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$

املـقـدمــة

مي�شي م�شت�شفى اجلامعة الأردنية قدمًا يف عطائه املتوا�شل، جاهدًا لتوفري الإمكانات والربامج الالزمة لتطوير العملية 
الطبية والتعليمية والرتقاء بالبحث العلمي كمركز اأكادميي بحثي هو الأول على م�شتوى اململكة يف التعليم الطبي منذ عام 1973 
باجنازاته  فخورًا  اخلطى  ي�شتنه�س   ،1975 عام  والعطاء  اخلري  اأردنية  اجلامعات  باأم  اإحلاقه  وحتى  والتاأ�شي�س،  الن�شاأة  حيث 
ومتّيزه وتفرده كبيت من بيوت اخلربة الطبّية  الأردنية التي متيزت بالعراقة جمارية احلداثة م�شت�شرفة امل�شتقبل بروؤى طموحة.
 2012 �شباط  والع�شرين من  ال�شابع  ببداية طيبة مباركة يف  العام  لهذا  الأردنية اجنازاته  ا�شتهل م�شت�شفى اجلامعة  وقد 
حني خطا جاللة القائد امل�شلح امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ثرى امل�شت�شفى يجوب اإرجاءها مطلعًا على 

اأق�شامها جمتمعًا مع اأبنائها.
فكانت زيارة جاللته بداية خري ا�شتنه�شت همم العاملني والكوادر على خمتلف امل�شتويات و�شاهمت يف مواجهة التحديات 

التي يعاين منها امل�شت�شفى.
وقد قدم امل�شت�شفى خدماته لكافة �شرائح املجتمع الأردين، واأدى دوره التعليمي والعالجي والبحثي، ف�شاًل عن دوره الريادي 
وقواتهم  الها�شمية  وقيادتهم  الأردنيني  واأمان  باأمن  احتموا  الذين  العرب  الأ�شقاء  معاجلة  يف  الإن�شاين  الدور  وهو  اجلديد، 
امل�شطفوية، فما زال الأردن و�شيبقى معقد الرجاء، حا�شنًا لكل م�شتجري ول يزال م�شت�شفانا على عهده يطبق هذه التوجهات 

الإن�شانية امللكية اخلرّية ويرتجمها يدًا حانية و�شفاًء للمري�س بحول اهلل.
التح�شني  وم�شاريع  والفعاليات  والن�شاطات  واخلدمي  الطبي  امل�شتوى  على  الجنازات  من  بالعديد  العام  هذا  حفل  وقد 
والتطوير والتفاقيات وال�شراكات الفاعلة التي نرتجمها من خالل تقريرنا ال�شنوي هذا  معلومات واأرقام واإح�شاءات وبيانات 

لتكون مرجعًا للباحثني وامل�شتفيدين.
اآملني اأن يلبي التقرير الغر�س املراد منه، مثمنني جهود فريق العمل وكافة الكوادر يف م�شت�شفانا التي ل تاألوا جهدًا يف دعم 

م�شرية هذا ال�شرح ليكون متميزًا على الدوام.
واهلل املوفق،،،

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مديـر عـام م�شت�شفـى اجلامعـة الأردنيـة
الأ�شتـاذ الدكتـور جملـي حممـد حميـالن
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م�شت�شفى اجلامعة الأردنية حقائق واأرقام 

نبذة حول امل�شت�شفى )الر�شالة والروؤية(
م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، التاريخ املتاأ�شل واحلا�شر املتجدد دائمًا وعلى كافة امل�شتويات للو�شول لأعلى م�شتويات الرعاية 
الطبية وال�شحية؛ وقد حر�شت اإدارته على موا�شلة اجلهود احلثيثة للم�شي قدمًا بامل�شرية الطبية لهذا ال�شرح الطبي املتميز 
بخدماته و�شوًل لطموحاته املن�شجمة مع التطلعات والروؤى امللكية ال�شامية، يف تقدمي اخلدمة ال�شحّية النوعية الف�شلى للمواطن 
الأردين ومبا يتوافق مع ر�شالة امل�شت�شفى يف توفري خدمات طبية مميزة ذات جودة عالية وذات طابع عام ومتخ�ش�ص جنبًا اإلى 
جنب مع برامج التعليم والتدريب املختلفة مبا يف ذلك برامج الدرا�شات العليا والقيام بالبحث العلمي وت�شجيعه والإ�شهام يف 

برامج ال�شيطرة على الأمرا�س والوقاية منها .
اأما روؤيته فتقوم على : اأن يكون م�شت�شفى اجلامعة الأردنية مركزًا مرجعيًا لتطوير وتقدمي التعليم والتدريب الطبي والبحث 

العلمي والرعاية الطبية العالجية والوقائية خلدمة املجتمع املحلي ولتوجيه املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الأردن واملنطــقة .

اأهداف امل�شت�شفى: هي »اأهداف وطنية خلدمة الإن�شان يف ال�شحة واملر�ض« وترتكز يف:
تقدمي الرعاية ال�شحية. 	●

التعليم والتدريب - حمليًا وعربيًا وعامليًا. 	●

اإجراء البحوث العلمية وت�شجيعها. 	●

جمل�س م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2012/5/8

امل�شت�شفى ونظام اجلودة والتمّيز:
يعّلق امل�شت�شفى عددًا من اأو�شمة ال�شرف والتمّيز التي تزّين خطواته وهي �شهادات اعتماد دولية ووطنية من اأبرزها: ح�شوله يف 
العام 2012 على �شهادة جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية )HCAC( مع التمّيز لثالث �شنوات، كما ح�شل امل�شت�شفى وللمرة الرابعة 
على التوايل على �شهادة تطبيق الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية عن العام 2012 ، ف�شاًل عن ح�شوله �شابقًا على 
�شهادة العتماد الدولية جلودة اخلدمات )JCI(، و�شهادة املنظمة الدولية للمعايري الآيزو، و�شهادة حتليل املخاطر والتحكم ب�شالمة 
وجودة الغذاء )HACCP(، و�شهادة الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية، وجائزة التميز يف ال�شالمة وال�شحة املهنية.

وقد �شارك امل�شت�شفى يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتمّيز الأداء احلكومي وال�شفافية )الدورة ال�شاد�شة( 2013/2012.
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اإ�شاءات حول م�شرية امل�شت�شفى :
  م�شت�شفى اجلامعة الأردنية هو اأول م�شت�شفى جامعي على م�شتوى اململكة.	 
م�شت�شفى حتويلي يبلغ عدد الأ�شّرة فيه )547( �شريرًا.	 
امل�شت�شفى يخدم خم�س كليات �شّحية يف اجلامعة الأردنية هي )الطب الب�شري، طب الأ�شنان، ال�شيدلة ، التمري�س، علوم 	 

التاأهيل( ف�شاًل عن تقدمي خدمات التدريب والتعليم  للطلبة من خمتلف اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم يف الوطن  املرتبطة 
باتفاقيات مع امل�شت�شفى.

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية مع املبنى اجلديد »التوليد وحديثو الولدة«

الدوائر والتخ�ش�شات الطبية يف امل�شت�شفى:
دائرة اجلراحة اخلا�شة وحتتوي على خم�شة تخ�ش�شات هي :

جراحة العيون. 1
جراحة الدماغ والأع�شاب. 2
جراحة العظام واملفا�شل. 3
جراحة الكلى وامل�شالك البولية. 4
جراحة الأنف والأذن واحلنجرة. 5
6 .

دائرة الأمرا�ض الباطنية وحتتوي على اثني ع�شر تخ�ش�شًا هي :
ال�شكري والغدد ال�شم والوراثة. 1
الأمرا�س الع�شبية. 2
اأمرا�س الكلى ووحدة الكلية ال�شطناعية. 3
اأمرا�س القلب. 4
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اأمرا�س الرثوية واملفا�شل. 5
اأمرا�س الدم والأورام. 6
الأمرا�س النف�شية. 7
الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية. 8
اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والكبد. 9
الأمرا�س املعدية. 10
الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية واأمرا�س النوم وخمترب متطور لأمرا�س النوم. 11
اأمرا�س احل�شا�شية واملناعة. 12

دائرة اجلراحة العامة وحتتوي على �شبعة تخ�ش�شات هي:
جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموية. 1
جراحة الغدد ال�شم والراأ�س والعنق. 2
جراحة الأورام. 3
جراحة اجلهاز اله�شمي. 4
جراحة الرتميم والتجميل واحلروق. 5
جراحة الأطفال. 6
جراحة احلوادث. 7

دائرة طب الأطفال وحتتوي على ت�شعة تخ�ش�شات:
الأمرا�س املعدية عند الأطفال. 1
اخلداج وحديثي الولدة. 2
اأمرا�س الكلى  عند الأطفال. 3
اأمرا�س اجلهاز اله�شمي عند الأطفال. 4
اأمرا�س القلب عند الأطفال. 5
اأمرا�س الأع�شاب عند الأطفال. 6
اأمرا�س التنف�شية عند الأطفال. 7
احل�شا�شية واملناعة. 8
العيادة العامة لالأطفال. 9

دائرة طب الن�شائية والتوليد وحتتوي على اأربعة تخ�ش�شات هي :
الن�شائية والتوليد العامة. 1
عالج الأورام. 2
وحدة امل�شاعدة على الإخ�شاب. 3
طب الأم واجلنني. 4
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دائرة طب الأ�شنان وحتتوي على ت�شعة تخ�ش�شات هي :
جراحة الفم والفكني. 1
املعاجلة التحفظية. 2
اأمرا�س اللثة. 3
ال�شتعا�شة ال�شنية املتحركة. 4
طب اأ�شنان الأطفال. 5
تقومي الأ�شنان. 6
طب الفم الوقائي. 7
طب الفم. 8
اأمرا�س الفم. 9

دائرة الأ�شعة و الطب النووي وتقدم العديد من اخلدمات من اأبرزها:
الت�شوير الطبقي  .1

الرنني املغناطي�شي  .2
الت�شخي�س بالنظائر امل�شعة.  .3

غرفة اليود.  .4

دائرة التخدير والإنعا�ض:
التخدير.. 1
العناية احلثيثة.. 2
وحدة الأمل املزمن. 3

دائرة املختربات والطب ال�شرعي وتقدم العديد من اخلدمات من اأهمها:
الفحو�شات املخربية   .1

الطب ال�شرعي الت�شخي�شي   .2
الطب ال�شرعي التعليمي  .3

دائرة طب التاأهيل وتقدم اخلدمات:
العالجية  .1

التعليمية بالتعاون مع كلية علوم التاأهيل.  .3

دائرة احلوادث والطوارئ، وتقدم:
خدمات على مدار ال�شاعة   .1

طيلة اأيام العام   .2
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حجم العمل املهني يف العيادات املتخ�ش�شة ل�شنة 2012 كما يلي:

املجموع املو�شوع

34210 عدد حالت الدخول اإلى امل�شت�شفى

34178 عدد حالت اخلروج من امل�شت�شفى

13878 عدد حالت اخلروج من الرجال

20300 عدد حالت اخلروج من الن�شاء

417009 عدد مراجعي العيادات اخلارجية

39745 عدد مراجعي عيادة طب الأ�شرة

22163 عدد مراجعي عيادة الأطفال العامة

61908 عدد مراجعي العيادة العامة

94350 عدد حالت الطوارئ

131457 عدد حالت الدخول من الطوارئ

26724 عدد املر�شى اللذين اأجريت لهم عمليات

539 اإجمايل جمموع الوفيات

6342 اأعداد املر�شى العرب والأجانب من مراجعي 
العيادات اخلارجية يف امل�شت�شفى

724 اأعداد املر�شى العرب والأجانب املدخلني للم�شت�شفى

%1.2 ن�شبة الوفيات

62.5 معدل دوران ال�شرير

4.1 معدل الإقامة

%68 ن�شبة الإ�شغال
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طلبة الطب يتلقون تعليمهم وتدريبهم يف امل�شت�شفى

اأمثلة من اجنازات ون�شاطات 2012:
ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية )HCAC( مع التمّيز لثالث �شنوات 2012/7/19.. 1

مدير م�شت�شفى اجلامعة يت�شلم �شهادة جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحّية من رئي�س املجل�س الدكتور حممود �شرحان 2012/10/11

ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة تطبيق الأهداف الوطنية جلودة  و�شالمة الرعاية ال�شحية عن العام 2011.. 2
توقيع اتفاقية تعاون ما بني امل�شت�شفى ووزارة ال�شحة ملعاجلة موؤمني الوزارة 2012/5/30. . 3
توقيع اتفاقية تعاون ما بني امل�شت�شفى وجمعية العون ال�شحي الأردنية 2012/2/16.. 4
توقيع اتفاقية تعاون ما بني امل�شت�شفى وامل�شت�شفى الإيطايل 2012/7/5.. 5
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توقيع اتفاقية تعاون �شحي ما بني امل�شت�شفى وجامعة العلوم الإ�شالمية 2012/7/22.. 6
توقيع اتفاقية تعاون �شحي ما بني امل�شت�شفى ونقابة املحامني 2012/7/24.. 7
تنفيذ تعاون طبي اأردين بريطاين يف جمال عمليات اأمرا�س وت�شوهات القلب عند الأطفال 2012/11/12.. 8
تعاون ما بني منظمة ال�شحة العاملية وامل�شت�شفى لتنفيذ م�شروع اإقامة وحدة لل�شحة النف�شية 2012/12/3.. 9

بدء ا�شتقبال ال�شيدات احلوامل غري املوؤمنني يف وحدة طب و�شالمة اجلنني يف امل�شت�شفى 2012/6/25.. 10
اإقامة ور�شة حت�شني نوعية احلياة ملر�شى ال�شرطان 2012/6/25.. 11

الو�شع املايل:
بلغت قيمة م�شروع املوازنة لعام 2013 حوايل )100( مليون دينار اأردين.	 
لزيادة الإيرادات يف امل�شت�شفى مت عقد اتفاقيات مع موؤ�ش�شات و�شركات القطاع اخلا�ص .	 
اإتاحة 	  اأمورهم املالية وكذلك  التحديث والتطوير على النظام املايل املحو�شب يف امل�شت�شفى لت�شهيل اطالع املوظفني على 

عملية التدقيق اللكرتوين للجهات املتعاقدة فيما يخ�س مر�شاهم.
 	

التدريب والتاأهيل يف امل�شت�شفى:
اهتم امل�شت�شفى بالتدريب والتاأهيل وعلى كافة ال�شعد وميكن اإيجاز الدورات  والربامج التدريبية على ال�شكل التايل: 

 
اإح�شائية التدريب لعام 2012

املجموعبدون ر�شوممقابل ر�شوم 

27532الأطباء بدون برامج

137294431املتدربني من الكليات ال�شحية والدارية 

اإح�شائية الأطباء املتدربني لعام 2013/2012

34امتياز اأ�شنان

108امتياز طب ب�شري

333طبيب مقيم

5طبيب / م�شاعد بحث و تدري�س

4اخت�شا�شي م�شت�شفى

10اخت�شا�شي/ ع�شو هيئة تدري�س

494املجموع
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اإح�شائية التدريب / مكتب التدريب والتطوير والتخطيط لعام 2012

عدد املتدربني مو�شوع الدورة
234 BLS الإنعا�س القلبي الرئوي الأ�شا�شي
152 ACLS  الإنعا�س القلبي الرئوي املتقدم
78 ECG  اأ�شا�شيات تخطيط القلب
179 مهارات الت�شال مع اجلمهور
17 برنامج الإنعا�س حلديثي الولدة
660 املجموع

الدورات اخلارجية التي عقدها امل�شت�شفى ملوظفيه يف املوؤ�ش�شات واملعاهد واملجال�س واملوؤ�ش�شات اخلارجية فبلغت   ●

)45( دورة تدريبية خارجية.

اإح�شائية التدريب / مكتب ال�شالمة العامة والبيئة 2012

عدد املتدربنياجلهة املدربةالدورة
250 مدير دفاع مدين غرب عمانمترين اإخالء كامل ملبنى الطوارئ

750 مكتب ال�شالمة العامةمتارين  حريق وهمية عدد )60(  

1500 مديرية دفاع مدين غرب عمان التعامل مع احلريق وخطط ال�شالمة العامة 

378 وزارة ال�شحة مديرية �شحة البيئة اإدارة النفايات الطبية اخلطرة

61 وزارة الطاقة والرثوة املعدنية تر�شيد الطاقة الكهربائية يف املوؤ�ش�شات واملن�شاآت

اإح�شائية التدريب / دائرة التمري�ض )�شعبة التعليم امل�شتمر( 2012

عدد املتدربنينوع التدريب

111برنامج تعريفي خا�س بدائرة التمري�س

190حما�شرات حول منع العدوى

244دورة العناية باجلروح املتقدمة

115حما�شرات حول الأدوية

169حما�شرات توعيه بخ�شو�س العتماد

71حما�شرات عن كيفية الوقاية من اللتهاب الرئوي للمر�شى الذين على اأجهزة تنف�س ا�شطناعي

25حما�شرات عن الأمرا�س الع�شبية

106ور�شات عمل داخلية

92ور�شات عمل خارجية

28اأيام علمية

446حما�شرات حول الأهداف الوطنية جلودة و �شالمة املر�شى لعام 2012
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اأمثلة الوفود الزائرة للم�شت�شفى خالل العام 2012:
زيارة �شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم التاريخية اإلى امل�شت�شفى 2012/2/27. . 1
زيارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري رعد بن زيد كبري الأمناء اإلى امل�شت�شفى 2012/3/20.. 2

زيارة �شمو الأمري رعد بن زيد كبري الأمناء مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2012/3/20

زيارة وفد طبي دامنركي 2012/4/19.. 1
زيارة وفد طبي من اجلامعة الإ�شالمية يف غزة 2012/7/2.. 2
زيارة وفد طبي ليبي 2012/7/7.. 3
زيارة فريق طبي بريطاين والتعاون مع فريق اأطباء القلب يف امل�شت�شفى يف تنفيذ عدد من العمليات اجلراحية يف اأمرا�ص . 4

القلب والت�شوهات والفتحات القلبية 2012/11/12.
زيارة وفد ميثل امل�شت�شفيات اجلامعية الأملانية 2012/11/19. . 5

اإ�شدارات ومطبوعات عام 2012:
اإ�شدار كتاب يوثق م�شرية امل�شت�شفى بعنوان »م�شت�شفى اجلامعة الأردنية املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل« مبنا�شبة احتفالت - 1

اجلامعة الأردنية بالعيد اخلم�شني لتاأ�شي�شها.
اإ�شدار عدد جديد من جملة ال�شفاء 2012 عن مكتب العالقات العامة يف امل�شت�شفى  مبنا�شبة احتفالت اجلامعة الأردنية - 2

بالعيد اخلم�شني لتاأ�شي�شها.
اإ�شدار التقرير ال�شنوي للم�شت�شفى عن العام 2011  عن مكتب العالقات العامة يف امل�شت�شفى.- 3
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من اإ�شدارات م�شت�شفى اجلامعة الأردنية 2012

امل�شت�شفى وخدمة املجتمع:
عمل امل�شت�شفى على توطيد عالقاته الجتماعية والإن�شانية من خالل تقدمي كافة اخلدمات العالجية وال�شحية للمر�شى 
من الأردن ومن املر�شى العرب ل�شيما التعاون احلثيث مع جمعية العون ال�شحي الأردنية يف معاجلة املر�شى ال�شوريني وغريهم 

من املر�شى املحولني عن طريق اجلمعية 
التعاون  اأوا�شر عالقاته الجتماعية واملجتمعية وتعميق �شالت  العامة يف امل�شت�شفى على توثيق  كما عمل مكتب العالقات 
والعالجية  الطبية  تقدمي خدماته  اإلى  �شعى  وقد  وموؤ�ش�شاته  املحلي  املجتمع  �شرائح وقطاعات  والتدريبية مع خمتلف  التعليمية 
والتثقيفية يف العديد من مناطق جيوب الفقر واملناطق النائية يف خمتلف مناطق اململكة وقد نفذ امل�شت�شفى خالل العام 2012 

