف فػػػػي  عمػػػوـ الّتمػػػػريض الحػػػديث والُمتخّصػػػػصي باإلضػػػافة إلػػػػى كػػػػوادر تػػػ
 مجاالت اإلنعاش القمبي والّرئوي الخاّصة بالكبار والّصػار.

وتعمؿ الّدائرة عمى تدريب طمبة كمّيات الّتمريض مف داخؿ وخارج المممكة وتشجيع البحث العممي 
 مف خالؿ األّياـ التطوعّية.والعمؿ في خدمة الُمجتمع المحّمي 

وتتطّمع الدائرة بزدارتها الّتشاُركّية إلى تطوير وتحفيز ودعـ كوادرها لتحقيؽ أهداؼ الّجودة العالمّية 
 والوطنّية الخاّصة بالمؤّسسة.
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 :6105اإلنجازات التي تحّققت في دائرة الّتمريض لعاـ 

 :اإلنجازات اإلدارّية والفنّية 
ي وذلػػؾ لالسػػتفادة مػػف 4065الّشػػعب والفػػروع فػػي الػػّدائرة بدايػػة عػػاـ إعػػادة توزيػػع رؤسػػاء  .6

الخبػػرات الُمختمفػػةي وتكميػػؼ رؤسػػاء ُشػػعب وفػػروع ُجػػُدد كمشػػاريع تدريبّيػػة إدارّيػػة ناجحػػةي 

 وتدريب ُمشرفي وردّيات مسائي وليمي لمُمستشفى ومسؤولي وردّيات في أقسامهـ.

 التالية:البدء بتطبيؽ مشاريع األداء أو رفع الكفاءة  .4

تػػػدوير الكػػػوادر الّتمريضػػػّية بػػػيف جميػػػع األقسػػػاـ والوحػػػدات فػػػي الُمستشػػػفى باإلضػػػافة إلػػػى  -

أقسػػاـ الّشػػػعبة نفسػػها وبػػػيف الّشػػػعب لتػطيػػة الكفػػػاءات الفنّيػػة والعمػػػؿ عمػػػى التّػػدوير داخػػػؿ 

 تطوير الُممّرضيف.

ـّ تحويمهـ لمعمؿ مف وظيفة ُممّرض ُمشارؾ إلى مُ  - مّرض قػانوني تدوير الُممّرضيف الذيف ت

 والعمؿ عمى تدريبهـ فنّيًا.

تػػدوير الكػػوادر الّتمريضػػّية بػػيف األقسػػاـ مؤػػؿ أقسػػاـ األطفػػاؿ مػػع الخػػداجي مبنػػى الّنسػػائّية  -

 والّتوليدي الوحدات الُمتخّصصة.

/ تعيػػػيف كػػػوادر تمريضػػػّية جديػػػدة بُمسػػػّميات ُمختمفػػػة )ُممّرضػػػة/ ُممػػػّرض/ قػػػانوني/ ُمشػػػارؾ .3

مػػػع وزارة العمػػػؿ ومشػػػروع التّػػػدريب والّتشػػػػيؿ لهػػػذا العػػػاـ وبعػػػدد  باالتّفػػػاؽ (قابمػػػة ُمتػػػدّرب

(30.) 

 بالكوارث والطوارئ. وضع الُخطط الخاّصة .9

الُمشػػػاركة بالمجػػػاف الداخمّيػػػة مؤػػػؿ: )لجنػػػة اإلدارة الُعميػػػاي الجػػػودة الُعميػػػاي السػػػالمة العاّمػػػةي  .6

لجاف كمّية التمريض وغيرها( والمجاف الخارجّية مؤؿ: )لجاف المجمس التمريضي األردنيي 

 "(.USAIDولجاف ومشاريع دولّية ومنها "
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 توسعة وحدة غسيؿ الكمى وتػيير األرضّيات. .5

" ودمػػت مسػػتوع الطػػابؽ الؤّالػػث مػػع الػػػػػػػ M.ICUدمػػت مسػػتودع الطػػابؽ الخػػامس مػػع الػػػػػػ " .2

"S.ICU." 

 توفير العديد مف األجهزة والمعّدات والمواد الالزمة مؤؿ: .9

 ( أجهزة ُمراقبةBed side Monitor( وأسّرة إلكترونّية ألقساـ الػػػػ )ICUs). 

 .عربات أدوية وطوارئ لمطوابؽ 

 ( عرباتDressing Trolley(و )I.v Care.) 

 .حاضنات لقسـ الخداج 

 .كراسي لوحدة الكمى 

 (.IVFاستحداث غرفة جديدة في قسـ ) .4

 استحداث غرفة نفايات وغرفة غسيؿ لػير الّنظيؼ في قسـ الوالدة. .60

 الُمشاركة في تسهيؿ مهاـ امتحانات البورد. .66

 :اإلنجازات الخاّصة بخدمة المجتمع المحّمي 

( ُممّرضػػُا وُممّرضػػة فػػي األّيػػاـ الطبّيػػة التطوعّيػػة فػػي مختمػػؼ منػػاطؽ 90ُمشػػاركة حػػوالي ) .1

 المممكة عمى مدار العاـ.

 القياـ بالعديد مف األّياـ العممّية والتؤقيفّية لممجتمع المحّميي مؤؿ: .2

 .44/4/4065يـو تؤقيفي حوؿ مرض السرطافي بتاريخ  -

 .5/9/4065يوـ تؤقيفي حوؿ مرض حساسّية القمحي بتاريخ  -

 نشاط ُمكافحة الّتدخيف مف خالؿ الُمشاركة في يوـ الّتػيير. -
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 :اإلنجازات العممّية والتدريبّية 

ُمدّرب ( آخريف لدورة 9( و)ACLS( ُممّرضيف لدورة ُمدّرب )9تنسيب وتأهيؿ عدد ) .1
(BLS( وُممّرضيف لدورة ُمدّرب )BALS.بالّتعاوف مع ُمستشفى الممؾ الُمؤّسس ) 

( ACLS, BLS, BALS, NRPتدريب الكواد الّتمريضّية عمى دورات األإنعاش القمبي ) .2
 مف قبؿ ُشعبة الّتعميـ الداخمي.

وردّية ( خالؿ الCPRتدريب جميع الكوادر الُتمريضّية عمى آلّية التعاُمؿ مع جهاز ) .3
 الصباحّية ضمف برنامت ُمعتمد مف قبؿ الدائرة.

كوادر تمريضّية ُمتخّصصة لمّتعاُمؿ مع مرضى زراعة الُنخاع العظمي وعددُهـ تدريب  .4
ـّ إجراء )66)  ( حاالت خالؿ العاـ.6( ُممّرضُا وُممّرضةي حيُث ت

الّؤالث مع  ( ُممّرضُا وُممّرضة لمعمؿ كُمشرفي تمريض وعمى الوردّيات62تدريب عدد ) .5
 ُمشرفي الّتمريض الُمناوب.

تدريب طمبة كمّية الّتمريض في الجامعة األردنّية في ُمختمؼ التخّصصات )صّحة بالػيف  .6
(ي إدارةي ُمكّؤؼي نفسيي وغيرها( مف حممة درجة البكالوريوسي وتمريض )تخّصص 6)

 سريري( مف حممة الماجستير.
 تدريب ُممّرضيف مف جنسّيات عربّية. .7
 ( ُممّرضُا وُممّرضة في مجاؿ الّرعاية التمطيفّية في مركز الحسيف لمّسرطاف.45ب )تدري .8
 مشروع تحسيف ؤقافة الكوادر الّتمريضّية حوؿ سالمة المرضى. .9

 واألّياـ العممّية مف خارج الُمستشفى.حضورالعديد مف الكوادر الّتمريضّية الُمؤتمرات  .11
( الُمناوبيف عمى Action Planالّتمريض )عمؿ يومي لُمشرفي تصميـ نماذج ُخّطة  .11

الوردّيات الُمختمفةي وتزويد مكتب الّتمريض بها وذلؾ لضماف الُمتابعة الُمستمّرة لمعناية 
 الّتمريضّية.

 
 :إنجازات خاّصة بم تطّمبات الّجودة 

 الُمشاركة في إعداد وتحديث الّسياسات الُمختمفة في المستشفى. .1
 وضبط العدوى والّسالمة العاّمة. الُمشاركة في لجاف الّجودة .2
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تكميؼ ُضّباط جودة ُجُدد في األقساـ ليكونوا حمقة وصؿ مع مكتب الجذودة لُمتابعة  .3
 تطبيؽ معايير الّجودة وتوؤيقها.

تكميؼ ُممّرضيف لُمراقبة األداء الفّني لمُممّرضيف )رعاية الحوامؿي الولدةي الّطابؽ الّسادس(  .4
 والعمؿ عمى تصويب األداء.

 (.FMEA, RCAلُمشاركة في مشاريع الّتحسيف )ا .5
 تحديد مؤّشرات قياس األداء في كؿ قسـ وتحميمها وقياسها ووضع الُخطط التصحيحّية. .6
( لمعممّيات وقسـ Dispsableاستبداؿ الّشراشؼ والمراييؿ المصنوعة مف القماش بُأخرى ) .7

 ( لتػميؼ المواد.Wrapping Packageاإلنعاشي واستخداـ )

 والمشاريع الم ستقبمّية: الّرؤى

تقديـ خدمات تمريضّية ذات جودة عالية قائمة عمى ُأُسس عممّية مف شأنها رفػع مسػتوى رضػا  .1
 المرضى وذويهـ.

إعداد قيادات تمريضّية شاّبة مف الكوادر التمريضّية الموجودة واختيػار الكفػاءات منهػا لمماكػاف  .2
 القيادّية المطموبة.

 ت الّتمريضّية مف خالؿ:تحسيف األداء ورفع الكفاءا .3
 تحديد األولولّيات واالحتياجات الّتدريبّية. -
 عمؿ دورات ُمتخّصصة لمكوادر. -
الُممّرضػػػػيف والُممّرضػػػػات عمػػػػى جميػػػػع الوحػػػػدات واألقسػػػػاـ  االسػػػػتمرار فػػػػي عممّيػػػػة تػػػػدوير -

(Cross-training Programs.) 
لُمتابعػة تطوير البرنػامت الّتعريفػي الخػاص بالُممّرضػيف الّجػُدد وتحديػد ُممػّرض ُمتخّصػص  -

 تدريبهـ وتعميمهـ في األقساـ.
 إنجاز مشروع إعادة هيكمة مشروع قسـ الّتعقيـ المركزي والّتحضير. .4
 إنجاز مشروع إعادة هيكمة مشروع قسـ الّتعقيـ المركزي والّتحضير. .5
الُمرّكػػزة لمركػػزي العنايػػات الُمتوّسػػطة فػػي األقسػػاـي إضػػافًة لمشػػروع وحػػدة إتمػػاـ مشػػروع العنايػػة  .6

(Intermediate.لقطفاؿ وُغرفة اإلجراءات في الطابؽ الؤّاني ) 
 العمؿ عمى رفع مستوى رضا الموّظفيف مف خالؿ: .7
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تعديؿ الوصؼ الوظيفي لجميع الُمسػّميات الوظيفّيػة فػي الػّدائرة وحسػب نظػاؽ العمػؿ لكػؿ  -
 قسـ.

 ميـ نموذج داخمي لتقييـ الموّظفيف يعكس الوصؼ الوظيفي والكفاءة الفنّية.تص -
دخػػػاؿ األقسػػػاـ الُمسػػػتحدؤة مؤػػػؿ )وحػػػدة الطػػػب  .8 العمػػػؿ عمػػػى تحديػػػد الهيكػػػؿ التّنظيمػػػي لمػػػدائرة وا 

 الّنفسيي طوارئ الوالدة( عمى الهيكؿ التّنظيمي.
ؾ الُمعتمدة محمّيػًا وعالمّيػًاي بحيػث مع تماالستمرار في توفير الكوادر الّتمريضّية بنسب ُمتقاربة  .9

 (Total Careُتساعد عمى تطبيؽ نموذج الرعاية الّتمريضّية الّشاممة )
عمػػػؿ فػػػرؽ مػػػف الكػػػادر الّتمريضػػػي الُمتخّصػػػص فػػػي مجػػػاالت العنايػػػة التمريضػػػّية  مؤػػػؿ  .11

(D.M, I.V Care, Pain….) 
بعربػػػػات نقػػػػؿ خاّصػػػػة تػػػػوفير المعػػػػّدات واألجهػػػػزة الالزمػػػػة مؤػػػػؿ )اسػػػػتبداؿ أسػػػػّرة اإلنعػػػػاش  .11

 لممرضىي أسّرةي أجهزة وغيرها(.
 إنجاز مشروع حوسبة الّنماذج الخاّصة بالّتمريض. .12
العمػػػؿ عمػػػى اسػػػػتحداث زي تمريضػػػي رسػػػػمي جديػػػد لطوابػػػؽ الُمستشػػػػفى إسػػػوًة بالوحػػػػدات  .13

 الُمتخّصصة مف حيث تػيير لوف الّزي الرسمي.
 ى رفع نسبة الحوافز لمّدائرة.ربط الحوافز مع األداء والتّقييـ المرحمي مع العمؿ عم .14
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 دائرة الّصيدلة

 : د. خولة أبو حّمور.مديرة الدائرة

 الصيدالنّية إيماف مّساد. :مساعد المدير

 :رؤساء الّشعب

 الصيدالنية فداء يوسؼ. :رئيس شعبة الصيدليات الداخمية 
 الصيدالنية عانود "شيخ سروجّية". :رئيس شعبة صيدليات العيادات الخارجية 

 

 ة عف الدائرة:نبذ

  رسالة الدائرة:

عتبر دائرة الصيدلة مػف أكؤػر األقسػاـ حيويػة فػي المستشػفى وهػي تتبػع مباشػرة الػى المػدير العػاـ تُ 
في الهيكػؿ التنظيمػي لممسشػتفىي حيػث يشػارؾ العػامموف فػي تقػديـ الرعايػة الصػحية المتميػزة مػف 

 . ساعة (49)خالؿ التعامؿ اليومي والمستمر مع محتاجي الخدمة والطاقـ الطبي عمى مدار 

عة عمى طوابؽ المستشفى ومبنى العيادات الخارجية منها وزّ ة مُ ( صيدليّ 46في المستشفى )يوجد 
ة طػػػػوارئ ة لتحضػػػػير العقػػػػاقير الخطػػػػرة وصػػػػيدليّ ة وصػػػػيدليّ ة لتحضػػػػير األدويػػػػة الكيماوّيػػػػصػػػػيدليّ 
 باإلضافة إلى صيدلّية تحضير األدوية الوريدّية لمخداج. ساعة (49)ة مناوبة تعمؿ وصيدليّ 

 

 :اليةروع التّ عب والف  ائرة الشُّ الدّ ـ تض  
 ة.ات العيادات الخارجيّ عبة صيدليّ شُ  -
 ميف. ات المرضى المنوّ عبة صيدليّ شُ  -
 ميف.ات المرضى المنوّ فرع صيدليّ  -
 ناوبة والكيماوي والعقاقير الخطرة. ات الطوارئ والمُ فرع صيدليّ  -
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   ّة المباشرةالخدمة الصيدالني: 
ات صػيدليّ  (9)ة مػف خػالؿ ة لمرضػى العيػادات الخارجّيػالصػيدالنيّ يدلة الخدمػة ـ دائرة الصّ قدّ تُ  -

 . وارئعة في مبنى العيادات والطّ ة موزّ خارجيّ 
عػة ات الموزّ اعة مػف خػالؿ الصػيدليّ ميف عمى مدار السّ ة لممرضى المنوّ ـ الخدمة الصيدالنيّ قدّ تُ  -

تمهيػػػدًا لػػػدمت  تي الطػػػابؽ الؤػػػاني والؤالػػػثدمػػػت صػػػيدليّ  تػػػـّ ي وقػػػد فػػػي جميػػػع طوابػػػؽ المستشػػػفى
ناوبػػة تعمػػؿ عمػػى مػػدار ة مُ ة واحػػدةي وصػػيدليّ ة مركزّيػػميف فػػي صػػيدليّ ات المرضػػى المنػػوّ صػػيدليّ 

 اعة. السّ 
 

  ّودة واالعتمادالج: 
 ودة المطموبة.نجاز تقارير الجّ ا  ختمفة و ودة المُ ودة في لجاف الجّ لجّ اط ابّ شاركة الفاعمة لضُ المُ 

 تدريب طمبة الصيدلة: 
خػػرى )بكػػالوريوس وغيرهػػا مػػف الجامعػػات األُ  ةاألردنّيػػة الصػػيدلة فػػي الجامعػػة تػػدريب طمبػػة كمّيػػ

 .ستشفىات المُ كتور صيدلي( في صيدليّ د -صيدلة
 العالقة مع دائرة العطاءات: 

 4065عداد عطاءات عاـ إل اً يدلة في لجاف تقدير استهالؾ األدوية تمهيدتمؤيؿ دائرة الصّ   -
تابعة ركودها وتوفيرها حسب قوائـ استهالؾ األدوية ومُ الت عدّ والتي مف مهامها دراسة مُ 

ة عتمدة واعداد تقارير لوضع الحموؿ المناسبة الدارة مخزوف الدواء بصورة دوريّ األدوية المُ 
 ة مف خالؿ المدير العاـ. هات المعنيّ وعرضها عمى لجنة األدوية وتعميمها عمى الجّ 

ة وطمبات العطاءات لدراسة عطاءات األدوية الفرعيّ شاركة صيادلة دائرة الصيدلة في لجاف مُ  -
 شاركة في لجاف االستالـ. راء وكذلؾ المُ الشّ 

ات ستجدّ عمى المُ  اً مؤؿ لقدوية بناءءات األدوية مف خالؿ االختيار األمفة عطاقميؿ مف كُ التّ  -
 ة. ة واالقتصاديّ العمميّ 

 ستشفى. ي المُ ة بتدويرها فنتهية الصالحيّ مفة األدوية مُ قميؿ مف كُ التّ  -
 

 العالقة مع دائرة الحاسوب: 
لالسػػتفادة مػػف التكنولوجيػػا الطبّيػػة ليػػتـ تفعيػػؿ دور الّصػػيدالني نسػػيؽ مػػع مكتػػب الحاسػػوب التّ 

 لتقدير الّرعاية الُمؤمى.
 :االّتفاقّيات 

 . االتّفاقّيات الُمبرمة بيف الُمستشفى والّجهات الُمختمفة اأُلخرىراجعة ساهمة في وضع ومُ المُ 
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  ّمثيؿ الخارجي: الت 
 (RDL)شػػيد لقدويػػة )المجػاف الفنيػػة لممرشػد العالجػػي الػػوطني ة لالسػتخداـ الرّ المجنػة التوجيهّيػػ -

 . (4065لعاـ 
ةي لجنػػػة االسػػػتالـي المجػػػاف )لجنػػػة العطػػػاءات المركزّيػػػ 4065د لعػػػاـ راء الموّحػػػعطػػػاءات الّشػػػ -

 .ة(الفنيّ 
 .القطاع العاـميف في لجاف مؤتمر صيادلة شاركة الدائرة بممؤّ مُ  -
ُمشػػػػاركة الػػػػّدائرة فػػػػي المجػػػػاف الصػػػػحّية الُمختمفػػػػة فػػػػي وزارة الصػػػػّحة والمؤّسسػػػػة العاّمػػػػة لمػػػػػذاء  -

 والّدواء.
   وىي:  ،ستشفىشاركة الفاعمة في العديد مف لجاف الم  الم 
 لجنة األدوية. -
 المجنة التنفيذّية. -
 ودة العميا. لجنة الجّ  -
 واالقتراحات. ىلجنة الشكاو  -
 العممي.لجنة البحث  -
 لجنة منع العدوى. -
 ئوي. لجنة اإلنعاش القمبي والرّ  -
 ة.   راسات الدوائيّ لجنة الدّ  -

 لجنة األدوية: 
ة قطاعات الفريؽ الطبي ميف لكافّ مؤّ ة لمجنة األدوية بحضور أعضاء مُ تفعيؿ اجتماعات دوريّ  -

عالجة دة ومُ الجيّ ة يدالنيّ مارسة الصّ ذات العالقة باستخداـ األدوية مف خالؿ تطبيؽ مفهوـ المُ 
ية وبأفضؿ األسعار ودة العالؽ توفير األدوية ذات الجّ حقّ قة باألدوية بما يُ تعمّ المشاكؿ المُ 

 .ستشفىداخؿ المُ 
قرارها وتعميمها عمى األقساـ ا  ظر فيها و المدير العاـ لمنّ  إلىالمجنة  رفع توصيات واقتراحات -

 تابعة تنفيذ هذ  القرارات باستمرار.ة ومُ المعنيّ 
ستشفى ة في المُ عاية الدوائيّ لى الرّ إضيؼ ة واعتماد كؿ ما يُ ات الدوائيّ ستجدّ ناقشة آخر المُ مُ  -

 . يضمف فعالّية األدوية وأمانها بالُكمفة الُمبّررةبما 
 

  ّاخميدقيؽ الدّ الت: 
 .وضبط آلّيات الّصرؼ واالستهالؾ لقدويةرد جّ الُمشاركة في لجاف ال
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 والّنشاطات الخارجّية التعميـ المستمر:  
 . لكاّفة الكوادر الطيبّسة والتمريضّيةعف األدوية عممّية حاضرات استمرار عمؿ مُ  -
الُمشاركة في األّياـ الطبّية التطّوعّية لتقديـ الّرعاية الّصيدالنّية الُمؤمى لكاّفة المرضى والّتوعية  -

 العالجّية لهـ عمى استخدامات هذ  العالجات.
 
 6106ائرة لمعاـ الدّ  أىـ إنجازات: 

لخدمة الخارجّية ومبنى الّطوابؽ  العياداتافتتاح صيدلّيتيف جديدتيف في مبنى  .6
المرضى الُمراجعيف والمرضى المنّوميف بهدؼ تخفيؼ العبء عف المريض 

 وُمرافقيه وتقديـ خدمة صيدالنّية ُمباشرة وسريعة.
مؿ في طوابؽ الُمستشفى تعييف عدد مف الّصيادلة الّسريرّييف في الّدائرة لمع .4

 الُمختمفة والعيادات الخارجّية بهدؼ تقديـ الخدمة الصيدالنّية الُمباشرة لممرضى.
الطبي والّتمريضي والّصيدالني عمؿ العديد مف ورشات العمؿ الُمختمفة لمكادر  .3

 في الُمستشفى.
 افتتاح مركز التّؤقيؼ الّدوائي في العيادات الخارجّيةي والذي يهدؼ لتوعية .9

 المرضى حوؿ االستخداـ األمؤؿ واآلمف لقدوية.
العمؿ الدذؤوب مف كاّفة العامميف في الّدائرة لمُحصوؿ عمى االعتمادّية الدولّية  .6

(JCI.) 
  

 :6107لمعاـ  ائرةة لمدّ ستقبميّ الم   ىؤ الرّ 
 إنشاء مركز لتحضير األدوية والّتػذية الوريدّية لممرضى المنّوميف. -
 دورات تعميمّية داخمّية لموّظفي الّدائرة والقطاعات الطبّية الُمختمفة.عقد االستمرار في  -
رص الّتدريب والّتطوير لمعامميف بما يضمف تحقيؽ معايير الّجودة ورفع مستوى الّرضا توفير فُ  -

 لدى العامميف ومتمّقي الخدمة.
 لممرضى وُمراجعي العيادات الخارجّية. ةتوعويّ  أّياـعقد االتسمرار في  -
 ساهمة في يوـ الّتػيير.المُ  -
 الُمشاركة في المؤتمرات الّصيدالنّية داخمّيًا وخارجّيًا. -
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 ةدائرة الشؤوف الماليّ 
 

  السّيد حساـ الّنجداوي. الدائرة:مدير 

 :السّيد محمود عوض. مساعد المدير 

 أكـر مسّمـ.السّيد   
 :رؤساء الّشعب 
 السّيد عزمي العيسوي. الرواتب واالدخار والحوافز:عبة رئيس ش   -
 .عباس العويديالسّيد  عبة الّتدقيؽ:رئيس ش   -
 .عبد الكريـ عبيداتالسّيد  عبة الحسابات العاّمة والّنفقات:رئيس ش   -

 .خالد الحياريالسّيد  عبة الموازنة والّتخطيط والتكاليؼ:رئيس ش   -

 السّيد ماهر أبو حطب. رئيس ش عبة اإليرادات: -

 
 ىي: ،عبة مف أربع ش  ؤوف الماليّ ؼ دائرة الشّ تتألّ 
 .عبة الرواتب والحوافزشُ  -6
 .عبة النفقاتشُ  -4

 .عبة التدقيؽ الداخميشُ  -3

 .عبة الموازنة والتخطيط الماليشُ  -9

 

 :اإلنجػػػػػازات
وتسديد نسبة (ي 4064ي4066تسديد الّذمـ الُمستحّقة عمى الُمستشفى والُمعّمقة منُذ عاـ ) -

 (.4066ي4069ي4063كبيرة مف ذمـ )

تجديد االتّفاقّية مع وزارة الصحة وصندوؽ التّأميف الصحي وبنؾ القاهرة عّمافي وعقد  -
 اتّفاقّية مع جمعّية األسّرة البيضاء حوؿ تأجير موقع البّقالة لمجمعّية.

األردنّيةي شركة  ( شركات مف قطاع الكهرباء وهي )شركة الكهرباء6عقد اتّفاقّيات مع ) -
توزيع الكهرباءي شركة الكيبالت الوطنّيةي شركة الّسمرا لتوليد الكهرباء وشركة كهرباء 

 إربد(.
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 تحديث شاشة استفسار لبيانات التّأميف الّصحي لمعامميف في الّجامعة األردنّية. -

تخفيؼ اإلجراءات عمى المرضى مف خالؿ وضع موقع الُمحاسبة في الطابؽ األرضي  -
 بصيدلّية الوصفات االستمرارّية..خاص 

 الُمشاركة في مختمؼ المجاف الُمشّكمة داخؿ الُمستشفى. -

تفعيؿ كاّفة تفاصيؿ االقتطاعات الخاّصة بالّرواتب لتكوف ُمتاحة لمموّظفيف مف خالؿ  -
 شاشات الحاسوب.

 إصدار الُمطالبات المالّية مف خالؿ نظاـ الحاسوب. -

ها آلّيًا عمى رواتب الموّظفيف مف خالؿ كاتب العيادة ربط ذمـ موّظفي المستشفى وتحويم -
 مباشرة.

 تأميف األؤاث الالـز لبعض الموظفيف وتحديث بعض آالت الّطباعة في الدائرة. -

 
 ة:ستقبميّ عات الم  موحات والتطمُّ الطّ 
  حوسبة سندات الّصرؼ والقيد والحواالت وعمؿ شجرة حسابات بحيث تكوف كؿ دائرة أو

ذاتها لها مخّصصاتهاي بحيث يصدر تقرير فوري بالُمخّصصات الُمتاحة مكتب جهة بحد 
 لكؿ بند مف بنود الموازنة.

 موازنة مباشرة.حوسبة طمبات الّشراء بحيث ينعكس عمى ال 

  استحداث شاشة خاّصة بالّذمـ الّدائنة لموّردي المستشفى بحيث ُيمكف لمّشركات االّطالع
 خالؿ اإلنترنت. عمى حسابهـ لدى المستشفى مباشرة مف

  تفعيؿ األرشفة في الدائرة لضماف سهولة الرجوع لموؤائؽ وخاّصًة إعفاءات الديواف
 الممكي ووزارة الصحة.

  تفعيؿ فرع الّدراسات والّتكاليؼ في شعبة الموازنة لتتوائـ مع نظاـ الُكمفة التشػيمّية في
 الُمستشفى.

 بعات الحديؤة.استكماؿ تحديث الّدائرة وتزويدها باألجهزة والطا 

  .إشراؾ أكبر عدد ممكف مف العامميف في الدائرة في دروات ُمتخّصصة 

  األحواؿ المدنّية والتّأميف دائرة مع رواتب  والّربطاستؤمار الحكومة اإللكترونّية واستؤمار
 الصحي.

 .استحداث برنامت آلي ومقص آلي لبّوابات الكراج االستؤماري 
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 دائرة العطاءات والتزويد

  :اآلنسة لبنى العضايمةمدير الدائرة. 
 :رؤساء الشعب 

 .أحمد المندحاويالسّيد رئيس شعبة المستودعات الطبّية:  -
 السّيد حساـ النعيمات.رئيس شعبة المستودعات غير الطبّية:  -
 السّيد عمي مرعي.: رئيس شعبة الّتدقيؽ ومحاسبة المستودعات -
 .فداء يوسؼالّصيدالنّية رئيس شعبة األدوية:  -
 السّيد أميف حالحمة.: رئيس شعبة المشتريات المحمّية واإلحاالت -

 

  6106إنجازات الدائرة لمعاـ: 
 :العطاءات المركزية والشراءات الفرعّية والمحمّية 

  ( عطاًء.633) 4066بمع عدد العطاءات المركزّية لمعاـ 

  ّ( دينارًا.462594بقيمة إجمالّية ) اً ( شراء29ة )الّشراءات الفرعي 

  ّ( دينارًا.4356695235ة )بقيمة إجماليّ  اً ( شراء966ة )الّشراءات المحمي 

 ( دينارًا.653965999( شراءًا بقيمة إجمالّية )669الّشراءات الُمباشرة ) 

 ( دينارًا.624969336( شراءًا بقيمة إجمالّية )46قطع الػيار لقجهزة الطبّية ) 

 ( شراءًا 96قطع الػيار لقجهزة غير الطبّية )( دينارًا.64066بقيمة إجمالّية ) 

  الحاسوبّية عمى نظاـ المواـز الخاص بالمستودعات المركزّية لعاـ  الُمستنداتبمع إجمالي

خراج ) 4065  موّزعة كاآلتي: ُمشستنداً ( 659906بيف إدخاؿ وا 

  ُُمستنداً ( 49494ة العامة )ستهمكات الطبيّ ستودع المُ م. 

  ُُمستنداً ( 62352تخّصصة )ستهمكات المُ ستودع المُ م. 

  ُُمستنداً ( 93343ستودع األدوية )م. 

  ُُمستنداً ( 9044ة )ستودع المواـز المخبريّ م. 



111 
 

  ُُمستنداً ( 46935مويف )ستودع التّ م. 

  ُُمستنداً ( 9466ستودع األسناف )م. 

  ُُمستنداً ( 4493ستودع القرطاسّية )م. 

  ُُمستنداً ( 4340ستودع الّتدبير )م. 

  ُُيضاؼ لها إدخاالت األعماؿ  ُمستندًاي ( 6693الػيار )يانة وقطع ستودع الصّ م

 ة والمحروقات غير المحوسبة.اإلنشائيّ 

  ُّمستنداً ( 4923ات الطبّية )األجهزة والمعد. 

  ُُمستنداً ( 64962ساعدة )ة المُ ستودع األجهزة الطبيّ م. 

  جراءات الدائرة الخاّصة لجميع الّشعب واستحداث سياسات جديدة و لػاء تحديث سياسات وا  ا 
 بعضها بما ُيمّبي حاجة العمؿ وحسب ُمتطّمبات الّجودة.

 :لجنة مقاصة لإلعارات 
إنجاز المقاصة المالّية لإلعارات واالستعارات التي تّمت بيف المستشفى وكؿ مف وزارة 
الصّحة والخدمات الطبّية الممكّية والمركز الوطني لمسّكري ومركز الحسيف ومستشفى الممؾ 

 ومستشفى األمير حمزة وعيادة الّطمبة في الّجامعة األردنّية.المؤّسس 
 :توفير جميع األدوية الواردة في قائمة األدوية الّرشيدة مف خالؿ الّشراء الُموّحد 
العمؿ باستمرار لتأميف جميع األدوية الواردة في قائمة األدوية الّرشيدة مف خالؿ دائرة الّشراء  -

 ألدوية باستمرار وبأسعار ُمنافسة.وبما يضمف تواُفر ا يالُموّحد
ـّ اعتمادها مف قبؿ لجنة األدوية  - ُمخاطبة مؤّسسة الػذاء والّدواء إلضافة العالجات التي ت

 لقائمة األدوية الّرشيدة الُمحّدؤة.
 .تشكيؿ لجنة لدراسة المواد التي ُتطمب ألّوؿ مّرة بما في ذلؾ الُمستودعات واألجهزة 
 لطمب لضماف توّفر األأدوية في الُمستشفى والمعّدات الطبّية.تفعيؿ وتحديث شاشات حد ا 
 .العمؿ عمى إنجاز عممّيات اإلتالؼ لمّسنوات الّسابقة 
 ( تحديث قوائـ الموّرديفي والعمؿ عمى تفعيؿ قوائـ لمموّرديف غير الُممتزميفBlack 

Supplieses). 
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  أرصدة ُمستودع الّصيانة وصرفها البدء بزدخاؿ المحروقات والػازات الطبّية وغير الطبّية في
 عمى األقساـ.

 المشاريع الحالّية:

ة والتي تعود لفترات ة مف أجهزة ومعّدات وأدوات جراحيّ هدة الشخصيّ ساـ والعُ قهدة األحوسبة عُ  -6
 الُعهدة. ُشعبةتمهيدًا لتفعيؿ حوسبة  4005قديمة قبؿ بداية عاـ 

 تطوير الكوادر البشرّية.ي لتفعيؿ برنامت تدريب -4

 التطّمعات المستقبمّية:

لػى إف مػف الوصػوؿ مّكػيُ ي مّمػا نترنػتمػى اإلشػتريات عائرة نظػاـ مُ العمؿ عمى أف يكوف لمدّ  -6
رصػػة وؽ المحمػػي لزيػػادة فُ د فػػي الّسػػدُ ديف الّجػػؿ مػػع المػػورّ واُصػػديف والتّ أكبػػر عػػدد مػػف المػػورّ 

المطموبػػػة وبأقػػػؿ ة بػػػالجودة صػػػوؿ عمػػػى المػػػادّ ستشػػػفى مػػػف الحُ س بيػػػنهـ وتمكػػػيف المُ نػػػافُ التّ 
 األسعار.

ة بشػػكؿ ائرة المالّيػػزويػػد بمؤيمػػه فػػي الػػدّ ربػػط نظػػاـ الحاسػػوب الخػػاص بػػدائرة العطػػاءات والتّ  -4
  .ستشفىوائر في المُ كامؿ وباقي الدّ 

دائػرة فػي  والتزويػد فػي المستشػفى مػع مؤيمػه ربط نظاـ الحاسوب الخاص بدائرة العطاءات -3
 العطاءات المركزّية.

 دراسة لتفعيؿ ُمحاسبة الُمستودعات داخؿ دائرة العطاءات والّتزويد.إمكانّية وضع  -9
عرض استدراج عروض األسعار لمُمشػتريات عمػى موقػع دائػرة العطػاءات حاسػوبّيًا بهػدؼ  -6

 التوّسع بقائمة ُمشاركة أكبر عدد مف المّرديف لتقديـ عروض أسعار.
مػػػع نظػػػاـ المػػػواـز واألشػػػػاؿ تحػػػديث الّشاشػػػات الخاّصػػػة بالُمشػػػتريات المحمّيػػػة بمػػػا ينسػػػجـ  -5

 .4066الُمعّدؿ لعاـ 
 تفعيؿ نظاـ الباركود في المستودعات المركزّية. -2
 بدء تفعيؿ مستودع المواد غير الّصالحة. -9
 إنشاء مبنى جديد لدائرة العطاءات والّتزويد وُمستودعاتها. -4

 استكماؿ تفعيؿ البريد اإللكتروني لرؤساء الّشعب )األرشفة(. -60
 اإللكتروني لدائرة العطاءات عمى شبكة اإلنترنت.تحديث الموقع  -66
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 دائرة الموارد البشرّية

 :السّيدة النا محيالف. مديرة الّدائرة 
 :السّيد محمد حسف الّنابمسي. مساعد المدير 
 :رؤساء الشعب 

 محمد المزّيف.السّيد  رئيس شعبة الموّظفيف: -
 السّيد عمي الّجمرة. رئيس شعبة األطباء: -
 عمي المحاسنة.السّيد  الخدمات اإلدارّية والّتدريب:رئيس شعبة  -

 السميماف.السّيد عامر  رئيس شعبة الّتدقيؽ: -

 
  6106إنجازات الدائرة لمعاـ: 

تنفيػػػذ بعػػػض أهػػػداؼ الخطّػػػة االسػػػتراتيجّية التنفيذّيػػػة لمػػػدائرةي والتػػػي تشػػػمؿ الفتػػػرة مػػػا بػػػػيف  .6
(4069-4069.) 

ولػايػػػػة عػػػػاـ  6424والُمنتهيػػػػة خػػػػدماتهـ مػػػػف العػػػػاـ إتػػػػالؼ ممفّػػػػات المػػػػوّظفيف الُمسػػػػتقيميف  .4
ـّ إتالؼ حوالي )6444  ( جالسوراً 660( ممّفًا و)5900ي بحيث ت

إنجػػاز المرحمػػة األولػػى مػػف مشػػروع أرشػػفة ممفّػػات المػػوّظفيف واألطّبػػاء مّمػػف هػػـ عمػػى رأس  .3
 (.46/64/4065-43/60/4065( ممفًا خالؿ الفترة )4206عممهـ وعددهـ حوالي )

مػػف كػػؿ عػػاـ  6/6قػػود كافّػػة المػػوّظفيف فػػي الُمستشػػفى بحيػػث تبػػدأ جميعهػػا بتػػاريخ توحيػػد ع .9
 مف العاـ نفسه. 36/64وتنتهي بتاريخ 

إنهػػػػاد العقػػػػود اإلجمالّيػػػػة لممػػػػوّظفيف الػػػػذيف ُعّينػػػػوا بهػػػػاي وتحػػػػويمهـ لمعمػػػػؿ بموجػػػػب العقػػػػود  .6
 األساسّية ومنحهـ الزيادات السنوّية الُمستحّقة.

( موظفػػػًا مّمػػػف انتهػػػت 636فػػػًا فػػػي دوائػػػر ُمختمفػػػةي واسػػػتقالة )( موظّ 664تعيػػػيف حػػػوالي ) .5
 خدمتهـ.
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 :التّطمعات والّرؤى الم ستقبمّية 

سػرع لّرجػوع لمممػؼ الػوظيفي لمموظّػؼ بأأرشفة جميػع ممفّػات المػوّظفيف الُمسػتقيميف لسػهولة ا -

 مكف.وقت مُ 

 استكماؿ حوسبة جميع اإلجراءات اإلدارّية. -

مف خالؿ الّتدريب والّتطوير والّتحفيز لمقياـ بعممه وواجباتػه عمػى االرتقاء بالعنصر البشري  -

 أكمؿ وجه.

 رفػػػة حقوقػػػػه وواجباتػػػه ومػػػا لػػػه وعميػػػػهي إصػػػدار ُكتّيػػػب خػػػاص بالػػػػّدائرة كػػػدليؿ لمموظّػػػؼ لمع -

 باإلضافة إلى دليؿ لقطّباء )الُمقيميفي االمتياز(.

ـّ ترحيػػؿ جإصػػدار بطاقػػات ُممػنطػػة بالّتعػػاوف مػػع الّجامعػػة األردنّيػػة  - ميػػع البيانػػات حيػػث تػػ

 المطموبة لمموّظفيف إلصدارها.

بهػػػػدؼ تعزيػػػػز مفهػػػػوـ التّنػػػػاُفس اإليجػػػػابي بػػػػاألداء لجميػػػػع  ظّػػػػؼ الُمتمّيػػػػزيتفعيػػػػؿ لجنػػػػة المو  -

 العامميف.

االستمرار بالُمحافظة عمى تحقيػؽ رؤيػة ورسػالة الػّدائرة مػف خػالؿ التمّيػز بػاألداء وبػث روح  -

الؿ إتاحػػة الُفرصػػة لمتطػػّور واإلبػػداع واالبتكػػاري إضػػافًة إلػػى االنتمػػاء لهػػذا الّصػػرح مػػف خػػ

تقػػػديـ الكفػػػاءات العاليػػػة مػػػف االكػػػاديمّييف واإلدارّيػػػيف والفّنيػػػيف وتأهيمهػػػا وتػػػدريبها لتحقيػػػؽ 

 اإلنتاجّية  العالية في العمؿ.
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وحسب  30/06/6106أعداد األطّباء والموّظفيف في المستشفى لغاية تاريخ 

 بّينة في الكشؼالفئات الم  

 العدد الفئة الّرقـ

 66 األطّباء )اختصاصّيو الُمستشفى(  .6

 693 األطّباء )أعضاء هيئة الّتدريس(  .4

 64 األطّباء )العمؿ الّجزئي(  .3

 46 األطّباء )ُمحاضر ُمتفّرغي مساعد بحث وتدريس(  .9

 399 األطّباء الُمقيميف  .6

 649 أطّباء االمتياز  .5

 90 )األسناف(أطّباء امتياز   .2

 56 الّصيادلة  .9

 246 الّتمريض  .4

 360 اإلدارّييف في الدوائر اإلدارّية .4

 459 اإلدارّييف العامميف في الدوائر الطبّية والفنّية  .60

 944 ة والفندقّية(العامميف في الخدمات )الُمساند  .66

 4542 المجموع
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 دائرة اليندسة والصيانة والتشغيؿ

  :المهندس جهاد طه.مدير الدائرة 
 السّيد سمير المعاني.مساعد المدير : 
 :رؤساء الشعب 
 : المهندسة رزاف أبو هزيـ.رئيس شعبة األجيزة الطبّية -
 .هاني أبو ربيعمحّمد المهندس رئيس شعبة الميكانيؾ:  -
 حميدة.اانتصار  السّيدةرئيس شعبة المقسـ واالّتصاالت:  -
 ميس خرابشة. ةالمهندس رئيس شعبة األبينة واإلنشاءات: -

 

 نبذة عف الدائرة:

عتبػػػر دائػػػرة الهندسػػػػة والصػػػيانة والتشػػػػيؿ مػػػػف الػػػدوائر الرئيسػػػّية والهاّمػػػػة فػػػي مستشػػػفى الجامعػػػػة تُ 

األردنّيػػة حيػػػث أّف مػػػف أولويػػػات هػػذ  الػػػدائرة الحفػػػاظ عمػػػى ممتمكػػات المستشػػػفى سػػػميمة وصػػػحيحة 

والوقائّيػػة لهػػذ  الممتمكػػات عمػػى مػػدار وذلػػؾ مػػف خػػالؿ أعمػػاؿ الصػػيانة الدورّيػػة ي تعمػػؿ بشػػكؿ جيػػد

السػػاعة بوجػػػود الكػػػوادر المختّصػػػة والمؤّهمػػػة لهػػػذ  الػايػػػة وتػػػأميف احتياجػػػات المستشػػػفى مػػػف المػػػاء 

 والكهرباء والمحروقات.

 الية:عب التّ وتضـ دائرة اليندسة والّصيانة والّتشغيؿ الشُّ 

 شعبة األجهزة الطبّية. -6

 شعبة الكهرباء. -4

 شعبة الميكانيؾ. -3

 ة االّتصاالت.شعب -9

 شعبة األبنية واألعماؿ المدنّية واإلنشاءات.  -6
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 :6106إنجازات الدائرة لمعاـ 

 .استحداث مبنى معقمة النفايات الطبية وتركيب جهاز تعقيـ حديث -6

 تركيب نظاـ تحكـ ومحاسبة لمكراج االستؤماري. -4

 تحديث ؤالجات المشرحة. -3
  هدـ مبنى الحركة القديـ. -9

 مكاتب إدارّية.تأهيؿ سكف االمتياز  -6

 استحداث كراج سيارات الحركة. -5

 استحداث الصيدلية المركزية. -2

 توسعة مختبر الطوارئ. -9

 استحداث مسرب لسيارة اإلسعاؼ. -4

 تحديث سقؼ المشرحة. -60

 توسعة وحدة الكمى. -66

 تحديث قاعات تدريس الباطني. -64

 استحداث وحدة العناية المتوسطة لقطفاؿ. -63

 تركيب أعمدة ووحدات إنارة خارجّية. -69

 استحداث غرفة لمكراسي الُمتحّركة. -66

 تحديث غرؼ العممّيات. -65

 تحديث مختبر األنسجة. -62

 تركيب أرضّيات عازلة لمكهرباء لمحطات توزيع الكهرباء. -69

 تركيب جرانيت لوحدة الكمى. -64

 استحداث غرفة لمتدخيف. -40

( وأسػػػػػُقؼ صػػػػػناعّية ووحػػػػػدات إنػػػػػارة لمنػػػػػاطؽ مختمفػػػػػة فػػػػػي PVCتركيػػػػػب أرضػػػػػيات ) -46
 والعيادات ومكاتب األطباء.المستشفى 
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 دائرة شؤوف المرضى

 :ة.السيد محمد عبابن  مدير الدائرة 
 :اآلنسة فاطمة الشياب. مساعد المدير 
 رؤساء الشعب: 

  د حسف ريحافالسيّ  دخاؿ:رئيس شعبة اإل. 
  :السّيد أحمد يوسؼ رئيس شعبة الكتبة. 
   ّد محمد القرعافالسيّ  ة:رئيس شعبة السجالت الطبي. 

 

مف الدوائر ذات العالقة المباشرة مع المرضى المقيميف  لمرضىعتبر دائرة شؤوف اتُ 
مف خالؿ ثالثة  ـ خدماتياقدّ ت   حيث  ي شكؿ الواجهة األمامية لممستشفىومراجعي العيادات وت

 :عب ىيش  

 .اإلدخاؿ -6
 .السجالت واإلحصاء -4
 .العمؿ االجتماعيلى خدمة إ الكتبة إضافةً  -3

 
 :6106دائرة شؤوف المرضى لمعاـ  تعاممت معوحجـ العمؿ الذي 

 العيادات الخارجية

 996669  ةالعيادات الخارجيّ  ومراجع

54252    عيادة طب األسرة ومراجع  

49994  عيادة األطفاؿ العامة ومراجع  

6566  الطب الشرعي ومراجع  

 694400  عدد المواعيد

 9496 ة/ العيوفالحاالت اليوميّ 
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 4664 ة/ األسنافاليوميّ الحاالت 

 اإلدخاؿ والخروج

 644 ةعدد األسرّ 

 34305 عدد حاالت الدخوؿ

 34365 عدد حاالت الخروج

 66629 ةات الجراحيّ العمميّ 

 9566 ةحاالت الوحدة اليوميّ 

 666959 عدد مرضى الطوارئ

 وحدة التنظير ومراجع

 مرضى داخمييف مرضى خارجيف

4566 9262 

 جمسة  46111مريض عمؿ لهـ ما مجموعه 6251  وحدة العالج الطبيعي ومراجع

 ةقيصريّ  ةطبيعيّ  حاالت الوالدة

6956 4490 

 ةجالت الطبيّ السّ 

   39544  عارةات المُ الممفّ 

 39609 ديدةات الجّ الممفّ 

 369 دمجةزدوجة و المُ ات المُ الممفّ 

 دراسةً  (640)البالػة لكؿ دراسة و  اً ممف (600)بمعدؿ  األبحاثراسات و ات الدّ ممفّ 
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 دريبالتّ 

بيف في دائرة تدرّ امعات المُ الجّ ات والمراكز و طمبة الكميّ 
 شؤوف المرضى

49 

 العمؿ االجتماعي 

 396 ى مكتب العمؿ االجتماعيإللة حوّ عدد الحاالت المُ 

اء االختصاص طبّ أدخاؿ و انات رضا المرضى عف اإلتوزيع استب  راساتالدّ 
 ًة.استبان( 900)والبالػة 

  ُ(969)ة والبالػة راجعي العيادات الخارجيّ توزيع استبانات رضا م 
 ًة.استبان

  الُمراجعيف لمطوارئ وطوارئ توزيع استبانات رضا المرضى
 ًة.استبان (435) النسائّية البالػة

  ُسريي الُمخّدرات طباعة بروشورات حوؿ حقوؽ وواجبات المرضى وعائالتهـي الُعنؼ األ
 وأؤرها عمى المجتمع.

 .الُمشاركة في اجتماعات لجنة حقوؽ وواجبات المرضى 
 اجتماعات أخالقّيات المهنة الُمشاركة في. 

  طالباً  39   تدريب وزيارات طالبات العمؿ االجتماعي 
 

 :6106 لمعاـدائرة الانجازات 

  سػػػنةي والممفّػػػات الّراكػػػدة وغيػػػر  66إتػػػالؼ الممفّػػػات الطبّيػػػة التػػػي مضػػػى عميهػػػا أكؤػػػر مػػػف
ـّ إتالؼ ما مجموعه ) ( ممّفًا مف الممفّػات 669300الّنشطة بسبب وفاة أصحابهاي حيُث ت

ي وسػػػيتـ إتػػالؼ ممفّػػػات مػػػف 44/60/4065الطبّيػػة مػػػف قبػػؿ لجنػػػة اإلتػػػالؼ حتػػى تػػػاريخ 
( ممفّػػًاي وممفّػػات الوفيػػات مػػا مجموعهػػا 446539مسػػتودع الخمػػس سػػنوات مػػا مجموعػػه )

 ( ممّفًا طبّيًا.40392)
 .البدء بعممّية أرشفة الممّفات الطبّية 
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 .حوسبة نماذج الطوارئ 
 ( سنة.66إتالؼ صور األشّعة التي مضى عميها أكؤر مف ) 
 .تحسيف بيئة العمؿ في اإلدخاؿي حيُث تـّ عزؿ المكاف وتوفير تكييؼ لمقسـ 
 :تػيير وحوسبة بعض آلّيات العمؿي ومنها 
 إخراج الممّفات واالستعاضة عنها بطمب حاسوبي عمى الّشاشة.إلػاء طباعة أوامر  -
حوسبة استالـ أوامر الدخوؿ مف خالؿ شاشة ُببّيف وقت وصوؿ المػريض وتسػهيؿ تػوفير  -

 المعمومات مف المرضى الُمنتظريف.
 :العمؿ عمى تحسيف نوعّية الخدمات الُمقّدمة لممرضىي مف خالؿ 
ف أوسػػع لمػػتمّكف مػػف إعطػػاء أكبػػر قػػدر ُممكػػف مػػف نقػػؿ مكػػاف المواعيػػد المركزّيػػة إلػػى مكػػا -

 المواعيد لممرضى الُمتواجديف خالؿ فترة زمنّية واحدة.
نقؿ موقع سحب فحوصات الُمختبػر مػف الّسػجالت الطبّيػة إلػى موقػع كاتػب وحػدة العػالج  -

لمرضػى القمػػب ومرضػػى الطبيعػي لمػػا يتمّيػز بػػه المكػػاف مػف سػػهولة الوصػوؿ إليػػه خاّصػػًة 
 أمراض الّدـ.