الأيام الطبية التالية وجميعها اأقيمت مبنا�شبة احتفالت اجلامعة الأردنية بالعيد اخلم�شني لتاأ�شي�شها:
يوم طبي تطوعي  يف مدر�شة النقرية الثانوية للبنات – لواء املوقر بتاريخ  2012/9/29.. 1
التعاون مع كلية الطب يف اجلامعة الأردنية يف تنفيذ  يوم طبي تطوعي  يف منطقة احل�شينية معان  بتاريخ  2012/12/25.. 2
يوم طبي يف الأغوار الو�شطى يف حمطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة يف اجلامعة الأردنية بتاريخ  2012/12/29.. 3

وا�شتملت اخلدمات التي مت تقدميها على اإجراء العديد من الفحو�شات وتقدمي العالجات املجانية املتربع بها من امل�شت�شفى 
والتوليد  والن�شائية  الأطفال  طب  تخ�ش�شات  امل�شاركة،  التخ�ش�شات  و�شملت  الغذائية   وال�شت�شارات  ال�شحية  واخلدمات 
والباطنية وامل�شالك البولية وطب الطوارئ والعظام والأنف والأذن واحلنجرة والعيون، ومت تاأمني املر�شى بالعالجات الالزمة 
متت  حيث  امل�شت�شفى  من  املتطوعني  من  وعدد  وال�شيدلنية  التمري�شية  الكوادر  من   جمموعة  الطبي  اليوم  اأعمال  يف  و�شاند 
اأكرث من )1000( مري�ص يف الأيام الثالثة وقدمت لهم امل�شورة والن�شائح الطبية ومت  تزويدهم  بالن�شرات  معاجلة ومعاينة 

الطبية والتثقيفية حول بع�س الأمرا�س.
يعمل م�شت�شفى اجلامعة على توثيق عالقته الجتماعية وتعميق �شالت التعاون من خالل تقدمي وتنفيذ ندوات علمية وبرامج 
م�شتوى  على  تعقد  التي  والربامج  ال�شحة  وزارة  تنفذها  التي  ال�شحية  وامل�شاركة يف احلمالت  متخ�ش�شة  ور�س عمل  تعليمية 

الوطن.
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ال�شيادلة ميار�شون عملهم اليومي يف خدمة املر�شى

التطلعات امل�شتقبلية: 
متابعة �شري التفاقية املوقعة مع وزارة ال�شحة .. 1
متابعة خطة العمل مبكافاأة داخل م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.. 2
الرتويج الدائم  للم�شت�شفى بالت�شويق والإعالن.. 3
العمل خالل ال�شنوات ال�شت القادمة على رفع الدخل كحد اأدنى اإلى: . 4

1% �شنوي ملوؤمني املوؤ�ش�شات وال�شركات املتعاقدةأ- 
1% �شنويا للدفع النقدي من الأفرادب- 

عقد اتفاقيات تعاون مع موؤ�ش�شات و�شركات حملية.. 5
زيادة الإنفاق الراأ�شمايل.. 6
تطوير خدمة الطوارئ.. 7
تطوير املوقع اللكرتوين للم�شت�شفى.. 8
ا�شتحداث طابق خا�س ب�شعة )47( �شريرًا.. 9

ا�شتكمال مبنى التوليد وحديثي الولدة ب�شعة )120( �شريرًا.. 10
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الدكتور اخليف الطراونة رئي�س اجلامعة الأردنية يفتتح غرف عمليات يف امل�شت�شفى 2012/10/11

البحث العلمي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية
البحث العلمي:

الأبحاث التي اأجريت والتي متت املوافقة عليها من قبل جلنة البحث العلمي واللجنة التنفيذية يف امل�شت�شفى لعام 2012:
الدكتورة مها �شوماف، الأ�شتاذ الدكتور جمال م�شعد:- 1

“Immunolistochemmical expression of BRCAl and C-Kit Protein in benign and malignat lesions 

of the breast“.

الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي:- 2
“Observational Study of Cemivil )Imatinib( in Chronic Myeloid Leukemia Patients in Jordan.“

الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي:- 3
“Assessment of venous Thromboembolism Management in Near East, AVAIL-NE2.“

الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي:- 4
“Efficacy and safety of long- Term (6 months) Innohep Treatment Versus Anticoagulation with a Vitamin 

K Antagonist )Warfarin( for the treatment of Acute Venous Thromboembolism in cancer Patients“.

الأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العبادي:- 5
“A MULTICENTER,OPEN_LABEL STUDEY TO COMPARE ON_DEMAND TREATMENT 

TO A PROPHYLAXIS REGIMEN OF NONACOG_ALFA )BENEFIX( IN SUPJECTS WITH 

MODERATELY SEVER TO SEVERE HEMOOHILIA B(FIX:C≤2%).”

الدكتور زياد حوامدة:- 6
“Assessment of bone density and it’s relation to total body and regional fat distribution using 

DXA measurements in postmenopausal woman”.
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الدكتور اأكرم ال�شالح:- 7
“Near East Acute Coronary Syndromes Percutaenous Coronary Intervention Patients at one year “.

الدكتور اأكرم ال�شالح:- 8
“OPEN-LABEL, RANDOMIZED. SINGLE CENTER ,PARALLEL, EFFICACY COMPARSION 

STUDY OF ANTIPLEX 75 MG TABLETS OF DAR AL- DAWA DEVELOPMENT AND INBESTMETN 

CO. L TD. ) DAD( VERSUS PLAVIX 75 MG TABLETS OF SNOFI IN 80 PATIENT POPULATIONS.“

الدكتورة اأمرية امل�شري:- 9
“Pseudotumor cerebri in children: possible risk factors, treatment response and outcome.“

الدكتور يعقوب البهو:- 10
“ A 4-month, open-label, multi-center study to explore the safety and tolerability of fingolimod 

0.5 mg in patients with relapsing- remitting multiple sclerosis”.

الدكتور حنا خمامرة:- 11
“Correlation between the results of myocardial SPECT& Coronary angiograph”.

الدكتور طارق حمافظة، الدكتور وليد حمافظة:- 12
“Prevalence of anatomical variations of the nose and paranasal sinuses and their role in the 

pathogenesis of chronic rhinosinusitis“.

الدكتور كمال عقل- 13
“Etiology of end stage renal failure in children in Jordan: A multicenter study.“

د.�شامي اأبو حالوة والدكتور فرا�س عبيدات:- 14
A- “Dexmedetomidine compared with morphine for acute pain management  post laparatomy in a 

randomized, double blind prospective study“.

B- “The use of Dexmedetomidine for post operative pain relief laparoscopic bariatric surgery“. 

الدكتور اأحمد عقلة:- 15
»عقود التكافل الجتماعي املعا�شرة«.  

الدكتور اأحمد املحا�شي�س:- 16
»انطباع املمر�شني القانونيني الأردنيني حول تقدمي الرعاية التمري�شية الروحانية ومعوقاتها«.  

الدكتور علي �شالح و الدكتورة رقية زيالين:- 17
“Situational analysis of palliative care services and decision makers perspectives in Jordan“.

د.حممد اإبراهيم يعقوب:- 18
“Outcomes of nurse- directed diabetes program of hospital nurses in Jordan“.

د.علي �شالح:- 19
“Factors affecting nurses’ perceptions of safety culture in Jordanian hospitals“.

الدكتورة رقية زيالين، الدكتورة مي�شون عبد الرحيم:- 20
“Healthcare Needs and Experiences of Critically III Patient and their  Families after discharge 

from the Hospital“.
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د.اأمل البكري:- 21
“Study of prevalence, risk factors and clinical outcomes associated with diabetic foot infections 

caused by MRSA among Jordanian Patients“.

الطالبة �شهرزاد حممد غزلن:- 22
»موقف املمر�شني الأردنيني جتاه ا�شتخدام النرتنت طلبًا للمعلومات املتعلقة بال�شحة، وتقييمهم لتلك املعلومات«.  

الطالبة �شباح �شليمان:- 23
»تقييم اإدراك املمر�شني واملمر�شات لثقافة اأمن و�شالمة املر�شى يف امل�شت�شفيات الأردنية«.  

الطالبة بنيان الق�شاة:- 24
»دور ال�شيديل ال�شريري يف تنظيم �شغط الدم لدى مر�شى غ�شيل يف وحدة غ�شيل الكلى«.  

�شرين الأ�شهب:- 25
»مدى حدوث التقرحات ال�شريرية عند الأطفال املر�شى يف الأردن«.  

�شيما �شمارة:- 26
“Correlation of ABCB1 C3435T and REC1 G80A  polymorphisms with methotrexate toxicity 

and response in rheumatoid arthritis patients at Jordan University Hospital“.

مي�س عرابي:- 27
“Methylene tetrahydrofolate reductase genotype correlation with the toxicity of and response to 

methotrexate in rheumatoid arthritis at Jordan University Hospital“ .

�شناء القرعان:- 28
“The Incidence of All antibodies in Transfusion Dependent patients in Major Transfusion Centers in Jordan“.

الطالبة اإميان ال�شالح )مر�شى القلب التاجي مب�شت�شفى اجلامعة(.- 29
�شجى عبد املنعم النهار:- 30

“Pharmacovigilance and Adverse drug Reaction in Cardiovascular Unit in University of Jordan Hospital“.

اإ�شراء عمرو:- 31
“Brain Damage and its Relation to both Identificanction of Facial Emotional Expressions and 

depressive Symptoms : A Neuropsychological Study“.

رغد ح�شني عبد القادر:- 32
“The Congruence between Nurses desire for parents’ participation in providing care for 

hospitalized Children and parents’ actual participation : A Jordanian study“.

جنود اخلاروف:- 33
“The Effect Of Type Of Feeding Patterns on Body Mass Index and Body Fat In a Group Of 

Infants Aged )3-6 months(“.

ن�شرين عبد العزيز �شالمة”- 34
“Antibiotic Prescribing Patterns in Community Acquired Pneumonia Patients requiring 

Hospitalization“.
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اأحمد اأبو �شرايا:- 35
“Beliefs and implementation of evidence based practice among registered nurses working in 

acute care setting in Jordan.“

لطيفة درد�س:- 36
“Stress, Coping Strategies, And Quality of life among Jordanian Parents of Children with Autistic Disorder.”

حممد ربابعة:- 37
“Qualitative and quantitative assessment of clinical performance of nano-hybrid composite : A 

prospective randomized – clinical – controlled trial“.

حممد اأبو �شيني:- 38
“In-Vitro and In-Vivo Evaluation of Synthetic Triazoloquinolone Derivatives Against Helicobacter Pylori“.

منى عبد اهلل عبد:- 39
“The mismatch Between expected and experienced symptoms of acute myocardial infarction in 

relation to prehospital delay“.

�شو�شن حماد:- 40
»املمار�شات واملفاهيم لدى املمر�شني واملمر�شات اجتاه التغذية املعوية للمر�شى املبيتني يف العنايات املركزة يف امل�شت�شفيات الأردنية«.  

�شمية اأبو لوحة:- 41
“The Role of Clinical Pharmacist in Initiation and / or dose Adjustment of insulin therapy in 

diabetic patients in outpatient clinic“.

طارق غزاونة:- 42
“Association Between Poly Adenosine Repeat (Poly A) Polymorphism at (rs17878969) in 

3’Untranslated Region )3’UTR( of The Human Vitamin D Receptor Gene )VDR( on Susceptibility 

To Asthma Among Jordanians“.

�شالح الرحمي:- 43
“The disposal of unwanted pharmaceuticals: knowledge, attitude and practice among people in Amman”.

رزان املعتز:- 44
“Knowledge of B- Thalassemia among Adult Attendees of Hospital in Amman – Jordan 

Assessment via Cross Sectional Quantitative Study“.

ب�شرى حامد وعبري خالد:- 45
»مدى ا�شتخدام طلبة كلية الطب مل�شادر املعلومات الطبية املتوفرة يف مكتبة م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ومدى ر�شاهم عنها   

من وجهة نظرهم«.
ربى و�شاح:- 46

“The Role of Clinical Pharmacist in Initiation and Dose Titration of Oral Hypoglycemic Agents 

in Patient with Type 2 Diabetes.”

هناء العبو�س:- 47
“Serum myo-Inositol Levels in Jordanian Pregnancies with a Neural Tube Defect Fetus and 
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Infants with Neural Tube Defect and Their Mothers”.

عي�شى املن�شور:- 48
“From Aggressive Care to End- of –life Care In Jordanian’s Intensive Care Units: Health Care 

Professionals’ Perspectives“.

عمر �شاهر الري�س:- 49
“The effect of polymprephism in ERCCL gene and XRCCL gene on response of colorectal cancer 

patients to cisplatin Based Chemotherapy.“

عي�شى حممد املن�شور:- 50
“From Aggressive Care to End- of –life Care In Jordanian’s Intensive Care Units: Health Care 

Professionals’ Perspectives“.

مي�شاء نوفل:- 51
“Knowledge, Attitudes, and compliance of Jordanian healthcare Professionals towards Infection 

Control Precautions“.

�شوزان �شوفان:- 52
“Jordanian Women’s Awareness and Attitude Toward Epidural Analgesia During labor”.

حممد اأبو اأ�شبع:- 53
“Jordanian patients perception  of their Quality of sleep at Critical Care Units“.

اأ�شماء ال�شوي:- 54
“Exploring Collaboration and Communication between Nurses and physicians in Critical Care 

Settings in Jordan“.

رندة الهباهبة:- 55
“The Relationships between Jordanian nurses’ Perecptions of their Work Environmment and the 

level of Intent to stay at Work“.

خليل غرب:- 56
“Jordanian Nurses’ Perception of their Qualtiy of life: A comparative Study Between Nurses in 

Critical Care  Units and Nurses in General Care Units.“

�شماء نبيل عبد الرحمن:- 57
“Evaluation of the Impact of Pharmaceutical Care on patients undergoing anticoagulation 

Therapy: A randomized Controlled Trial“.

دعاء قطي�شات:- 58
“Frenchany Dysarthria Assessment – Third Edition ) FDA-3( and Dysarthria Therapy outcome 

Measure in Jordan“.

اأماين اأنور م�شطفى:- 59
“The Effect of an Educational Program on High Risk Patients toward Chronic Kidney Disease 

Prevention: Knowledge, Attitude and practice”.
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الدوائر الطبيـــة
يف م�شتـ�شفــــى
 اجلامعة الأردنية
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دائرة اجلراحة اخلا�صة
نبذة عن الدائرة: 	●

تعترب دائرة اجلراحة اخلا�شة من اأهم وابرز الدوائر الطبية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وت�شم خم�شة تخ�ش�شات خمتلفة وهي:
طب وجراحة العيون.- 1
جراحة الدماغ والأع�شاب.- 2
جراحة العظام واملفا�شل.- 3
جراحة الكلى وامل�شالك البولية.- 4
جراحة الأنف والأذن واحلنجرة واأمرا�ص ال�شمع والتوازن.- 5

يبلغ عدد اأع�شاء هيئة التدري�ض يف دائرة اجلراحة اخلا�شة )25( ا�شت�شاريًا، ويتوزع هوؤلء ال�شت�شاريني  		●

على �شعب الق�شم املختلفة والتي ت�شم الخت�شا�شات املتنوعة التالية:
جراحة العيون وتخ�ش�شاتها املختلفة، وت�شم ال�شعبة )6( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم )1( برتبة اأ�شتاذ و)1( برتبة   -1

اأ�شتاذ م�شارك و)4( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد وهم متخ�ش�شون يف طب وجراحات العني املختلفة مثل:
زراعة القرنية واجلزء الأمامي للعني.  -

جراحة ال�شبكية وال�شائل الزجاجي.  -
جراحة عيون الأطفال واحلول.  -

جراحة جتميل العني.  -

وقد اأُدخلت اخلدمات التالية:
.)OCT( خدمة فح�س ال�شبكية با�شتعمال جهاز ت�شوير ال�شبكية الطبي  -

.)FFA( شراء جهاز جديد لت�شوير قاع العني�  -
.)Sterilizer Plasma( شراء جهاز تعقيم خا�س بعمليات العيون�  -

ن�شاطات ال�شعبة:
تقدمي دورات تدريبيه لخت�شا�شيني وممر�شني من وزارة ال�شحة يف جمال جراحة ال�شاد بالفاكو بواقع �شهرين لكل منهم.  -
التعاون مع اأطباء من قطاع غزه لالطالع على اآلية عمل بنك العيون والتدرب على عمليات زراعة القرنية بهدف اإن�شاء   -

بنك عيون يف القطاع.
امل�شاركة يف الأيام الطبية التطوعية التي ينفذها امل�شت�شفى.  -

الفح�س الدوري لأطفال املدر�شة النموذجية التابعة للجامعة الأردنية.  -
ملواكبة  العامل  م�شتوى  داخلية وخارجية على  موؤمترات  بعدة  العيون  �شعبة طب وجراحة  اأع�شاء  �شارك كل من  وقد   

التطور العلمي يف طب وجراحات العيون املختلفة، اإ�شافة اإلى ن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.

جراحة الكلى وامل�شالك البولية وتخ�ش�شاتها املختلفة، وت�شم ال�شعبة )5( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )1( برتبة   -2

اأ�شتاذ، )3( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد، ) 1( برتبة اأ�شتاذ / ا�شت�شاري اأول جراحة كلى وم�شالك بولية، وهم متخ�ش�شون يف  
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جمالت جراحات امل�شالك البولية املختلفة مثل:
- جراحة الكلى وامل�شالك البولية باملنظار )Laparoscopic Urology( بكافة اأنواعها وتداخالتها، وتعترب �شعبة امل�شالك 

البولية من الرواد يف هذا املجال يف الأردن.
.)Flexible cystoscopy & Pyloscopy( اإدخال منظار الكلى وامل�شالك البولية  -

- جراحة اأورام الكلى وامل�شالك البولية.
- تخطيط املثانة.

-  تفتيت احل�شى.
يف  العلمي  التطور  ملواكبة  العامل  م�شتوى  على  وخارجية  داخلية  املوؤمترات  من  عدد  يف  ال�شعبة  اأع�شاء  �شارك  كما   

جراحات الكلى وامل�شالك البولية املختلفة، اإ�شافة اإلى ن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.
جراحة العظام واملفا�شل وت�شم )7( اأع�شاء هيئة تدري�س منهم: )2( برتبة اأ�شتاذ، )1( برتبة اأ�شتاذ م�شارك، )4(   -3

برتبة اأ�شتاذ م�شاعد، بالإ�شافة اإلى )1( م�شاعد تدري�س لغايات الإيفاد وبهذا ي�شبح عددهم )8(، وهم متخ�ش�شون يف 
جراحات العظام املختلفة مثل:

جراحة العظام والك�شور.  -
جراحة اليد والكتف.  -

جراحة العمود الفقري.  -

جراحة عظام الأطفال.  -
جراحة اأورام العظام.  -

جراحة الركبة والطب الريا�شي.  -
جراحة املناظري للمفا�شل.  -

هذا و�شارك اأع�شاء ال�شعبة بامل�شاركة بعدة موؤمترات داخلية وخارجية على م�شتوى العامل التي تواكب التطور العلمي   
يف جراحات العظام واملفا�شل املختلفة، بالإ�شافة اإلى ن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.