تخصػػػيص قائمػػػة الزيػػػادات لُمراجعػػػي العيػػػادات وذلػػػؾ نظػػػرًا لُبعػػػد المواعيػػػد لُمعظػػػـ أطّبػػػاء  -
 االختصاص.

زيػػػادة فاعمّيػػػة الّتواُصػػػؿ مػػػع المرضػػػى مػػػف خػػػالؿ وضػػػع آلّيػػػات لضػػػماف تحػػػديث بيانػػػات  -
المريضي وذلؾ ليتـ إرساؿ رسائؿ نصّية لتذكير المػريض بالمواعيػدي ولمّتواصػؿ معػه عنػد 

 الحاجة.
  تمػػع جكة فػػي إنجػػاح األّيػػاـ الطبّيػػة التطوعّيػػة التػػي تقػػوـ بهػػا المستشػػفى لخدمػػة المُ الُمشػػار

 .المحّمي مف خالؿ الُمشاركة باألّياـ الطبّية التطوعّية
 ( دراسًة وبحؤًا.46بمػت الّدراسات التي ُأجريت عمى ممّفات المرضى ) 
 ( طالب مف مركز االستشارات في دبموـ إدارة الُمستشفيات60تدريب )  والّسجالت ودبموـ

 إدارة الخدمات الصحّية.
 ( طالبػػػًا وطالبػػػة مػػػف قسػػػـ العمػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي كميػػػة اآلداب فػػػي مستشػػػفى 69تػػػدريب )

 ( طالبات.9الجامعة األردنّيةي والعمؿ جاٍر عمى تدريب )
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 ( اسػتبانة لدراسػة رضػى 492( استبانة لدراسة رضػى المرضػى المنػّوميفي و)400توزيع )
( اسػتبانة لدراسػة رضػى ُمراجعػي الطػوارئي والعمػؿ جػاٍر عمػى 606اتي و)ُمراجعي العيػاد

( استبانة عمى مرضى العيادات والطوارئ والمناماتي مػف قبػؿ مكتػب العمػؿ 660توزيع )
 االجتماعي.

 .طباعة بروشورات تُخص حقوؽ وواجبات المرضى 

 

 :ةستقبميّ عات الم  التطمّ 

 لكتروني كامؿ.إة والوصوؿ إلى ممؼ الطبيّ استكماؿ حوسبة كامؿ الممفات والنماذج  .6
 ة.ة الورقيّ أرشفة الممفات الطبيّ  .4
هػػد والوقػػت ر الجّ سػػنة ممػػا يػػوفّ  (66)ة التػػي مضػػى عميهػػا أكؤػػر مػػف إتػػالؼ الممفػػات الطبّيػػ .3

 ة.كمفة عند البدء بمشروع األرشفة وتوفير المساحات التخزينيّ والتّ 
االختصاص مف خالؿ ضبط وتحديد  العمؿ عمى تقميؿ فترة انتظار المرضى في عيادات .9

 أعداد المراجعيف.
رجػػػػة األولػػػػى لتمبيػػػػة حاجػػػػات ورغبػػػػات ة الدّ ة أسػػػػرّ ة وخاّصػػػػالعمػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة عػػػػدد األسػػػػرّ  .6

 المرضى.
 صة.تخصّ ورات المُ تطوير أداء ومهارات العامميف مف خالؿ إلحاقهـ بالدّ  .5
مكانّيػػػػ ة لممرضػػػػى مػػػػف خػػػػالؿ حجػػػػز المواعيػػػػدلكترونّيػػػػإالعمػػػػؿ عمػػػػى تػػػػوفير خػػػػدمات  .2 ة وا 

 نترنت.ة عف طريؽ اإلاالستفسار عف نتائت الفحوصات المخبريّ 
راجػػػع تػػػيح لممُ ات وأجهػػػزة تُ تػػػوفير خدمػػػة حجػػػز المواعيػػػد الػػػذاتي مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير صػػػالحيّ  .9

 حجز الموعد بزجراءات وخطوات بسيطة.
( بداًل مف الّنظػاـ ICD10العمؿ عمى إدخاؿ نظاـ ُمحّدث لتصنيؼ األمراض والعممّيات ) .4

 المعموؿ به حالّيًا.
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 دائرة الخدمات الفندقية

  :عبد الرحمف خريوش. السّيدمديرة الّدائرة 
 :رؤساء الّشعب 
 اآلنسة رزاف العبدالالت. رئيس شعبة الّتغذية: -
 السّيد أسامة ياسيف. رئيس شعبة الّتدبير المنزلي: -

 

حرصت إدارة مستشفى الجامعة كؿ الحرص عمػى تطػوير شػعبة التػذيػة وتػوفير كػؿ مػا يسػهـ 
 في تطويرهاي وسعت لتقديـ خدمات غذائية متكاممةي بما في ذلؾ التوعية الػذائية لممرضى. 

وحتى يطمئف المريض عمى انه يحصؿ عمى غذاء صحي ومتوازف بمواصفات عالمية وجودة 
لمحصوؿ عمى شهادات هامة في هذا المجاؿ مؤؿ شهادة الهسب   عالية ي جاء حرص اإلدارة

ي وهػػذا النظػػاـ يعنػػى بػػزدارة وسػػالمة المنتجػػات الػذائيػػة داخػػؿ المؤسسػػة ي وقػػد تػػـ تحقيػػؽ هػػذا 
 ( .4060النظاـ داخؿ المستشفى منذ عاـ )

تتناسػب رغـ كؿ التحديات و اإلمكانيات المتاحة إال انه كاف الهػدؼ هػو تقػديـ أصػناؼ جيػد  
 .مع الحاالت المرضية و الصحية لموصوؿ إلى أرقى و أفضؿ الوجبات الصحية لمجميع

 وتتكّوف شعبة الّتغذية مف:
 فرع الّتػذية والتّؤقيؼ الّصحي.أّواًل: 
 فرع إنتاج الّطعاـ.ثانيًا: 
 فرع خدمة الّطعاـ. ثالثًا:

 
 أواًل: فرع التغذية والّتثقيؼ الّصحي: 

رشاد المرضى و هذا الفرع يقوـ و  مػة قدّ راب المُ عػاـ والّشػالحظػات حػوؿ خػدمات الطّ خذ المُ أبتوعية وا 
هػػـ لمعرفػػة ة التؤقيفيػػة عمػػى المرضػػى وعمػػؿ تقيػػيـ تػػػذوي لشػػرات الػذائّيػػوتوزيػػع النّ ي الحظػػاتهـومُ 

 زمنة. مرضى األمراض المُ  ةً خاصّ و  ة االحتياجات التػذويّ 
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ة فػػي مجػػاؿ ختمفػػة لتزويػػدهـ بػػالخبرة العممّيػػالجامعػػات المُ فػػرع بتػػدريب عػػدد مػػف طػػالب ال كمػػا يقػػوـ
لممرضػػى  ي باإلضػػافة إلػػى عمػػؿ اسػػتبياناتةة المجانّيػػاـ الطبّيػػّيػػشػػاركة فػػي األتػذيػػة المرضػػىي والمُ 

عمػؿ و ـي مػة لهُػقدّ الخػدمات المُ قياس رضى المرضى عمػى الوجبػات و  لمعرفة أو اً ؤالث مرات سنويّ 
عرات ة مػػػع حسػػػاب الّسػػػة والحميػػػة العالجّيػػػلمرضػػػى الحميػػػة العادّيػػػعػػػة تنوّ ة ومُ قػػػوائـ طعػػػاـ شػػػهريّ 

 ة لكؿ وجبة.الحراريّ 

ة قسػاـ الطبّيػة األبحيػث يػتـ تػطيػة كافّػ يػذيػةي التّ مف أخصػائيّ  كاؼٍ  توفير عددٍ إلى فرع الويطمح 
الحديؤػػػة  ة رات العممّيػػػتابعػػػة التطػػػوّ طفػػػاؿ(ي ومُ األو  ةخاّصػػػالة و عاّمػػػال راحػػػةجّ الي ةباطنّيػػػال)  ختمفػػػةالمُ 
 ػذية.بالتّ 

 

 : فرع إنتاج الطعاـ:اً ثاني
ترجمػػة و ي ةة والصػػحيّ روط التػذوّيػػيقػػوـ هػػذا الفػػرع بواجػػب إعػػداد الوجبػػات حسػػب اإلرشػػادات والّشػػ

توازنػة  ة مُ ة وعالجيّ ة عاديّ مف خالؿ وجبات تػذويّ  ؤقيؼ عمى األطباؽالحظات فرع التّ تعميمات ومُ 
بحيػث يػتـ عمػؿ ) فيفالوجبات لممػوظّ  باإلضافة إلى تقديـتاحةي المُ ات اإلمكانيّ ات و التحديّ  رغـ كؿّ 

ي راجعيفبػػػػاع لمُمػػػػختمفػػػػة التػػػػي تُ عػػػػة(ي وتزويػػػػد المقاصػػػؼ باألصػػػػناؼ المُ تنوّ ة ومُ قػػػوائـ طعػػػػاـ شػػػػهريّ 
ختمفة مػف مشػروبات فيف وتقديـ الوجبات واألصناؼ المُ ة لمموظّ مبات الخاصّ تجهيز الحفالت والطّ و 

 سمييف.وار الرّ الزّ يوؼ و ات لمضّ أو حمويّ 

مػػةي قدّ ع فػػي الوجبػػات المُ لػػى المزيػػد مػػف التنػػوّ إلموصػػوؿ سػػتخدمة جهػػزة المُ يطمػح الفػػرع لتحػػديث األو 
 عاـ.نتاج الطّ إبيف في مجاؿ تدرّ دريب الستقطاب مُ ة بالتّ ة خاصّ توفير ميزانيّ و 

 :عاـفرع خدمة الطّ ثالثًا: 
باإلضافة  يميف في مختمؼ أقساـ المستشفىنوّ يقوـ هذا الفرع بزيصاؿ الخدمات إلى المرضى المُ 

فيف والمقاصؼ األخرىي باإلضافة إلى تجهيز فيف مف خالؿ كفتيريا الموظّ الموظّ  خدمة إلى
 ز.قي مميّ سمييف ضمف طابع فندُ الرّ  وارة باإلدارة والزّ مبات الخاصّ الحفالت والطّ 

ـّ  بتدقيؽ أعماؿ الفرع لموصوؿ  ةفاتر الخاصّ جالت والدّ العمؿ عمى حوسبة العديد مف السّ وقد ت
 عماؿ.نجاز األـ أسهؿ إلنظّ ى عمؿ أدؽ ومٌ إل
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والعمؿ  كاممة وأدوات جديدة مع طاوالت وكراسي جديدةي هة بوفيتوفير عدّ إلى يطمح الفرع كما 
 ار.راجعيف والزوّ فيف والمُ مة لممرضى والموظّ قدّ عمى رفع مستوى الخدمة المُ 

 :شعبة الّتدبير المنزلي 
  ّة:ظاففرع الن 

هػػا فػػي المستشػػفى بجميػػع فروع ةيانطمبػػات الّصػػ ةتابعػػومُ  ةظافػػعمػػاؿ النّ أ ةبكافّػػ ةظافػػيقػػوـ فػػرع النّ 
بنظػاـ  ةاعستشفى عمى مدار السّ حيط الخارجي لممُ فسي والمُ والطب النّ  ةوالوالد ّيةوالعيادات الخارج

ي عػالوًة س والقػوانيفُسػاأل ص منهػا وفػؽوالػتخمّ  ةفايات الطبيّ تفعيؿ فرز النّ باإلضافة إلى  يفتاتالشّ 
 .ومكتب منع العدوى ةالعامّ  ةالمنسيؽ مع مكتب السّ حاضرات بالتّ فيف دورات ومُ منح الموظّ عمى 

 :ةظافالمياـ التي يقـو بيا فرع النّ 

 .شالحشرات والقوارض والرّ  ةكافحمُ  ةتابعمُ  -0
 صػػالح جسػػوروا  ستشػػفى والعيػػادات مػػف فػػؾ وتركيػػب وغسػػيؿ جميػػع بػػرادي المُ  ةصػػيان -6

 .البرادي
لػى إفايػات د لنقػؿ النّ تعهّػالمُ  ةرافقػصوؿ بمُ حسب األ ةفايات الطبيّ النّ  ةص مف كافّ التخمّ  -3

 كنولوجيا لحرقها.العموـ والتّ  ةجامع
وخػػالؿ شػػهر كػػانوف  4066ولي خػػالؿ شػػهر يونيػػواالعتمػػاد الػػدّ  ةضػػور لجنػػحُ  ةتابعػػمُ  -4

 .4066ؿوّ أ
 ستشفى.ميف في المُ نوّ المرضى المُ  ةحالؽ لخدم وجود -5
 .ستشفىالمُ  ةعف طريؽ طاحن ةفايات المنزليّ ص مف النّ التخمّ  ةتابعمُ  -6
نظافتهػػا  ةتابعػػص كػػادر لمُ تابعتهػػا وتخّصػػومُ  ةموكّيػػوالمُ  ةالخاّصػػ ةجنحػػافتتػػاح قسػػـ األ -7

 .ةاععمى مدار السّ 
 نشيؼ والتواليت عمى جميع الدوائر والعيادات.توزيع ورؽ التّ  -8

 

 فرع المصبغة: 

 :6106إنجازات الفرع خالؿ العاـ 
تزويدهـ ي و ـاقصة لديهستشفى لمعرفة المواد النّ قساـ المُ أالعمؿ عمى التواصؿ مع كافة  -6

 ات المطموبة.بالكميّ 
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 .ةودتماد والجّ بات االعتطمّ فرع حسب مُ الة بجديدة خاصّ  آرماتالعمؿ عمى استحداث  -4
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 دائرة الخدمات المساندة

 السّيد محّمد الزبيدي.مدير الّدائرة: 

 رؤساء الّشعب:
 السّيد فالح الّتميمي.رئيس ش عبة األمف:  -
 السّيد حسيف العابد.رئيس ش عبة الّنقؿ:  -
 .السّيد فريد سمميرئيس ش عبة الحركة:  -

 

 إنجازات الّدائرة: 

 .استخداـ نظاـ األرشفة 
  تعديمها باستمرار.ُمراجعة كاّفة سياسات الّدائرة والعمؿ عمى 
 .ُمراجعة الوصؼ الوظيفي لشواغر الّدائرة وتعديمها 
 .الُمساهمة مع جميع الّدوائر في الُمستشفى في الُحصوؿ شهادة االعتماد الوطني 
 .الُمشاركة في المجاف الُمشّكمة مف قبؿ عطوفة المدير العاـ ونائبه 
 ف مندوب الحوادث ورقباء السيري زيارة مديرّية األمف بُخصوص تعزيز كوادر األمف العاـ م

 (.9حيث تـ تعزيز كادر مف الّشرطة النسائية رقباء سير عدد )
 .الُمشاركة في انتخابات اّتحاد طمبة الّجامعة األردنّية 
  ّوابؽ .ُمتابعة المواد المشطوبةي وترحيؿ الط 
  ّائرة ساخف لمدّ كخط شرفيف( عبي والمُ ائرةي ورؤساء الشّ توزيع أرقاـ هواتؼ كؿ مف: )مدير الد

 ائرة.دّ الص الحظة تخُ جؿ استقباؿ أي شكوى أو مُ مف أ
  ُاراتهـ واستقبالهـ ميف مواقؼ لسيّ ة مف خالؿ تأة واالجتماعات اإلداريّ ة الوفود الطبيّ همّ تسهيؿ م

 تهـ.همّ وتسهيؿ مُ 
  ُد.دُ فيف الجّ ة لمموظّ حاضرات ضمف البرامت التعريفيّ عطاء المُ شاركة في إالم 
  ُميف ابعة لها بتأات التّ ختمؼ الكميّ مُ  مفر األمف الجامعي في تخريت األفواج ساعدة كوادم

 مف.عبة األمف شُ  ففيموظّ 
  ّخطيط.طوير والتّ دريب والتّ ة لمكتب التّ رفع االحتياجات التعميمي 
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  ُامعة عف قيقة لرئاسة الجّ قارير الدّ ورفع التّ  يامعي واستقباؿ عدد مف الحاالتنؼ الجّ ظاهرة الع
 ستشفى.دارة المُ طريؽ إ

  ُاهرة.مف لمحد مف هذ  الظّ عبة األارات وتعزيز الوظائؼ لشُ تابعة ظاهرة سرقة السيّ م 
 ستشفى.نحاء المُ دراسة توزيع الكراجات في أ 
  ّة.ستشفى الخارجيّ ة لخارطة المُ دراسة احتياجات المستشفى مف اليافطات والموحات اإلرشادي 
  عب.ة لرؤساء الشّ ة األسبوعيّ الدوريّ تفعيؿ االستمرار في عقد االجتماعات 
  ُةة والوطنيّ ة واألعياد الدينيّ رتيبات الالزمة في االحتفاالت القوميّ شاركة في عمؿ التّ الم. 
  ّمكةعمى المم العواصؼ الّؤمجّيةة القاسية/ روؼ الجويّ ؿ مع الظّ عامُ الت. 
 
 عبػة الحركػة: ش  

  ستشفى( طمب حركة خارج المُ 6500ميف )تأ. 
  ( مراجع40000نقؿ ما يزيد عف ) ًلى مرافؽ إمدخؿ الستشفى مف في حافمة المُ  اً وزائر  ا

 .ستشفى وبالعكسالمُ 
  ( حالة في سيّ 696نقؿ ) ّستشفى.ابعة لممُ ارات اإلسعاؼ الت 
  ( حالة وفاة قضائيّ 603نقؿ ) ُستشفى.مُ الخرى إلى مشرحة ستشفيات األُ ة مف مسرح الوفاة والم 
  ( مشاركةً 69وسائط نقؿ لمشاركات العزاء وعددها )تأميف الموظفيف ب. 
  .إعادة تأميف جميع آليات الحركة وترخيصها حسب األصوؿ 
   ب(.آباشرت شعبة الحركة بالمعامالت الالزمه لشراء سيارة دفع رباعي ) بؾ 
   ّسعاؼ جديدة.إارة شراء سي 
   عبة الحركة خاص بالمركبات.شُ في عمؿ كراج 
   ّعبة الحركة.في شُ  اراتعمؿ مظالت لمسي 

 
 شعبػة النقػؿ : 

 ( طمبيةً 45600نقؿ طمبيات المستودعات لققساـ المختمفة وبالعكس ) . 
 ( مريض62.360نقؿ مرضى العمميات مف طوابؽ المرضى إلى قسـ العمميات ) ًا . 
  صة وبالتنسيؽ خصّ ماكف المُ ى األإلاقساـ المستشفى ومبنى العيادات نقؿ المواد المشطوبة مف

 . اً طنّ  (630)يف العهدة بما يعادؿ أممع 
 ( حالة وفاة 900نقؿ حاالت الوفاة مف طوابؽ المرضى )لى ؤالجة الموتى. إ 
 ( حقيبةً 90600ميف حقائب إدخاؿ المرضى بما يقارب )أت. 
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 ( حالةً 50/ مسرح الجريمة )ت القضائية مف خارج المستشفىنقؿ الحاال . 
  استقباؿ الحاالت القضائية مف المستشفيات االخرى لمطب الشرعي ) المشرحه( ما يقارب
 .حالةً  (50 -60)
  ّ( 400000ة مف األقساـ إلى جميع  فروع المختبرات الطبية وبالعكس )نات المخبريّ نقؿ العي

 عّينًة.
  ّاً طبيّ  اً ( ممفّ 69000ة ويصؿ عددها )ة مف السجالت إلى العيادات الخارجيّ ات الطبيّ نقؿ الممف. 
  ّما يقارب  ةً ( كرتون66600لى مستودع األدوية )إة مف مستودع العطاءات نقؿ محاليؿ طبي
 ًا.يوميّ  ةكرتون (90)
  ّةنيّ ردُ لى الجامعة األإات ة مف جميع الصيدليّ ترحيؿ الوصفات الطبي. 
 

 عبػة األمف: ش  

  ّستشفى والعيادات لموصوؿ إلى مُ دخيف في كافة طوابؽ المستشفى تطبيؽ سياسة منع الت
 خاؿ مف التدخيف.

  ّاراتلى تسهيؿ وصوؿ سيّ إ ضافةً إعيف راجفيف والمُ ارات الموظّ العمؿ عمى تنظيـ مواقؼ سي 
ة وتنظيـ اصطفاؼ المركبات في الشوارع الداخميّ ي اإلسعاؼ إلى الطوارئ بأسرع وقت

 ير.دارة السّ إعاوف مع وبالتّ  مكنةرعة المُ ة وبالسّ ة وصوؿ الحاالت المرضيّ همّ لتسهيؿ مُ 
  ّخالء الطوابؽ مف الزوّ هـراجعيف وتنظيـ دخولار والمُ التعامؿ مع الزو ار بعد انتهاء ي وا 

 ة .ستمرّ ة والمُ والت الدوريّ يارة مف خالؿ الجّ وقت الزّ 
 ميف بالتنسيؽ مع سجّ مُ ال غيررافقيف ميف مع مرضاهـ وتسجيؿ المُ سجّ رافقيف المُ مف المُ  التأّكد

 .التمريض ومشرؼناوب بيب المُ ناوب والطّ الكاتب المُ 
  ّستشفى حيثُ ة الطب في طوابؽ المُ يارة خالؿ أوقات امتحانات طمبة كميّ تنظيـ أوقات الز 

 . اً ( امتحان59بمع عدد االمتحانات )
  ّائييف والموظفيف والمراجعيف.تنظيـ مواقؼ لكبار الضيوؼ واالخص 
 لى إة وصولها همّ يؿ مُ هالت الطارئة لتسوالحا اعتماد مسرب خاص لسيارات االسعاؼ

 عاقة.إي أالطوارئ دوف 
  ّؿ مع الظروؼ الجوية القاسية والعاصفة الؤمجية التي اؤرت عمى المممكة.عامُ الت 
  ُة اإلخالء.طّ فاع المدني وتطبيؽ خُ ة الدّ ديريّ دريب الوهمي لمُ ة التّ شاركة األمف في عمميّ م 
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  ُأو مادة إال  ماح بزخراج أي جهازستشفى وذلؾ بعدـ السّ متمكات المُ حافظة عمى مُ الم
 .عتمدبتصريح إخراج مُ 

 ة.نيّ األردُ  في الجامعةنظيـ واإلشراؼ عمى انتخابات مجمس الطمبة في التّ  الُمشاركة 
  ُرقات وغيرها.الحد مف السّ في راقبة التي ساهمت ستوى نظاـ المُ رفع م 
 ستشفى. والميا  الواردة لممُ في لجاف استالـ صهاريت الوقود ة شاركمُ ال 
  ّارات داخؿ الكراج االستؤماري.تنظيـ مواقؼ السي 

 

 الّرؤى والتطّمعات:

  ّستشفى. نبؤقة مف أهداؼ المُ ة والمً تحقيؽ األهداؼ المرجو 
  ّمف التدخيف.  دخيف لموصوؿ لمستشفى خاؿٍ تطبيؽ سياسة منع الت 
  ّتابعة في تدريب مف خالؿ المُ ة ة والجسديّ فيف مف االعتداءات المفظيّ حماية الموظ

مهور مف مرضى ؿ مع الجّ عامُ ة التّ كيفيّ  حوؿقافة الكوادر وزيادة الوعي ونشر الؤّ 
 ار.راجعيف وزوّ ومُ 

 ستشفى. ة ؤابتة مف األمف العاـ أو رقيب سير داخؿ حـر المُ ميف دوريّ أت 
  ّجراء التّ العمؿ عمى استحداث مركز لمز ار عف منطقة عديالت الالزمة لفصؿ الزوّ يارة وا 

   .اإلدخاؿ
  يعب وااللتزاـ به مف قبؿ الكوادرلجميع الشّ  سميالرّ  ائرة مف الزيّ ميف احتياجات الدّ أت 

 ة بالكراجات.ات الخاصّ إلى توفير المقصّ  إضافةً 
  ّرابي.االنتهاء مف تزفيت الكراج الت 
  ّصالح مبنى الحركة واألكشاؾ التّ إجراء الت  األمف.عبة ابعة لشُ عديالت الالزمة وا 
  ّارات العمؿ عمى إيجاد مساحة مف األرض إلقامة مبنى خاص الصطفاؼ السي

 .ُمراجعي الُمستشفىارات ة سيّ خفيؼ والحد مف األزمة وخاصّ لمتّ 
 جؿ تحقيؽ األهداؼ.أوادر لسد االحتياجات الالزمة مف ائرة بالكميف الدّ أت 
  ُساوي وحسب ؿ معهـ بالتّ مُ عاتبادؿ بيف جميع الكوادر والتّ نشر العدالة واالحتراـ الم

 بات العمؿ.تطمّ مُ 
  ُبات.تطمّ عب وحسب المُ ة لمعمؿ في الش  راجعة الوصؼ الوظيفي لمكوادر ووضع آليّ م 
  ُائرة.ابعة لمدّ ياسات التّ راجعة السّ م 
  ُستشفى ومبانيه وكوادر .متمكات المُ حافظة عمى مُ الم 
 ستشفى.نظاـ المُ ساندة عمى لكتروني لدائرة الخدمات المُ إنشاء موقع إ 
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 المكاتب المساندة
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 مكتب السيطرة عمى العدوى

 د. فارس البكري.مدير المكتب: 
 القاهرة الكمباني. السيدةمساعد المدير: 
 نبذة عف الّدائرة:

فػػػػي ي ويقػػػػـو المكتػػػػب بػػػػدور مهػػػػـ وفعػػػػاؿ 4006تأّسػػػػس مكتػػػػب السػػػػيطرة عمػػػػى العػػػػدوى عػػػػاـ 
السيطرة عمى العدوى داخػؿ المستشػفىي ويتػأّلؼ كػادر المكتػب مػف المستشفى حيث يتـ مف خالله 

أخصػػػػػائي أمػػػػػراض معديػػػػػة )مػػػػػدير المكتػػػػػب(ي مسػػػػػاعد مػػػػػدير مكتػػػػػب وممرضػػػػػيف ضػػػػػبط عػػػػػدوى 
(Infection Control Practitioner.وسكرتيرة ) 

 :6106المكتب لمعاـ  إنجازات

  ة عف األنفمونزا الموسمّية.ة في إعطاء ُمحاضرة عمميّ كالُمشار 

 .الُمشاركة في لقاء المجنة الوطنّية لممخاطر والكوارث والحروب الكيماوّية والبيولوجّية 

 عتماد أدوية ومطاعيـ مف التأميف الصحي في الجامعة األردنّية ووزارة الصحة ال ُمخاطبة
 .شأنها تقميؿ العدوى بيف المرضى والكوادر الصحّية

 لعدوى في الُمستشفيات لطمبة كمية عموـ الُمشاركة في إعطاء محاضرة توعوّية حوؿ منع ا
 التأهيؿ.