تدري�س منهم )3(  اأع�شاء هيئة  ال�شعبة )6(  ال�شمع والتوازن وت�شم  جراحة الأنف والأذن واحلنجرة واأمرا�ض   -4

برتبة اأ�شتاذ م�شارك، )3( برتبة اأ�شتاذ م�شاعد، وهم متخ�ش�شون يف جراحات الأنف والأذن واحلنجرة املختلفة مثل:
جراحة الأذن وقاع اجلمجمة.  -

جراحة اجليوب الأنفية باملنظار.  -
اجلراحة التجميلية للوجه والأنف والأذن.  -

جراحة القوقعة.  -
جراحة احلنجرة با�شتخدام امليكرو�شكوب والليزر.  -

جراحة ال�شخري با�شتخدام الكوبلي�شن.  -
درا�شة وافية حول اأمرا�س احل�شا�شية وم�شح وطني �شامل حول مدى انت�شارها.  -

فحو�شات ال�شمع والتوازن.  -
تقدمي عالج ملر�شى الإعاقات النطقية.  -

اآخر  مواكبة  بهدف  العامل  م�شتوى  على  واخلارجية  الداخلية  املوؤمترات  من  عدد  يف  ال�شعبة  اأع�شاء  و�شارك  هذا   
التطورات العلمية يف جراحات الأنف والأذن واحلنجرة املختلفة، بالإ�شافة اإلى ن�شر اأبحاث كل ح�شب اخت�شا�شه.
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اأ�شتاذ  برتبة   )2( و  اأ�شتاذ  برتبة   )2( منهم:  تدري�س  هيئة  اأع�شاء   )5( ال�شعبة  وت�شم  والأع�شاب  الدماغ  جراحة   -5

م�شاعد، )1( برتبة مدر�س وهم متخ�ش�شون يف اجلراحات الع�شبية املختلفة مثل:
املالحة اجلراحية للدماغ والعمود الفقري.  -

اإدخال زراعة اجلهاز املحفز للع�شب احلائر يف العالج اجلراحي لل�شرع.  -
تطوير اجلراحة الدماغية با�شتعمال التخدير املو�شعي يف جراحة الدماغ املعقدة.  -

ن�شر العديد من املن�شورات يف الدوريات العاملية واملحلية.  -
 Epidemiology of( البدء يف اإجراء بحث وطني �شامل حول وبائيات الأورام الدماغية يف درا�شة م�شتقبلية ملدة عام  -

.)Brain Tumors in Jordan

جراحة الدماغ والأع�شاب لالأطفال.  -
كما يوجد يف الق�شم عدد من املوفدين والذين �شيعودون بعد انتهاء متطلبات ح�شولهم على التخ�ش�س الذي اأوفدوا   

لأجله وعلى النحو التايل:
�شعبة طب وجراحة العيون: )1( موفدة واحدة متوقع عودتها بداية عام 2013. اأ. 

�شعبة جراحة العظام واملفا�شل: )1( موفد واحد متوقع عودته مبنت�شف عام 2013. ب. 

غرف العمليات
الن�شاطات التعليمية:

يقوم اأع�شاء الق�شم بالن�شاطات التعليمية التالية:
تدري�س طلبة ال�شنة اخلام�شة نظريًا و�شريريًا.  -
تدري�س طلبة الدرا�شات العليا نظريًا و�شريريًا.  -

امل�شاهمة يف تدري�س طلبة كليات طب الأ�شنان وال�شيدلة  .  -
امل�شاهمة يف تدري�س طلبة كلية علوم التاأهيل.  -
امل�شاهمة يف تدري�س طلبة اجلامعة الها�شمية.  -

امل�شاركة يف امتحانات املجل�س الطبي الأردين.  -
امل�شاركة يف امتحانات املجل�س العربي لالخت�شا�شات الطبية.  -

امل�شاركة يف امتحانات الزمالة الربيطانية.  -
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من جوانب التعليم الطبي يف امل�شت�شفى

املوؤمترات: 
ح�شر اأع�شاء هيئة التدري�س العديد من املوؤمترات العاملية والإقليمية والتي بلغ عددها اأكرث من )30( موؤمترًا.

الن�شاطات ال�شريرية ورعاية املر�شى:
عدد مراجعي العيادات اخلارجية للدائرة: اأ( 

املجموع الكليمراجعجديدال�شعبة

29032598635018جراحة العظام واملفا�شل

628017988078جراحة الدماغ والأع�شاب

14379641520794جراحة امل�شالك البولية

27855697034825جراحة العيون

20725508325808جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

57724601ال�شمعيات

125124                   املجموع الكلي
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ب( عدد العمليات اجلراحية للدائرة:

عدد العملياتال�شعبة
1852جراحة العظام واملفا�شل

418جراحة الدماغ والأع�شاب

1585جراحة الكلى وامل�شالك البولية

3808جراحة العيون

2587عمليات الوحدة اليومية للعيون

1034جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

11284املجموع الكلي

عدد ال�شت�شارات للدائرة: ج( 

عدد ال�شت�شاراتال�شعـبة
618جراحة العظام واملفا�شل

298جراحة الدماغ والأع�شاب

329جراحة الكلى وامل�شالك البولية

398جراحة العيون

209جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

1852املجموع الكلي

املجموع الكلي : د( 

اأعداد ال�شت�شاراتاأعداد العمليات اجلراحيةمراجعي العيادات اخلارجية

125124112841852

من جوانب العمل الطبي 
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دائرة الأمرا�ض الباطنية
نبذة عن الدائرة:

تعد دائرة الأمرا�س الباطنية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من اأهم واأكرب الدوائر يف امل�شت�شفى  حيث ت�شم  )11(  �شعبه 
هي: �شعبة الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية ، �شعبة الغدد ال�شم وال�شكري والوراثة، �شعبة اأمرا�س الأع�شاب، �شعبة اأمرا�س الكلى 
ووحدة الكلية ال�شطناعية، �شعبة اأمرا�س القلب وال�شرايني، �شعبة اأمرا�س املفا�شل والروماتيزم، �شعبة اأمرا�س الدم والأورام، 
�شعبة الأمرا�س النف�شية، �شعبة الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية ، �شعبة اأمرا�س اجلهاز اله�شمي والكبد، �شعبة الأمرا�س املعدية .

 كما و ت�شم الدائرة )24( ع�شو هيئة تدري�س  و )6( م�شاعدين بحث و تدري�س و )4( حما�شرين متفرغني  ، وهذه الأعداد 
تزداد �شنه بعد اأخرى وكذلك  ت�شم  الدائرة جمموعة من املوظفني والفنيني العاملني يف ال�شعب املختلفة ي�شعون   لتوفري م�شتوى 
عال من جودة العمل وخدمة املر�شى ،كما انه هناك  تدريب، وتعليم متوا�شل لكافة الكوادر. والدائرة تتما�شى وتعزز روؤية كلية 
الطب يف  اجلامعة الأردنية  وم�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف تقدمي خدمة متميزة وبكفاءة عاليه وكذلك من خالل العمل على 

تخريج اأطباء اأكفاء قادرين على النخراط يف العمل املهني والتدري�شي والبحث العلمي .

 كما تقدم  الدائرة خدماتها  يف جمالت رعاية  املر�شى و جمال التعليم والتدريب وكذلك يف البحث العلمي. ف�شاًل عن 
اخلدمة ال�شريرية املقدمة للمر�شى والتعليم الطبي لطالب الطب وطالب الدرا�شات العليا والتي تعترب خدمات ا�شتثنائية ذات 
تلتزم  كما  الباطني.  للطب  الفرعية  التخ�ش�شات  معظم  يف  متقدمة  تدريبية  برامج  تقدمي  ذلك  اإلى  بالإ�شافة  عال.  م�شتوى 
الدائرة باإجراء البحوث املبتكرة يف جمال العلوم ال�شريرية وغري ال�شريرية ذات العالقة  الوثيقة مع الطب الباطني والتي من 

�شانها  تو�شيع حدود املعرفة الطبية.

وحدة تنظري اجلهاز اله�شمي والكبد 

الأطباء  و  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  متخ�ش�س  وفريق  اأجهزة وخمتربات  من  املتميزة  الإمكانيات  من   الكثري  الدائرة  متلك 
والفنيني واملمر�شني واملوظفني ملتزمني جميعا بتقدمي م�شتوى متميز من التح�شيل العلمي للطلبة ، واخلدمة ال�شريرية للمر�شى 

والتدريب الطبي يف  )11( تخ�ش�س فرعي لطب الأمرا�س الباطنية.
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ال�شعب والوحدات التابعة  لدائرة الأمرا�ض الباطنية :
�شعبة الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية   -1

�شعبة اجلهاز اله�شمي والكبد   -2
�شعبة اأمرا�س الدم والأورام   -3

�شعبة اأمرا�س الكلى   -4
�شعبة اأمرا�س القلب وال�شرايني   -5

�شعبة الأمرا�س اجللدية والتنا�شلية   -6
�شعبة اأمرا�س املفا�شل والروماتيزم   -7

�شعبة الغدد ال�شم وال�شكري   -8
�شعبة الأمرا�س النف�شية   -9

�شعبة اأمرا�س الدماغ والأع�شاب   -10
�شعبة الأمرا�س املعدية   -11

 MICU وحدة العناية احلثيثة لالأمرا�س الباطنية  -12
  CCU وحدة العناية احلثيثة لأمرا�س القلب  -13

وحدة الكلية ال�شطناعية   -14
وحدة ف�شل خاليا الدم   -15

وحدة خمترب النوم   -16
وحدة تنظري اجلهاز اله�شمي   -17

وحدة املعاجلة التنف�شية   -18
وحدة خمترب القلب   -19

وحدة تخطيط الدماغ والأع�شاب  -20

�شعبة الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية 
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اخلدمات التي تقدمها الدائرة : 
تقوم الدائرة بتقدمي اخلدمات واإجراء الفحو�شات الطبية التالية للمر�شى:

.MICU عالج التنف�س ال�شطناعي غري النافذ با�شتعمال ثالثة اأجهزة حديثة يف وحدة ال -
- عالج التنف�س بوا�شطة اأجهزة الBiPAP  والـ  CPAP )اأجهزة �شغط الهواء الإيجابي باأكرث من �شغط(.

- اإجراء فح�س النوم.
- تنظري الرئتني وا�شتعمال اأ�شعة الليزر ل�شتئ�شال الأورام يف الق�شبات الهوائية 

- تنظري الرئتني  لتو�شيع الت�شيقات يف املجاري التنف�شية العليا بوا�شطة البالون واأ�شعة الليزر واحلقن بالأدوية املو�شعية . 
- فح�س وظائف التنف�س.

- تنظري اجلهاز اله�شمي  وا�شتعمال اأ�شعة الليزر ل�شتئ�شال الأورام واللحميات يف القولون .  
- تغيري كريات الدم احلمراء.

- زراعة نخاع العظم .
- اإجراء عمليات ف�شل البالزما وال�شفائح .

- ا�شتئناف برنامج زراعة الكلى يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.
- حتديث اأجهزة غ�شيل الكلى يف وحدة الكلية ال�شطناعية.

- ت�شوير �شدى القلب .
- تخطيط القلب.
- فح�س اجلهد.

- الق�شطرة الت�شخي�شية والتداخلية .
- تقدمي خدمات الطب النف�شي ملراجعي العيادات النف�شية يف العيادة اخلارجية.

- تقدمي ال�شت�شارات ال�شريرية يف الطب النف�شي لالأق�شام املختلفة يف امل�شت�شفى.
- تخطيط الدماغ.

- تخطيط الأع�شاب والع�شالت.
- تخطيط الع�شب الب�شري.

- تخطيط الدماغ بوا�شطة الفيديو/ ملدة �شاعة

اجنازات الدائرة :
فح�س وت�شخي�س ومعاجلة املر�شى املراجعني للعيادات التابعة لدائرة الأمرا�س الباطنية . . 1
تقدمي ال�شت�شارات الطبية لالأق�شام الطبية املختلفة .. 2
تدريب الأطباء املقيمني/ طلبة الدرا�شات العليا.. 3
تدريب الأطباء الزمالء يف ال�شعب املختلفة وذلك لغايات تقدمي امتحانات املجل�س الطبي الأردين  وامتحانات البورد العربي.. 4
مت تعيني حما�شرين متفرغني وحما�شرين غري متفرغني ومدر�شني و م�شاعدي بحث وتدري�ص لغايات البتعاث للعمل يف . 5

الدائرة .
امل�شاركة يف ن�شاطات دائرة الأمرا�س الباطنية / كلية الطب /اجلامعة الأردنية وجلان داخل وخارج اجلامعة الأردنية.. 6

تدريب الأطباء املقيمني من دائرة طب الطوارئ واحلوادث  وطب الأ�شرة  وجراحة الأع�شاب وجراحه الفم والفكني .   .7
تدريب طلبة �شنة رابعة و خام�شة و �شاد�شة طب /اجلامعة الأردنية . 8
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 مت عقد عدة امتحانات �شريرية للبورد العربي والبورد الأردين.. 9
 اإدخال املر�شى اإلى امل�شت�شفى يف خمتلف التخ�ش�شات حيث اأن م�شتوى الإ�شغال يف دائرة الأمرا�س الباطنية و�شلت اإلى . 10

اعدد منا�شبة .
 معاجلة املر�شى يف الوحدات الطبية املتخ�ش�شة . . 11
اإجراءات طبية متميزة حيث اأجريت ولأول مره يف اململكة عمليات التنظري بالكب�شولة الذكية.. 12
ت�شّيقات . 13 وتو�شيع  والرئتني  التنف�شية  املجاري  يف  األأورام  ا�شتئ�شال  خالل  من  وذلك  الرئة  تنظري  يف  متميزة  اإجراءات 

الق�شبات بالليزر والبالونات املو�شعة للق�شبات الرئي�شية.

املواد التي تدر�ض يف ق�شم الأمرا�ض الباطنية :
لطلبة �شنة رابعة طب   الأمرا�س الباطنية 1       -

لطلبة �شنة خام�شة طب  الأمرا�س الباطنية 2      -
لطلبة �شنة �شاد�شة طب  الأمرا�س الباطنية 3       -

لطلبة �شنه رابعة طب اأ�شنان  الأمرا�س الباطنية      -
لطلبة �شنة رابعة كلية علوم التاأهيل  الأمرا�س الباطنية      -
لطلبة �شنه رابعة كلية علوم التاأهيل  الفحو�س الت�شخي�شية     -

طلبة �شنة رابعة طب  م�شاق مقدمة يف العلوم ال�شريرية    -
لطلبة �شنه رابعة العلوم الع�شبيية       -

لطلبة �شنة ثالثه طب مادة العلوم ال�شلوكية       -
لطلبة �شنة خام�شة طب نف�شي       -

لطلبة الخت�شا�س العايل يف الأمرا�س الباطنية الأمرا�س الباطنية       -

ن�شاطات الدائرة 2012 :
قامت الدائرة بعقد ن�شاطات متعددة خالل �شنة2012  : 

اإجراء التقرير ال�شباحي اليومي والذي يح�شره اأع�شاء هيئة التدري�س والأطباء املقيمني والطالب .   -
املقيمني  الأطباء  وكافة  الدائرة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  كافة  يح�شره  امل�شت�شفى  مدرج  يف  يعقد  يومي  ن�شاط  اإجراء   -

واملتدربني ) الزمالء ( والطالب. 
امتحانات البورد الأردين يف الأمرا�س الباطنية و التخ�ش�شات الفرعية التابعة لدائرة الأمرا�س الباطنية .  -
امتحانات البورد العربي يف الأمرا�س الباطنية  والتخ�ش�شات الفرعية التابعة لدائرة الأمرا�س الباطنية .  -

اإجراء ن�شاط اأ�شبوعي ) حما�شره ( لكافة التخ�ش�شات يف الدائرة كل �شعبة على حده حيث يقوم بح�شور هذه املحا�شرة   -
اأع�شاء هيئة التدري�س والأطباء املتدربني والأطباء املقيمني واأطباء المتياز والطالب وبع�س الفنيني اإن اأمكن .

  Flee Market : اإجراء ن�شاط اأ�شبوعي كل يوم الأربعاء من كل اأ�شبوع بعنوان  -
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اأمثلة على بع�ض اجنازات �شعب الدائرة:
�شعبة الأمرا�ض النف�شية:

تقدمي خدمات العالج والت�شخي�س واملتابعة ملر�شى العيادة النف�شية . . 1
تقدمي ال�شت�شارات ال�شريرية للمر�شى الراقدين يف الأق�شام .. 2
تدري�س وتدريب طلبة كلية الطب يف اخت�شا�س الطب النف�شي .. 3
تدري�س مادة العلوم ال�شلوكية لطلبة �شنه ثالثه يف كلية الطب. . 4
التعاون مع الق�شم واإدارة امل�شت�شفى ومنظمة ال�شحة العاملية على ا�شتحداث وحده نف�شية بخدمات متكاملة. . 5
امل�شاركة يف جلان وزارة ال�شحة واملجل�س الطبي الأردين. . 6
امل�شاركة يف جلان كلية الطب وم�شت�شفى اجلامعة الأردنية .. 7
اإعطاء ال�شت�شارة الطبية النف�شية للمر�شى املحالني من اللجان الطبية واملحاكم . 8
امل�شاركة يف الن�شاطات ال�شريرية والعلمية مل�شت�شفى اجلامعة الأردنية .. 9
امل�شاركة يف اللجان والن�شاطات العلمية والطبية داخل وخارج اجلامعة الأردنية وامل�شت�شفى اجلامعة الأردنية.. 10

�شعبة الأمرا�ض ال�شدرية والتنف�شّية:
تقوم ال�شعبة بعمل اإجراءات طبية متخ�ش�شة وتاليًا اإح�شائية بالإجراءات ل�شنة 2012:

TotalEROut patientIn PatientUnit

3001317712662796ABG “s

20622062Mechanical Ventilator

489489CPAP

24482448BIPAP

508508Incentive Spirometer

4848IPPB

4683413432645465Nebulizer

5982773192Oxymetry

49023967935FVL

27225DLCO

32284LUNG VOLUME

871PL-PE MAX

11MVV

538935386Vitalogram
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يو�شح الر�شمان البيانيان التاليان حجم العمل يف وحدة خمترب النوم: 
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خمتــــــبـر القلب: 
اجلدول يو�شح عدد الإجراءات التي اأجريت يف خمترب القلب ل�شنة 2012:

ا�شم الإجراء
اإجراءات املر�شى 

املدخلني
اإجراءات املر�شى 

اخلارجيني
املجموع

ECG185044016251

Treadmill test16211921354

Echocardiogram277752368013

Holter ECG monitor 24 hr28105133

Tran esophageal ECHO332154

Adenosine scan with TMT20170190

خمترب الق�شطرة التابع ل�شعبة اأمرا�ص القلب

�شعبة الأع�شاب:
اأعداد املر�شى مراجعي عيادة الأع�شاب ل�شنة 2012:

املجموعمري�ص مراجعمري�س جديد

14454245516909
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�شعبة اجلهاز اله�شمي:
اأهم اجنازات �شعبة اجلهاز اله�شمي والكبد ل�شنة 2012:

زيارة جاللة امللك عبداهلل الثاين لل�شعبة وتفقده لأحوال الق�شم حيث كان قد تعطل العمل يف الوحدة تعطاًل تامًا، فيما   -
اأعادت زيارة جاللته التاريخية  الوحدة الى و�شعها الأمثل يف تقدمي اخلدمة الف�شلى للمر�شى واملراجعني .

مت ا�شتالم وتركيب وحدة كاملة �شاملة اأجهزة تنظري املعدة واأجهزة تنظري القولون .  -
مت �شراء جهاز تنظري الأمعاء الدقيقة ثنائي البالون حيث يعد م�شت�شفى اجلامعة الأردنية الأول يف اململكة الذي يرجى هذا   -

التنظري.
مت تدريب الدكتور حممد عامر اخلطيب على جهاز تنظري الأمعاء الدقيقة يف هولندا .  -

عقدت يف الوحدة ور�شة عمل مت من خاللها تدريب ممر�شات واأطباء الوحدة على جهاز تنظري الأمعاء من قبل خبري   -
متخ�ش�س.