  الُمشاركة في إعطاء ُمحاضرات تعريفّية حوؿ منع العدوى في المستشفيات لطمبة الطب
 البشري.

  الُمشاركة في إعطاء محاضرة عممّية عف الُمضاّدات الحيوّية مع دائرة الّصيدلةي وذلؾ
 ُمضاّدات الحيوّية.احتفااًل باألسبوع العالمي لالستخداـ األمؤؿ لم

 ( تنظيـ ورشة عمؿ لػسؿ األيديHand Hygiene بُمناسبة اليوـ العاممي لػسؿ )
 األيدي بالّتعاوف مع الّشركات الخاّصة.
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 ّياـ الطبّية التطوعّيةي مف خالؿ إعطاء ُمحاضرات تؤقيفّية لمحد مف الُمشاركة في األ
 انتشار العدوى في المجتمع.

  حممة إعطاء مطعـو األنفمونزا الموسمي لفئات االختطار وجميع كوادر المستشفى.عمؿ  

  ُورشة عمؿ حوؿ رصد األمراض التنفسّية بالّتعاوف مع منظمة الصّحة في شاركة الم
 العالمّية.

  الصحة بالتعاوف مع منظمة الُمشاركة في ورشة عمؿ حوؿ رصد مرض الّشمؿ في وزارة
  الصحة العالمّية.

 اركة في ورشة عمؿ في اإلصدار الؤّالث لكتاب الّسياسات واإلجاراءات لضبط الُمش
 العدوى بالتعاوف مع وزارة الصّحة وُمنّظمة الصّحة العالمّية.

  الُمشاركة في ورشة عمؿ لتقييـ برامت ضبط العدوى في األردف بالّتعاوف مع وزارة الصّحة
 (.CDCاألمريكّية )وُمنّظمة الصّحة العالمّية ومراكز ظبط األمراض 

 .الُمساهمة في إدخاؿ مواد جديدة ُتساهـ في تقميؿ العدوى ورفع مستوى الّجودة 

 ( البدء بمشروع تحسيف غسؿ األيدي في المستشفىTST.) 

 .وضع ُخّطة تدريبّية سنوّية لجميع الكوادر بالتعاوف مع مكتب الّتدريب والتطوير 

 مي الخامس لمستشفى الخالدي.إعطاء ُمحاضرة في اليوـ العم الُمشاركة في 

 .تحديث سياسات المكتب والُمشاركة في اعتماد سياسات الداوئر اأُلخرى ذات الّصمة 

  الُمشاركة في تقييـ الّجهات الخارجّية التي تتعامؿ معها الُمستشفى في لجنة
(HACCAP.) 

 ( الُمشاركة في الّدورة التدريبّية لُمقيمي مجمس اعتماد المؤّسسات الصحّيةHCAC.) 

  الُمشاركة في التّقييـ الّنصفي لمُمستشفى مف قبؿ مجمس اعتماد المؤّسسات الصحّية
(HCAC.) 
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 .الُمساهمة في توفير طاحنة وُمعّقمة لمّنفايات الطبّية في الُمستشفى 

 .الُمساهمة في تطوير حضانة الُمستشفى ووضع سياساتها 

 ( ُغرؼ عممّيات رئيسّية جديدةي 6البدء باستحداث ) وتطوير وتحديث منطقة عممّيات
 العيوف.

 .البدء بتحديث الّتعقيـ المركزي ونقؿ مناطؽ الّتحضير في الُمستشفى 

  خّطة الطوارئ لقمراض الُمعدية وتدريب الكوادر لحدوث وباء.تطبيؽ 
 

 :ةستقبميّ ؤى والمشاريع الم  الرّ 

 .إصدار مجالت ونشرات في مجاؿ السيطرة عمى العدوى  

  دد.فحوصات المناعة لمموظفيف الجّ إضافة بعض  

 .زيادة كادر مكتب السيطرة عمى العدوى 

  راقبة غسؿ األيديلمُ  الّطريقة اإللكترونّيةاستخداـ. 

 ة والوالدة.ات الرئيسيّ ميرات لضبط حركة العمميّ ااستخداـ ك  

  ُومكتب طوير دريب والتّ ف مع مكتب التّ عاوُ بالتّ  4062ة التدريب والتطوير لعاـ طّ تنفيذ خ
  مريض.ستمر في دائرة التّ عميـ المُ التّ 

  ُمات جديدة.عقّ رات ومُ طهّ إدخاؿ م  

  ُة.ات الرئيسيّ رؼ العمميّ تػيير أبواب غ  

 .عمؿ صيدلّية مركزّية لتحضير األدوية الوريدّية 

  ظيرالمناتطهير إدخاؿ أجهزة جديدة لتنظيؼ و. 

 



135 
 

 ةراقبة النوعيّ مكتب الجودة وم  

 د. محمود أبو عبيمة. مدير المكتب:

 السّيدة ذهبّية عبد الجواد. مساعد المدير:

 نبذة عف المكتب: 

ي ومنذ ذلؾ الوقت يعمػؿ المكتػب 4006س مكتب الجودة ومراقبة النوعية في المستشفى عاـ تأسّ 
ة ة والتمريضػػيّ ة والعالجّيػػة والطبّيػػجاهػػدًا لتطبيػػؽ أنظمػػة الجػػودة الشػػاممة فػػي جميػػع األنظمػػة اإلدارّيػػ
ًا لتطػػػوير وتقػػػديـ التعمػػػيـ والتػػػدريب وذلػػػؾ سػػػعيًا لتحقيػػػؽ رؤيػػػة المستشػػػفى بػػػأف يكػػػوف مركػػػزًا مرجعّيػػػ

ة لخدمػة المجتمػع المحمػي والعربػي لتوجيػه ة العالجية والوقائيّ الطبي والبحث العممي والرعاية الطبيّ 
المستشػفى  ز فػية ويسعى المكتب عمى نشر وتعميـ وغرس ؤقافة الجودة والتميّ سات الصحيّ المؤسّ 

باستمرار وذلؾ بالتعاوف مع كافة الكوادر العاممة فػي المستشػفى جنبػًا إلػى جنػب مػف خػالؿ العمػؿ 
 عمى المشاريع التالية:

 أّواًل: مشاريع الّجودة:

 :: استمرارّية العمؿ عمى تحقيؽ المعايير لمحصوؿ عمى االعتمادHCACاالعتماد الوطني .1

  شػػمؿي ةسػػات الصػػحيّ مػػيف مػػف مجمػػس اعتمػػاد المؤسّ قيّ مُ  (4)عمػػؿ تقيػػيـ تجريبػػي مػػف قبػػؿ 
مػػيف لالسػػتمرار  قيّ الحظػػات مػػف قبػػؿ المُ وكانػػت هنػػاؾ بعػػض المُ ي جميػػع مرافػػؽ المستشػػفى

 .تحسيف الخدمات المقدمةفي 
  عمػػؿ تقيػػيـ  نصػػؼ الُمػػّدة(Med point assessment) بػػؿ مجمػػس اعتمػػاد قي مػػف

 .ةالمؤّسسات الصحيّ 
  ّودةلتطبيؽ المعايير مف خالؿ جوالت الجّ  راقبةة المُ االستمرار بعممي. 

 

 : 6106(NPSGsأىداؼ سالمة المرضى الوطنّية ) .2

  ّة إلطػالؽ حممػة األهػداؼ التدريبّيػ مف الدوائر لحضور الورشػة  يفإرساؿ عدد مف  المعني
 .4065 الوطنية لعاـ
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 ة لمعمػػػؿ عمػػػى األهػػػداؼ الوطنيػػػة لسػػػالمة المرضػػػى تشػػػكيؿ الفػػػرؽ الخاّصػػػ(NPSGs) 
4065. 

   ّة لسالمة المرضى تطمبات األهداؼ الوطنيّ حضير لمُ البدء بالت(NPSGs) 4065. 

 
: العمؿ عمى تحقيؽ المعػايير والحصػوؿ عمػى االعتمػاد لممػرة الثالثػة   JCIاالعتماد الدولي  .3

 كمركز طبي أكاديمي :

  ّحسػػب  الفػػرؽ الخاصػػة ة عػػف طريػػؽ إنشػػاءحضػػير لمعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ االعتماديػػة الدولّيػػالت
 .مجموعات المعايير المطموب تحقيقها

  ّغمػػػب الػػػدوائر والمكاتػػػب لمستشػػػفى الممػػػؾ أف تنظػػػيـ زيػػػارة لمػػػوظفيف مػػػف المستشػػػفى تتضػػػم
 .الؤةة الؤّ االعتماد الدولية لممرّ  عمى خبراتهـ مف تجربة لالّطالعالمؤسس 

  كافػػػة فئػػػػات العالقػػػة و  رة مػػػع اإلدارة العميػػػا والػػػدوائر والمجػػػاف ذاتتكػػػرّ مُ  جتماعػػػاتعمػػػؿ ا
 تطمباتها.المستشفى لمتوعية بالمعايير ومُ  العامميف في

  ُةات ضمف فترة زمنيّ ديد المسؤليّ طط العمؿ وتحإنشاء خ. 

   ُوتعػػػديؿ  طػػػط(البػػػدء باسػػػتحداث الوؤػػػائؽ التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ المعػػػايير) سياسػػػات وخ
 وائر.ة حسب الدّ ة الخاصّ الحاليّ 

  فػي لمتعاوف مع فريؽ مكتػب الجػودة لتػدريب األطبػاء  يوتكميفه "طارؽ طريؼ" الدكتورضـ
 ة.تطمبات الطبيّ ياسات والمُ ستشفى عمى السّ المُ 

  ّة بهػػـ مارسػػات الجديػػدة الخاّصػػياسػػات والمُ دريب عمػػى السّ سػػتمر مػػع الػػدوائر لمتّػػؿ المُ واُصػػالت
 تطمبات المعايير.لتحقيؽ مُ 

  ّختمفة حسب الدوائرالمعايير المُ د مف تطبيؽ رة لمتأكّ تكرّ ودة المُ عمؿ جوالت الج.  

  ّستمر مع مؤسّ ؿ المُ واصُ الت( سة االعتماد الدوليJCI). 
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  ّ9/64/4065إلى  9/64/4065قييـ الميداني التي جرت مف ة التّ االمتؤاؿ لعممي. 

  ّقييـة التّ استالـ التقرير الخاص بعممي. 

 

 : المواصفة الخاصة بسالمة الغذاء HACCPاليسب .4
   (.44.000)يزو آطرح عطاء لمتعاقد مع شركات مانحة أخرى لتمنح الشهادة 

  ُتابعة تطبيقها.دقيؽ الخاص بنظاـ الهسب ومُ ة التّ طّ إعداد خ 

 خالفػػات ومتابعتهػػا فػػي حػػاؿ تصػػويب المُ لاخمي الػػالـز دقيؽ الػػدّ ة والتّػػسػػتمرّ والت المُ عمػػؿ الّجػػ
 .حدوؤها

  تابعػػة ومُ  يلتعزيػػز الفهػـ السػميـ لمتطمبػات المعػاييرمتابعػة مالحظػات المػدققيف عمػى النظػاـ
 تنفيذ المخالفات إف وجدت.

 
 

 ة:كومي والشفافيّ ثانيًا: جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لتمّيز األداء الح  
 

 :كوميز األداء الح  جائزة الممؾ عبد اهلل الثاني لتميّ  .0

  ّلجػػػائزة الممػػػؾ  (4066/4069) السػػػابعةستشػػػفى بالػػػدورة قييمػػػي الشػػػتراؾ المُ قريػػػر التّ اسػػػتالـ الت
ز فػي األردف ة والتػي تهػدؼ إلػى نشػر ؤقافػة التمّيػز األداء الحكػومي والشػفافيّ اني لتمّيػاهلل الؤّ عبد

عي لتقػديـ الخدمػة الجائزة إلى السّ في ويحرص المستشفى مف خالؿ اشتراكه ي في القطاع العاـ
مػػواطنيف وطػػالب وتعزيػػز مفهػػـو الشػػراكة مػػع  ة مػػفة واألكاديمّيػػي الرعايػػة الطبّيػػتمقّػػاألفضػػؿ لمُ 

أهـ نقاط  فيتضمّ  ة اإلنجاز حيثُ ؿ مسؤوليّ طمقة المقرونة بمبدأ تحمّ ة المُ المجتمع ومبدأ الشفافيّ 
 حسيف.رص التّ القوة وفُ 

  ّؿ الموظفيفي الخدمة والمتسوؽ الخفي ورضا وتفاعُ تمقّ قرير مسوحات رضا مُ ف التّ يتضم. 
  ُز.مؾ عبد اهلل الؤاني لمتميّ عمؿ لمعايير جائزة الم ططالبدء بوضع خ 
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  جائزة اإلبداع الحكومي: .6
 الحكػػػػػػػػومي لػػػػػػػػدورتها الؤانيػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػتالـ التقريػػػػػػػػر الشػػػػػػػػتراؾ المستشػػػػػػػػفى فػػػػػػػػي جػػػػػػػػائزة اإلبػػػػػػػػداع

(4066/4069). 

 
 

 :(Monitoringثالثًا: القياـ بالمراقبة المستمرة لألداء )

حسػػػيف دخالت التّ وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ُمػػػي حسػػػيفالتّ  رصعؼ و فُػػػيقػػػوـ المكتػػػب بتحديػػػد مػػػواطف الّضػػػ
 ختمفة:المُ 

  ّودةجوالت الج. 
 إعداد دراسات رضا المرضى. 
 تحميؿ الحوادث العرضية. 
  ّذريبب الجّ ة تحميؿ السّ ة بمنهجيّ تحميؿ الحوادث العرضي. 
   كرواالقتراحات والشّ  ىتحميؿ الشكاو. 
 ( دراسة  ؤقافة سالمة المرضىSafety culture.) 
  ة طػط التصػحيحيّ وائر وطمػب الخُ خاطبػة الػدّ ميػا ليػتـ مُ خالفػات لػإلدارة العُ تقارير بالمُ إرساؿ

 تابعتها باستمرار.يف ويتـ العمؿ عمى مُ الالزمة مف المعنيّ 

 
 رابعًا: مؤّشرات قياس األداء:

 (669يتـ قياس) مؤشػر قيػاس األداء بالتعػاوف مػع الػدوائر المختمفػة فػي المستشػفىي 
رات األهػػػػداؼ مؤّشػػػػي ةسػػػػتراتيجيّ ارات ف مؤّشػػػػرات وتتضػػػػمّ المؤّشػػػػف عػػػػدد مػػػػف تتضػػػػمّ 
رات مؤّشػػي ةرات البػػرامت البحؤّيػػمؤّشػػي ةرات تشػػػيميّ مؤّشػػ ية لسػػالمة المرضػػىالعالمّيػػ

ويػتـ  نتظمػةيوبصػورة مُ  اً رات شػهريّ عظػـ هػذ المؤّشػيتـ القيػاس لمُ ي كما عميـ الطبيالتّ 
رساؿ تحميؿ هذ  المؤشّ  ستشفىي ة دوائر المُ ودة لكافّ تقارير الجّ رات كؿ ؤالؤة أشهر وا 

رات الطريقػػػػػة األمؤػػػػػؿ لمتأكػػػػػد مػػػػػف قيػػػػػاس األداء عمميػػػػػة متابعػػػػػة هػػػػػذ  المؤّشػػػػػ عػػػػػدوتُ 
 سي.المؤسّ 
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 الخاصػة  وائر في اختيار وجمع وتحميػؿ مؤشػرات األداءكبر مف األقساـ والدّ أعدد  إشراؾ
 دوائرهـ وأقسامهـ. في 

  ُعادة تقييـ مؤشّ م  ة.التشػيميّ رات األداء راجعة وا 
 

 :Safety culture) )دراسة: خامسأ
 رسػػػػاؿ التّ المػػػػوظّ  دراسػػػػة لقيػػػػاس ؤقافػػػػةالبػػػػدء ب ة وصػػػػيات الخاّصػػػػفيف بسػػػػالمة المرضػػػػى وا 

سػػتوى اإلحسػػاس مُ  تػػائت التػػي تقػػيسحسػػيف بنػػاًء عمػػى تمػػؾ النّ وعمػػؿ مشػػروع التّ ي لمػػدوائر
 مة.قدّ ة المُ ة سالمة المرضى وسالمة وأماف الخدمات الطبيّ والوعي بأهميّ 

 
 يف:يف والخارجيّ بائف الداخميّ ضا الخاّصة بالزّ سادسًا: دراسات الرّ 

دراسػػػػػات رضػػػػػا المرضػػػػػى: تتضػػػػػّمف هػػػػػذ  الّدراسػػػػػات المرضػػػػػى الُمقيمػػػػػيف فػػػػػي الُمستشػػػػػفى  .1
حيُث يػتـ جمػع البيانػات بشػكؿ مسػتمر وتحميمهػا ي والمرضى الُمراجعيف لمعيادات الخارجّية

 الخطوات الّتحسينّية الالزمة.كؿ سّتة أشهر مف أجؿ اّتخاذ 

مػػػة فػػػي الطػػػوارئ مػػػرتيف ودراسػػػة رضػػػا قدّ إعػػػداد دراسػػػة رضػػػا المرضػػػى عػػػف الخػػػدمات المُ  .2
 .ة مرة واحدةالمرضى المراجعيف لطوارئ النسائيّ 

  (.يدلةمريض والصّ التّ : )مؤؿ يقيميفالكوادر عف األطباء المُ  دراسة رضاإعداد  .3

 

 سابعًا: مراجعة الممفات الطبية:

  عمؿ دراسة مراجعػة الممفػات(Chart review )  صػدار نتػائت ُمراجعػة الممفّػات الطبّيػة وا 
 كؿ شهر وبصورة دورّيةي ويتـ إرساؿ نتائت الّتحميؿ لمّدوائر الطبّية كؿ ؤالؤة أشهر.

  وضػػػع اآللّيػػػات الّجديػػػدة والُمناسػػػبة لمتأّكػػػد مػػػف اكتمػػػاؿ التوؤيػػػؽ الطبػػػي لمتأكػػػد مػػػف تحقيػػػؽ
 ؽ السميـ.وؤيتطمبات التّ مُ 

  ُائييف عمػػى نمػػاذج الػػدخوؿي ورقػػة تطمبػػات اكتمػػاؿ الممػػؼ الطبػػي مػػف قبػػؿ األخّصػػتابعػػة مُ م
 ص الخروج.مخّ اتي ومُ العمميّ 
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  ُيراجعػػػة العيػػػاداتنمػػػاذج مُ  ف مػػػفوالتػػػي تتكػػػوّ  ية المحوسػػػبةمػػػاذج الطبّيػػػتابعػػػة اكتمػػػاؿ النّ م 
 .مريضوالتّ  مف األطباء وؤيؽد مف اكتماؿ التّ راجعة الطوارئ لمتأكّ نموذج مُ 

 
 سابعًا: الحوادث العرضّية:

  تحميػػػؿ البيانػػػات الخاّصػػػة بػػػالحوادث العرضػػػّية كػػػؿ ؤالؤػػػة أشػػػهري وتصػػػنيفها حسػػػب نػػػوع
الحادث وشّدته ومكاف وقوعه ويتـ طمب الخّطة الّتصػحيحّية مػف المعنّيػيف وُمتابعػة اّتخػاذ 

 اإلجراءات الّتصحيحّية الالزمة المبنّية عمى ذلؾ.

 
 اوى واالقتراحات والشكر:ثامنًا: الشك

 رسػػػالها إلػػػى  يتحميػػػؿ الشػػػكاوى واالقتراحػػػات بشػػػكؿ ربػػػع ونصػػػؼ سػػػنوي وبشػػػكؿ مسػػػتمر وا 
 ة الالزمة.طط التصحيحيّ ة وطمب الخُ وائر المعنيّ الدّ 

  ّسة والعامميف وتبويبها.كر الواردة لممؤسّ ة بكتب الشّ إعداد إحصائي 
 

 :ودة في المستشفىتاسعًا: مشاريع تحسيف الجّ 

 مػاة.ات المُ تقميؿ نسب العمميّ  .1

 ة إدارة المواد الخطرة في المستشفى.تحسيف آليّ  .2

عة عمى بيئة المستشفى مػف خػالؿ ة المتوقّ ب المخاطر الصحيّ تخفيؼ العبء المالي وتجنّ  .3
 .ة خطرةمة نفايات طبيّ عقّ توفير مُ 

هيكمة مبنى ة إعادة تحسيف رضا مرضى الطوارئ بعد االنتهاء منه المرحمة األولى لعمميّ   .4
 الطوارئ.

 .(bed managementة )رّ ساأل تحسيف عممية أداة  .5

 .ة ومسار المرضىتحسيف وتنظيـ العيادات الخارجيّ  .6

 مف المحددة لمحاالت الطارئة خالؿ الزّ ة  كتابة تقرير األشعّ تحسيف عمميّ   .7
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Compliance of reporting urgent radiology test within time 
frame)Improve.) 

تحسيف استخداـ أغطية ومراييؿ العمميات المعقمة لمرة واحدة واالستػناء عف عممية  .8
 إعادة التعقيـ

)Opportunity  to use disposable gown and Drape package in 
operation room(. 

 ًا رة إلى المعطاة فعميّ حضّ ـ المُ ؿ وحدات الدّ تقميؿ معدّ  .9

(Reduce cross –matched to transfused blood C/T ratio for surgical 
departments). 

 . ئوية اإلنعاش القمبي الرّ رصة كفاءة وفاعميّ زيادة فُ  .11

 near) تقميؿ أخطاء األدويػة وتعزيػز ؤقافػة التبميػع باألخطػاء واألخطػاء وشػيكة الحػدوث .11
miss ). 

 .زيادة الوعي بؤقافة سالمة المرضى .12

 .المستشفىكتسبة في حات المُ تقميؿ نسبة التقرّ  .13

ة حسػػػب اآللّيػػػي ة الطػػػابؽ الؤالػػثزيػػادة االلتػػػزاـ بػسػػيؿ األيػػػدي فػػي وحػػػدة العنايػػػة الجراحّيػػ .14
 .(TSTستخدمة )المُ 

 .ستشفى الخاّصة بالعممّيات القيصرّيةتقميؿ نسبة العدوى الُمكتسبة في المُ  .15

 
 :FEMAمشاريع لتحديد المخاطر المتوقع حصوليا نتيجة البدء بمشاريع جديدة  عاشرًا:
  ّعقيـ وعمؿ وحدة تعقيـ مركزيمشروع نقؿ وحدات الت. 
  ّةة المركزيّ مشروع الصيدلي.  
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 الحادي عشر: السياسات واإلجراءات وآليات العمؿ:

 ( سياسة.49استحداث ) 

 (6استحداث) ةمارسات السريريّ المُ  مف إرشادات. 

 ( 693تحديث) سياسة.  

 ( 66تحديث)  ّةخط.  

 (460) استحداث (SOP)  ُختبرات.لدائرة الم 

 
 

 اثنا عشر: التدريب:
 :4065الجدوؿ التالي يوضح أهـ أنشطة التدريب التي قاـ بها المكتب خالؿ العاـ 

 العدد الفئة التي تـ تدريبيا موضوع التدريب 

 

6.  
 920 أطباءي فيفموظّ ضي تمري ددُ فيف الجّ عريفي لمموظّ البرنامت التّ 

تدريب عمى إرشادات  حاضراتمُ   .4
 ياسات لقطباءوالسّ  ةمارسات السريريّ المُ 

ي طفاؿاألي العيوفي الطوارئي الباطنيي الجراحة
ي حنجرة ذفأ ؼي أنالمسالؾي نافساألي ةالنسائيّ 

 التخدير

395 

بات تطمّ حاضرات توعية بخصوص مُ مُ   .3
وؤيؽ الطبي بات التّ تطمّ االعتماد ومُ 

 اءودة لقطبّ ومفاهيـ الجّ 

 األطباء
265 

بات تطمّ توعية بخصوص مُ حاضرات مُ   .9
ي وؤيؽ الطبّ بات التّ تطمّ االعتماد ومُ 

 665 تمريض
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 مريضودة لمتّ ومفاهيـ الجّ 
بات تطمّ صوص مُ حاضرات توعية بخُ مُ   .6

ودة ياسات ومفاهيـ الجّ االعتماد والسّ 
 خرىوائر األُ لمدّ 

المختبرات /األشعة/الخدمات الفندقية /الصيدلة 
/الخدمات /الهندسة والصيانة/شؤوف المرضى 

 المساندة

424 

5.  

 

 األسناف ة طبّ كميّ ي مريضة التّ كميّ ي ة الطبكميّ  ةات الطبيّ تدريب الكميّ 
499 

 6614 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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 والبيئة مكتب السالمة العاّمة

 أيمف البشير.الدكتور  :مدير المكتب

 نبذة عف الّدائرة:

قارنػػة مػػع العمػػر ة بالمُ المة العاّمػز لمكتػػب الّسػػنجػػاز والتمّيػمسػػيرة اإل طػػوة فػيخُ  4065عػػاـ ُيعتبػر 

 .4009تب الذي تـ تأسيسه في عاـ القصير لهذا المك

 :6106إنجازات المكتب لمعاـ 

وآلّيػات اسػتالميا، شاركة الفاعمة في دراسة عطاءات ومواصفات تجييزات السالمة الم    -0

 ومنيا:

لػػػػ )أكيػاس وعبػوات ومواصػفات مطموبػة وخاّصػة بػأمور الّسػالمة العاّمػة وضػع اشػتراطات  -

النفايػات الحػاّدةي صػناديؽ خػػراطيـ ميػا  الحريػؽ لمُمحػيط الخػػارجيي دراسػة عطػاء طّفايػػات 

 الحريؽ األوتوماتيكّية واليدوّية(.

 :ثقيؼ عمى مختمؼ خطط الطوارئ واشتراطات السالمةدريب والتّ التّ  -4

ة فػػي ة والوقايػػة مػػف الحريػػؽ والمخػػاطر المهنّيػػالمة العاّمػػعمػػى خطػػط الّسػػتػػدريب العػػامميف  -

ي بنػػػػاًء عمػػػػى البرنػػػػامت التّػػػػدريبي الّسػػػػنوي داخػػػػؿ مواقػػػػع العمػػػػؿ وفػػػػي قاعػػػػات بيئػػػػة العمػػػػؿ

 الُمحاضرات عمى مدار العاـ.

اء أطّبػػي مػػريضة التّ كمّيػػ)حاضػػرات خػػارج نطػػاؽ المستشػػفى دريب والمُ ة التّػػشػػاركة بعممّيػػمُ ال -

    (.سنافطب األوكمّية  ة الطبكميّ  ياالمتياز
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  :ةراخيص الخاصّ ة والتّ ة والوطنيّ االعتمادات الدوليّ  -3

الُمحػيط  ( صندوؽ خراطيـ الحريؽ مف نوع استانمس ستيؿ بداًل مف التّالفػة فػي66تأميف ) -

 الخارجي.

إدراج ُمتطّمبػػػػات الّسػػػػالمة العاّمػػػػة مػػػػف معػػػػّدات الوقايػػػػة الشخصػػػػّية حسػػػػب طبيعػػػػة العمػػػػؿي  -

 .4062وتوفير األجهزة اممعنّية بالقياسات البيئّية في موازنة عاـ 

منع حدوث تمّوث ميا  لمّشػُرب فػي كػولرات دائػرة العطػاءات المركزّيػة والمشػرحة نظػرًا لقػدـ  -

 استبدالها بأخرى جديدة.هذ  الكولراتي و 

 عمؿ عقد صيانة موّحد ودوري ألجهزة أنظمة الحريؽ في مباني الُمستشفى الُمختمفة. -

( طّفايػػػة فػػػي منػػػاطؽ )البػػػويمري المولّػػػدات 30تركيػػػب طّفايػػػات حريػػػؽ أوتوماتيكّيػػػة عػػػدد ) -

 (64اأُلخػػػرى بػػػػػ )الكهربائّيػػػةي ُغػػػرؼ مػػػواتير المصػػػاعدي الُػػػػرؼ الُمػمقػػػة( ودعػػػـ المنػػػاطؽ 

 طّفاية حريؽ يدوّية مف ُمختمؼ األحجاـ واألنواع.

التوّجة لمحصوؿ عمى صفة ضابط عػدلي مػف وزارتػي الصػحة والعػدؿ لمُمسػاهمة فػي منػع  -

التػػدخيف داخػػؿ مبػػاني الُمستشػػفى مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ ُعقوبػػة التّػػدخيف داخػػؿ األمػػاكف العاّمػػة 

 ومنها الُمستشفيات.

الخطػػػرة بأنواعهػػػا وأمػػػاكف تواُجػػػدها فػػػي جميػػػع مبػػػاني إعػػػداد قائمػػػة مػػػوّح ة لكافّػػػة المػػػواد  -

 الُمستشفى.

إعداد قائمة بمعّدات الواقاية الشخصػّية لكافّػة العػامميف فػي الُمستشػفى تتناسػب مػع طبيعػة  -

 عممهـ.
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( خػػاص لمّتعاُمػػػؿ مػػع االنسػػػكابات Spill Kit Chemical660 إعػػداد مػػا يزيػػػد عػػف ) -

 الكيماوّية وتواُجدها في مواقع العمؿ.

 ( لمّتعاُمؿ مع االنسكابات البيولوجّية.Spill Kit Biohazard 70داد ما يزيد عف )إع -

( عّينة فحص جرؤومي وفحوصات كيماوّيػة 64جمع وتحميؿ عّينات ميا  الّشرب بُمعّدؿ ) -

 (  دينار.6600( بُكمفة مّجانّية مع وزارة الصّحة بمػت قيمتها )6عدد )

برنػامت اعتمػاد سػالمة الػػذاء فػي ُشػعبة الّتػذيػة الُمشاركة في تدقيؽ سياسػات الهسػب فػي  -

 وتقديـ الّتوصيات الالزمة لػايات الّتحسيف لجودة الػذاء اآلمف والصّحي.

( خػػاص بالّتعاُمػػؿ مػػع اإلسػػعادفات األولّيػػة Kit First  Aid 25إعػػداد مػػا يزيػػد عػػف ) -

ب ذلػؾ مؤػؿ: وتواُجدها داخؿ صػناديؽ اإلسػعاؼ الُمتواجػدة داخػؿ مواقػع العمػؿ التػي تتطمّػ

 التّنجيد والمشاغؿ الهندسّية(ي وغيرها.)الُمختبرات الطبّيةي 

الّتحقيؽ في الحوادث داخؿ الُمنشأة وتحميؿ المخػاطر الّناتجػة عنهػا لمنػع تكراراهػا والػواردة  -

 مف خالؿ تقارير الحوادث العرضّية.

التي كانت تتـ داخؿ مبػاني إلزاـ الُمقاولوف والفّنييوف اإلنشائّيوف بتعميمات الّسالمة العاّمة  -

 الُمستشفى حسب الّسياسة المعموؿ بها في الُمستشفى.

الُمشػػػػاركة فػػػػي تشػػػػكيؿ فريػػػػؽ ُمخػػػػتص إلدارة الّنفايػػػػات الطبّيػػػػة وتدريبػػػػه عمػػػػى المواضػػػػيع  -

 األساسّية ذات العالقة بالّنفايات الطبّية والمهاـ والواجبات الموكمة لمفريؽ.

برازها فػي أمػاكف واضػحة لمّجميػع بُمعػّدؿ عمؿ آرمات وُممصقات خاّصة بمنع ا - لّتدخيفي وا 

 ( ُممصؽ.460( آرمة وما يزيد عف )660)

الُمسػػاهمة فػػي لجنػػة المػػواد الخطػػرة وتػػدريب الكػػوادر العاممػػة فػػي الُتعاُمػػؿ مػػع االنسػػكابات  -

 الخطرة.
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برازهػػا فػي األمػػاكف الُمخّصصػػة  - اسػتحداث بوسػػترات ذات عالقػة بػػأمور الّسػػالمة العاّمػةي وا 

هػػا )بوسػػترات الّنفايػػات الطبّيػػة "جػػدوؿ الفػػرز"ي تعميمػػات الّسػػالمة العاّمػػة فػػي المصػػاعدي ل

 "ي اإلشارات التحذيرّية لممواد الخطرة وغيرها(.Race- Passُخّطة الحريؽ "

الحػػػػد مػػػػف تواُجػػػػد مػػػػاّدة الفورمػػػػاليف وتػػػػداُولها فػػػػي مواقػػػػع ُمختمفػػػػة نظػػػػرًا لُخطورتهػػػػا العاليػػػػة  -

 ـ العممّيات فقط.واقتصار تواُجدها في قس

عمػػػؿ حمػػػالت لُمكافحػػػة القػػػوارض والحيوانػػػات الضػػػاّلة والّطيػػػور ذات األؤػػػر الّسػػػمبي عمػػػى  -

الصػػػحة العاّمػػػة مػػػف ُمخّمفاتهػػػاي وأؤرهػػػا عمػػػى بيئػػػة الُمستشػػػفى الخارجّيػػػة وسػػػالمة المرضػػػى 

 والعامميف بالتّنسيؽ مع أمانة عّماف الُكبرى.

 

 :6107الّرؤى الم ستقبمّية لمعاـ 

قائمػػة موّحػػدة لكافّػػة المػػواد الكيماوّيػػة الخطػػرة فػػي مالُمستشػػفىي تكػػوف ُمتػػوّفرة عمػػى إعػػداد  -

 شبكة الحاسوب الّداخمي لمدوائر المعنّية.

( لممػػواد الكيماوّيػػة الخطػػرة وتوزيعهػػا عمػػى الػػدوائر MSDSترجمػػة نشػػرة الّسػػالمة العاّمػػة ) -

 المعنّية.

الكػوارث الخارجّيػةي بالّتعػاونـ ع لجنػة عمؿ تمريف كوارث خارجّية مػف خػالؿ تفعيػؿ ُخطّػة  -

 الكوارث واألزمات.

 استبداؿ لوحات الّسالمة التحذيرّية والّنشرات الت قيفّية بموحات مف الفايبر الدائمة. -

اسػػػتققباؿ وتػػػدريب طمبػػػة أكاديمّيػػػة األميػػػر الُحسػػػيف بػػػف عبػػػداهلل الؤّػػػاني لمحمايػػػة المدنّيػػػةي  -

 ريب العممي.باإلضافة إلى استقباؿ أي طمبات لمّتد

 الُمشاركة في جائزة التمّيز لمّسالمة العاّمة المهنّية في الّضماف االجتماعي لممّرة الؤّانية. -
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 مكتب المعمومات والحاسوب

. السّيدةمدير المكتب:   بياف تـو
 السّيد إيهاب العواممة. مساعد المدير:

 

 :6106أىـ اإلنجازات خالؿ عاـ 

الطبّيػة الخاّصػة بالمرضػى وممفّػات المػوارد البشػرّية الخاّصػة البدء بمشروع أرشفة الممّفات  -
 بالموّظفيف واألأطّباء.

 (.PACS systemتطبيؽ نظاـ األشّعة الّجديد وربطه بالّنظاـ الحاسوبي الحالي ) -
 حوسبة قسـ الطوارئ وتطبيؽ الّنظاـ الُمحوسب الّجديد. -
 (.Admission errorحوسبة شاشة وتقرير ) -
 (.Progress Noteوتقرير )حوسبة شاشة  -
 حوسبة نماذج التذمريض الُمستخدمة لممرضى الّداخمّييف. -
 (.Medication errorحوسبة قسـ الخداج بما يُخص ) -
( بمػػا يتناسػػب مػػع ُمتطّمبػػات Clincal notesعمػػؿ الّتعػػديالت المطموبػػة عمػػى شاشػػات ) -

 الّجودة.
دخاؿ المرضى بناءًا عميها.عمؿ شاشات حاسوبّية لتنظيـ عممّية استالـ أوامر الّدخ -  وؿ وا 
 الّتعديؿ عمى نظاما ألشّعة بحيث أصبح األطّباء الُمقيميف ُيعّدلوف عمى نتائح األشّعة. -
 حوسبة العالج الّطبيعي. -
 حوسبة نموذج العالج الّطبعيي الخاص باألطّباء. -
 حوسبة نموذج العالج الّطبيعي )تقييـ/ ُمتابعة(. -
 لمريض داخمي )تقييـ/ ُمتابعة(.حوسبة نموذج العالج الّطبيعي  -
 حوسبة نموذج العالج الّطبيعي/ أطفاؿ )تقييـ/ ُمتابعة(. -
 حوسبة نموذج العالج الوظيفي/ أعصاب )تقيينـ/ ُمتابعة(. -
 حوسبة نموذج العالج الوظيفي/ أطفاؿ )تقييـ/ ُمتابعة(. -
 حوسبة نموذج العالج الوظيفي/ يد )تقييـ/ ُمتابعة(. -
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ّيػػػػة غيػػػػر القضػػػػائّية وتعريفػػػػه عمػػػػى الّنظػػػػاـ الُمحوسػػػػب عمػػػػى أطّبػػػػاء حوسػػػػبة التقػػػػارير الطب -
 العيادات.

 إجراء بعض الّتعديالت عمى شاشة العممّيات. -
 حوسبة شاشة تأكيد نقؿ عّينات الُمختبر. -
 إعداد تقرير لتتّبع عّينات األنسجة التي يتـ نقمها. -
 الّتعديؿ عمى شاشة تأكيد نتائت الُمختبر. -
 لعّينات الُمختبر.حوسبة الباركود  -
 تحديث شاشة ركف الموّظفيف. -
 تخطيط المؤانة.تعديؿ شاشة وتقرير  -
 تعديؿ شاشة نموذج صرؼ وحدات دـ لمممرضى الداخمّييف. -
 الّتعديؿ عمى شاشة نهاية الوردّية. -
 الّتعديؿ عمى شاشة المواعيد. -
 حوسبة نموذج الموافقة عمى إجراء طّبي. -
 .استحداث شاشة المهاـ وُمتابعتها -
 استحداث شاشة قائمة العممّيات. -
 استحداث شاشة طمب صيانة نظاـ قائـ. -
 إعداد شاشة الُخّطة العالجّية لمّطبيب وتقارير العالج الّطبيعي. -
 حوسبة تقرير األنسجة الخاص باستالـ العّينة. -
 تعديؿ شاشة نموذج صرؼ وحدات الّدـ لمريض خارجي. -
 ّية.حوسبة شاشات لتعيينات ديواف الخدمة المدن -
 تعديؿ شاشات اإلجازات الخاّصة بالموّظفيف واألطّباء. -
 Barcodeحوسػػػبة طمػػػب الُمػػػػادرات وتسػػػهيؿ إدخالهػػػا باسػػػتخداـ القػػػارئ اإللكترونػػػي ) -

Reader.) 
 سواء كاف داخمي أو خارجي.حوسبة نظاـ الّتدريب الخاص باألطّباء والموّظفيف  -
 األخّصائّييف.حوسبة األلقاب المهنّية واألكاديمّية لقطّباء  -
 ومستوى اإلشراؼ لقطّباء الُمقيميف.حوسبة الّصالحّيات والكفاءات  -
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 حوسبة تقييـ األطّباء األخّصائّييف وعمؿ اإلحصائّيات لممرضى واأل"ّباء. -
 حوسبة شاشات لمّدراسات الدوائّية. -
 حوسبة امتحانات لُمختمؼ األقساـ )جودةي سالمة عاّمةي منع العدوى(. -
جػػػػراء الّتعػػػػديالت  ُمتابعػػػػة إنشػػػػاء - صػػػػفحات لُمختمػػػػؼ األأقسػػػػاـ عمػػػػى الموقػػػػع اإللكترونػػػػي وا 

 الالزمة بما يتوافؽ مع الُمتسجّدات.
حوسػػػػبة الّشػػػػكاوى واالقتراحػػػػات عمػػػػى الّنظػػػػاـ الحاسػػػػوبي بحيػػػػث يسػػػػهؿ تتّبػػػػع الّشػػػػكوى أو  -

 االقتراح وتوضيح اإلجراء المعموؿ عميه.
 تواُجدها ُممكنًا وبالتّفصيؿ.حوسبة المواد الخطيرة بحيث أصبح تتّبع أماكف  -
تحويػػؿ تقػػارير الحػػوافز لُيصػػار العمػػؿ عميهػػا مػػف قبػػؿ الػػّدائرة المالّيػػةي وذلػػؾ تػػوفيرًا لمدقّػػة  -

 والّسرعة ونقؿ مركزّية العمؿ إلى القسـ المعني.
العمػػػػػؿ عمػػػػػى تحويػػػػػؿ تقػػػػػارير الػػػػػوافز إلػػػػػى ُشػػػػػعبة الحػػػػػوافز بػػػػػداًل مػػػػػف مكتػػػػػب المعمومػػػػػات  -

 والحاسوب.
ـّ إيجػػػاد آلّيػػػة جديػػػدة لتػػػدقيؽ بيانػػػات  العمػػػؿ الّسػػػنوي - الُمتعمّػػػؽ بالتػػػأميف الصػػػّحيي حيػػػُث تػػػ

 الموّظفيف الذيف يتـ إدخاؿ بياناتهـ مف قبؿ مكتب التّأميف الصحي.
 العمؿ جاٍر عمى برمجة الّشفت الميمي. -
 والديواف.تعديؿ اتّفاقّية الصّحة  -
 واتب.تعديؿ البروسيجرات الخاّصة بحسبة الرّ  -
لممالّيػػةي لمػف هػػـ يعممػوف ضػػمف فتػرة مياومػػة غيػر محسػػوبة بمكافػػأة  تجهيػز كشػػؼ خػاص -

 نهاية الخدمة.
تجهيز بروسيجر خاص الحتسػاب فروقػات تحويػؿ المػوّظفيف مػف راتػب إجمػالي عقػد إلػى  -

 راتب عقد.
ـّ إضػػافة خانػػات 6/6/4063تعػػديؿ شاشػػة مكافئػػة نهايػػة الخدمػػة ااعقػػود بعػػد ) - (ي بحيػػث تػػ

 .بالّتدقيؽ وكذلؾ بالّرواتب
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 خطيططوير والتّ دريب والتّ كتب التّ م 

 دة النا محيالف.السيّ  :بالّتسيير المكتب ةمدير 
 

 نبذة عف المكتب:
دريب الّسنوي المبنّية عمى تقييـ االحتياجات الّتدريبّية والتػي التّ ُيعنى هذا المكتب بوضع ُخّطة 

بهػدؼ سػّد الفجػوة الموجػودة بػيف ُتعّب  سنوّيًا مف خالؿ مػدراء الػدوائر بالّتعػاوف مػع مػوّظفيهـي 
 األداء الفعمي واألداء المرغوب فيه لرفع مستوى رضا الُمستفيديف مف خدمات الُمستشفى.

 

 :6106لعاـ إنجازات المكتب 

ـّ ربطهػػػا بالُخطّػػػة االسػػػتراتيجّية  - وضػػػع ُخطّػػػة اسػػػتراتيجّية تنفيذّيػػػة لمكتػػػب التّػػػدريب ألّوؿ مػػػرةي تػػػ
 البشرية.لممستشفى ودائرة الموارد 

اسػػػػػتحداث شاشػػػػػات تػػػػػدريب ُمحوسػػػػػبةي وربطهػػػػػامع جميػػػػػع دوائػػػػػر ومكاتػػػػػب الُمستشػػػػػفى لتمبيػػػػػة  -
 االحتياجات الّتدريبّية لمموّظفيفي وتنفيذ ُخّطة الّتدريب السنوّيةي وهي:

 شاشة أسماء الدورات الّتدريبّية. .1
 شاشة االحتياجات الّت ريبّية لمدوائر. .2
 شاشة ُممّخص دورات الموّظفيف. .3
 كشؼ االحتياجات التدريبّية.شاشة  .4
 شاشة كشؼ دورات الموّظفيف. .5
 شاشة مجموع األعداد حسب الّدورة. .6
 شاشة تقرير ُممّخص دورات الموّظفيف. .7
 شاشة الدورات التعميمّية وبرامت الّتدريب. .8

( والُمتقػّدـ لمبػالػيف BLSتنفيذ واإلشراؼ عمػى عقػد دورات اإلنعػاش القمبػي بأنواعػه األساسػي ) -
(ACLSوا )( لُمتقّدـ لقطفاؿPALS( ي بحيث تـّ عقد)ُمتدّربًا. 950( دورة حضرها )34 ) 

 عمؿ إحصائّية تدريب شاممة لجميع دوائر ومكاتب الُمستشفى. -
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 :6107الرؤى الم ستقبمّية لعاـ 

إنشػاء مركػػز مرجعػػي وشػػامؿ بمؤابػػة بيػػت خبػرة رائػػد لالستشػػارات والّتطػػوير المؤّسسػػي والفػػردي  -
 المحمي واإلقميمي.عمى الّصعيديف 

االرتقػػػاء بالنعصػػػر البشػػػري مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب والتطػػػوير والتحفيػػػز لمقيػػػاـ بأعمػػػالهـ بالّصػػػورة  -
 الُمؤمى.
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 مكتب البحث العممي

 د. مأموف أهراـ.: مدير المكتب
 نهى الفقهاء.: سكرتيرة المكتب

 

إنشػػػاء مكتػػػب متخّصػػػص لمبحػػػث بػػػدأ المستشػػػفى بمهّمػػػة تطػػػوير الّنشػػػاط البحؤػػػي عػػػف طريػػػؽ 
ويعمػػػؿ المكتػػػب كمّظمػػػة لّمجػػػاف  ي4069أ عممػػػه فػػػي شػػػهر تّمػػػوز مػػػف عػػػاـ والػػػذي بػػػد يالعممػػػي

البحؤّيػة المختمفػػة كمجنػة البحػػث العممػػي والمجنػة المؤسسػػّية لمدراسػػات الدوائّيػة ولجنػػة أخالقّيػػات 
 المهنة.

 

 إنجازات ونشاطات المكتب:
تعديؿ عممّية ُمراجعة البحوث العممّيةي بحيث ُتصبح الخطوات أسرع وأبسطي بحيث أصبح  -

مع عّدة أشهر كما في بالُمقارنة ( أقؿ IRBإلصدار القرار مف لجنة )ُمعّدؿ الوقت الالـز 
 الّسنوات الّسابقة.

 إنشاء موقع إلكتروني لمكتب البحث العممي. -
الّتدريس في األبحاث السريرّية المدعومة مف الّشركات التّأّكد مف إدخاؿ ُمشاركة عضو هيئة  -

 الدوائّية والبحؤّية كنقاط لمّترقية األكاديمّية مف ضمف الخدمات الُمجتمعّية.
( بُمشاركة األطّباء في ُشعبة الُػدد الّصـ/ Astra Zenecaتوقيع اتّفاقّية لدراسة مع شركة ) -

 .66/4/4065والسكري والوراؤة بتاريخ 

عديؿ تعميمات مجمس األمناء الخاص بالّدراسات الدوائّية والُمتعّمقة بالجوانب المالّية اقتراح ت -
 فيما يُصب في مصمحة الُمستشفى والباحث.

العمؿ مع مكتب الجودة وُمراقبة النوعّية لتطوير الّسياسات الُمتعّمقة بالبحث العممي لمُحصوؿ  -
 (.JCIعمى اعتمادّية )

( لُمحاضريف مف خارج 3منها اؤنتيف قاـ بهما مدير المكتب و) ( ُمحاضرات عممّية6إجراء ) -
 المستشفى وهـ:

 .30/9/4065د. أحمد عقيؿ مف جامعة غرناطة في إسبانياي بتاريخ  .1
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د. غسػػػػػػػػاف سػػػػػػػػعيد مػػػػػػػػف جامعػػػػػػػػة واليػػػػػػػػة ويػػػػػػػػف ديترويػػػػػػػػت  ميشػػػػػػػػػافي بتػػػػػػػػاريخ  .2
2/66/4065. 

ياسػػات فػػي جامعػػة الُمحػػامي معػػف الزواتػػي/ الُمػػدير التّنفيػػذي لمركػػز الجينػػوـ والسّ  .3
 .40/64/4065مكجيؿ في مونتلاير  كنداي بتاريخ 
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 مكتب الّرقابة والّتدقيؽ

 السّيد كامؿ الدرابيع.مدير المكتب: 

يرتبط المكتب بمكتب المدير العاـ مباشرةي ويتوّلى المكتػب القيػاـ بأعمػاؿ الّرقابػة المالّيػة واإلدارّيػة 
كاّفة الُمعامالت واإلجراءات الهادفة إلى حماية موجودات المستشفى المنقولة والفنّية والّتدقيؽ عمى 

وغيػػػػر المنقولػػػػة وتطبيػػػػؽ الّسياسػػػػات والقػػػػوانيف واألنظمػػػػة والّتعميمػػػػات المعمػػػػوؿ بهػػػػا فػػػػي الجامعػػػػة 
والمستشػػػػفى لضػػػػماف حسػػػػف إدارة األمػػػػواؿ فيػػػػهي وُتعػػػػد القػػػػوانيف واألنظمػػػػة والّتعميمػػػػات الّنافػػػػذة فػػػػي 

دنّية مرجعّية الّتدقيؽ في المكتبي إضػافًة إلػى اإلجػراءات اإلدارّيػة والتّنظيمّيػة األخػرى الجامعة األر 
 فيها.