التحق كافة اأطباء ومتري�س وفنيو اجلهاز اله�شمي بدروة على دفعات نظمتها �شركة الدرهلي ت�شمنت حما�شرات قّيمة   -
حول اإجراءات التنظري احلديثة ومت ا�شتعرا�ص كافة املعدات والإك�ش�شوارات التي ت�شتخدم يف التنظري.

مت �شراء جهاز تنظري القنوات املرارية وبدء العمل فيه.  -
مت تعيني فنية جهاز ه�شمي جديدة.  -

مت تخريج الدكتورة �شو�شن عبده بعد اإمتامها فرتة التدريب كاأخ�شائية جهاز ه�شمي وكبد والتحق كل من الدكتور عماد   -
اأبو قدورة والدكتور اإياد ال�شويطي والدكتور حممد ن�شر لفريق اجلهاز اله�شمي كزمالء جهاز ه�شمي لغايات التخ�ش�س.

مت ا�شتحداث غرفة حما�شرات خا�شة بالوحدة.  -
مت تنظيم حما�شرات مرتني اأ�شبوعيًا لزمالء اجلهاز اله�شمي بح�شور الأخ�شائيني يتم فيها مناق�شة كافة ما ا�شتجد من   -

موا�شيع تخ�ص اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي والكبد .
اجناز رقم قيا�شي حلالت التنظري رغم �شعوبة الظروف التي مرت بها الوحدة نتيجة لتعطل الأجهزة وفيما يلي اإح�شائية   -

تبني ذلك:

Number of casesProcedures ( in & out patients)

2033Upper endoscopy

937Lower endoscopy

9124 Hp monitoring

41ERCP

99Esophageal motility test

1CPR

3Liver biopsy

15 Percautanious endoscopic gastretomy
catheter

27Capsule endoscopy

139Broncos copy
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خمترب النزيف والتخرث:
اأن�شى املخترب من قبل الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل العبادي �شنة 1981 و هو يقدم خدمات ت�شخي�شية ملر�شى النزيف والتخرث 
من فحو�س ت�شخي�شية وتاأكيدية اغلبها من دون حما�شبة جمانًا، مدعومًا من الأبحاث الداخلية اأو اخلارجية اأو تربعات مالية اأو 

عينية من ال�شركات. و قد مت ت�شعري عدد من الفحو�شات الت�شخي�شية ويتم املحا�شبة عليها عام 2000. 
حتديث  ويتم  باملر�س  جدًا  خا�شة  اأو  عامة  طفرات  درا�شة  اإلى  اأولية  ت�شخي�شية  فحو�شات  من  تتنوع  الفحو�شات  طبيعة 
وال�شرطان وقد  النزف والتخرث  اأمرا�س  اأو تدر�س تكون �شمن  التي تفح�س  امل�شتجّدة. والطفرات  الأبحاث  الفحو�شات ح�شب 
زاد عدد الأبحاث القائمة واملغلقة من هذا املخترب مع ال�شنوات الأخرية. وقد ن�شرت عدة اأوراق علمية يف جمالت حمكمة نتيجة 
الأبحاث العديدة التي مت عملها يف هذا املخترب وقد مت ن�شر ن�شرت عدة اأوراق علمية من ر�شائل املاج�شتري التي نفّذت يف املخترب.

الفحو�شــــــات :
الطفرات اجلينية للتخرث.. 1
الطفرات اجلينية لأمرا�س النزف املتعددة ) نق�س عوامل التخرث اأو وظائف ال�شفائح(.. 2
الأج�شام امل�شادة لأمرا�س التخرث اأوالنزف.. 3
 الب�شمة الوراثية ) ملراقبة مر�شى زراعة النخاع العظمي(. 4
الطفرات اجلينية املتعلقة باأمرا�س ال�شرطان بالتحليل اجليني.. 5
الأبحاث يف عام . 6  )Chromogranin A( قيا�س مادة خا�شة يف الدم متعلقة باأورام ال�شرطانية ملراقبة التقدم والعالج 

:2012
7 .)Novo Nordisk( ال�شجل الوطني لالأمرا�س النزفّية املدعوم خارجيًا من موؤ�ش�شة
بحث متعلق بدرا�شة م�شتقبالت )EGFR( على الأورام ال�شرطانية لتحديد نوع العالج.. 8

الأبحاث املن�شورة لعام 2012:
9. Factors that contribute to clopidorgrel resistance in cardiovascular disease patients:  

environmental and genetic approach Al- Azzam SI, Alzoubi KH, Khabour OF, Nusair MB, Al- 

Hadidi H, Awidi A, Saleh A. Int J Clin Pharmacol Ther. 2013 Jan 29. ( Epub ahead of print).

10. ABl Kinase domain mutations in patients with chronic myeloid leukemia in Jordan. 

Awidi A, Ababneh N, Magablah A, Bsoul N, Mefleh T, Marei L, Abbasi s, Genet Test Mol 

Biomarkers. 2012 Nov,16 )11(:1317-21. Doi: 10.1089/gtmb.2012.0147.Epub 2012 Sep 25.
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دائرة طب الأطفال

ت�شتمل دائرة طب الأطفال على عدة تخ�ش�شات:
طب اأطفال / واأمرا�س معدية.. 1
طب اأطفال / وحديثي الولدة.. 2
طب اأطفال / كلى.. 3
طب اأطفال / جهاز ه�شمي.. 4
طب اأطفال / قلب.. 5
طب اأطفال / اأمرا�س دماغ واأع�شاب.. 6
العناية احلثيثة لالأطفال.. 7
طب اأطفال / غدد و�شكري.. 8

وحدة العناية احلثيثة لالأطفال

الإجنازات ل�شنة 2012:
فح�س وت�شخي�س ومعاجلة املر�شى الأطفال.	 
فح�س اأطفال رو�شة اجلامعة ب�شكل دوري.	 
فح�س اأطفال ح�شانة م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ب�شكل دوري.	 
امل�شاركة يف العديد من الأيام الطبية املجانية.	 
اإجراء عمليات جراحية لقلب الأطفال بالتعاون مع فريق من جامعة امبرييال لندن.	 
توقيع اتفاقية مع الــ )USAID( من اأجل حتديث ق�شم اخلداج.	 
امل�شاهمة والإ�شراك يف العديد من الأبحاث املحلية والعاملية.	 
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ويقوم الق�شم بالإ�شافة اإلى تعليم طلبة الطب يف اجلامعة الأردنية يف �شنوات ما قبل التخرج وتقوم الدائرة بتعليم وتدريب 
املتدربني يف التخ�ش�س العايل لالأطفال.

 اإن اخلدمات املقدمة للعناية باملر�شى متتاز بوجود اخت�شا�شيني موؤهلني على اأعلى امل�شتويات مع تقدمي خدمات مميزة 
يف  امل�شاركة  اإلى  بالإ�شافة  بالأبحاث  يقومون  الذين  الخت�شا�شيني  من  العديد  بوجود  الأطفال  ق�شم  ويتميز  املر�شى  لهوؤلء 
خدمة  يف  املتخ�ش�شة  واخلدمات  العربية  البلدان  يف  كوادر  تدريب  برامج  اأي�شا  ويقدم  والعاملية  والإقليمية  املحلية  املوؤمترات 

املجتمع يف اإجراء المتحانات والقيام بالتنظيم والإ�شراف على الندوات للتعليم الطبي امل�شتمر على م�شتوى ما بعد التخرج.
املحلي  امل�شتوى  على  ال�شت�شارات  لتقدمي  متقدمًا  مركزًا  ي�شبح  اأن  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  يف  الأطفال  ق�شم  يطمح 

والإقليمي يف هذا املو�شوع.

اإح�شائيات الدائرة ل�شنة 2012 كالتايل:

عدد احلالتاملو�شوع

الأطفال 3273عدد الإدخالت للطابقني ال�شابع والثامن )4878( مري�شًا وت�شمل:

جراحة الطفال 1605

40عدد الإدخالت لوحدة العناية املركزة لالأطفال )PICU( يف الطابق الثامن

857عدد الإدخالت لوحدة العناية املركزة حديثي الولدة)اخلداج(

4134عدد الإدخالت لوحدة  املواليد اجلدد

22163عدد مراجعي عيادة الأطفال/العيادة العامة

عدد مراجعي العيادات اخلارجية لعيادات الخت�شا�س ق�شم الأطفال
23618       الأطفال )23314(

  املواليد اجلدد )304(

حما�شرة طبية حول جراحات قلب الأطفال
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دائرة اجلراحـة العامـة

تعترب دائرة اجلراحة العامة من اأهم ركائز الدوائر الطبية يف امل�شت�شفى اجلامعة الأردنية اإذ تاأ�ش�شت مع تاأ�شي�ص امل�شت�شفى 
وكانت ت�شم كل من تخ�ش�شات: اجلراحة اخلا�شة والن�شائية والتوليد واخت�شا�س التخدير والعناية احلثيثة، وللتطور الكبري 
الذي حدث يف تخ�ش�شات اجلراحة العامة ا�شتقلت عنها تخ�ش�شات كل من الن�شائية والتوليد واجلراحة اخلا�شة والتخدير 

والعناية احلثيثة.
دائرة اجلراحة العامة تقدم اخلدمات الطبية للمر�شى يف كافة اخت�شا�شاتها بالإ�شافة اإلى متّيزها بالربنامج التدريبي 

والأكادميي يف تخريج الخت�شا�شيني من خمتلف فروعها اجلراحية مثل جراحة اجلهاز اله�شمي وجراحة الأطفال.
واكبت دائرة اجلراحة العامة التطورات احلديثة يف كافة الخت�شا�شات اجلراحية وقامت با�شتحداث الوحدات اخلا�شة 

مثل وحدة احلروق ووحدة العناية احلثيثة اجلراحية بالإ�شافة اإلى جراحة املنظار وجراحة ال�ُشمنة.

اخلدمة الطبية والعالجية يف امل�شت�شفى

ت�شمل دائرة اجلراحة العامة التخ�ش�شات الدقيقة التالية:
جراحة اجلهاز اله�شمي. - 1
جراحة الأطفال. - 2
جراحة الغدد ال�شم. - 3
جراحة الراأ�س والعنق. - 4
جراحة الأورام.- 5
جراحة القلب وال�شدر. - 6
جراحة الأوعية الدموية.- 7
جراحة الرتميم والتجميل واحلروق.- 8
جراحة احلوادث. - 9
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الكوادر العاملة:
)14( ا�شت�شاريًا.	 
)7( اخت�شا�شيني واخت�شا�شيني م�شاعدين.	 
)47( مقيمًا يف الربناجمني الأكادميي واملهني.	 

رائدة  كموؤ�ش�شة  الوطن  هذا  اأبناء  من  وا�شعة  �شريحة  اإلى  العالجية  الطبية  خدماته  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  يقدم 
ومتخ�ش�شة يف املجال ال�شحي، ووعيًا منها بدورها الأ�شا�شي واملحوري يف بناء هذا امل�شت�شفى وامتدادًا لتاريخها املت�شل بتاريخه 

قامت دائرة اجلراحة العامة خالل �شنة 2012 مبعاجلة )31288( مري�شًا يف عياداتها اخلارجية موزعني كالتايل:

املجموع الكليعدد املر�شى املراجعنيعدد املر�شى اجلددالعيــــــادة
15669951325182اجلراحــة العامــة

412019866106جراحة القلب وال�شدر والأوعية الدموية

حيث مت اإجراء )6280( عملية جراحية خمتلفة مابني عملية كربى وجزيئية اأولى وثانية للمر�شى خالل تلك الفرتة مبا فيها 
العمليات ال�شعبة تقنيًا والتي حولت اإليها من قبل القطاعات ال�شحية الأخرى يف الأردن ودول اجلوار كمركز اأكادميي متخ�ش�س 

قادر على التعامل معها.
اأدخلت دائرة اجلراحة  وتوجهاتها  املرموقة  العاملية  املراكز  لروؤية  التطور دائمة احلركة ومواكبًة  باأن عجلة  واإدراكًا منها 
العامة يف �شجالتها بع�شًا من العمليات احلديثة الدقيقة التي حتتاج اإلى كفاءات عالية مثل: ا�شتئ�شال القولون باملنظار، معاجلة 
ثقب يف امل�شتقيم باملنظار، ا�شتئ�شال الغدد الدرقية وجارات الدرقية مب�شاعدة املنظار، عمليات ال�ُشمنة املفرطة باملنظار، جراحة 
ال�شدر باملنظار، معاجلة فتق باملنظار، وغريها. ولأن البحث العلمي وفق الأ�شول املتبعة يف املراكز العلمية املتطورة هو الو�شيلة 
املثلى للو�شول اإلى احلقيقة العلمية فقد قام اأطباء الدائرة باإجراء عدد من الأبحاث العلمية املتخ�ش�شة ومت ن�شرها يف جمالت 

عاملية واإقليمية حمكمة، بالإ�شافة اإلى ما ن�شر يف املجالت الطبية املحلية.
وكما عهدها كان لدائرة اجلراحة العامة دورها البارز يف امل�شاركة يف املوؤمترات الطبية املحلية والدولية، واإقامة الور�س 
الطب  لكلية  الطبي  اليوم  اإقامة  يف  فاعل  ب�شكل  �شاهمت  كما  القلب،  وجراحة  الأطفال  جراحة  جمال  يف  ال�شريرية  التدريبية 

والكليات ال�شحية الأخرى ل�شعورها بدورها يف رفد �شقيقاتها من كليات اجلامعة مبا حت�شلت عليه من املعرفة والعلم.
ولال�شتمرار يف نهجها تتطلع دائرة اجلراحة العامة اإلى موا�شلة �شعيها يف التحديث والتجديد، و املحافظة على اجنازاتها مبا 
يوازي �شمعتها ويف هذا الباب ت�شعى يف العام القادم اإلى اإن�شاء مركز متخ�ش�س يف جراحات القلب والأوعية الدموية تكون اأكرث قدرة 
من خالله على التعامل مع احلالت امل�شتع�شية على غريها وذلك بال�شتعانة فيه باآخر ما تو�شل اإليه العلم العاملي والفكر الإن�شاين.

وتفخر دائرة اجلراحة العامة باجنازاتها وتتباهى بانتمائها اإلى كلية الطب املتميزة باأبنائها اإقليميًا ودوليًا كلبنة يف �شرح 
اجلامعة الأردنية ال�شامخ.
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دائرة الن�صائية والتوليد
ملحة عن الدائرة:

جاء تاأ�شي�س هذه الدائرة بعد انف�شالها عن دائرة اجلراحة العامة عام 1979، حيث مرت بالعديد من مراحل التطوير 
والتحديث وعملت على ا�شتحداث الوحدات املتخ�ش�شة مثل وحدة الإخ�شاب، اإ�شافة اإلى اإدخال العديد من العمليات احلديثة 

املُتخ�ش�شة يف جمال امل�شالك البولية الن�شائية وطب اجلنني.

اخلدمات:
ت�شم هذه الدائرة عدة وحدات ُمتخ�ش�شة ُتقدم اخلدمات الطبّية املتميزة للمر�شى الأردنيني والعرب وت�شمل هذه الوحدات:

وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل.- 1
وحدة طب اجلنني والأم .- 2
جراحة الأورام الن�شائية.- 3
جراحة امل�شالك البولية الن�شائية.- 4
غرفة الولدة. - 5

بالإ�شافة اإلى العيادات والعمليات الن�شائية والولدة املختلفة.

اليوم العلمي الأول لق�شم الن�شائية والتوليد يف اجلامعة الأردنية 2012/6/21

وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل:
Fertility and Assisted Reproduction Unit

تاأ�ش�شت وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل يف امل�شت�شفى عام 2003، وتقع يف طابق الن�شائية والتوليد يف مبنى امل�شت�شفى، 
وهي من املراكز املتخ�ش�شة واملتطورة يف هذا املجال على م�شتوى اململكة نظرًا لإتباعها اأحدث الأ�ش�س العلمية املتطورة ملواكبة 
كل ما هو جديد يف هذا التخ�ش�س، حيث ُتوؤّمن للمري�س الإفادة الق�شوى من املنجزات العلمية والتقنيات الطبية احلديثة وذلك 

بدعم من فريق طبي وفنيي خمترب وممر�شات من ذوي الكفاءة العالية واخلربة يف هذا املجال.
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تقدم وحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل اخلدمات التالية:
برامج حتري�س الإبا�شة و ترتيب اجلماع.  )1

و تهدف اإلى زيادة فر�شة حدوث احلمل بالطريقة الطبيعية و خا�شًة حني يثبت عدم وجود اأ�شباب لدى الزوجة اأو الزوج   
لتاأخر حدوث احلمل و ذلك بحث املبي�س لإنتاج عدد اأكرب من البوي�شات.

   .)IUI( احلقن ال�شطناعي داخل الرحم مع برامج حتري�ص الإبا�شة  )2
تخ�شع الزوجة لربنامج حتري�ص لالإبا�شة و بعدها حتقن احليوانات املنوية حتفيزها يف املخترب داخل الرحم  

حتديد جن�ص اجلنني عن طريق ف�شل احليوانات املنوية الذكرية عن الأنثوية وحقنها داخل الرحم مع برنامج حتري�ص   )3
الإبا�شة. 

.)IVF الإخ�شاب خارج اجل�شم )اأطفال الأنابيب  )4

فحو�شات  واإجراء  ال�شوتية  فوق  الأمواج  بجهاز  البوي�شات  ن�شوج  ومراقبة  الزوجة  عند  الإبا�شة  بتحري�س  ذلك  ويتم 
للهرمونات وعند ن�شوجها يتم �شحبها ثم و�شع احليوانات املنوية يف حاوية البوي�شات ومن ثم الحتفاظ بها يف احلا�شنة ويتم 

التلقيح خالل ال�شاعات الأولى ثم يتم اإرجاع الأجنة اإلى داخل الرحم وتتم عملية الإرجاع بدون تخدير. 

اخلداج واملواليد اجلدد
التقنيات امل�شتخدمة يف  اأطفال الأنابيب:

 .)CONVENTIONAL IVF( التقنية الكال�شيكية اأو التقليدية  -
.))ICSI تقنية احلقن املجهري  -

انتزاع احليوانات املنوية من اخل�شية باأخذ خزعة اأو بوا�شطة ال�شحب با�شتخدام اإبرة رفيعة ومن ثم عمل احلقن املجهري.  )5
جتميد ال�شائل املنوي ون�شيج اخل�شية.  )6
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وي�شتفيد من هذه التقنية:
الّرجال الذين يعانون من اأمرا�س ال�شرطان و يحتاجون اإلى العالج الكيماوي اأو بالأ�شعة.  	•

اخل�شية واملّعر�شون ل�شتئ�شال اخل�شيتني.  اأمرا�س  من  يعانون  الذين  الّرجال  	•
عندهم احليوانات املنوية للتناق�س امل�شتمر �شواء يف العدد اأو احلركة اأو كليهما. تتعّر�س  الذين  الّرجال  	•

يتم اأخذ خزعة من اخل�شيتني للبحث عن حيوانات منوية داخل  املنوي   ال�شائل  يف  املنوية  احليوانات  انعدام  حالة  يف  	•
الن�شيج نف�شه ومن ثّم يتم جتميد الأن�شجة ل�شتعمالها لحقًا يف عملية احلقن املجهري.