 يقـو المكتب بالمياـ التّالية:

التّأّكد مف صّحة وسػالمة اإلجػراءات اإلدارّيػة والمالّيػة الُمتخػذة وتوافقهػا مػع القػوانيف واألنظمػة  -
 والمستشفى.والّتعميمات المعموؿ بها في الّجامعة 

الّتحّقؽ مف صّحة ودّقة اإلجراءات الُمحاسبّية لمُمعامالت والُمستندات المالّيػة والوؤػائؽ الُمعػّززة  -
 لها والُمتعّمقة باإليرادات وضبط الّنفقات.

 الُمشاركة في المجاف الُمختمفة وُمتابعة توصياتها وتنفيذها. -
في تطوير الّسياسات واإلجػراءات الهادفػة  واالقتراحات التي ُتساهـالُمساهمة في تقديـ الحموؿ  -

 لتحسيف واإلنتاجّية.
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 مكتب الّشؤوف القانونّية  

 المحامي عبد اهلل الكيالني.الم ستشار القانوني : 
 :نبذة عف المكتب 

ركات أو مواطنيف فقد ي سواء موّظفيف أوشنظرًا لتعّدد العالقات فيما بيف المستشفى والػير
وجػػػود مستشػػػار قػػػانوني ُمتفػػػّرغ لقعمػػػاؿ اليومّيػػػة والّطارئػػػة منهػػػا عمػػػى وجػػػه ارتػػػأت اإلدارة 

الُخصػػوص نظػػرًا لمّطبيعػػة الخاّصػػة التػػي يقػػوـ بهػػا المستشػػفى كمرفػػؽ عػػاـ عممػػه مسػػتمر 
عػالوًة عمػػى أّف تنظػيـ أّيػة عالقػة بػػيف المستشػفى والػيػر البػّد لهػػا أف  يعمػى مػدار الّسػاعة

سػػػارية المفعػػػوؿ بمػػػا يضػػػمف حقػػػوؽ المستشػػػفى كأولوّيػػػة ُتصػػػاغ بطريقػػػة تػػػواِئـ الّتشػػػريعات 
 ُقصوى وصياغة تمؾ العالقات.

 
  6106إنجازات المكتب لمعاـ: 

ال ُيمكػػػف حصػػػر إنجػػػازات مكتػػػب الّشػػػؤوف القانونّيػػػة لتعػػػّدد الخػػػدمات التػػػي ُيقػػػّدمها لكافّػػػة  
 الّجوانبي ولكف نذكر منها:

القػػػوانيف واألنظمػػػة الّسػػػارية المفعػػػوؿ فػػػي تقػػػديـ االستشػػػارة القانونّيػػػة إلدارة المستشػػػفى حسػػػب  -
المممكة وبياف االجتهادات القضائّية حوؿ موضوع االستشارة سواء كػاف القػرار لمحكمػة العػدؿ 

 الُعميا )اإلدارّية( أو محكمة الّتمييز األردنّية.
 صياغة االتّفاقّيات وخصوصًا تمؾ التي ُتدر دخاًل مادّيًا لحساب المستشفىي ومنها عمى سبيؿ -

بػراـ اتّفاقّيػة جديػدة  يالمؤاؿ )اتّفاقّيات التّأجير لشػركات الهواتػؼ المتنّقمػة )زيػف أورانػت وامنيػة( وا 
 مع بنؾ القاهرة عّماف وغيرها مف االتّفاقّيات(.

اسػبة والمطابقػة الُمشاركة في ُعضوّية بعض المجػاف الطبّيػة واإلدارّيػة لصػياغة الّتوصػيات الُمن -
 لمقانوف واألصوؿ.

 ؽ بيف إدارة المستشفى والمحاكـ.التّنسي -
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  6107الّرؤى الم ستقبمّية لمعاـ: 
صياغة كتّيب خاص ُيحّدد مدى التزاـ المستشفى بمواجهة عالقته الُمتشّعبة وبيف االحتياطات  -

الالزمػػػة والواجػػػب اّتخاذهػػػا لضػػػماف عػػػدـ حصػػػوؿ أّيػػػة أخطػػػاء طبّيػػػة أو إدارّيػػػة تُضػػػر بُسػػػمعة 
 أّية خسائر.المستشفىي وعدـ تكبيد  

 عقد دورات تؤقيفّية لجميع كوادر المستشفى لتزويدهـ بالحقوؽ وااللتزامات كؿٍّ في موقعه. -
االهتمػػػاـ بالمجػػػاؿ االسػػػتؤماري داخػػػؿ حػػػـر المستشػػػفى ممػػػا يسػػػاعد  عمػػػى أداء رسػػػالته الطبّيػػػة  -

 وتقديمها بأرقى صورة.
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 مكتب العالقات العامة

 :السّيد فراس ذيب. مديرة المكتب 
   خالد أبو الػنـ.السّيد  عبة االستعالمات:رئيس ش 

 

 :6106إنجازات المكتب لمعاـ 
عمى ترجمة وتكريس رسالة ورؤية وأهداؼ  4065عمؿ مكتب العالقات العامة في العاـ 

عاوف مع الجمهور الخارجي عي الحؤيث لتوؤيؽ أواصر التّ المستشفى مف خالؿ السّ 
ؿ )بالكوادر الطبّية تمؤّ مهور الداخمي والمُ )بالمرضى والمراجعيف والزوار( والجّ ؿ تمؤّ المُ 

)االستعالمات وخدمة اًل بفرعيه مؤّ (ي وقد ساهـ المكتب مُ ساندةوالمُ  ةة والفنيّ يّ واإلدار 
ة( في استقباؿ وتوجيه ومساعدة المرضى والمراجعيف مهوري واإلعالـ والعالقات العامّ الجّ 

مدار السنةي كما عمؿ المكتب كعضو فاعؿ في استقباؿ ومتابعة ومعالجة والزوار عمى 
وعبر موقع المستشفى اإللكتروني  ناديؽيقترحات الواردة مف خالؿ الصّ كاوى والمُ الشّ 

شاركة في المجاف والمُ ستشفى الرسمّية لممُ  (Facebook)إضافة إلى ما يرد عبر صفحة 
صد اإلعالمي بمختمؼ أنواعه مف مى إجراء الرّ عمؿ المكتب عأفي كما ة بهذا الشّ الخاصّ 

 لكتروني(.ي المقروءي المسموعي المرئيي واإلمتابعة اإلعالـ بكافة أنواعه )المطبوع

 
  ذات االحتياجات نّفذ المكتب أربعة أياـ طبّية لخدمة المجتمع المحمي في المناطؽ

 وىي عمى النّحو التالي: الخاصة والّنائية،
ي وتػػػـ خػػػالؿ 42/4/4065لػػػواء ديػػػر عػػػالي بتػػػاريخ  –الطػػػواؿ الشػػػمالييػػػـو طبػػػي فػػػي منطقػػػة  -

 .اً ( مريض564عالجة )مُ 

جمعّيػػة الشػػهيد عمػػر المجػػالي لمتبػػّرع بالقرنّيػػات ومسػػاندة  -يػػـو طبػػي فػػي محافظػػة الكػػرؾ -

( 596عالجػػػػػة )ي وتػػػػػـ خاللػػػػػه مُ 43/9/4065المتضػػػػػرريف مػػػػػف حػػػػػوادث السػػػػػيري بتػػػػػاريخ 

 .اً مريض

عالجػػػة ي وتػػػـ خاللػػػه مُ 63/9/4065بمػػػدة جػػػديتاي بتػػػاريخ  -يػػػـو طبػػػي فػػػي محافظػػػة إربػػػد -

 .اً ( مريض900)
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ـّ خاللػػه ُمعالجػػة 6/66/4065لػػواء الشػػوبؾي بتػػاريخ  -فػػي محافظػػة معػػاف يػػـو طبػػي - ي وتػػ

 ( مريضًا.660)

  عمػؿ المكتػػب عمػػى االهتمػػاـ بكافػػة األمػػاكف العامػػة واسػػتراحات المرضػػى والػػػرؼ فػػي
وتنفيذ الجوالت الميدانّية المسػتمرة لتحسػيف الخػدمات المقدمػة والتعػاوف فػي المستشفى 

 حؿ المشكالت.  
  بالمػػػة العربّيػػةي كمػػا أشػػرؼ  4066أصػػدر المكتػػب التقريػػر اإلحصػػائي السػػنوي لعػػاـ

 .مة هذا التقرير لمػة اإلنجميزّيةالمكتب عمى ترج
  ّة ة والصػحيّ ستشػفى العممّيػت المُ ة بنشاطاقارير الخاصّ ة األخبار والتّ إعداد وتحرير كاف

حؼ عػاوف مػع منػدوبي الّصػوتقوية روابػط التّ  ية وتزويد وسائؿ اإلعالـ بهاواالجتماعيّ 
ور وتوؤيقهػػا بالّصػػ ة والطبّيػػة إعالميػػاً ة النشػػاطات العممّيػػووسػػائؿ اإلعػػالـ وتػطيػػة كافّػػ

 ها:ةي ومف أهمّ الفوتوغرافيّ 
لتوعػػػػوي الػػػذي أقامتػػػػه دائػػػرة الصػػػػيدلةي بتػػػػاريخ إجػػػراء التػطيػػػػة اإلعالمّيػػػة الالزمػػػػة لميػػػوـ ا -

62/6/4065. 
 .44/4/4065ة اليوـ العالمي لمسرطافي بتاريخ ػطية اإلعالمّية لفعاليّ إجراء التّ  -
ؤقيفػػػي الخػػػاص بمرضػػػى حساسػػػّية ػطيػػػة اإلعالمّيػػػة الالزمػػػة لميػػػوـ التّ رتيبػػػات والتّ إجػػػراء التّ  -

 .4/9/4065القمحي بتاريخ 
ي مناسػػبة اليػػـو العػػالاإلعالمّيػػة الالزمػػة لورشػػة )غسػػيؿ األيػػدي( وذلػػؾ بمُ ػطيػػة إجػػراء التّ  -

 .6/6/4065لػسيؿ األيديي بتاريخ 
ة الالزمػػػة لورشػػػة عمػػػؿ نظمتهػػػا شػػػعبة جراحػػػة المسػػػالؾ البوليػػػةي ػطيػػػة اإلعالمّيػػػإجػػػراء التّ  -

 .2/60/4065بتاريخ 
  ُومف أبرزها: يستشفىاستقباؿ كافة الوفود الزائرة لمم 

 ي بتػػػػػػػػاريخUSAIDعػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػع ة اإلنجابّيػػػػػػػػة( بالتّ )فريػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػحّ  وفػػػػػػػػد أمريكػػػػػػػػي -
66/6/4065. 

 .6/4/4065 ي بتاريخوفد سعودي مف شركة الكهرباء السعودّية -
 .46/9/4065 ي بتاريخوفد سويدي مف جامعة غوتنبرغ -
 .49/9/4065مريض في جامعة مؤتةي بتاريخ وفد مف كمية التّ  -
 .66/6/4065وفد وفد طبي روماني  -
 .30/9/4065 ي بتاريخة(ة الدوليّ وزارة الصحة )الموائح الصحيّ مف وفد -
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 .49/60/4065ركة الصانعة في األردفي بتاريخ ي لمشّ زيارة الخبير الفنّ  -
 

 :الزيارات الطالبّية لقسـ الطفاؿ لتوزيع الهدايا عميهـ 
 .4/60/4065ةي بتاريخ زيارة طالبيّ  -
 .6/4/4065 زيارة مجموعة )معًا لدعـ مرضى السرطاف(ي بتاريخ -
 .44/5/4065ة اإلصالح االجتماعي لقيتاـي بتاريخ زيارة طمبة جمعيّ  -
يدلة السػػػريرّية/ الماجسػػتير فػػػي الجامعػػة األردنّيػػػةي زيػػارة مجموعػػػة مػػف طػػػالب الّصػػ -

 خالؿ فترة عيد الفطر.
  العمػػؿ عمػػى تجميػػع اآلرمػػات المطموبػػة مػػف دوائػػر وأقسػػاـ وشػػعب المستشػػفى جميعهػػا

رسالها إلى خطاط الجامعة.   وا 
 

 )شعبة االستعالمات(:

  جػػػػػػراء كافػػػػػػة الترتيبػػػػػػات الالزمػػػػػػة إلنجػػػػػػاح جميػػػػػػع ورشػػػػػػات العمػػػػػػؿ حجػػػػػػز المػػػػػػدرج وا 
 والمحاضرات التي تـ عقدها فيه.

  خػػالؿ مػػوقعي العيػػادات الخارجيػػة اسػػتقبمت شػػعبة االسػػتعالمات وخدمػػة الجمهػػور مػػف
ة عػف طريػؽ ( إجازات مرضػيّ 36422وتـ رصد وختـ ) (40663)والزوار ما يقارب 

 العيادات.
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 مكتب المدير العاـ

 السيد سهـ محاسنة.مدير المكتب: 

 مكتب المدير العاـ:نبذة عف 

ؿ نشػػػػاطات المكتػػػػب فػػػػي إنجػػػػاز المعػػػػامالت الرسػػػػميةي وتسػػػػهيؿ مهمػػػػة مراجعػػػػي ديػػػػواف تتمؤّػػػػ
المستشفىي وتنفيذ متطمبات الكتب الواردة إلى الديواف والصػادرة باإلضػافة إلػى أعمػاؿ طباعػة 
صػػدار القػػرارات  الكتػػب وصػػياغتها وتنظيمهػػا وعرضػػها عمػػى المػػدير العػػاـ إلبػػداء توجيهاتػػه وا 

 الالزمة. 

 ف المركزي: أعماؿ الديوا

 :أوالً : البريد

 استالـ البريد الوارد مف الجامعة عف طريؽ نظاـ األرشفة. -
فرز البريد الوارد الرسمي وغير الرسميي وتوزيع بريد األطباء عمى الصػناديؽ إضػافة    -

 إلى بريد الموظفيف اإلدارييف . 
العػاـ لمػدوائر  توزيع البريد الصادر والموقع مف مكتب عطوفة األستاذ الػدكتور المػدير -

 الرسمية ورئاسة الجامعة والجهات الخارجية.
 توزيع الكتب الرسمية لمدوائر المختمفة بالمستشفى بعد أرشفتها واتخاذ اإلجراء عميها. -

 :: الكتب الواردةثانيًا 

سػػػػػمي هي وخػػػػػتـ بػػػػػالختـ الرّ تنظػػػػػيـ أمػػػػػور البريػػػػػد الرسػػػػػمي الػػػػػوارد مػػػػػف تسػػػػػجيم -
 . وتصنيفه

رسالها إلى  - بػداء مكتب المدير العاـ إلطالعه عميهاتنظيـ الكتب الواردة وا  ي وا 
اممػػػػػة فػػػػػي المستشػػػػػفى لتنفيػػػػػذ توجيهاتػػػػػه إلرسػػػػػالها إلػػػػػى الػػػػػدوائر واألقسػػػػػاـ الع

 . مضمونها
 .تابعة الكتب مع الدوائر واألقساـمُ  -
 خذ مف قبؿ المدير العاـ وأرشفته عمى نظاـ األرشفة.تّ تؤبيت القرار المُ  -
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  ( كتابػػًاي والكتػػب 9956) 4065بمػػع عػػدد الكتػػب الػػواردة إلػػى الػػديواف خػػالؿ عػػاـ
 ( كتابًا.30060ة )الداخميّ 

  :ادرةؤالؤًا :الكتب الصّ 
تنظػػيـ الكتػػب الصػػػادرة بموجػػب أرقػػاـ متسمسػػػمة وبمرجعيػػة موضػػوعية تتعمػػػؽ  -

 بالموضوع الخاص بكؿ كتاب )نظاـ األرشفة(.
 ا لتسميمها لمندوب الضماف.تنظيـ كتب الضماف االجتماعي وحفظه -
 تسميـ الكتب إلى الدوائر ذات العالقة. -

  ( كتابًا.659حوالي ) 4065بمع عدد الكتب الصادرة سنة 

 رابعًا : اإلنشاء:
 صياغة الكتب لمرد عمى المراسالت الواردة داخمية أو خارجية. -
صػػػياغة الكتػػػب الموجهػػػة لمجهػػػات الرسػػػمية وتضػػػمينها نسػػػخ لتوزيعهػػػا عمػػػى  -

 مدراء الدوائر المعنية لإلطالع عمى الموضوع ومتابعتها . 
رسالها إلى مكتب المدير لمتوقيع. يتدقيؽ الكتب التي  -  تـ طباعتها وا 

 خامساً : الطباعة 

 أعماؿ مكتب الطباعة:
 يقـو مكتب الطباعة بما يمي:

 -طباعة جميع الكتب الرسمية الواردة إليه مف جهات عديدة وهي : أواًل  : 

 مكتب المدير العاـ.
 التقارير الطبية.

 كتب المجاف المختمفة.
 كتب نائب المدير العاـ لمشؤوف الطبية.

 كتب الديواف المركزي.
 كتب مكتب الشؤوف القانونية. 
 كتب مكتب التدقيؽ والرقابة. 

المطبوعة مف قبؿ مشرفة الطباعػة قبػؿ تسػميمها إلػى الجهػات  تدقيؽ جميع الكتب : ثانياً  
 المعنية.
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 . (ACCESS)حوسبة بيانات التقارير الطبية عمى نظاـ       ثالثًا:    

  كتاباً ( 69934حوالي ) 4065بمع عدد الكتب المطبوعة لمعاـ. 
 

 سادساً : خدمة الجمهىر 

ة طالبهػػػػػا وتوؤيػػػػػؽ شخصػػػػػيّ د مػػػػػف ة بعػػػػػد التأّكػػػػػقػػػػػارير الطبّيػػػػػتعبئػػػػػة نمػػػػػاذج التّ  -
 ة الطمب.المعمومات لضماف قانونيّ 

 .ة لممرضى المنوميف في المستشفىختـ اإلجازات المرضيّ  -
 .ةختـ التقارير الطبيّ  -
 . ا أصحابها باليد وتوجيههـ بشأنهااستالـ المعامالت المختمفة التي يحضره -

 
 :6107لمعاـ التطمعات المستقبمية 

 .رسمية بشكؿ موحد لمختمؼ الدوائرتنظيـ مسار المعامالت ال -

عمػػػاؿ امالت لمختمػػػؼ الػػػدوائر واختصػػػار األاعتمػػػاد النمػػػاذج الموحػػػدة لمختمػػػؼ المعػػػ -
 ة.الروتينيّ 

والعمػػؿ  يي الػػػرض المطمػػوب منػػهالعمػؿ عمػػى تصػػحيح نظػػاـ األرشػػفة والػدواويف ليػػؤدّ  -
 عمى حؿ مشاكؿ نظاـ األرشفة.
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 مكتب المرضى العرب واألجانب

  محمد الّنابمسيالسّيد  المكتب:مدير. 
نظػػرًا إلقبػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف المرضػػى العػػرب لمعػػالج فػػي مستشػػفى الجامعػػة األردنيػػة لمػػا يتمتّػػع بػػه 
دارّيػػػة متمّيػػػزة ارتػػػأت إدارة المستشػػػفى  المستشػػػفى مػػػف خبػػػرات طبّيػػػة عاليػػػة الكفػػػاءة وكػػػوادر فنّيػػػة وا 

يػؿ عمػؿ المكتػب بالمسػتوى المطمػوب تأسيس مكتب متخّصص لخدمػة األشػّقاء العػرب وأيضػًا لتفع
واإلسػػػػهاـ فػػػػي تقػػػػديـ الّرعايػػػػة الصػػػػحّية والخػػػػدمات الفندقّيػػػػة وتسػػػػهيؿ اإلجػػػػراءات الطبّيػػػػة واإلدارّيػػػػة 
والمالّيػػػة وُمتابعػػػة شػػػؤونهـ سػػػواء عنػػػد قُػػػدومهـ لمُمعالجػػػة فػػػي العيػػػادات الخارجّيػػػة أو عنػػػد إدخػػػالهـ 

 لممستشفى وكؿ ما يحتاجونه.
تػرويت وتسػويؽ المستشػفى مػف خػالؿ المرضػى العػرب القػادميف لممستشػفى كما ساهـ المكتػب فػي 

وعبر الموقع اإللكتروني واالّتصػاؿ المباشػر وغيػر المباشػر فػي سػبيؿ اسػتقطاب أكبػر عػدد ممكػف 
 مف المرضى العرب واألجانب.

 

 عات:أىـ اإلنجازات والتطمّ 

اإللكترونػػػي مرضػػػى العػػػرب واألجانػػػب عمػػػى الموقػػػع إنشػػػاء صػػػفحة متخصصػػػة لمكتػػػب ال -6
 لممستشفى.

أكبػػر شػريحة مػػف بهػػدؼ اسػتقطاب  عبػػر أؤيػر إذاعػػة الجامعػة األردنيػةيالمشػاركة ببرنػامت  -4
 المرضى العرب واألجانب المقيميف داخؿ األردف.

 تسويؽ وترويت خدمات المستشفى مف خالؿ المرضى القادميف ومرافقيهـ. -3

يػارة سػفارة البحػريف وسػفارة حيػث تمػت ز سفارات الػدوؿ العربيػة فػي األردف مخاطبة بعض  -9
العػػػراؽ والسػػػفارة السػػػودانية والسػػػفارة الميبيػػػة حيػػػث كػػػاف لهػػػا األؤػػػر الكبيػػػر واإليجػػػابي عمػػػى 

 مستشفى الجامعة.

في توسػيع نطػاؽ عمػؿ مكتػب  اعتماد المستشفى مركزًا طبّيًا أكاديمّيًا ُهنالؾ رؤيةفي ظؿ  -6
مػػداف مؤػػؿ السػػوداف والػػيمف بالمرضػػى العػػرب واألجانػػب مػػف خػػالؿ إمكانيػػة زيػػارة بعػػض ال

 ة.ات عالجية وتشجيعهـ لمقدوـ إلى مستشفى الجامعة األردنيّ اتفاقيّ  وليبيا بحيث يتـ عقد
زيارة مكتب المرضى الػدولييف فػي مركػز الحسػيف لمسػرطاف والمركػز الػوطني لمسػكري مػف  -5

متوفرة في أجؿ التعاوف في  إرساؿ مرافقي مرضاهـ الذيف يرغبوف بالعالج ألمراض غير 
 مركزهـ إلى مستشفى الجامعة.
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المستشػػفى مػػف فػػي تسػػويؽ خػػدمات المستشػػفى مػػف خػػالؿ األطبػػاء الوافػػديف الػػذيف يعممػػوف  -2
 أجؿ استقطاب أقاربهـ ومعارفهـ.

جميػػع أقسػػػاـ بزيػػارة الممحػػؽ الصػػػحي السػػوداني إلػػى مستشػػػفى الجامعػػة األردنيػػة وتعريفػػػه  -9
المستشػػػفى لػػػدى األشػػػقاء  كػػػاف لهػػػا األؤػػػر اإليجػػػابي فػػػي تسػػػويؽ ومرافػػػؽ المستشػػػفى ممػػػا

 السودانييف.
 

ويتطّمع المكتب إلى اسػتقطاب أكبػر عػدد مػف المرضػى العػرب مػف داخػؿ وخػارج المممكػة األردنّيػة 
  الهاشمّية والّسعي لموصوؿ إلى األهداؼ المرجّوة.

 العيادات وأقساـ أخرى(راجعي قيميف وم  إحصائّية أعداد المرضى العرب واألجانب )الم  
 
 يرالشّ 

6105 6106 
 خرىالعيادات وأقساـ أ   قيميفالم   خرىالعيادات وأقساـ أ   قيميفالم  

 405 48 371 60 كانوف ثاف
 518 46 376 56 شباط
 587 88 475 80 آذار

 431 59 376 44 نيساف
 463 53 446 55 أيار

 378 47 480 63 حزيراف
 467 43 450 66 تموز
 661 59 608 75 آب

 463 36 465 60 أيموؿ
 579 90 561 87 تشريف أوؿ
 703 76 636 63 تشريف ثاف
 580 016 516 80 كانوف أوؿ

 6184 748 5761 789 مجموع األعداد
 6836 6549 المجموع الكمي
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 6106ة مستشفى الجامعة األردنيّ جازات إن

مػػاعي وروح الفريػػؽ فػػي هػػد الجّ رها الج  الكؤيػػر مػػف الُمنجػػزات التػػي سػػطّ  4065حمػػؿ العػػاـ 
ويعمػػؿ  األردنيػػة الهاشػػميةي المممكػػةفػػي عميمػػي األوؿ رح الطبػػي التّ الّصػػ ةاألردنّيػػستشػػفى الجامعػػة مُ 
ة الخػػػدمات الصػػػحيّ ة رفػػػع سػػػويّ  ة الحكيمػػػة فػػػيستشػػػفى عمػػػى ترسػػػيخ توجيهػػػات القيػػػادة الهاشػػػميّ المُ 
ة ياسػػػات اّلالزمػػػة لمحفػػػاظ عمػػػى جػػػودة ونوعّيػػػشػػػريعات والسّ واعتمػػػاد التّ  مػػػة لممػػػواطف األردنػػػييقدّ المُ 
كمػػا  ي واإلقميمػػييعمػػى المسػػتوى المحمّػػ مػػة لممرضػػىقدّ ة المُ الخػػدمات الصػػحّية والطبّيػػ زة فػػيتمّيػػمُ 

سػػتوى المنظومػػة الصػػحّية الوطنّيػػة وعمػػى المُ ختمػػؼ قطاعػػات عػػاوف مػػع مُ راكة والتّ تػػؤمف إدارتػػه بالّشػػ
 .اإلقميمي والعربي والعالمي

 مف أبرزها:  ستوياتختمؼ المُ عمى مُ و نجازات ستشفى الجامعة العديد مف اإلؽ مُ حقّ  وقد 

 .ةعاية الطبيّ الرّ أواًل: 
 .يعميـ الطبّ التّ ثانيًا: 
 .البحث العممي: ثالثاً 
 .ةنية التحتيّ الب  : رابعاً 

 .الوضع المالي: خامساً 
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 ة:عاية الطبيّ أواًل : الرّ 

يػػػًا النمػػػو الحاصػػػؿ فػػػي مجػػػاالت خدمػػػة تؤبػػػت األرقػػػاـ المدرجػػػة تال ةالرعايػػػة الطبّيػػػوعمػػػى مسػػػتوى 
 المرضى وعمى النحو التالي:

 

 :يعميـ الطبّ التّ  :ثانياً 

زة تمّيػػػة مُ ة تعميمّيػػػستشػػػفى األوؿ وغايتػػػه فػػػي تقػػػديـ عممّيػػػعتبػػػر هػػػدؼ المُ ي الػػػذي يُ عمػػػيـ الطّبػػػا التّ أّمػػػ
ة جتمعّيػػػة والمُ ة والطبّيػػػالعديػػػد مػػػف األنشػػػطة العممّيػػػ 4065ذ المستشػػػفى فػػػي العػػػاـ فقػػػد نفّػػػ يةونوعّيػػػ

 تصّدرها ما يمي:

 تأسيس لجنة ؤابتة إلدارة التعميـ الطبي برئاسة نائب المدير العاـ لمشؤوف الطبّية. -
 تأسيس مكتب لمتعميـ الطبي. -
( خػػاص log bookالسسػير فػي تطػوير العممّيػة التعميمّيػة الطبّيػة مػف خػػالؿ إنشػاء ) -

الطمبػةي ومّمػا ُيسػاهـ فػي لكؿ برنامتي مّما ُيشػّكؿ إحػدى الػدالئؿ الموؤّقػة عمػى تػدريب 
عممّية مػنح االمتيػازات لقطبػاء الُمقيمػيف الُمتػدّربيف لُممارسػة إجػراءات ُمعّينػة لضػماف 
سالمة المرضىي كما وُيمكػف اسػتخدامه مػف قبػؿ الُمتػدّربيف بعػد إتمػاـ عممّيػة التػدريب 

 في الُمستشفى ألغراض إؤبات تفاصيؿ الّتدريب.
 

 

ـّ عالجيـ في م ستشفى الجامعة   6106العاـ  6105العاـ  المرضى الذيف ت

ـّ إدخالهـ   69.692 66.946 لممستشفى لمعالجالمرضى الذيف ت

 666.959 609.999 المرضى الذيف تّمت معالجتهـ في قسـ الطوارئ

 620.946 692.304 المرضى الذيف تّمت معالجتهـ في العيادات الخارجّية

)عيػادات مجموع المرضى الذيف تّمت معالجتهـ في المستشػفى 
 خارجية+ الطوارئ(

655.295 596.994 

 44.096 45.343 الجراحّية التي تـ إجراؤهاالعممّيات 
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 البحث العممي: :ً ثالثا

 أسرع وأبسط.تعديؿ عممّية ُمراجعة البحوث العممّيةي بحيث ُتصبح الخطوات  -
 إنشاء موقع إلكتروني لمكتب البحث العممي. -
 ( ُمحاضرات عممّية في الُمستشفى.6إجراء ) -
( بُمشاركة األطباء في ُشعبة الُػدد الصـ Astra Zenacaتوقيع اتّفاقّية مع شركة ) -

 والسكري والوراؤة.
 

 :ةحتيّ نية التّ الب  : رابعاً 

ة في سعي جاد طوير في ُبنيته التحتيّ حديات إلى التّ ستشفى جاهدًا رغـ التّ سعى المُ 
نجازات التي ي ببيئة العمؿ مف خالؿ عدد مف اإلحسيف الذي يرتقإلدخاؿ مفهوـ التّ 

 زت فيما يمي:تركّ 

 قسـ األشّعةي والبدء باستقباؿ المراجعيف.وحدة تصوير الؤّدي في  افتتاح -

 ( سريرًا.43زيادة الطاقة االستيعابّية لوحدة غسيؿ الكمىي لُتصبح ) -

 (.Pack Systemحوسبة األشّعة بالكامؿ ) -

وضع ُخّطة لتحديث البنية التحتّية مف شبكات ميا  وصرؼ صّحي لوحدة الّتعقيـ  -
 ( سنوات.3المركزي عمى مدار )

 ي.في الطابؽ األرض توسعة قاعة سحب العّينات لقسـ الُمختبرات -

 تحديث البنية التحتّية لعيادات طب األسنافي وتركيب جهاز بانوراما جديد. -

ضافة قسـ أشعّ  4( ـ460) بمساحةتوسعة مبنى الطوارئي افتتاح  -  ة ومختبر.وا 

( غرؼ عممّيات وتجهيزها بالكامؿي لُيصبح عدد الُػرؼ الكامؿ في 3استحداث ) -
 ( غرفة عممّيات.44المستشفى )

 بّية والشخصّية.أرشفة الممّفات الط -

 حوسبة الممؼ الطبي لممرضى الُمنّوميف. -

 .حوسبة نظاـ الّشكاوى واالقتراحات والُمالحظات في الُمستشفى -

 عمؿ مسار خاص لمطوارئ مف الباب الرئيسي. -

 تحيث قسـ األنؼ واألذف والحنجرة. -
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 تحديث قسـ العيوف. -

ي والتي سيتـ سريراً ( 33( بسعة )ICUالعمؿ جاٍر عمى استحداث وحدة عناية مركزة ) -
 افتتاحها قريبًا.

\ 

 

 

 :الوضع المالي :خامساً 

 تجديد االتّفاقّية ما بيف الُمستشفى ووزارة الصحة. -
ضمف سياسة توسعة مضّمة الرعاية الطبّية وتعزيز السػياحة العالجّيػة يعتػـز الُمستشػفى  -

 شركات مف خارج األردف )البحريفي السعودّيةي ليبيا(.عقد اتفاقّيات مع 
الموازنػػة إلػػى أّف إدارة الُمستشػػفى انتهجػػت سياسػػة  ُيعػػزى عػػدـ ظهػػور العجػػز الفعمػػي فػػي -

الّصرؼ بمقدار اإليراد الُمحّصؿ وحسب توّفر الّسيولةي إضافًة إلى اتّباع سياسة ترشػيد 
 وضبط الّنفقات.

التّػػػػػػػػأميف الصػػػػػػػػّحيي حيػػػػػػػػُث تجػػػػػػػػاوزت مبمػػػػػػػػع زيػػػػػػػػادة حجػػػػػػػػـ الػػػػػػػػّذمـ الُمسػػػػػػػػتحّقة عمػػػػػػػػى  -
 ( دينارًا.99.000.000)

نظػػػػرًا لقمّػػػػة السػػػػيولة المالّيػػػػةي وعػػػػدـ تسػػػػديد الّجهػػػػات المعنّيػػػػة )الّجامعػػػػة األردنّيػػػػةي وزارة  -
الصحة ووزارة المالّية( لكامؿ التزامتهـ الُمستحّقة مف تسػديد االلتزامػات الُمترتّبػة عميهػاي 

بعػػػض المػػػواد واألجهػػػزة والمعػػػّدات الُمقػػػّدرة قيمتهػػػا فػػػي  لػػػـ يػػػتمّكف الُمستشػػػفى مػػػف شػػػراء
ـّ إدراجهػػػا ضػػػمف مشػػػروع موازنػػػة عػػػاـ  4065موازنػػػة عػػػاـ  ي وكػػػذلؾ األمػػػر 4062وتػػػ

الُمستشفى تسديد كامؿ االلتزامػات الُمترتّبػة عميػه وكانػت أرقػاـ الموازنػة الفعمّيػة  استطاع
 أقرب إلى الُمقّدرة منها وبشكؿ كبير.
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 6107اؼ مستشفى الجامعة األردنّية لمعاـ تطّمعات وأىد

 ( سريرًا.33العمؿ جاٍر عمى استحداث قسـ عناية حؤيؤة بسعة ) -
 العمؿ جاٍر عمى استحداث قسـ عناية متوّسطة لمكبار. -
 العمؿ جاٍر عمى استحداث قسـ عناية متوّسطة لقطفاؿ. -
 العمؿ جاٍر عمى تحديث معّدات وأدوات غرفة العممّيات الرئيسّية. -
 رؼ عممّيات جديدة.( غُ 3العمؿ جاٍر عمى استحداث ) -
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 6106كبار الزوار والوفود الرسمّية الزائرة لمستشفى الجامعة األردنية 
 

 .66/6/4065 ي بتاريخUSAIDعاوف مع ة اإلنجابّية( بالتّ وفد أمريكي )فريؽ الصحّ  -
 .6/4/4065 ي بتاريخوفد سعودي مف شركة الكهرباء السعودّية -
 .46/9/4065وفد سويدي مف جامعة غوتنبرغ  -
 .49/9/4065مريض في جامعة مؤتةي بتاريخ وفد مف كمية التّ  -
 .66/6/4065 ي بتاريخوفد طبي روماني -
 .30/9/4065 ي بتاريخة(ة الدوليّ مف وزارة الصحة )الموائح الصحيّ وفد  -
 .49/60/4065ركة الصانعة في األردفي بتاريخ ي لمشّ زيارة الخبير الفنّ  -
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 خدمة المجتمع المحّمي )العمؿ الطبي التطّوعي(
6106 

فع ة ُجػػّؿ اهتمامهػػا وحرصػػها عمػػى الػػدّ جتمعّيػػراكة المُ جتمعػػي والّشػػستشػػفى العمػػؿ المُ ولي إدارة المُ تُػػ
 ختمػػؼ بقاعػػه س احتياجػػات أبنػػاء الػػوطف فػػي مُ ّمػػسػػتويات إلػػى تمبػػالكوادر العاممػػة وعمػػى جميػػع المُ 

شراكهـ فيه وتشجيع انخراطهـ في المُ  ستشػفى قػّدس يقػوـ بػه المُ واجػب مُ  جتمع باعتبار هذا األمروا 
فػي  وبشػكؿ دورية انّيػة المجّ الطبيّ  اـاأليّ ستشفى ذ المُ ُينفّ  حيثُ  يالواحد نياألردُ جتمع نحو أبناء المُ 

 ما يمي: كاف منهاة والمناطؽ ذات االحتياجات الخاصّ  األقاليـبعض 

ي وتػـ خػالؿ 42/4/4065لػواء ديػر عػالي بتػاريخ  –طبي في منطقة الطػواؿ الشػمالييوـ  -
 .اً ( مريض564عالجة )مُ 

جمعّيػػة الشػػهيد عمػػر المجػػالي لمتبػػّرع بالقرنّيػػات ومسػػاندة  -يػػـو طبػػي فػػي محافظػػة الكػػرؾ -

( 596عالجػػػػػة )ي وتػػػػػـ خاللػػػػػه مُ 43/9/4065المتضػػػػػرريف مػػػػػف حػػػػػوادث السػػػػػيري بتػػػػػاريخ 

 .اً مريض

عالجػػػة ي وتػػػـ خاللػػػه مُ 63/9/4065بمػػػدة جػػػديتاي بتػػػاريخ  -محافظػػػة إربػػػد يػػػـو طبػػػي فػػػي -

 .اً ( مريض900)

ـّ خاللػػه ُمعالجػػة 6/66/4065لػػواء الشػػوبؾي بتػػاريخ  -فػػي محافظػػة معػػاف يػػـو طبػػي - ي وتػػ

 ( مريضًا.660)
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 ستشفى الجامعة األردنّيةالّشيادات الّدولّية التي حصؿ عمييا م  
6106 

في مجاؿ ترسيخ  نجازات وخطوات ؤابتة ومدروسةإاتها العريقة في طيّ  ستشفىحممت مسيرة المُ 
عممه مستندًا ؤابت األركاف بشكؿ  وّطدف يُ ستشفى أالمُ استطاع  ودة منهجًا وتطبيقًا حيثُ ؤقافة الجّ 

ة التي نفخر ة األردنيّ المنظومة الصحيّ  ة راسخة وذات طابع نوعي فية ووطنيّ لى معايير عالميّ إ
ة آمنة وذات نظرة ز لرعاية صحيّ تميّ ؽ رسالته في صناعة نموذج فريد ومُ واـي وقد حقّ بها عمى الدّ 

وقد كاف  .ةة واألخالقيّ ة المعايير اإلنسانيّ ة مع اقتفاء كافّ أفضؿ المعايير الطبيّ  بزتباعة شموليّ 
 ستشفى في ىذا المجاؿ:نجازات الم  أبرز إ

( في جودة الخدمات HCACالوطني ) ستشفى عمى شهادة االعتمادصوؿ المُ حُ  -
 ي لُمّدة عاميف.9/5/4066-6ة  خالؿ فترة التقييـ الصحيّ 

ُحصوؿ الُمستشفى عمى شهادة تطبيؽ األهداؼ الوطنّية لجودة وسالمة الّرعاية  -
ـّ تسّممها عاـ HCAC) 4069الصحّية عف العاـ   .4065(ي ت

 .4065الصحّية لعاـ ُمشاركة الُمستشفى باألهداؼ الوطنّية لجودة وسالمة الّرعاية  -
( الخاّصة ISO 22000طرح عطاء لمّتعاُقد مع شركات مانحة ُأخرى لمنح شهادة ) -

 بسالمة الػذاء.
 ةفافيّ ز األداء الحكومي والشّ اني لتمي  اهلل الؤّ عبدُ ستشفى في جائزة الممؾ شاركة المُ مُ  -

 .(4069/4066الدورة السابعة )
 

 

 ستشفى الجامعة األردنّيةالّشيادات الّدولّية التي حصؿ عمييا م  
2017 

 ( سنوات.3( لمدة )JCIشهادة االعتماد الدولية ) -
 ( لمدة سنتيف.HCACسهادة االعتماد الوطني ) -
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 البحث العممي في مستشفى الجامعة األردنّية
6106 
 

 A prospective randomized“بحػػػػث الػػػػدكتور صػػػػداـ الضػػػػمور بعنػػػػواف:  .6

controlled clinical trial , comparing ureteric stenting vs non 

stenting after uncomplicated ureteroscopy for urecteric 

stones”. 
 Comparison of the Efficiencies of“بحػث الػدكتورة سػكينة ريػاالت بعنػواف :  .4

permanent first Maxillary Molar extraction Performed with 

routine local infiltration anesthesia versus periodontal 

ligament injection”. 
 What do patients expect from“بعناوان   فريهانن البرواو  بحػث الػدكتورة  .3

their family practitioners”. 
 ATTESTED: Automated“ن بعناااوان  يمااانن بااادراإبحاااأل ااذاااتنت الاااد تور   .9

prescription system for reducing Medication Errors as 

compared to hand written prescriptions in Neonatal Intensive 

care Units”. 
 Effectiveness of group“ بعنااااوان   ذااااواان الذاااابنتينبحػػػػث الػػػػدكتورة  .6

counseling program based on self-theory to reducing anxiety 

and improving psychological adjustment in patients with  

rheumatoid arthritis in Jordan”. 
 the prevalence of burn injury“بحػػث الػػدكتورة فمسػػطيف حمػػداف بعنػػواف:  .5

among Jordanian population”. 
 Evaluation of the medical“بعنااوان   شااو م محمااد حذااينبحػػث الػػدكتور  .2

tourism in Jordan through the vision of healthcare providers 

and the consumers of the service”. 
 Early and mid term“الػػػدكتور معػػػاذ الصػػػمادي بعنػػػواف: األسػػػتاذ بحػػػث  .9

outcomes of aortic valve replacement :Experience of a single 

center”. 
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 Clinicopathological and“الػػػدكتور معػػػاذ الصػػػمادي بعنػػػواف: األسػػػتاذ بحػػػث  .4

Demographical Features of Mediastinal masses at Jordan 

University Hospital”. 
 Evaluation of“الػػػػػدكتور معػػػػػاذ الصػػػػػمادي بعنػػػػػواف:  األسػػػػػتاذ  بحػػػػػث .60

Mechanical Valve Replacement at Jordan University Hospital”. 
 Outcomes of Penetrating“الدكتور أسامة عبابنة بعنواف:  األستاذ بحث .66

Keratoplasty with imported corneas compared to local 

corneas, is there a difference?”. 
 adminastrative Empowerment“بحث الدكتور أيمف البشير بعنواف:  .64

and it is impact on organizational development in health 

organizations: an applied study on Jordan University 

Hospital”. 
 Have guidelines affected“بعنىىىىا :  لبنىىىر خري ىىى بحػػػث الػػػدكتورة  .63

diagnosis and treatment of acute otitismedia in Amman”. 
 presentations of“بحااأل ااذااتنت الااد تور  امياار  المااار  بعنااوان   .69

patients with neurometabolic disorders”. 
 comparative results of central“بحأل الد تور  ذننء محذن بعنوان   .66

corneal thickness measurements in primary open angle 

glaucoma, primary angle closure glaucoma, pseudoexfoliative 

glaucoma”. 
 comparative results of“بحػػػث الػػػدكتورة تماضػػػر الشػػػمايمة بعنػػػواف:  .65

central corneal thickness measurements in primary open 

angle glaucoma, primary angle closure glaucoma, 

pseudoexfoliative glaucoma”. 
 THE IMPACT OF ADDING“بعنىىا :  ميرفى  الوىى الػدكتورة  بحػث .62

QUESTION REGARED SPIRITUAL aspect to Arabic version of 

beliefs about medication questionnaire on its validity”. 
 study the“بعنػػواف:  بػػو حسػػافأديػػاال لػػؤي الزغػػوؿ والػػدكتورة بحػػث الػػدكتور  .69

effect of hyperserotonin on gene expression in nrutonsl tissue 

and its possible role in the etiology of autism”. 
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 Oral health knowledge“: مػػػػراد شػػػػقماف بعنػػػػوافبحػػػػث الػػػػدكتور  .64

,attitudes &practices towards dental care among university 

students in Jordan”. 
 hyperekplexia: report“أميػرة المصػري بعنػواف: بحػث األسػتاذ الػدكتورة  .40

from Jordan- hospital based study”. 
 general health of“بعنػػػواف:  سػػػمطاف محمػػػود مصػػػمحبحػػػث الػػػدكتور  .46

Jordanian cancer patients and their family members: the 

impact of cancer diagnosis on health- related quality of life”. 
 comparison of the ease“: ابراهيـ قديسات بعنوافالدكتور األستاذ بحث  .44

of nasal endotracheal intubation between the two nostrils 

(nares) based on their individual preoperative testing of ease 

of breathing”. 
 quantifying age related“بحػػث الػػدكتور ابػػراهيـ الطوباسػػي بعنػػواف:  .43

changes in quadriceps muscle cross sectional area of the 

Jordanian population”. 
 ,death rate in anesthesia“بعنواف:  صبحي الػانـالدكتور األستاذ بحث  .49

a prospective study of two years period from a tertiary hospital”. 
 Quality of nursing care from the“بعنػواف:  بحػث الػدكتورة رنػا عمّيػاف .46

perspective of the legal nursing staff as patients or patient 
escorts in Jordanian hospitals”. 

 :death rate in anesthesia“الدكتور صبحي الػانـ بعنواف:  األستاذ بحث .45
a retrospective study of five years period from a tertiary hospital”. 

 Hemodynamic protection“الدكتور صبحي الػانـ بعنواف:  األستاذ بحث .42
of preoperative ondansteron 15 minutes before spinal anesthesia 
in caesarean section , a prospective, randomized double blind 

study”. 
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 comparative study“الػػػدكتور صػػػبحي الػػػػانـ بعنػػػواف:  األسػػػتاذ بحػػػث .49
between dexmedetomidine and ondansetron in reduction  of 
postoperative nausea and vomiting after laparoscopic 

gynecological procedure”. 
 postoperative nausea“لػػدكتور صػػبحي الػػػانـ بعنػػواف: ااألسػػتاذ بحػػث  .44

and vomiting: a prospective observational study to estimate the 
incidence of risk factors over one year in a tertiary teaching 

hospital”. 
 critical incidents related“الػدكتور صػبحي الػػانـ بعنػواف:  األسػتاذ بحػث .30

to anesthesia and intensive care, a prospective study in a tertiary 
hospital”. 

 usefulness of MR“بحػػػػث الػػػػدكتور محاسػػػػف النجػػػػار بعنػػػػواف:  .36
Defecography in the evaluation of functional defecation disorders: 

our experience using 3T MRI”. 
 is pre-discharge“بحػػػػػػػث الػػػػػػػدكتور إيػػػػػػػاد العمػػػػػػػوري بعنػػػػػػػواف:  .34

echocardiography indicated for asytompmatic neonates with a 
heart murmur retrospective analysis”. 

 The prevalence of hearing loss“بحث الدكتور حساـ الحوري بعنواف:  .33
in patients with autoimmune thyroid disease, a prospective 

study”. 
 Diagnosis of fetal cardiac“بحػػث الػػدكتور إيػػاد العمػػوري بعنػػواف:  .39

anomalies at Jordan University Hospital”. 
 Measuring knowledge about“بحػػث الػػدكتور لػػؤي زغػػوؿ بعنػػواف:  .36

autism in Jordan”. 
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 ;Factors affecting nurses“بحػث الممرضػػة لمػػى أحمػػد عمػػي بعنػواف:  .35
reporting of medication administration errors in the Jordanian 

hospitals”. 
 quality of life among acute“بحػث الطالػب مهنػد الجػابري بعنػواف:  .32

coronary syndrome patients in Jordan”. 
 Feasibility study of the use of“بحػث الممػرض خالػد الشػموؿ بعنػواف:  .39

pain assessment tool and its clinical benefits tool for assessing 
pain of patients treated by artificial respiration”. 

 Knowledge and practice fof“بحػث الممػرض أمػيف حػروب بعنػواف:  .34
patients with respect to  drugs used to increase and improve the 
functional efficiency of the heart muscle in the Jordanian 

intensive care units”. 
 The role of clinical“بعنػػػواف:  عبيػػػر جميعػػػافبحػػػث الصػػػيدالنّية  .90

pharmacist in heart failure patient's management : A study of the 
effect of patient's education on 30 day readmission return”. 

 prevalence of antibiotics“بعنػػػواف:  الطبيبػػػيأحمػػػد  الطالػػػببحػػػث  .96
prescriptions and patients' compliance in the Middle East: An 

observational study”. 
 Factors influencing delayed“بحػػث الػػدكتور يػػزف حسػػونة بعنػػواف:  .94

diagnosis of oral cancer; patients related factors”. 
 factors influencing dental patient“يزف حسونة بعنواف:  بحث الدكتور .93

participation in biobanking and biomedical research”. 
 Factors influencing delayed“ :بحػػث الػػدكتور يػػزف حسػػونة بعنػػواف .99

diagnosis of oral cancer; health care related factors”. 
 knowledge, attitude and“بحػػػث الػػػدكتور يػػػزف حسػػػونة بعنػػػواف:  .96

prevalence of oral potentially malignant disorders”. 
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 the effect of dental treatment on“بحث الدكتور يزف حسونة بعنػواف:  .95
clinical recurrence of herpes labialis”. 

 knowledge about oral cancer“بحػث الػدكتور يػزف حسػونة بعنػواف:  .92
among students in health faculties at the university of Jordan”. 

 Levels of Persistent Organic“بحػث الطالػب سػامر العوايػدة بعنػواف:  .99
Pollutants (POPs), Chlorinated pesticides, ( PCBs), and Dioxins/ 
Furans in Human body using gallbladder stones and tissues as a 

pollution indicator”. 
 A comparative study of the“بحػػث الػػدكتور مهنػػد مسػػعد بعنػػواف:  .94

persistent organic pollutants (POPs) Chlorinated pesticides PCBs 
and Dioxins /furans concentration in cancer affected human 

organs with those of healthy organs”. 
  CF mutation and lung disease“بحػث الػدكتور منػى خػاطر بعنػواف:  .60

patterns in Jordan”. 
 Cerebral venous sinus density“بحث الدكتورة محاسف النجار بعنواف:  .66

on non-contrast CT correlates with the age”. 
 CYP3A5  and VYP3A4“بحػػث الػػدكتورة سػػحر الشػػاعر بعنػػواف:  .64

genotyping influence on dosing and clinical response of 
ciclosporin among Jordanian kidney transplanted patients”. 