7( جتميد الأجنة.
اإن هذه التقنية متكن الزوجني يف حالة ف�شل املحاولة العالجية اأو جناحها ورغبتهما يف تكرار املحاولة من اإرجاع الأجنة   
بعد ذوبان التجميد اإلى الرحم.  حيث توفر على الزوجني اإجراء حماولة ثانية وتتميز هذه الطريقة بتوفري تكلفة حتري�س 

الإبا�شة وتقليل احتمال حدوث التن�شيط الزائد للمباي�س.
8( طرق م�شاعدة على احلمل مع طريقة اأطفال الأنابيب

 .)Assisted Hatching( ثقب جدار اجلنني للم�شاعدة على التفقي�ِس
يتم اإجراء الثقب يف جدار اجلنني بوا�شطة اإبرة جمهريه اأو مادة كيميائية لأداء الغر�س نف�شه اأو جهاز الليزر،وقد ي�شتفيد   
من هذه التقنية الأزواج الذين يتعدد تكرار املحاولت لديهم ويف كل حماولة يتم اإرجاع اأجنة ذات نوعيات جيدة اإل اأن 

نتيجة احلمل تكون �شالبة وذلك ب�شبب عدم انغرا�س الأجنة يف بطانة الرحم لأ�شباب غري معروفة.
)SFA( فح�س ال�شائل املنوي  )9 

وذلك عن طريق فح�س ال�شائل املنوي واإعطاء معلومات دقيقة وتف�شيلية عن العينة.  

وحدة طب الأم واجلنني والتداخالت اجلراحية للجنني
Maternal – Fetal Medicine Unit

تاأ�ش�شت وحدة طب الأم واجلنني يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام 2008 وتقع هذه الوحدة يف طابق الن�شائية والتوليد 
يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ويعترب هذا املركز من املراكز املُتخ�ش�شة واملُتطورة على م�شتوى الأردن وال�شرق الأو�شط يف هذا 
املجال كونه ي�شم ُنخبة من ال�شت�شاريني يف هذا التخ�ش�س على م�شتوى اململكة. ويوؤمن هذا املركز اأحدث ما تو�شل له العلم يف 
جمال ت�شخي�س ت�شوهات اجلنني واأمرا�س الأم احلامل وُيعد هذا املركز الوحيد يف اململكة الذي ُيقدم العديد من التداخالت 
اجلراحية لعالج اأمرا�ص اجلنني املُختلفة. علمًا اأن املركز ُيقدم خدماته جلميع املر�شى الأردنيني والعرب وُي�شرف على املركز 

كادر طبي ذو خربة عالية بالإ�شافة اإلى وجود خُمترب وراثي ذو كفاءة عالية يف هذا املجال.

ُتقدم وحدة طب الأم واجلنني اخلدمات التالية:
فحو�شات �شالمة اجلنني وت�شم ما يلي:  -1

الفحو�شات با�شتعمال جهاز الأمواج فوق ال�شوتية وذلك با�شتعمال اأجهزة الألرتا�شاوند حديثة ت�شتعمل تقنية ثنائي  اأ- 
وثالثي ورباعي الأبعاد. اإن هذه الفحو�شات يتم اإجرائها على فرتات احلمل املُختلفة، حيث يتم اإجراء الفح�س الأول يف 
الفرتة بني الأ�شبوع )11-14( اأما الفح�س الثاين املُف�شل فيتم اإجرائه يف الأ�شبوع )18-23( من احلمل. يكون الهدف 
من هذين الفح�شني التاأكد من �شالمة اأع�شاء اجلنني من الت�شوهات اخللقية بالإ�شافة اإلى معرفة احتمال اإ�شابته 

بخلل يف اجلينات. 
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�شحب العينات من امل�شيمة يف الأ�شبوع )10-14( وال�شائل الآميو�شي بعد الأ�شبوع 16 من احلمل وذلك لت�شخي�س بع�س  ب - 
اأمرا�س اجلنني مثل خلل اجليني، الطفرات اجلنينية وبع�س الأمرا�س الوراثية مثل مر�س التال�شيميا والأمرا�س التي 

ُي�شاحبها خلل يف عملية الأي�س.
فحو�شات التاأكد من �شحة منو اجلنني وترويته الدموية من امل�شيمة وذلك با�شتعمال تقنية Dobbler وبا�شتخدام  ج - 

جهاز الألرتا�شاوند رباعي الأبعاد.

التداخالت اجلراحية للجنني والهدف منها قد يكون ت�شخي�شيًا اأو عالجيًا اأو الثنني معًا يف نف�ض الوقت   -2
وت�شمل هذه الإجراءات:

اإعطاء الدم للجنني يف حالة فقر الدم عند اجلنني يف حالة ت�شارب العامل الرايزي�شي وُيعد املركز من املراكز املتقدمة  اأ- 
يف ال�شرق الأو�شط لعالج مثل هذه احلالت حيث ي�شتقبل املركز حالت من الدول ال�شقيقة املُجاورة مثل العراق وليبيا 
و�شوريا وفل�شطني وقد مت اإجراء اأكرث من )300( عملية لنقل الدم للجنني داخل بطن الأم منذ اإن�شاء املركز وكانت ن�شبة 

جناح هذه العمليات اأكرث من )%95(.
الدقيقة  الالزمة  الأدوات اجلراحية  وا�شتعمال  الدقيق  منظار اجلنني اجلراحي  بوا�شطة  ُمتقدمة  اإجراءات جراحية  ب- 
اأو اجلهاز  اأمرا�س اجلنني التي ميكن معاجلتها داخل الرحم مثل وجود خلل يف اجلهاز البويل  الأخرى وذلك لعالج 

اللمفاوي )الذي ُي�شاحبه �شوائل حول الرئتني( عند اجلنني.
اإن هذه الإجراءات اأي�شًا ُت�شتخدم يف حالت التوائم عند وجود خلل اأو ت�شوهات خلقية.    

اإن جميع هذه الإجراءات تتم حتت مراقبة جهاز الألرتا�شاوند ثالثي ورباعي الأبعاد.  

اجلراحية البولية الن�شائية:
ُيعنى هذا الخت�شا�ص باملري�شات اللواتي يعانني من ال�شل�ص البويل وهبوط الرحم واملهبل ويتم عالج هذه احلالت بالطرق 

اجلراحية احلديثة وُيجرى �شنويًا حوايل 250 عملية جراحية لعالج ال�شل�ص البويل وهبوط الرحم.

جراحة الأورام الن�شائية:
ال�شروح  والعالجية  التعليمية  بخدماتها  تناف�س  الطب  وكلية  امل�شت�شفى  يف  والتوليد  الن�شائية  الأمرا�س  دائرة  �شيا�شة  اإن 
العالجية  اخلدمات  تطور  مع  خ�شو�شا  الفردية  املمار�شة  م�شلكية  عن  البتعاد  ب�شيا�شة  توؤمن  اأ�شبحت  التي  املتقدمة  العلمية 
التعميم  ب�شورته  واخلربة  التدريب  بفر�س  اأدائها  ي�شعب  وفنية  جراحية  مهارات  تتطلب  الن�شائية  الأورام  وجراحة  وت�شعبها، 
كما يعتقد البع�ص، خ�شو�شًا بتداخل مفا�شلها العملية مع اخت�شا�شات م�شتقلة، فهناك فوا�شل تقنية ل ميكن اكت�شابها بغري 
مب�شت�شفى  الفعلية  اخلدمة  بداأت  وقد  الخت�شا�ص،  �شهادة  على  احل�شول  بعد  متخ�ش�شة  متقدمة  مبراكز  املربمج  التدريب 
اجلامعة الأردنية حلالت الأورام الن�شائية حتت اإ�شراف ا�شت�شاريني موؤهلني بعد ح�شولهم على زمالة جراحة الأورام الن�شائية 
وتعالج  ت�شخ�ص  احلالت  من  الأكرب  اجلزء  حيث  املا�شي،  القرن  ت�شعينات  مبنت�شف  ومناف�شة  رائدة  تعليمية  م�شت�شفيات  من 
ب�شورة مبا�شرة، واأما اجلزء الباقي فيمثل احلالت التي حّتول من زمالء اآخرين، والنتائج العالجية قد اأ�شافت �شمعة جديدة 

لإنارة نفق الأمرا�س ال�شرطانية.
الأولويات  حتديد  بحدود  اجلراحية،  واملهارة  اخلربة  بني  الرتابط  مقا�شة  اأركانها  بني  جتمع  ال�شرطانية  الأورام  جراحة 
العالجية التي ترتاوح بني اخليار اجلراحي وخيارات العالج بالعقاقري الكيماوية اأو الإ�شعاعية اأو الهرمونية، بل واإمكانية اللجوء 

للعالج باأكرث من فر�شة عالجية، يكون للطبيب املعالج الن�شيب الأكرب بقرار ال�شتخدام وتوقيته.      
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  ويبنّي اجلدول التايل اأعداد الولدات الطبيعية والقي�شرية وجمموع العمليات التي اأُجريت �شنة 2012:

العددالإجراء
2463الولدات الطبيعية

1773العمليات القي�شرية

2531العمليات التي اأُجريت يف ق�شم الن�شائية

يبنّي اجلدول التايل اأعداد مراجعي العيادات اخلارجية لعيادات الن�شائية:

املجموععدد املر�شى املراجعنيعدد املر�شى اجلدد
303091871149020

الإح�شائية ال�شنوية لوحدة الإخ�شاب وامل�شاعدة على احلمل 2012 بلغ عدد الإجراءات )763( اإجراء.

العناية التمري�شية بحديثي الولدة 
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دائرة التخدير والإنعا�ض
نبذة عن الدائرة:

بداأ تخ�ش�ص التخدير والعناية احلثيثة يف كلية الطب مع بدايات التخ�ش�شات الطبية ال�شريرية، يف الكلية، ممثال ب�شعبة 
التخدير والعناية احلثيثة والتابعة لق�شم اجلراحة العامة، وقد مت حتويل ال�شعبة اإلى دائرة التخدير والعناية احلثيثة يف عام 2007 

لتكون اأبرز دوائر م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ويتبع لها الوحدات التالية:
- وحدة التخدير.

- وحدة العناية احلثيثة.

- وحدة الأمل املزمن.

الكوادر العاملة:
ان�شم )9(  املقيمون:  الأطباء   -1
يف  للتدريب  جدد  مقيمني 
برنامج الإقامة يف التخ�ش�س.
التخدير )3(  ق�شـم  تخّرج يف   -2
اأطباء موؤهلني لمتحان �شـهادة 
التخديـر  فـي  الأردين  البورد 
يف  )اثنان  احلثيثة  والعناية 
يف  وواحد  الأكادميي  امل�شار 

امل�شار املهني(. 
ان�شم )6( فنّيني جدد للق�شم.

امل�شار التعليمي والأكادميي للدائرة:
تطوير برنامج املحا�شرات ال�شباحية لأطباء الدرا�شات العليا يف التخ�ش�ص بحيث مت الرتكيز على مواكبة التطورات    .1

واجلديد يف التخ�ش�س .
امل�شاركة يف الن�شاطات  العلمية للجمعية الأردنية لأخ�شائيي التخدير باإقامة يوم علمي وور�شة عمل يف رحاب اجلامعة   .2

الأردنية حتت عنوان )�شعوبات التنبيب الرغامي(.
ن�شر جمموعة من الأبحاث العلمية التي اأجريت يف الدائرة يف تخ�ش�س التخدير يف جمالت حملية وعربية وعاملية.   .3

4.  ترقية ع�شوي هيئة تدري�س من رتبة اأ�شتاذ م�شاعد اإلى رتبة اأ�شتاذ م�شارك ومن رتبة اأ�شتاذ م�شارك اإلى رتبة اأ�شتاذ .
5.  م�شاركة كافة اأع�شاء الق�شم يف موؤمترات وور�شات عمل عاملية.

امل�شار املهني للدائرة:
اإجراء التخدير الالزم باأنواعه املختلفة حلوايل )20000( عملية جراحية اأُجريت يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية خالل   

عام 2012.

م�شار امل�شاركات:
 امل�شاركة الفعالة من اأع�شاء الق�شم يف اللجان املختلفة يف امل�شت�شفى.

الرعاية العالجية يف وحدة العناية احلثيثة 
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دائرة املختربات الطبية والطب ال�صرعي 

تعترب دائرة املختربات الطبية من الدوائر الرئي�شية يف م�شت�شفى اجلامعـــــــة الأردنيــة حيث تلعب دورًا اأ�شا�شيا يف تقدمي 
الرعاية الطبية للمر�شى وكذلك يف تعليم وتدريب طلبة الطب والدرا�شات العليا وتدريب طلبة العلوم الطبية املخربية  يف اجلامعة 
الأردنية واجلامعات الأخرى. حيث تقوم دائرة املختربات الطبية باإجراء جميع الفحو�شات املخربية للمر�شى املنومني وللمر�شى 

الذين يراجعون عيادات الخت�شا�س اخلارجية للم�شاعدة يف ت�شخي�س ومعاجلة احلالت املر�شية.

ت�شم دائرة املختربات الطبية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية ال�شعب التالية:
 (Hematology) شعبة خمترب مبحث الدم�  *

يجـــرى يف هذه ال�شعبــة اأهم التحاليل الطبيـة منها )تعـداد الــدم الكامـــل  Complete blood count(، فحو�شات 
 Hemoglobin( الـــــدم  خل�شــاب  الكهربائـــي  الرحــــالن   ،)Blood Film( الــــدم  �شريحــة  فح�س  الــدم،  تخرث 

Electrophoresis(، فحو�شات ما قبل الزواج ، فحو�شات النخاع العظمي.

الأنابيب اخلا�شة بال�شعبة
-  EDTA )غطاء بنف�شجي( لكافة الفحو�شات ما عدا فحو�شات التخرث.

-   Citrated )غطاء ازرق( فحو�س التخرث.

املختربات الطبية يف امل�شت�شفى

(Microbiology & Parasitology) شعبة الأحياء الدقيقة والطفيليات�  *
�شوائل اجل�شم  املعزولة من جميع  للجراثيم  املجهرية من زرع وفح�ص احل�شا�شية  الفحو�شات  ال�شعبة  يجرى يف هذه 

والت�شخي�س املجهري للطفيليات يف عينات اجل�شم املختلفة كالرباز والبول.
الأنابيب والأوعية اخلا�شة بالزراعة

للزراعة:  انابيب اأو زجاجات معقمة،  لفح�ض الطفيليات: وعاء بال�شتيكي نظيف 
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(Biochemistry) شعبة الكيمياء احليوية�  *
يجرى يف هذه ال�شعبة فحو�شات كيمياء الدم من م�شتوى ال�شكر وال�شوارد، وفحو�شات وظائف الكبد والكلى، م�شتوى 

الدهون يف اجل�شم واإنزميات اجل�شم والربوتينات وغريها من الفحو�شات اخلا�شة مثل الأحما�س الأمينية.
الأنابيب اخلا�شة:  اأنابيب عادية )غطاء اأحمر اأو ا�شفر(.  

(Histopathology & Cytology) شعبة علم اأمرا�ض الأن�شجة واخلاليا�  *
اأي�شا  فيها  ا�شتئ�شالها من اجل�شم كما يجرى  بعــــد  للعينــات اجلراحية  الن�شيجــــــي  الفحـ�س  ال�شعبة  يجرى يف هذه 
فح�س اخلاليا التي يح�شل عليها بامل�شحات اأو الر�شف الأبري الدقيق ويتم ذلك با�شتخدام املجهر ال�شوئي والوا�شمات.

خمترب الكيمياء احليوية

)Endocrinology( شعبة الغدد ال�شماء�  * 
يجرى يف هذه ال�شعبة جميع التحاليل الهرمونية مثل )الهرمونات اخلا�شة باخل�شوبة وحالت العقم وفحو�شات الغدة 

.)Tumor-markers( الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية وغدة البنكريا�س وفحو�شات وا�شمات الأورام
الأنبوب :عادي  

(Serology & Immunology) شعبة الأم�شال واملناعة�  * 
املناعة  املري�س وفحو�شات  امل�شت�شدات يف دم  اأو  الأ�شداد  ت�شتند على قيا�س  التي  الفحو�شات  ال�شعبة  يجرى يف هذه 

الذاتية فحو�شات التوافق الن�شيجي وفحو�شات التنميط املناعي لفحو�شات الأ�شداد وامل�شت�شدات.
الأنبوب: عادي  

-   Heparinized tube   لفحو�شات التوافق الن�شيجي  
لفحو�شات التنميط املناعي    EDTA  -  
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(Molecular biology)  شعبة الت�شخي�ض اجلزيئي�  *
يجرى يف هذه ال�شعبة فح�س تفاعل البلمرة املت�شل�شل )PCR( لت�شخي�س الإيدز، التهاب الكبد الوبائي الفريو�شي بكافة 

اأمناطه والفحو�شات اجلينية املتعلقة ببع�س الأمرا�س.
الأنبوب: عادي للفحو�شات التي جترى على الدم، وعاء معقم للفحو�شات الأخرى التي جترى على غري الدم.  

(Out pateint) شعبة خمترب العيادات اخلارجية�  *
يجرى يف هذه ال�شعبة �شحب عينات الدم من املر�شى املراجعني للم�شت�شفى لأجراء الفحو�شات املخربية ليتم توزيعها 

على �شعب املخترب مع النماذج اخلا�شة بكل خمترب.

�شعبة خمترب ال�شموم والكروماتوغرافيا ال�شريرية   *
(Toxicology & Clinical chromatography)  

اإلى م�شت�شفى اجلامعة  و�شولها  يتم   التي  الت�شمم  ت�شخي�س حالت  اأجل  ال�شموم عام 1997 وذلك من  اأن�شئ خمترب 
بحالت  فيها  ي�شتبه  التي  العينات  حتليل  ال�شريرية  والكروماتوغرافيا  ال�شموم  خمترب  يف  يتم  حيث  وغريها،  الأردنية 
املراقبة  على  للم�شاعدة  الفحو�شات  عمل  يتم  وغريها.كما  احل�شرية  واملبيدات  بالأدوية  كالت�شمم  املختلفة  الت�شمم 
العالجية لبع�س الأدوية و حتليل العينات يف حالت الإدمان وتعاطي املخدرات والكحول ويتم متابعة هذه احلالت عن 

طريق املركز الوطني ملعلومات الأدوية وال�شموم املوجود يف امل�شت�شفى.
كما يقوم املخترب با�شتخدام تقنيات عالية الدقة يف الكروماتوغرافيا ال�شريرية بعمل فحو�شات ت�شاعد عل الت�شخي�س 

يف حالت خلل عمليات الأي�س والبناء عند الأطفال واخلداج كفح�س الأحما�س الع�شوية بالبول وغريها.
الأنبوب:  عادي للفحو�شات التي جترى على الدم، وعاء معقم للفحو�شات الأخرى التي جترى على غري الدم.

(Blood Bank) شعبة خمترب بنك الدم�  *
يقوم بنك الدم بجمع وحدات الدم من املتربعني وفح�شها لالأمرا�ص ال�شارية وفح�ص زمرة الدم والتحري عن الأ�شداد 
يف عينات الدم املر�شى الذين �شينقل لهم الدم واإجراء فح�س املطابقة قبل نقل الدم كما يتم ف�شل وحدات الدم املتربع 
 )Platelets( وال�شفائــــح الدمـــــوية )Packed red cell( بها اإلى مكوناتها التي ت�شمل كريات الدم احلمراء املكد�شة
والبالزمـــا املجمـــــدة الطازجـــــــــة )Fresh Frozen Plasma( وعامــل الكريـــو  )Cryo preciprate( التي يوفرها 

البنك للمر�شى الذين يحتاجونها.
 

.(Cytogenetics Lab) شعبة خمترب الوراثة اخلليوية�  *
لقد مت تاأ�شي�ص خمترب الوراثة اخلليوية يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية يف عام 2009 . وهذا املخترب يقــــوم بفح�س اأي 
خلل على م�شتــــوى الكرومو�شومات مثل )الإعاقات املختلفة ، حتديد اجلن�س ذكر اأو اأنثى ، اأي خلل يف الهرمونات والغدد 
كق�شر القامة وعدم البلوغ للذكر والأنثى ، الأجها�شات املتكررة وعدم الإجناب ، موت اجلنني داخل الرحم اآو عدم 

ح�شول نب�س للجنني.