 One -year survival rate“الػدكتور عمػر سػمارة بعنػواف: األسػتاذ بحػث  .63
after surgery for traumatic hip fractures in Jordanian elderly 

population. Hospital based study”. 
 Incidence and pathologic“بعنػػػواف:  بحػػػث الػػػدكتورة منػػػار حجيػػػر .69

features of thyroid carcinoma in central  Jordan, where do we 
stand"”. 
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 Diagnosis of fetal cardiac“بحػػث الػػدكتور إيػػاد العمػػوري بعنػػواف:  .66
anomalies at Jordan University Hospital”. 

 co- induction of anesthesia with“بحث الدكتور عمر عبابنة بعنواف:  .65
4% sevoflurance followed by propofol: a randomized trial in the 

elderly people with co-morbidities”. 
 Aeroallergen extracts skin prick“ى خريشػه بعنػواف: الدكتورة لبنػبحث  .62

test: Comparison between minimum battery in pediatric and 
adults (hospital based research)”. 

 hospital survey on“بحػػث الممرضػػة القانونّيػػة إينػػاس سػػعادة بعنػػواف:  .69
patient safety culture”. 

 Prevalence of IGH and gene“حسػف النجػار بعنػواف:  بحػث الطالػب .64
Rearrangements in children with Lymphocytosis”. 

 The prevalence and“بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور أسػػامة سػػمارة بعنػػواف:  .50
location of the maxillary sinus barrier and its relationship to 

inflammation”. 
 the relationship between“بحػػػث الطالبػػػة تهػػػاني سػػػمور بعنػػػواف:  .56

delegation skills ,confidence in delegation and missed nursing 
care among Jordanian registered nurses”. 

 the safety of anesthesia“بحث األستاذ الػدكتور صػبحي الػػانـ بعنػواف:  .54
management for traumatic hip surgery in elderly”. 

 Surveying environmental“بحػػػث الطالبػػػة خيرّيػػػة المسػػػحف بعنػػػواف:  .53
conferences in nerve impulses”. 

 Submitted as part of ethical“بعنػواف:  جهػاد العرايفػي لػدكتورابحػث  .59
approval process to the committee of the review board at the 

university of Jordan”. 
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 impact of waiting time on“بحػػث الطالبػػة رامػػا أبػػو حمػػور بعنػػواف:  .56
patient satisfaction in emergency departments at Jordanian 
accredited and non- accredited hospitals - a comparative cross- 

sectional study”. 
 Association of Irisin of“ بحػػث الػػدكتور نافػػذ أبػػو طربػػوش بعنػػواف: .55

Concentrations with Diabetic Retinopathy and its different 
stages”. 

 Knowledge of Jordanian nurses“بحث الطالبة مروة السطري بعنواف:  .52
working in cardiac care units regarding patient safety measures 

post cardiac catheterization”. 
 .”Etiology of infantile cholestasis“بحث الدكتور فريد خضير بعنواف:  .59
 Parental knowledge about oral“بحػث الػدكتور يػزف حسػونة بعنػواف:  .54

care , and oral health status among children with congenital heart 
diseases”. 

 .طفاؿ"البكتيريا الحمزونية عند األالتهاب بحث الدكتور فريد خضير بعنواف: " .20
 Antibiotic resistance as an“بحػث الػػدكتورة سػػكينة ريػػاالت بعنػواف:  .26

indicator for dentists prophylactic abuse”. 
 Helicobacter pylori infection in“بحػث الػدكتورة منػار الموامػا بعنػواف:  .24

children: a hospital - based study”. 
 severity of menopausal symptoms“بحث الدكتورة ربى الجبر بعنواف:  .23

as predictor for osteoporotic fractures in Jordanian women”. 
 occult chronic functional“ف: بحػػػث الػػػدكتور كمػػػاؿ عقػػػؿ بعنػػػوا .29

constipation an overlooked cause of reversible hydronephrosis in 
childhood”. 

 non-infectious causes of“بحػػػث الػػػدكتور كمػػػاؿ عقػػػؿ بعنػػػواف:  .26
recurrent flank pain in older children”. 
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 Molecular analysis of the CTNS“بحػث الػدكتور كمػاؿ عقػؿ بعنػواف:  .25
gene in Jordanian families with nephrotic cystinosis”. 

 association between toll like“بحػػث الػػدكتور رواف خميفػػة بعنػػواف:  .22
receptor 4 gene and inflammatory  bowel disease among 

Jordanian patients”. 
 perception of physiotherapy“بحػػث الػػدكتورة الرا خميفػػات بعنػػواف:  .29

students toward exercise and the effectiveness of an exercise 
program on their physical fitness”. 

 BRAF V600E mutation in“بحػػث الطالبػػة آالء المعايطػػة بعنػػواف:  .24
papillary thyroid cancer (PTC):prevalence, diagnostic and 

prognostic value ”. 
 hematologic parameters in“تور طػػارؽ العػػديمي بعنػػواف: بحػػث الػػدك .90

patients with morbid obesity”. 
 exchange transfusion in“ بحػػػث الػػػدكتورة منػػػار الموامػػػا بعنػػػواف: .96

neonates in JUH Immunoglobulin Use In Newborns”. 
 Long Term Risk of Glaucoma“بحػث الػدكتورة سػناء محسػف بعنػواف:  .94

after pars plana viterectomy vs encircling scleral buckle for 
rhematogenous retinal detachments”. 

 Alteration in the gene expression“بحث الدكتورة ليالي هشاـ بعنواف:  .93
level of (SEPRINE1,HNF4 alpha,SLC2A3) in chronic hypoxic 

pancreatic cancer cell line”. 
 examine the“ر لػػؤي الزغػػوؿ والػػدكتورة منػػى خػػاطر بعنػػواف: بحػػث الػػدكتو  .99

association between 25[OH]D blood levels and autism in Jordan”. 
 One -year survival rate“بحػث األسػتاذ الػدكتور عمػر سػمارة بعنػواف:  .96

after surgery for traumatic hip fractures in Jordanian elderly 
population. Hospital based study”. 
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 co-induction of anesthesi with“بحػث الػدكتور عمػر عبابنػة بعنػواف:  .95
4% sevoflurane followed by propofol, a randomized trial in the  

elderly people with co-morbidities”. 
 prevalence of specific“بحػػػػث الػػػػدكتورة لبنػػػػى خريشػػػػه بعنػػػػواف:  .92

aeroallergen sensitivity in skin prick test in Jordanian children and 
adolesecents”. 

 prevelance of IGH and TCR“بحػث الػدكتور حسػف النجػار بعنػواف:  .99
gene rearrangement in children with lymphocytosis”. 

 ;maxillary sinus septa“بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور أسػػامة سػػمارة بعنػػواف:  .94
prevalence, location, and relation to maxillary sinusitis”. 

 effect of ondansetron“بحػث األسػػتاذ الػدكتور صػػبحي الػػانـ بعنػػواف:  .40
prphylaxis on incidence and severity of hypotention and other 
adverse effects after spinal anesthesia in caesarean section, a 

prospective, randomized double blind study”. 
 a study of the pathological of“بحػث الػدكتور جهػاد العرايفػي بعنػواف:  .46

dysphagia and rehabitilation services provided to patient with 
dysphgagia in medical settings in Jordan”. 

-neural correlates of cognitive“عمػاد اليحيػى بعنػواف:  الطالبػةبحػث  .44
motor interference while performing upper extremity tasks in 

patients with stroke”. 
 the role of the clinical“نػػورا أبػػو هػػديب بعنػػواف:  الطالبػػةبحػػث  .43

pharmacist in improving oral medications administration through 
enteral feeding tube at intensive care units (ICU) at Jordan 

niversity hospital”. 
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 intestinal carriage of clostridium“آالء الردايػدة بعنػواف:  الطالبػةبحػث  .49
perfinges genotyping among infants and their antimicrobial 

resistance”. 
-Detection of metallo-b“نػػػػور بشػػػػتاوي بعنػػػػواف:  الطالبػػػػةبحػػػػث  .46

lactamase (MBL) and virulence factors among P. aeruginosa 
isolates from intestinal tract of infants”. 

 the impact of nursing education“فدوى الحاليقة بعنواف:  الطالبةبحث  .45
package in detecting delirium among intensive care patients :a 

quasi - experimental design”. 
 the mediating effect of total“إينػاس سػعاد  بعنػواف:  الطالبػةبحػث  .42

quality management on the relationship between organization 
culture an job performance”. 

 awareness to glaucoma in“بػػالؿ السػػباعي بعنػػواف:  الطالػػببحػػث  .49
Jordanian population”. 

بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكتور محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف:  .44
“KRAS,BRAF,PIK3CA,AKTI,TGF-BR,PTDN mutations and MST 
statusin Jordanian colorectal cancer patients, and their 
relationship to survival ,local recurrence ,metastasis and 

response to treatment”. 
 the relationship between male“ف بعنػواف: بحث الػدكتور غػازي العػدوا .600

pattern baldness and erectile dysfunction and benign prostate 
hyperplasia”. 

 depression and general“بحػػث الػػدكتور باعػػث الرواشػػدة بعنػػواف:  .606
anxiety in medically unexplained ENT patients”. 
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ميسػػاء المػػومني  والطالبػػةداف خػػاطر جػػو  بػػةوالطالليمػػى أخػػو زاهيػػة  الطالبػػةبحػػث  .604
 knowledge,attitude and practice about diabetes among“بعنػواف: 

type 2 diabetes patients in Jordan”. 
 a study of the socio-cultural“وسػاـ الدراوشػة بعنػواف:  الطالبػةبحػث  .603

perspective of disability and the needs of the local communities 
in community based rehabilitation programmes in Jordan”. 

 ,clinical characteristics“بحػػػػث الػػػػدكتورة عبيػػػػر العّسػػػػاؼ بعنػػػػواف:  .609
etiologies and outcomes of short stature in children in a series 

from Jordan”. 
 the association among serum“زينػب البخػاري بعنػواف:  الطالبػةبحػث  .606

25-hydroxy vitamin Dlevel, IgE and atopic dermatitis in a group 
of Jordanian children aged 5- to less than10years old”. 

ؤػػر النفسػػي واالجتمػػاعي لوصػػمة العػػار األبيػػاف الحوامػػدة بعنػػواف: " الطالبػػةبحػػث  .605
ضػػى الػػذيف تػػـ تشخيصػػهـ الذاتيػػة )التػػي يشػػعر بهػػا الشػػخص فػػي ذاتػػه ونفسػػه( عنػػد المر 

 ".بأمراض نفسية
 the effectiveness of information“زكي البمبيسي بعنواف:  الطالببحث  .602

-motivation -behavioral skills Model based diabets self-
management education among patients with type 2 diabetes in 

Jordan”. 
 investigation the effect of small“: منػار زريقػات بعنػواف الطالبػةبحػث  .609

molecules inhibitors on glioma invasion”. 
 validation of a food frequency“فػداء العسػمي بعنػواف:  الطالبػةبحػث  .604

questionnaire FFQ to assess macro-and micronutrients intake 
among adult pregnant Jordanian women”. 

 the effect of vascular“السػػػفاريني بعنػػػواف:  زكػػػي الطالػػػببحػػػث  .660
endothelial growth factor C-634 gene polymorphism on response 
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to anti vascular endothelial growth factor therapy in type 2 
diabetic Jordanian patients with diabetic macular edema”. 

 comparison between mixtard“بحػث الػػدكتور أيمػػف عػارؼ بعنػػواف:  .666
insulin and separate regular insulin and NPH insulin in patients 

with T2DM”. 
 prevalence of birth defects in“بحث الطالبة إخالص جاموس بعنواف:  .664

Jordan  university hospital and al basher hospital and its 
associated risk factors”. 

 urinary tract infections caused“بحػث الطالبػة سػّيدة الّجمعػي بعنػواف:  .663
by extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing 
Escherichia coli: identification of risk factors and molecular 

characterizations among Jordanians population”. 
 the efficacy of developmental“بعنػواف:  بحث الطالبة رواف أبو صػالح .669

assessment of young children, second edition (dayc-9)scale in 
detecting developmental delay among Jordanian children aged 

(birth-6yrs)”. 
 studying the association“بحػػػث الطالبػػػة رواف القواسػػػمة بعنػػػواف:  .666

between dietary and lifestyle risk factors and metabolic syndrome 
in a selected sample of Jordanian adults”. 

 :validation of nursing diagnosis“بحث الطالػب محمػد عطيػر بعنػواف:  .665
impaired gas exchange among hospitalized adult patients with 

heart failure”. 
 predictors of pressure ulcers“واف: بحػػث الطالبػػة لبنػػى دويػػرج بعنػػ .662

among Jordanian adult critically ill patients”. 
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 Jordanian nurses' behavioral“بحػث الػدكتور سػمطاف مصػمح بعنػواف:  .669
intentions and knowledge toward providing artificial nutrition for 

terminal patients with cancer”. 
 the patients' real-life“ي وسػػػاـ عّمػػػاري بعنػػػواف: بحػػػث الصػػػيدالن .664

environmental humidity and temperature usage conditions of their 
inhaler devices: the impact on aerosol emission characteristics”. 

 The association between ACE“بحث الدكتور حسػاـ الحػوري بعنػواف:  .640
I/D polymorphism and type 1 diabetes at a young age in Jordan”. 

-using intensive care at End“بحػث الػدكتور عيسػى المنصػور بعنػواف:  .646
of-life for terminally ill cancer patients in Jordan”. 

 the correlates of quality of life“بحػث الممػرض أحمػد الرّيػاف بعنػواف:  .644
among Jordan Jordanian patients with schizophrenia”. 

 dose effective ventilation via“بحػث الػدكتور عمػر عبابنػة بعنػواف:  .643
classic laryngeal mask ensure excellent fiber-optic laryngeal view 

in elderly patients”. 
 prevalence of stroke, associated“بحث الطالبة رواف حمدي بعنواف:  .649

factors and functional outcome among hospitalized patients in 
Jordan”. 

 cardiac myxoma: clinical“بحػث الػػدكتور محمػػود أبػػو عبيمػػة بعنػػواف:  .646
characteristics and outcome following surgical treatment”. 

 unilateral multicystic dysplastic“بحػث الػدكتور كمػاؿ عقػؿ بعنػواف:  .645
kidney associated anomalies revisited”. 

 assessment of knowledge“بحػث الػدكتور نافػذ أبػو طربػوش بعنػواف:  .642
,attitude, and practice of research ethics among professors of 

health sciences at the university of Jordan”. 
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 neonatal management and“بحػػث الػػدكتورة منػػار الموامػػا بعنػػواف:  .649
outcome of neonates whose mothers had prolonged rupture of 

membranes”. 
 oral sildanfil as treatment of“بحػث الػدكتورة منػار الموامػا بعنػواف:  .644

pulmonary hypertension of newborns”. 
دراسة تػيرات المشي مف السقوط لدى مرضى بحث الدكتورة مها تيسير بعنواف: " .630

 ".البوليالجهاز 
مراجعػة حػاالت هبػوط الصػفائح بحث األستاذ الدكتور عبػد اهلل العبػادي بعنػواف: " .636

 ".التخؤري تي تي بي
تكػػيس داء الكمػػب فػػي مريضػػة بحػػث األسػػتاذ الػػدكتور عبػػد اهلل العبػػادي بعنػػواف: " .634

 ".مصابه بسرطاف الدـ المزمف الحيبي
حػاالت كسػؿ نخػاع مػف  مراجعػةبحث األستاذ الدكتور عبد اهلل العبادي بعنػواف: " .633

 ".سأـ دي أنوع 
نخػػػاع  مراجعػػة حػػػاالت زراعػػةبحػػث األسػػتاذ الػػػدكتور عبػػد اهلل العبػػػادي بعنػػواف: " .639

 ".ذاتيالالعظـ الذاتي وغير 
الفموية  مراجعة حاالت التقرحاتبحث األستاذ الدكتور عبد اهلل العبادي بعنواف: " .636

 ".لمرضى زراعة نخاع العظـ
 A prospective randomized“بحػػث الػػدكتور صػػداـ الضػػمور بعنػػواف:  .635

controlled clinical trial, comparing early vs. delayed removal of 
urethral catheter after uncomplicated trans urethral resection of 

prostate”. 
-Association of HLA“بحػػػػػػث الػػػػػػدكتور مػػػػػػأموف أهػػػػػػراـ بعنػػػػػػواف:  .632

DRBI*1501*”. 
 molecular characterization of“بحػث الطالػب يعقػوب نيػروخ بعنػواف:  .639

multidrug resistance uropathogenic E.coli isolates among 
Jordanian patients in both hospital and community”. 
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 تػي تػي ػػػػالوبػائي ل دراسػة جزيئيػة لالنتشػار" بحث الطالبة حنيف الصرايرة بعنػواف: .634
 ردف".فيروس في األ

 incidence, predictors, and“بحػػث الطالػػب يحيػػى النجػػار بعنػػواف:  .690
severity of SSI among patients undergoing orthopedic surgery in 

Jordan”. 
 exploring the incidence, risk“بحث الدكتورة ناديف عبد الرزاؽ بعنػواف:  .696

factors, and outcomes of prolonged hospital stay in the neonatal 
ICU”. 

 identification of genetic factors“بحػث الػدكتور مػأموف أهػراـ بعنػواف:  .694
associated with familial multiple sclerosis”. 

لزمػرة  rare phenotype لدراسػة حالػةبحث السيدة نور الهدى الجػدع بعنػواف: " .693
  ".MNS الدـ
 genotoxicity of glyphosate on“بحث الدكتور نافذ أبو طربوش بعنواف:  .699

human lymphocytes”. 
 'exploring the nurses“بحػػػث الػػػدكتورة نػػػاديف عبػػػد الػػػرزاؽ بعنػػػواف:  .696

practices, attitude, and meanings associated with the family 
centered care and family presence during newborns; care in the 

neonatal ICU”. 
 statistical association of ABO“بحػث الطالبػة زهػراء التميمػي بعنػواف:  .695

blood groups and cancer in Jordan”. 
 indication for IVF and outcomes“بحث الدكتورة ميساء خضرا بعنواف:  .692

2009-2015”. 
 anatomical patterns of the“بحػث الػدكتورة سػارة عبػد السػالـ بعنػواف:  .699

dorsal superficial veins of the hand”. 
 is the diagnosis of celiac“بحػػث الػػدكتورة مهػػا شػػوماؼ بعنػػواف:  .694

disease possible without intestinal biopsy”. 
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 development“بحث الدكتور عمي العمػوري والػدكتورة منػى عبػد اهلل بعنػواف:  .660
and evaluation of a multidisciplinary discharge educational 

program for CABG patients in Jordan”. 
 characterization of diffuse large“بحث الدكتور طارؽ العديمي بعنواف:  .666

B-cell lymphoma in a large cohort from Jordan”. 
( بعنػػػػػواف: النػػػػػا ابػػػػػو سػػػػػالـي حمػػػػػد الطبيبػػػػػيي أعػػػػػدي الحمحػػػػػوليبحػػػػػث الطػػػػػالب ) .664

“determining the epidemiology of surgical site infections after 
gastronial surgery at Jordan University Hospital ,as a part of 

global surgery 2 study”. 
 evaluation of medication“بحػػث الػػدكتورة مػػريـ عبػػد الجميػػؿ بعنػػواف:  .663

prescription patterns during pregnancy at a Jordanian university 
hospital”. 

 evaluation of health care“بحػػػث الطالبػػػة نػػػور الراشػػػد بعنػػػواف:  .669
provider's knowledge, attitudes, and practice patterns towards 

probiotics in Jordan”. 
 assessment of drug-related“بحػث الػدكتورة إيمػاف العفيشػات بعنػواف:  .666

problems for anti hyperlipidemia treatment in Jordanian patients”. 
 evaluation of iron deficiency“بحػث الطالػب لػؤي مصػطفى بعنػواف:  .665

among selected sample of overweight and obese children under 
5 years in Amman”. 

 using next-generation“بحػػػػػث الػػػػػدكتور فريػػػػػد خضػػػػػير بعنػػػػػواف:  .662
sequencing to study the genetic prevalence and discovery for 

Wilson’s disease in the Jordanian population”. 
 understanding type one“بحػػػث الطالبػػػة عاليػػػة المػػػومني بعنػػػواف:  .669

diabetes self-care management among adolescents and their 
parents in Jordan - a qualitative study”. 



191 
 

االكتئػػاب العوامػػؿ المرتبطػػة بػػه  انتشػػار"بحػػث الػػدكتورة شػػهيناز عياصػػرة بعنػػواف:  .664
 ردف".لمرضى السكتة الدماغية في األ جراء مراجعة دوائيةا  و 
 secondary traumatic stress“بحػػث الطالػػب حمػػزة رطػػروط بعنػػواف:  .650

among Jordanian nurses working in emergency departments: 
prevelance, predictors, and consequences. A mixed -method 

stydy”. 
 genotoxicity assessment in“بحػػث الػػدكتور بػػالؿ العػػزب بعنػػواف:  .656

patients with autism spectrum disorder”. 
 the prevelance of different“بحث األستاذ الدكتور نذير عبيدات بعنواف:  .654

pathogens in causing LRTI at JUH”. 
 using next-generation“بحػػػػث الػػػػدكتور محمػػػػد الطوالبػػػػة بعنػػػػواف:  .653

sequencing to study the genetic prevalence and discovery for 
nonsyndromic congenital hearing loss in the Jordanian 

population”. 
 the prune belly syndrome“بحػػث الػػدكتور كمػػاؿ عقػػؿ بعنػػواف:  .659

associated anomalies”. 
تحديػػػػد عوامػػػػؿ الخطػػػػر الرئيسػػػػية لمػػػػرض  بحػػػػث الػػػػدكتورة اريانػػػػا عػػػػواد بعنػػػػواف: " .656

 ".ردفأليعانوف مف التهاب القموف في اسرطاف القولوف في المرضى الذيف 
 B2- adrenoceptor gene“بحػػث الطالػػب محمػػود مصػػطفى بعنػػواف:  .655

variants affect vasopressor requirements during spinal anesthesia 
for cesarean delivery in Jordanian parturient”. 

داريػػة وأؤرهػػا فػػي الحػػد مػػف الصػػراع البيئػػة اإلبحػػث الػػدكتور أمػػيف سػػبتي بعنػػواف: " .652
 ".ردنيةظيمي في مستشفى الجامعة األالتن
 A prospective randomized“بحػػث الػػدكتور صػػداـ الضػػمور بعنػػواف:  .659

controlled clinical trial, comparing early vs. delayed removal of 
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prostate”. 

 Assessment of the association“بحػث الطالبػة ريمػا محمػود بعنػواف:  .654
between dietary and lifestyle”. 

 hypocalcemia from maternal over“ بحث الدكتور كماؿ عقؿ بعنواف: .620
consumption of date”. 

ز عمػػى مسػػتوى ّيػتقيػػيـ أؤػػر التوجػه نحػػو التمبحػث الػػدكتورة أمػؿ وريكػػات بعنػواف: " .626
 ".ةردنيّ ة في الجامعة األشرافيّ مف وجهة نظر شاغمي الوظائؼ اإل داء:األ
تطػػػور عمػػػـ األمػػػراض تػػػاريخ نشػػػأة و بعنػػػواف: "الطالػػػب أشػػػرؼ أبػػػو رحمػػػة بحػػػث  .624
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calcitonin and parathyroid hormone level”. 
 Does bevacizumab have a“بحػػث الػػدكتورة منػػى السػػعد بعنػػواف:  .625

retrograde axonal transport through the optic nerve head when 
injected intravitreally? Histological and ultra structural study”. 

 investigating haptoglobin“بحػػث الطالبػػة سػػهاـ عبػػد العػػاؿ بعنػػواف:  .622
polymorphism and ABO blood groups in patients suffering 

tendinopathy attending Jordanian medical centers”. 
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 assessment of regional“بحػػػث الػػػدكتور حنػػػا مخػػػامرة بعنػػػواف:  .696

myocardial function in diabetic obese patients without evidence of 
CAD”. 

 correlation study of thyroid“الػػدكتور منػػار حجيػػر بعنػػواف: حػػث ب .695
nodule cytopathology and histopathology”. 
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 ".األردنية الرسمية

 perspectives of Jordanian“بحػث الطالػب محمػد أبػو محفػوظ بعنػواف:  .640
services users and their families on recovery-orientation at acute 

inpatient mental health unites:a mixed methods study”. 
 perception toward practice“بحػػث الطالػػب سػػميماف ابػػراهيـ بعنػػواف:  .646

,implementation ,responsibility and barriers of medication 
reconciliation at the university of Jordan hospital”. 

 assessment of dietary, life“ بحػث الطالبػة إيمػاف عمػر الحسػف بعنػواف: .644
style risk factors, selected metabolic, and inflammatory 
biomarkers associated with the development of pre-diabetes in a 
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 medical expertise in the Middle“بحػث الطالبػة أشػواؽ حػوتر بعنػواف:  .643

East”. 
 'expectant Jordanian mothers“بحػث الػدكتورة رواف الكرمػي بعنػواف:  .649

knowledge on caries prevention in young children”. 
 evaluation of dietary and life“بحػث الطالبػة هنػاء الػديات بعنػواف:  .646

style patterns and selected metabolic parameter fatty liver 
disease in a group of as risk factors of having non-alcoholic 

adults aged 30-60 years”. 
 the role of the clinical“بحػػث الػػدكتورة ميػػادة الوظػػائفي بعنػػواف:  .645

pharmacist in addiction treatment center in Jordan”. 
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