وبع�س الفحو�شات للمقبلني على الزواج اإذا كان فيه تاريخ مر�شي للعائلة من ناحية وراثية وتكرار بع�س احلالت.
فح�س تك�شر الدم )fanconi anemia( فح�س �شالمة اجلنني وخا�شة املتالزمات.
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العينات التي يتم ا�شتالمها لعمل فح�ض هذه احلالت :
معاجلتها  يتم  العينات  اجلنني.هذه  من  دم   ،) )الإجها�س  اجلنني  من  ن�شيج  اأي  امل�شيمة،  جنيني،  �شائل  دم،  عينات 
بعدة مراحل تبداأ بالزراعة وتنتهي ب�شبغ الكرومو�شومات وقراءتها على امليكرو�شكوب واإعطاء النتيجة للمري�س. وهذه 
النتيجة يجب اأن تكون دقيقة جدا لن الفح�س يتم عمله مرة واحدة يف العمر لبع�س الفحو�شات . وبع�شها يتم تنزيل 

اجلنني بالعتماد على هذه النتيجة.

خمترب الطوارئ    *
لقد مت تاأ�شي�ص خمترب الطوارئ يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام 2011 وذلك لت�شهيل اخلدمة الطبية.   

الطب ال�شرعي  *  
اأن�شئت دائرة الطب ال�شرعي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية عام )1977( وتعترب هذه ال�شعبة من اأحد الخت�شا�شات الطبية   -
مثل  الأردن  يف  النافذة  القوانني  �شوء  يف  الطبية  الق�شايا  يف  املختلفة  الطبية  لالخت�شا�شات  الالزمة  اخلربة  تقدمي  على 
القوانني الطبية والق�شائية وغريها وت�شم �شعبة الطب ال�شرعي يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية كل من الخت�شا�شات التالية:-

الطب ال�شرعيأ- 

خمترب عام ال�شمومب- 

خمترب الب�شمة الوراثية والتحقق من الهوية ال�شخ�شية ج- 

وتقوم ال�شعبة بالإ�شافة ملا �شبق مبا يلي :-  -
تقدمي اخلربة الطبية والقانونية والق�شائية ملختلف الدوائر والخت�شا�شات الطبية يف امل�شت�شفى.  -1

تقدم خدمات الطب ال�شرعي وال�شت�شارات ملراجعي ومر�شى امل�شت�شفى.  -2
وامل�شاركة يف و�شع  وال�شمان الجتماعي  والأمنية  الق�شائية  للجهات  ال�شرعي  تقدم خدمات وخربات الطب   -3

وتنفيذ دورات املعهد الق�شائي الأردين.
الطبية   ل�شعب دائرة املختربات   2012 �شنة  اإجراءها خالل  التي مت  الفحو�شات املخربية  اإجمايل عدد  اإح�شائية تو�شح  وتاليا 

لعام 2012:
Number of testsSection

59835Blood Bank

1340217Biochemistry

222633Hematology and Coagulation

156435Endocrinology

53983Serology

2420Molecular pathology

11129Pathology

34648Microbiology

52792Parasitology

597Cytogentic

504Toxiology

1935193Total
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   اإح�سائية عمل �سعبة الطب ال�سرعي وال�سموم للعام2012

عدد احلالت احلالت التي تعاملت معها ال�شعبة

1699عيادة الطب ال�شرعي يف م�شت�شفى اجلامعة

2907عيادة الطب ال�شرعي يف حمكمة �شمال عمان

361حالت الت�شريح يف م�شرحة م�شت�شفى اجلامعة

355حالت التحنيط يف م�شرحة الأدوية وال�شموم

492فحو�شات خمترب الأدوية وال�شموم

418ا�شت�شارات املركز الوطني ملعلومات الأدوية وال�شموم الأردين

6232املجموع الكلي

خمتربات امل�شت�شفى 
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دائرة الأ�صعة والطب النووي

ملحة عن الدائرة:
حر�س م�شت�شفى اجلامعة الأردنية على ا�شتقطاب الكفاءات الطبية املتخ�ش�شة العالية يف هذا املجال حيث يعمل يف الدائرة 
نخبة من اأطباء الخت�شا�س  يف الأ�شعة من حملة الدرجات العليا من اأطباء ا�شت�شاريني، اثنان منهما برتبة اأ�شتاذ دكتور، وثالثة 

برتبة اأ�شتاذ م�شارك وثالثة برتبة اأ�شتاذ م�شاعد.
كما يوجد يف الدائرة )25( طبيبًا مقيمًا من اجلن�شيات الأردنية والعربية املختلفة حيث يقوم الق�شم باإعداد وتدريب اأطباء 
املمر�شني  من  متكامل  فريق  اإلى  بالإ�شافة  النووي،  والطب  الت�شخي�شية  الأ�شعة  العايل يف  الخت�شا�س  �شهادة  على  للح�شول 
اأعلى م�شتويات العمل التقني، وقد مت حتديث ق�شم  واملمر�شات و فنيي الأ�شعة الذين مت تدريبهم وتاأهيلهم دوليًا وحمليًا على 
الأ�شعة يف عامي 2009 – 2010 وتزويده باأحدث الأجهزة الطبية وتقنيات الت�شوير الرقمية لي�شاهي يف خدماته اأحدث املراكز 

العاملية املرموقة ويقدم خدماته للمر�شى على مدار )24( �شاعة وطوال اأيام ال�شنة على اأعلى م�شتوى من الكفاءة واحلرفّية.

اأطباء دائرة الأ�شعة  والطب النووي

مهام الدائرة:
تقوم الدائرة بثالث مهام رئي�شية وتتلخ�س يف:

املهام البحثية: تعترب الأبحاث العلمية من املهام الرئي�شية لع�شو الهيئة التدري�شية اإذ قام اأخ�شائيو دائرة الأ�شعة بن�شر   -1

ع�شرات الأبحاث العلمية يف جمالت عاملية حمّكمة، اإذ اأن البحث العلمي يف دائرة الأ�شعة عملية م�شتمرة ل تتوقف حيث 
مت اإ�شراك الأطباء املقيمني وطلبة الدرا�شات العليا فيها ومت تدريبهم على منهجية البحث العلمي واإ�شراكهم ب�شورة فاعلة 

لكتابة اأجزاء من البحث وحتت الأ�شراف املبا�شر.
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الأ�شعة  يف  العليا  الدرا�شات  �شهادة  على  احل�شول  لغايات  الإقامة  برنامج  الأ�شعة  دائرة  يف  يوجد  التعليمية:  املهام   -2

الأ�شعة  فحو�شات  جميع  على  الأطباء  تدريب  خاللها  من  يتم  �شنوات   )4( الإقامة  ومدة  النووي  والطب  الت�شخي�شية 
وتدريبهم على كيفية كتابة التقارير ب�شورة علمية ومنهجية �شحيحة، كما يوجد ن�شاطات علمية نظرية يومية تتم بطريقة 
فيما  جديد  هو  ما  لكل  واملناق�شة  الطالع  �شمنها  من  ويكون  املقيمني  والأطباء  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  بني  م�شرتكة 
يتعلق بالأ�شعة، كما تقوم الدائرة كذلك باإعطاء حما�شرات نظرية وتطبيقية لطالب ال�شنة اخلام�شة يف كلية الطب، هذا 

بالإ�شافة اإلى توفر فر�س تدريبية اختيارية لالأطباء واملقيمني يف الخت�شا�شات الأخرى.

املهام اخلدمية: تقوم دائرة الأ�شعة والطب النووي بتوفري جميع الفحو�شات الإ�شعاعية على خمتلف اأنواعها ويتم ذلك   -3

بطريقة علمية ومهنية عالية وحتت الإ�شراف املبا�شر من اأع�شاء الهيئة التدري�شية.

وتقّدم هذه اخلدمات من خالل الأجهزة التالية:
جهاز الت�شوير بالرنني املغناطي�شي )MRI( يتم تقدمي اخلدمة عرب اأحدث الأجهزة بقوة )Tesla 3( وهو الأحدث على   • 

امل�شتوى املحلي والعاملي ويقوم بفحو�شات دقيقة جدًا وعلى اأعلى م�شتوى من الكفاءة  واحلرفية.
يقوم  والذي   )MDCT( الأجهزة  اأحدث  تقدمي اخلدمة عرب  يتم   )Multi-slice CT Scan( الطبقي  الت�شوير  جهاز   •
الطبقي  للت�شوير  الأ�شا�شية  الركيزة  تعترب  والتي   )Dual Source( تقنية   وبوا�شطة   )slice/second  128( بت�شوير 

ل�شرايني القلب )Coronary CTA( التاجية القلبية.
جهاز الت�شوير بالأمواج فوق ال�شوتية )Ultrasound( يوجد يف دائرة الأ�شعة اأربعة اأجهزة حديثة جدًا وتعترب الأعلى يف   •

موا�شفاتها الفنية.
الإطالق ومت  الأجهزة على  اأحدث  اإن هذا اجلهاز من   )Digital Fluoroscopy( الرقمي  امللونة  باملادة  جهاز ت�شوير   •
وذلك  ملونة  مادة  اإلى  حتتاج  التي  الإ�شعاعية  الفحو�شات  جميع  عمل  من  الأطباء  يتمكن  حتى  به  الأ�شعة  دائرة  تزويد 
لت�شوير اجلهاز اله�شمي، اجلهاز البويل والتنا�شلي بالإ�شافة اإلى ت�شوير الأوعية الدموية والقيام بعمل اإجراءات الأ�شعة 
التي  الإجراءات  يقوم مبعظم  والعالجية حيث  التداخلية  الأ�شعة  الدائرة طبيب اخت�شا�شي يف  لدى  ويوجد  التداخلية، 
جترى عامليًا على اأعلى م�شتويات اجلودة والكفاءة العالية وقد مت تدريب فريق من املمر�شني وفنيي الأ�شعة للم�شاعدة يف 

هذه الإجراءات.
.Bone Densitometry :جهاز قيا�س ه�شا�شة العظم  •

.X-Ray )الت�شوير التقليدي )العادي  •
والوقاية  ال�شالمة  متطلبات  مع  يتنا�شب  مبا  بالكامل  التحتية  البنية  حتديث  مت   Nuclear Medicine النووي  الطب   •
الإ�شعاعية، كما مت تزويد ال�شعبة بجهاز )Gamma Camera( جديد وخمترب حار حديث وذلك لعمل فحو�شات الطبي 

النووي للمر�شى الذين يحتاجون هذا النوع من الفح�س.
الوقاية الإ�شعاعية: يوجد يف امل�شت�شفى برنامج الوقاية الإ�شعاعية يغطي جميع املناطق التي ت�شتخدم الأ�شعة وتقوم بتطبيق   •

املعايري الدولية اخلا�شة بالوقاية ال�شعاعية والتي حتمي العاملني واملر�شى واملرافقني.
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الإح�شائية ال�شنوية لفحو�شات الأ�شعة ل�شنة 2012:

املجموع
Total

اخلدمة
Section

92839 X- Ray   ال�شور العادية

14327 Ultrasound  ال�شور التلفزيونية

19087 CT. Scan   الت�شوير الطبقي

59 Angiogram  ت�شوير الأوعية وال�شرايني

11812 M.R.I  الرنني املغناطي�شي

1513 Nuclear   Medicine  الطب النووي

1610 Fluoroscopy  الت�شوير باملادة الظليلة

700 Image Guided Procedures

1852 Bone  Densitometry  ت�شوير ه�شا�شة العظام

2532 الت�شوير ال�شرياين فوق ال�شوتي
Doppler Ultrasound

146331 املجموع

الت�شوير الطبقي يف دائرة الأ�شعة  
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دائرة طب التاأهيل

التاأهيل: هو اإعادة ال�شخ�س املري�س اأو امل�شاب اإلى حالته الطبيعية اأو اأقرب ما يكون لذلك عن طريق الرتقاء به اإلى احلد 
الأق�شى من القدرات الف�شيولوجية والجتماعية والوظيفية والتعليمية مبا يتنا�شب مع املر�ص اأو الإ�شابة التي يعاين منها.

ويتم ذلك من خالل فريق التاأهيل املكون من طبيب الطب الطبيعي والتاأهيل الذي يقود فريق العالج وفريق التاأهيل املكون 
الجتماعي  والأخ�شائي  النطق  واأخ�شائي  النف�شي  واملعالج  ال�شناعية  الأطراف  وفني  الوظيفي  واملعالج  الطبيعي  املعالج  من 
وغريهم للو�شول بحالة املري�ص اإلى اأق�شى درجات التح�شن الوظيفية ليعود فردًا فاعاًل يف املجتمع قادرًا على ممار�شة ن�شاطاته 

العملية والجتماعية.

تتكون دائرة طب التاأهيل يف امل�شت�شفى من:
والتربيد  و�شائل طبيعية مثل احلرارة  ا�شتخدام  يتم  فيه ع�شرون معاجلًا طبيعيًا حيث  ويعمل  ق�شم العالج الطبيعي:   -1

واملياه واأجهزة التحفيز الكهربائي والتدليك العالجي والتمارين العالجية يف عالج املر�شى وتاأهيلهم. 
2-  ق�شم العالج الوظيفي: ويعمل فيه معاجلتان حيث يتم ا�شتخدام الأعمال اليومية كو�شيلة معاجلة وكذلك تدريب املري�س 

على اأداء وظائفه بطرق بديلة يف �شوء اإعاقته.
وقد عملت اإدارة امل�شت�شفى على تزويد الدائرة باأحدث اأجهزة  العالج والتاأهيل على امل�شتوى املحلي والعاملي، وقد مت الهتمام 
بتطوير اأداء العاملني من خالل اإحلاقهم بالدورات التدريبية املتخ�ش�شة، مع الهتمام بتحديث ال�شيا�شات العالجية مبا يتوائم 

مع التطور الذي ي�شهده طب التاأهيل ومتطلبات اجلودة والرعاية الطبية.
العملي  التدريب  ليكون  الأردنية وغريها من اجلامعات  التاأهيل يف اجلامعة  التاأهيل بتدريب طالب كلية  تقوم دائرة طب 

جزءًا من متطلبات التخرج واخلطة الدرا�شية، يكت�شب املتدرب من خاللها املهارات واخلربات العلمية والعملية.

مر�شى يتلقون عالجًا طبيعيًا يف دائرة طب التاهيل
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البحث العلمي يف الدائرة:
مت اإجناز العديد من الأبحاث واملن�شورات يف الدوريات العاملية التالية عام 2012 : 

1. Evaluation of isometric muscle strength and magnitude of hand dominance in right – handed 

school-age boys.

  Ibrahim AI, Abdelsalam MS, Muaidi QI, Hawamdeh ZM. 

 Int J Rehabil Res. 2012 Oct 10. [ Epub ahead of print ].

2. Is there a correlation between symptoms and bone scintigraphic findings in patients with 

complex regional pain syndrome?

  AlSharif A, Akel AY, Sheikh-Ali RF, Juweid ME, Hawamdeh ZM, Ajlouni JM, Abdulsahib AS, 

AlHadidi FA, ElHadidy ST.

 Ann Nucl Med. 2012 Oct; 26)8(:665-9.doi:10.1007/s12149-012-0623-2.Epub 2012 Jul 14.

3. Development of a decision support system to predict physicians’ rehabilitation protocols for 

patients with knee osteoarthritis. 

 Hawamdeh ZM, Alshraideh MA, AL-Ajlouni JM, Saleh IK, Holm MB, Otom AH.

 Int J Rehabil Res. 2012 Sep; 35)3(:214-9.doi:10.1097/MRR.0b013e3283533766.

 الأبحاث التي مت اجنازها عام 2012:
1. Clinical patterns of knee Osteoarthritis.

2. Relationship between Bone Mineral density of body Fat percentage.

املوؤمترات والدورات و ور�شات العمل:
- 9th Mediterranean Congress of Physical medicine & Rehabilitation - Sorrento Italy, 21-25 

October 2012.

- 18th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine - Thessaloniki. Greece 28/5 – 

1/6. 2012 

-    امل�شاركة يف دورات متقدمة يف العالج الطبيعي للرقبة والظهر مثل:
- Mulligan Concept and Techniques. 2012            

:2012 �شنة  املتحققة  الإجنازات  		•
زيادة القدرة على ا�شتيعاب عدد اأكرب من املراجعني وذلك عن طريق زيادة عدد املعاجلني.  .1

افتتاح وجتهيز ق�شم ذوي الحتياجات اخلا�شة )الأطفال( ومت العمل على تو�شعة ق�شم العالج الوظيفي.  .2
3.  مت تغطية جميع اأيام العمل بدون انقطاع على مدار العام.

على  الإلكرتوين  املوقع  طريق  وعن  التعريفية  الن�شرات  طريق  عن  تقدمها  التي  اخلدمات  و  بالدائرة  التعريف  مت    .4
الإنرتنت والربو�شورات التعليمية للمر�شى.  
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اخلطط امل�شتقبلية:  		•
التعاون مع اإدارة امل�شت�شفى على اإجراء بع�ص التو�شعات لزيادة القدرة ال�شتيعابية لعدد املر�شى وذلك لزدياد الطلب   .1

على خدمات الدائرة.
و�شع الأجهزة احلديثة التي مت التعاقد عليها قيد اخلدمة بحيث تعمل على تطوير اخلدمات املقدمة يف العالج الطبيعي.  .2
القيام بعمل درا�شات واأبحاث جديدة يف جمال طب التاأهيل واإحلاق اأكرب عدد من املعاجلني يف دورات متقدمة يف   .3

جمال طب التاأهيل. 
املُّدرة للدخل باأقل التكاليف، وقد بلغ متو�شط عدد املر�شى الذين اأُجريت لهم  الدوائر  من  التاأهيل  دائرة طب  تعترب  	•

جل�شات خالل اأيام الدوام الر�شمي لدى دائرة طب التاأهيل )5516( مري�شًا.
بلغ اإجمايل عدد اجلل�شات لدائرة طب التاأهيل لعام 2012 )49850( جل�شًة.  -

املراجعون من خارج امل�شت�شفى: اأ. 

)Out patient(  ق�شم العالج الطبيعي
3089 مري�شًاعدد املر�شى

252 يوم عملعدد اأيام العمل

متو�شط اأعداد اجلل�شات يوميًاعدد اجلل�شات
 51.87 13073 ذكور

73.74 18584 اإناث

 125.62 31657 الإجمايل:

)Occupational Therapy( ق�شم العالج الوظيفي
229 مري�شًاعدد املر�شى

252 يوم عملعدد اأيام العمل

متو�شط اأعداد اجلل�شات يوميًاعدد اجلل�شات
7.49 1889 ذكور

4.21 1061 اإناث

11.70 2950 الإجمايل:

املراجعون من داخل امل�شت�شفى: ب- 

)In patient( ق�شم العالج الطبيعي
2198 مري�شًاعدد املر�شى

313 يوم عملعدد اأيام العمل

متو�شط اأعداد اجلل�شات يوميًاعدد اجلل�شات
48.70 15243 الإجمايل:
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دائرة الطوارئ واحلوادث

تعترب دائرة الطوارئ يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية من اأهم الدوائر احليوية و احل�شا�شة، ولذلك حر�شت اإدارة امل�شت�شفى 
بقيادتها النرّية على توفري كل ما يلزم من اأجهزة حديثة وكوادر طبية موؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة احلالت الطارئة يف هذه 

الدائرة، حيث مت جتهيزها بغرف خا�شة للحالت احلرجة وغرفة للعزل الطبي، بالإ�شافة اإلى �شيدلية وخمترب خا�شان بها.
وتقع دائرة الطوارئ يف الطابق الأر�شي و هي مكونة من ثالث اأجنحة منف�شلة هم جناح الباطنية، وجناح اجلراحة، وجناح 
وباقي  الأ�شعة  اإلى ق�شم  الطوارئ مدخل مبا�شر  ولدائرة  الأجنحة منطقة ت�شنيف احلالت.  الأطفال، وتربط هذه  و  الن�شائية 
اأق�شام امل�شت�شفى. وت�شم دائرة الطوارئ �شفوة من الأطباء املوؤهلني لنيل درجة الخت�شا�س العايل يف طب الطوارئ واحلوادث 

بالإ�شافة اإلى الكوادر الطبية والتمري�شية املتخ�ش�شة بحالت الطوارئ والإ�شعاف.

 حتتوي دائرة الطوارئ واحلوادث على:
غرفة احلوادث )Trauma Room( وهي مزودة بكل ما حتتاجه احلالت الطارئة واخلطرة كاأجهزة تخطيط القلب وقيا�س  	•
النب�س، واأجهزة ال�شدمات الكهربائية والتنف�س ال�شناعي، وغريها. ومن احلالت التي يتم ا�شتقبالها حالت حوادث 

ال�شري احلرجة، الإنعا�س القلبي واحلروق الطارئة.
غرفة الإنعا�س القلبي )Cardiac Room( وهي مزودة بكل ما حتتاجه احلالت املتعلقة بالأمرا�س القلبية احلرجة كاأجهزة  	•
تخطيط القلب وقيا�س النب�س، اأجهزة ال�شدمات الكهربائية والتنف�س ال�شناعي. ومن احلالت التي يتم ا�شتقبالها حالت 

اجللطات القلبية.
غرفتان للحالت الباطنية وهما جمهزتان ل�شتقبال احلالت التي حتتاج اإلى العناية الباطنية يف معاجلتها. ومن احلالت  	•
ال�شعور  اأو  ال�شعور بال�شغط على ال�شدر، الإغماء  اأو  اأمل يف ال�شدر  التنف�س،  التي يتم ا�شتقبالها حالت �شيق و�شعوبة 

بالدوران اأو الوهن املفاجئ، و�شعال اأو قيء م�شحوب بدم.
يتم  التي  احلالت  ومن  اإ�شعافها.  يف  اجلراحة  اإلى  حتتاج  التي  احلالت  ل�شتقبال  جمهزتان  وهما  للجراحة  غرفتان  	•

ا�شتقبالها ح�شى الكلى و الزائدة الدودية واملرارة.
غرفة العزل وهي جمهزة للتعامل مع احلالت التي حتتاج لعزل طبي مثل حالت التهاب ال�شحايا وال�شل. 	•

غرفة معاجلة املر�شى حلالت العظام واجلروح. 	•
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ثالثة غرف حلالت الن�شائية والولدة جمهزة باأجهزة خا�شة لالأمرا�س الن�شائية وا�شتقبال حالت الولدة. 	•
غرفتان لالأطفال ل�شتقبال احلالت املر�شية دون �شن )12( �شنة. 	•

�شيدلية الطوارئ التي حتتوي على جميع الأدوية التي يحتاجها مري�ص الطوارئ وتعمل )24( �شاعة. 	•
خمترب الطوارئ ويعمل فيه جميع الفحو�شات الطارئة ملري�ص الطوارئ. 	•

اإجنازات دائرة الطوارئ يف عام 2012:
ومعاجلة )94350( حالة يف دائرة الطوارئ. ا�شتقبال  مت  	•

يف دائرة الطوارئ مثل: حديثة  اأجهزة  توفري  	•
العدداجلهاز

Ultrasound1

Defibrillator1

Diagnostic set2

Vital sign monitors3

Pulse oximetry1

Vascular Doppler1

يف  التمري�شي  و  الطبي  الكادر  قدرة  تطوير   	•
والرئوي  القلبي  الإنعا�ص  حالت  مع  التعامل 
وذلك من خالل اإ�شراك جميع اأطباء الطوارئ 
متخ�ش�شة  دورات  يف  القانونيني  واملمر�شني 

 .PALS , ACLS مثل دورات ال
مرتني  الطوارئ  مراجعي  ر�شا  درا�شة  عمل  	•
بال�شنة وكانت النتائج مر�شية كما مت درا�شة 
مدة انتظار املري�س ومدة بقائه يف الطوارئ 

وكانت النتائج مر�شية.
يف  والوطني  الدويل  العتماد  معايري  تطبيق  	•

التعامل مع املر�شى و التعامل مع العقاقري واملحاليل اخلطرة وتطبيق اأهداف ال�شالمة العامة.

طموحات الدائرة:
الطبقي. الت�شوير  وغرفة  الأ�شعة  غرفة  •	تفعيل 

الكادر التمري�شي. •	زيادة 
توفري دورات متخ�ش�شة يف الطوارئ للكادر الطبي و التمري�شي.
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دائرة طب الأ�صنان

افتتحت دائرة طب الأ�شنان يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وبا�شرت عملها يف عام 1989. وينق�شم عمل الدائرة اإلى �شقني 
رئي�شّيني حيث يعنى الأول بالتدريب ال�شريري لطلبة كلية طب الأ�شنان يف مرحلة البكالوريو�س وتدريب اأطباء المتياز واأطباء 
الدرا�شات العليا يف اخت�شا�شات طب الأ�شنان املختلفة، يف حني يعنى ال�شق الثاين من عمل الدائرة بتقدمي اخلدمات الت�شخي�شية 
والعالجية اإلى قطاع وا�شع من املر�شى الأردنيني من كافة اأرجاء اململكة واملر�شى العرب من الدول العربية املجاورة ويف كافة 

اخت�شا�شات طب الأ�شنان من خالل عيادات الخت�شا�س وعيادات الدرا�شات العليا بالإ�شافة اإلى غرف العمليات. 

العمل الطبي يف دائرة طب الأ�شنان

وتعترب دائرة طب الأ�شنان يف امل�شت�شفى مركزًا للتمّيز يجتمع فيه عدد كبري من الخت�شا�شيني يف كافة فروع علوم طب 
الأ�شنان ويقدمون خدماتهم اإلى كافة املر�شى املوؤمنني يف نظام تاأمني اجلامعة الأردنية ومر�شى تاأمني وزارة ال�شحة بالإ�شافة 
نني والذين يرغبون يف تلقي املعاجلة يف الدائرة. تتميز دائرة طب الأ�شنان يف امل�شت�شفى كذلك بوجود  املوؤمَّ اإلى املر�شى غري 
املرافق الداعمة مثل ق�شم الت�شوير ال�شعاعي لالأ�شنان وخمتربات طب الأ�شنان والكادر الطبي املوؤهل لتقدمي العالجات ال�شنية 
للمر�شى حتت التخدير العام �شواء  للمر�شى ذوي الإعاقات العقلية اأو الأطفال اأو املر�شى غري القادرين علي تلقي العالج ال�شني 

بال�شكل التقليدي.
ويبلغ اإجمايل عدد الخت�شا�شيني العاملني يف الدائرة )44( اخت�شا�شيًا موزعني على النحو التايل: 

املعاجلة التحفظية )10( اخت�شا�شيني، املعاجلة اللبّية )4( اخت�شا�شيني، ال�شتعا�شات ال�شنّية املتحركة )8( اخت�شا�شيني، 
طب واأمرا�س الفم )3( اخت�شا�شيني، جراحة الفم والفكني )5( اخت�شا�شيني، اأمرا�س اللثة )4( اخت�شا�شيني، طب اأ�شنان 
الأطفال )4( اخت�شا�شيني، تقومي الأ�شنان )5( اخت�شا�شيني، طب الأ�شنان الأ�شا�شي اخت�شا�شي واحد،  ي�شاندهم كادر فني 

ومتري�شي م�شاعد.
وقد مت تخريج الفوج الرابع من طلبة املاج�شتري يف الرتكيبات ال�شنّية الثابتة واملتحركة وهو اأول برنامج ماج�شتري يف كلية 

طب الأ�شنان ويبلغ عدد امللتحقني بالربنامج للعام اجلامعي احلايل 2013/2012 )12( طالبًا وطالبًة.
كما مت تخريج الفوج الثاين من طلبة املاج�شتري يف طب اأ�شنان الأطفال ويبلغ عدد الطلبة امللتحقني بالربنامج للعام اجلامعي 
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احلايل 2013/2012 اأربعة طالب. هذا بالإ�شافة اإلى برنامج الخت�شا�س العايل يف جراحة الفم والفكني الذي اأثبت جناحًا 
كبريًا من خالل النوعّية اجليدة للخريجني والذين اأثبتوا كفاءتهم يف المتحانات الدولية والإقليمية واملحلية وا�شتطاعوا اجتيازها 
بنجاح حيث مت تخريج الفوج التا�شع من هذا الربنامج يف نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين للعام اجلامعي 2012/2011، ويبلغ عدد 

امللتحقني بالربنامج للعام اجلامعي احلايل )12( طالبًا وطالبًة. 
وعلى �شعيد الن�شاطات العلمية فاإن دائرة طب الأ�شنان حتر�ص على عقد الدورات ال�شريرية يف عدة موا�شيع تهم طبيب 
الأ�شنان العام واملخت�س بالإ�شافة اإلى قيامها بتدريب العديد من الأطباء يف دائرة طب الأ�شنان الذين ي�شتعدون لتقدمي امتحانات 

الزمالة الربيطانية. 
اأما على �شعيد البحث العلمي، فاإن كلية طب الأ�شنان تعد من الكليات الن�شطة يف ن�شر الأبحاث العلمية يف املجالت املحلية 
والعاملية وبرغم العمر الق�شري للكلية فقد و�شل عدد الأ�شاتذة فيها اإلى )15( اأ�شتاذ، والأ�شاتذة امل�شاركني اإلى )12( جميعهم 

حا�شلون على الرتقيات الأكادميية من اجلامعة الأردنية.
اإن�شاء دبلوم مهني تدريبي ملدة عام متخ�ش�ص يف جمال زراعة الأ�شنان يعقد بالتعاون مع مركز   2012 كما مت يف العام 
ال�شت�شارات واجلمعية الأملانية لزراعة الأ�شنان وي�شارك يف هذا الدبلوم )25( طبيب اأ�شنان من الأردن واململكة العربية ال�شعودية.

الإجنازات خالل �شنة 2012: 
عقد ور�س عمل ودورات يف خمتلف التخ�ش�شات.  - 1
و�شع برنامج وا�شح وموؤرخ لعمل اأطباء المتياز والأطباء املتدربني حتت اإ�شراف الخت�شا�شيني يف دائرة طب الأ�شنان - 2

ويتم تعديله ب�شكل دوري وح�شب احلاجة.
اإعادة تاأهيل وحتديث عيادات الخت�شا�س من خالل تركيب كرا�شي اأ�شنان جديدة يف العيادات بالإ�شافة اإلى حتديث - 3

عيادة طوارئ الأ�شنان يف ق�شم الطوارئ.
افتتاح عيادة اخت�شا�س جديدة يف تخ�ش�س ال�شتعا�شات ال�شنية املتحركة. - 4
اإن�شاء عيادة فح�س اأويل لعيادات الطلبة ل�شتقبال مر�شى عيادات الطلبة اجلدد. - 5
اإن�شاء قاعدة بيانات حمو�شبة ونظام مللفات مر�شى عيادات الطلبة.- 6
لـ )24( طبيب من اأطباء الأ�شنان يف التخ�ش�شات املختلفة لأغرا�س امتحان البورد الأردين - 7 اجناز التدريب ال�شريري 

وغريه. 
تنظيم اآلية عمل خمترب الأ�شنان لعيادات الخت�شا�س لزيادة الكفاءة والإنتاجية واللتزام باملواعيد. - 8
حتديث وحدة التعقيم يف دائرة طب الأ�شنان من خالل تركيب جهاز تعقيم رئي�شي ب�شعة )250( لرت.- 9
اإعادة حتديث وجتهيز قاعة املحا�شرات يف الدائرة. - 10

اخلطط امل�شتقبلية: 
بتنفيذ هذا - 1 والبدء  اأكرب وجتهيزات حديثة  ب�شعة  الأ�شنان  ال�شريري يف كلية طب  للق�شم  اإن�شاء مبنى جديد  العمل على 

امل�شروع.
جعل الدائرة مركزًا اإقليميًا للتعليم الطبي امل�شتمر. - 2
اإعادة تاأهيل غرفة زراعة الأ�شنان يف الدائرة. - 3
تركيب نظام حمو�شب لتنظيم الدور يف ا�شتقبال مراجعي عيادات الخت�شا�س. - 4



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

68

الإح�شائية ال�شنوية لدائرة طب الأ�شنان للعام 2102: 
اأعداد مراجعي عيادات الخت�شا�س يف دائرة طب الأ�شنان:  -

املجموعاأعداد املر�شى املراجعنياأعداد املر�شى اجلدد

304711032140792

اأعداد العمليات التي اأجريت يف دائرة طب الأ�شنان:   -

العددالإجراء
218جراحة الوجه والفكني )املر�شى املنّومني(

طب اأ�شنان الأطفال
)Day Case - معاجلة حتت التخدير العام(

256

جراحة الوجه والفكني وجراحة اللثة
)Day Case -عمليات �شغرى(

1275
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ح�شائيه عامه ل�شنة
    ا

2012

البيـــــــــــــــــان
كانون 2

ط
�شبا

اذار
ني�شان

ايار
حزيران

متوز
ب

ا
ايلول

ت�شرين 1
ت�شرين 2

كانون 1
جموع

امل

  عدد حالت الدخول  
3180

2792
2907

2956
2908

2716
3045

2505
2946

2705
2734

2816
34210

خلروج
عدد حالت ا

3026
2818

2977
2954

2979
2674

2989
2573

2881
2740

2800
2767

34178

خلروج من الرجال
عدد حالت ا

1214
1101

1205
1215

1215
1080

1212
1052

1148
1163

1135
1138

13878

خلروج من الن�شاء
عدد حالت ا

1812
1717

1772
1739

1764
1594

1777
1521

1733
1577

1665
1629

20300

خلارجية
عدد مراجعي العيادات ا

36877
33539

33236
35795

38618
33700

37252
26300

37882
34455

33952
35403

417009

عدد مراجعي عيادة طب ال�شرة
3191

3085
3128

3467
3700

2963
3449

2567
3505

3367
3469

3854
39745

عدد مراجعي عيادة الطفال العامة
1601

1643
2158

2143
2287

1711
1226

931
1723

1947
2103

2690
22163

عدد مراجي العياده العامة
4792

4728
5286

5610
5987

4674
4675

3498
5228

5314
5572

6544
61908

عدد حالت الطوارئ
6780

6564
7613

8462
9093

7941
8065

7732
7820

8322
7604

8354
94350

عدد حالت الدخول من الطوارئ
1055

1021
1146

1110
1100

1009
1204

1157
1108

1080
1061

1096
13147

جلراحية
عدد العمليات ا

2466
2219

2270
2347

2534
2246

2429
1792

2223
2048

2120
2030

26724

جمموع الوفيات
يل 

اجما
47

56
36

58
45

42
48

35
39

39
45

49
539

عدد الوفيات لآكرث من 48 �شاعة
37

46
25

46
34

30
37

25
24

31
37

42
414

ن�شبة الوفيات
1.2%

1.6%
1.2%

1.6%
1.1%

1.1%
1.2%

1.0%
0.8%

1.1%
1.3%

1.5%
1.2%

عدد اليام املر�شية
13648

11773
13343

12049
11322

10596
11259

10264
11635

10388
10482

11996
138755

معدل دوران ال�شرير
5.5

5.2
5.4

5.4
5.4

4.9
5.5

4.7
5.3

5
5.1

5.1
62.5

معدل القامة
4.5

4.2
4.5

4.1
3.8

4
3.8

4
4

3.8
3.7

4.3
4.1

ن�شبة ال�شغال
77%

74%
76%

72%
65%

65%
67%

57%
70%

60%
68%

67%
68%

معدل املوجود اليومي
419

406
414

394
358

355
368

315
381

325
368

365
372

عدد ال�شرة
547

547
547

547
547

548
548

548
548

544
544

544
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ني 1/1/2012  ولغاية 31/12/2012
طواريىء ما ب

جية وال
خلار

ت ا
ح�شائية عدد مر�شى العيادا

ا

جموع
 امل

الكلي
طوارئ

ال
العيادة  العامه

جمموع عدد
 

جلدد
 املر�شى ا

ني
جع

واملرا
جـــــــــــع

مري�ض مرا
جــــــــــــــــديد

مري�ض 
 

جموع
امل

ب
طـــ

 
ل�شره

ا
طفال

ل
 ا

العامـــه
املجموع

م�شائي
 بعد

الظهر
�شباحي

املجموع
م�شائي

 بعد
الظهر

�شباحي

48449
6780

4792
3191

1601
36877

8773
0

2249
6524

28104
0

8188
19916

ين
 كانون الثا

44831
6564

4728
3085

1643
33539

8929
0

2477
6452

24610
0

7471
17139

�شباط
46135

7613
5286

3128
2158

33236
8055

0
2215

5840
25181

0
7590

17591
اذار

49867
8462

5610
3467

2143
35795

9176
0

2611
6565

26619
0

8065
18554

ني�شان
53698

9093
5987

3700
2287

38618
9438

0
2378

7060
29180

0
8049

21131
ايار

46315
7941

4674
2963

1711
33700

8396
0

2184
6212

25304
0

7369
17935

حزيران
49992

8065
4675

3449
1226

37252
9444

0
1841

7603
27808

0
6387

21421
متوز

37530
7732

3498
2567

931
26300

5977
0

649
5328

20323
0

3469
16854

اب
50930

7820
5228

3505
1723

37882
8339

0
2076

6263
29543

0
8190

21353
ايلول

48091
8322

5314
3367

1947
34455

8398
0

2152
6246

26057
0

7692
18365

ت�شرين اول
47128

7604
5572

3469
2103

33952
7361

0
1878

5483
26591

0
7368

19223
ين

ت�شرين الثا
50301

8354
6544

3854
2690

35403
8351

0
2087

6264
27052

0
7588

19464
كانون اول

573267
94350

61908
39745

22163
417009

100637
0

24797
75840

316372
0

87426
228946

املجموع

 
5.7%

0.1%
2.6%

3.8-%
4.6%

2.7%
0%

9.5-%
7.5%

5.3%
0%

9.2-%
12.1%

 الن�شبه املئويه للزياده
 او النق�س مقارنه يف

 عام 2011
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تقرير العيادات اخلارجية والطواريء 2012 رقم (1)

املجموععدد املر�شى املراجعنيعدد املر�شى اجلددالق�شمالرقم
املجموعم�شائيبعد الظهر�شباحياملجموعم�شائيبعد الظهر�شباحي

218828427303091403046811871149020الن�شائية1

1161042351584559071562746923314الطفال2

2652829311011304مواليد جدد

1225434151566977241789951325182اجلراحة العامة 3

22102211540154375المل املزمن 4

251716034120117681019866106جراحة ال�شدر5

1881190442785550731897697034825العيون6

جراحة 7
الع�شاب

382324576280116263617988078

2105279802903246141372598635018العظام8

1168026991437953511064641520794امل�شالك البولية9

انف واذن 10
وحنجرة

1551252132072539171166508325808

38219557716824601ال�شمع والنطق11

1699016990001699الطب ال�شرعي12

5024822498727461342844191784790593الباطنية13

203363226653981085063171الطب النف�شي14

790643301223617911170296115197اجللدية15

124512003144542135320245516909الع�شاب16

21013945830471734329781032140792ال�شنان17

135893207167961610817242719223الغدد وال�شكري18

2216302216300022163الطفال العامة19

3974503974500039745طب ال�شرة20

9435009435000094350الطوارئ21

38520687424047263075840247970100637573267املجموع الكلي
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تقرير العيادات اخلارجية والطواريء ل�شنة 2012 رقم (2)

SECTION NEW OLD TOTAL

obstetric& gyn. 30309 18711 49020

peadiatric 15845 7469 23314

Newbaby Clinic 293 11 304

general surgery 15669 9513 25182

chronic pain 221 154 375

cardiothoracic 4120 1986 6106

ophthalmology 27855 6970 34825

neurosurgery 6280 1798 8078

orthopeadic 29032 5986 35018

urology 14379 6415 20794

E.N.T 20725 5083 25808

Speech &Hearing disorders 577 24 601

forensic medicine 1699 0 1699

medicine 72746 17847 90593

psychiatry 2665 506 3171

dermatology 12236 2961 15197

neurology 14454 2455 16909

dental 30471 10321 40792

Endocrinology 16796 2427 19223

general pediatric 22163 0 22163

family medicine 39745 0 39745

emergency 94350 0 94350

TOTAL 472630 100637 573267
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اإح�شائية العمليات ل�شنة 2012

عدد العملياتالق�شم

5688اجلراحة العامة

1852العظام

3808العيون

1585امل�شالك البولية

1034انف واذن وحنجرة

418جراحة الع�شاب

592جراحة ال�شدر

2531الن�شائية

218ال�شنان

70عمليات اخرى

17796املجموع

1773العمليات القي�شرية

19569*املجموع

3037الوحدة اليومية

1531الوحدة اليومية / ا�شنان

2587الوحدة اليومية / عيون

7155املجموع

26724املجموع الكلي

مالحظة : * تعني جمموع عمليات جميع الأق�شام + العمليات القي�شرية
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 معدل القامة للمر�شى يف جميع التخ�ش�شات

للفرتة من �شهر 1 - 12
ال�شنة : 2012

معدل القامةعدد احلالتعدد اليامالتخ�ش�ض

4485890894.9باطني

2200652184.2جراحة عامة

871418884.6عظام

361413742.6عيون

36565177.1جراحة اع�شاب

33435136.5جراحة �شدر

452514303.2م�شالك بولية

287711572.5انف،اذن،حنجرة

1633233094.9اطفال

980741152.4ن�شائية

1035444242.3ولدة

78538868.9مواليد )اخلداج(

8202593.2ا�شنان

138759341794.1املجمــــــــوع



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

77

اإح�شائية عدد ال�شت�شارات لعام 2012

40الن�شائية

1258الأطفال

657اجلراحة العامة

401جراحة �شدر

1المل املزمن

398العيون

298جراحة الأع�شاب

618جراحة العظام

329جراحة امل�شالك البولية

209جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

6الطب ال�شرعي

5725الباطني

18 اجللدية

172النف�شية

671اأمرا�س الأع�شاب

26الأ�شنان

1طب ا�شره

10828املجموع
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التحليل الح�شائي حلالت الدخول

للفرتة من �شهر 1 - 12
ال�شنة: 2012

املجموعحوادثمعدي�شرطانعاديالتخ�ش�ض

79521289179119431باطني

5399712132346358جراحه عامة

20661613692452عظام

3915201253961عيون

56835268673جراحة اع�شاب

55111434600جراحة �شدر

1504368181881م�شالك بولية

140912011422انف،اذن،حنجره

3207510243318اطفال

39281623244117ن�شائية

44191314424ولدة

46820004682مواليد

178024281814ا�شنان

41380265531178745133املجمــــــــوع
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2007
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64181

11004
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1995
13796
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19995
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4233
22071

14054
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2718
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املجموع
76819

13722
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330609
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2008
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69587
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16281
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4993
18746

14733
11178
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0
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املجموع
69983
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1393
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16605
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12153
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13263

106
3042
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20027
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18124
14994

353
349897

37
2011

ج
68771

13261
12124

2561
14572

170
3674

30222
25976
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154
1986

18711
6970

1798
5986

5083
6415

0
10321

7480
2427
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100637
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90593

15197
16909

3171
25182
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25808
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ح�شائية مقارنة (2007 - 2012)
ا

ل�شـــــــرة
 عـــدد ا

X
X

X
 معدل اقامة

 املر�شى / يوم
 ن�شبــــة

ل�شغــــال
% ا

يف معــدل
 �شـــا

% الــوفاة
جممــــوع

 
ت الــوفاة

ل
حـــا

 
ت

 عــــــــدد العمليــا
حيــة

جلرا
ا

ت
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ب ا
ط
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ث
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ا

ت
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حا
 عــدد 
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ت

ل
حـــا

 
خــــال

لد
 ا

  البيـان /
ال�شنـــــــة

531
5.2

73%
1.6%

642
22736

54310
22331

330609
16189

11325
27651

2007

522
4.9

68%
1.7%

648
22050

55360
25467

297538
15987

10955
26874

2008

519
4.4

66%
1.3%

568
22554

69319
30773

311072
17478

11598
29013

2009

565
4.2

66%
1.3%

575
23772

76687
32684

349897
18972

11931
30935

2010

547
4.2

70%
1.3%

587
25613

89260
38737

398391
20665

13322
33991

2011

544
4.1

68%
1.2%

539
26724

94350
39745

417009
20300

13878
34210

2012

الح�شائية غري متــاحة 
 X

مالحظة : 
اح�شائية غري مكتملـــة

 X
X
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 X
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ت الوحده اليومية والعيون واالسنان ا

ضافة عمليا
عام 2000 تم ا

 X
 X

X
 X
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الدوائر الفنية
 والإدارية



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

86



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

87

دائرة �صوؤون املر�صى

الواجهة  وت�شكل  العيادات  ومراجعي  املقيمني  املر�شى  مع  املبا�شرة  العالقة  ذات  الدوائر  من  املر�شى  �شوؤون  دائرة  تعترب 
الأمامية للم�شت�شفى، حيث تقدم خدماتها من خالل ثالثة �شعب  هي:

الإدخال- 1
ال�شجالت والإح�شاء- 2
الكتبة اإ�شافة اإلى خدمة العمل الجتماعي- 3

قاعات انتظار خا�شة باملر�شى واملراجعني

حجم العمل الذي تعاملت معه دائرة �شوؤون املر�شى للعام 2012 :

العيادات اخلارجية

417009 مراجعمراجعي العيادات اخلارجية

408652 موعدعدد املواعيد

2587 مري�سعمليات العيون

1531 مري�سعمليات الأ�شنان

الإدخال و طوابق امل�شت�شفى

544 �شريرعدد الأ�شرة 

34210 مري�سعدد حالت الدخول

34178 مري�سعدد حالت اخلروج

19569 عمليةالعمليات اجلراحية الكربى والقي�شريه
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3037 مري�سعمليات الوحدة اليومية

94350 مري�سعدد مر�شى الطوارئ

املر�شى الداخلينياملر�شى اخلارجنيعدد مراجعي وحدة التنظري

20801242

5516 مري�س عمل لهم ما جمموعه 49850 جل�شةمراجعي وحدة العالج الطبيعي

قي�شريةطبيعيةحالت الولدة 

26891773

ال�شجالت الطبية

 517795 ملفامللفات املعارة 

36161 ملفامللفات اجلديدة 

713 ملفامللفات املزدوجة و املدجمة

مبعدل 400 ملف لكل درا�شة و البالغة 40 درا�شةملفات الدرا�شات و الأبحاث 

52712 �شورة�شور الأ�شعة اجلديدة امل�شتلمة

 13877 طلب �شورةال�شور املعارة  بطلب

39745 مري�سمراجعي عيادة طب الأ�شرة

22163 مري�سمراجعي عيادة الأطفال العامة

التدريب

78 متدربطلبة الكليات و املراكز و اجلامعات املتدربني يف دائرة �شوؤون املر�شى

العمل الجتماعي 

236  حالةعدد احلالت املحولة اإلى مكتب العمل الجتماعي 

املر�شى  وزيارة  اليومي  املرور  املر�شى من خالل  و�شكاوي  ر�شد مالحظات 
املنومني )تقرير جولة مكتب العمل الجتماعي(

351 مالحظة

توزيع ا�شتبيانات ر�شى املر�شى املنومني عن اخلدمات التي يقدمها امل�شت�شفىالدرا�شات  ●

ور�شة عمل بالتعاون مع املجل�ص التمري�شي ومنظمة ال�شحة العاملية بعنوان )Social Worker Interventions( ور�شات العمل  ●
ور�شة العمل العلمية ال�شاد�شة لالأخ�شائيني الجتماعيني يف املوؤ�ش�شات ال�شحية مبنا�شبة اليوم العاملي للعمل   ●

الجتماعي 
ور�شة عمل ) حت�شني نوعية احلياة ملر�شى ال�شرطان (  ●
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التطلعات امل�شتقبلية للدائرة
املر�شى  احتياجات  مع  يتواءم  مبا  بعزم،  وتعمل  نوعيته  وحت�شني  الأداء  لتطوير  الأردنية  اجلامعة  م�شت�شفى  اإدارة  ت�شعى 

واملراجعني،من خالل:
تثقيف  واأ�شاليب  مع اجلمهور،  التعامل  وفن  الت�شال  الدائرة على مهارات  للعاملني  يف  امل�شتمر  التدريب  توفري فر�س   -1

املر�شى لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ومهارات احلا�شوب، واجلودة ال�شاملة، واحلفاظ على �شرية املعلومات .
رفع م�شتوى ر�شى املر�شى والتدريب على تنمية مهارة حل امل�شكالت، واملراقبة،  وتقومي املوظفني  2-  �شرورة العمل على 

لر�شد حاجات املر�شى واملراجعني.
التخطيط من اأجل تهيئتهم ملرحلة قادمة من العمل مبوجب معايري متميزة وعالية اجلودة ت�شاعد على و�شع امل�شت�شفى يف   -3
املوقع املتقدم الذي ن�شبوا اإليه تنفيذًا ملخطط الروؤيا امل�شتقبلية كمركز مرجعي لتطوير وتقدمي التعليم والتدريب الطبي 

والبحث العلمي والرعاية الطبية العالجية والوقائية على امل�شتوى املحلي يف الأردن واملنطقة. 

ا�شتقبال املراجعني يف العيادات اخلارجية
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    مكتب املر�صى العرب والأجانب

اإدارة امل�شت�شفى لتفعيل عمله لي�شل الى  امل�شتوى    حظي مكتب املر�شى العرب والأجانب باهتمام بالغ الأهمية من قبل 
�شوؤون  ومتابعة  واملالية  والإدارية  الطبية  الإجراءات  وت�شهيل  الفندقية  ال�شحية واخلدمات  الرعاية  تقدمي  ولي�شهم يف  املطلوب 

املر�شى العرب والأجانب �شواء يف العيادات اخلارجية اأوعند اإدخالهم للم�شت�شفى والتوا�شل معهم طيلة فرتة اإقامتهم.
الإلكرتوين  املوقع  وعرب  للم�شت�شفى  القادمني  العرب  املر�شى  خالل  من  امل�شت�شفى  وت�شويق  ترويج  يف  املكتب  �شاهم  كما 

والت�شال املبا�شر وغري املبا�شر يف �شبيل ا�شتقطاب اأكرب عدد ممكن من املر�شى العرب والأجانب .

اأهم الإجنازات والتطلعات:
الأردنية  اجلامعة  مب�شت�شفى  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  والأجانب  العرب  املر�شى  ملكتب  متخ�ش�شة  �شفحة  اإن�شاء   -1

تت�شمن مهام املكتب.
�شياغة برو�شور خا�س مبكتب املر�شى العرب والأجانب وهو قيد الطباعة ليتم توزيعه على اجلهات ذات العالقة.  -2

للم�شت�شفى  القادمني  لت�شويقه من خالل املر�شى  اأطباء الخت�شا�س يف م�شت�شفى اجلامعة  جميع  اأ�شماء  كتيب يت�شمن   -3
ومرافقيهم واجلهات التي لها عالقة.

تخ�شي�س فقرة طبية عرب اإذاعة اجلامعة الأردنية ل�شتقطاب اأكرب �شريحة من املر�شى العرب والأجانب املقيمني داخل الأردن.  -4
فيلم وثائقي خمت�شر عن امل�شت�شفى من اجل ت�شويقه من خالل املر�شى القادمني ومرافقيهم واإمكانية بث الفلم عرب   -5

القنوات الف�شائية.
خماطبة بع�س �شفارات الدول العربية يف الأردن حيث متت زيارة �شفارة البحرين و�شفارة العراق وال�شفارة ال�شودانية   -6

وال�شفارة الليبية مما كان له الأثر الكبري والإيجابي على م�شت�شفى اجلامعة.
يف ظل ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة العتماد الدويل هنالك روؤية  يف تو�شيع نطاق عمل مكتب املر�شى العرب والأجانب   -6
من خالل اإمكانية زيارة بع�س البلدان مثل ال�شودان واليمن وليبيا  بحيث يتم عقد  اتفاقيات عالجية وت�شجيعهم للقدوم 

اإلى م�شت�شفى اجلامعة الأردنية.
زيارة مكتب املر�شى الدوليني يف مركز احل�شني لل�شرطان واملركز الوطني لل�شكري من اأجل التعاون يف  اإر�شال مرافقي   -8

مر�شاهم الذين يرغبون بالعالج لأمرا�س غري متوفرة يف مركزهم اإلى م�شت�شفى اجلامعة.
مت ت�شويق خدمات امل�شت�شفى من خالل الأطباء الوافدين الذين يعملون امل�شت�شفى من اأجل ا�شتقطاب اأقاربهم ومعارفهم.  -9

زيارة امللحق ال�شحي ال�شوداين اإلى م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وتعريفه وا�شطحابه اإلى جميع اأق�شام ومرافق امل�شت�شفى   -10
مما كان لها الأثر الإيجابي يف ت�شويق  امل�شت�شفى لدى الأ�شقاء ال�شودانيني.
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متعاقدة،  موؤ�ش�شات  خا�ض،  عمل  )�شركات،  من  املوؤمنني  غري  والأجانب  العرب  املر�شى  اأعداد  تبني  اإح�شائية 
�شخ�شي، حالت ق�شائية( خالل �شنة 2012:

مراجعو العيادات واأق�شام اأخرىاملر�شى املدخلنيال�شهر

37254كانون ثاين

27311�شباط

46368اآذار

43473ني�شان

66727اأيار

70737حزيران

106873متوز

80475اآب

73795اأيلول

72698ت�شرين اأول

89657ت�شرين ثاين

82526كانون اأول

7916894جمموع الأعداد

7685املجموع الكلي

   

متدربون من �شلطنة ُعمان ال�شقيقة يف دائرة التمري�س يف امل�شت�شفى
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دائرة ال�صيدلة
ر�شالة الدائرة:

التنظيمي  الهيكل  العام على  املدير  اإلى  تتبع مبا�شرة  امل�شت�شفى وهي  الأق�شام احليوية يف  ال�شيدلة من اهم  تعترب دائرة 
حمتاجي  مع  وامل�شتمر  اليومي  التعامل  خالل  من  املتميزة  ال�شحية  الرعاية  بتقدمي  فيها   العاملون  ي�شارك  حيث  للم�شت�شفى، 

اخلدمة والطاقم الطبي على مدار)24( �شاعة. 
يوجد يف امل�شت�شفى )19( �شيدلية موزعة على مبنى طوابق امل�شت�شفى ومبنى العيادات اخلارجية منها �شيدلية لتح�شري 

الأدوية الكيماوية و�شيدلية لتح�شري العقاقري اخلطرة و�شيدلية طوارئ و�شيدلية مناوبة تعمل)24( �شاعة. 

�شيدليات امل�شت�شفى 
ت�شم الدائرة ال�شعب والفروع التالية:
�شعبة �شيدليات العيادات اخلارجية.  -

�شعبة �شيدليات املر�شى املنومني.   -
فرع �شيدليات املر�شى املنومني.  -

فرع �شيدليات الطوارئ واملناوبة والكيماوي والعقاقري اخلطرة.   -

اخلدمة ال�شيدلنية املبا�شرة:  -1
تقدم دائرة ال�شيدلة اخلدمة ال�شيدلنية ملر�شى العيادات اخلارجية من خالل )7( �شيدليات خارجي موزعة يف مبنى   -

العيادات والطوارئ. 
وكذلك تقدم اخلدمة ال�شيدلنية للمر�شى املنومني على مدار ال�شاعة من خالل ال�شيدليات املوزعة يف جميع طوابق   -

امل�شت�شفى و�شيدلية مناوبة تعمل على مدار ال�شاعة. 
اجلودة والعتماد:   -2

جتديد �شيا�شات اجلودة اخلا�شة بدائرة ال�شيدلة من اأجل حتقيق معايري اجلودة والعتماد ومتابعة تطبيقها وامل�شاركة   -
الفاعلة يف �شهادة IPSG يف عام 2012 من خالل:  
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•	تدريب الكوادر على �شيا�شة الـ (Falling down(  وحتديد الأدوية التي تعر�ص املري�ص خلطر ال�شقوط من خالل ترميزها 
.Fباحلرف

•	امل�شاركة يف و�شع وتطبيق �شيا�شة امل�شادات احليوية الوقائية يف العمليات اجلراحية. 
•	امل�شاركة الفاعلة ل�شباط اجلودة يف جلان اجلودة املختلفة واجتماع اجلودة الأ�شبوعي.

تدريب طلبة ال�شيدلة:
تدريب طلبة كلية ال�شيدلة يف اجلامعة الأردنية وغريها من اجلامعات الأخرى )بكالوريو�س �شيدلة- دكتور �شيديل( يف   -

�شيدليات امل�شت�شفى حيث بلغ عدد الطالب املتدربني عام 2012 )170 طالبًا وطالبًة(.

حت�شري الأدوية يف ال�شيدليات
العالقة مع دائرة العطاءات:  -4

درا�شة  والتي من مهامها  لإعداد عطاءات عام 2012  الأدوية متهيدا  ا�شتهالك  تقدير  ال�شيدلة يف جلان  دائرة  متثيل   -
معدلت ا�شتهالك الأدوية ومتابعة ركودها وتوفريها ح�شب قوائم الأدوية املعتمدة واإعداد تقارير لو�شع احللول املنا�شبة 

لإدارة خمزون الدواء ب�شورة دورية وعر�شها على جلنة الأدوية وتعميمها على اجلهات املعنية من خالل املدير العام. 
م�شاركة �شيادلة دائرة ال�شيدلة يف جلان العطاءات لدرا�شة عطاءات الأدوية الفرعية وطلبات ال�شراء وكذلك امل�شاركة   -

يف جلان ال�شتالم. 
التقليل من كلفة عطاءات الأدوية من خالل الختيار الأمثل لالأدوية بناء على امل�شتجدات العلمية والقت�شادية.   -

وكذلك التقليل من كلفة الأدوية منتهية ال�شالحية بتدويرها يف امل�شت�شفى.   -
العالقة مع دائرة احلا�شوب:  -5

لت�شهيل  اأ�شال  املوجودة  ال�شا�شات  والتعديل على  وال�شا�شات  التقارير  العديد من  لتحديث  التن�شيق مع مكتب احلا�شوب   -
وت�شريع الإجراءات. 

اتفاقيتي وزارة ال�شحة واجلامعة الأردنية:   -6
ا�شتمرارية تفعيل تطبيق اتفاقية وزارة ال�شحة والتوا�شل امل�شتمر مع جلان التدقيق.   -

امل�شاهمة يف و�شع ومراجعة اتفاقية امل�شت�شفى مع اجلامعة الأردنية فيما يتعلق ببند الأدوية.   -
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مركز ر�شد الآثار اجلانبية:   -7
تفعيل دور مركز ر�شد الآثار اجلانبية )CPJ( بالتعاون مع املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء وتوعية الأطباء بدور املركز يف   -

ال�شيطرة على الآثار اجلانبية لالأدوية.
التمثيل اخلارجي:   -8

اللجنة التوجيهية لال�شتخدام الر�شيد لالأدوية )اللجان الفنية للمر�شد العالجي الوطني RDL لعام 2012(.   -
عطاءات ال�شراء املوحد لعام 2012 )جلنة العطاءات املركزية، جلنة ال�شتالم، اللجان الفنية(.  -

امل�شاركة الفاعلة يف العديد من جلان امل�شت�شفى وهي:   -9
جلنة الأدوية.   -

جلنة اجلودة العليا.   -
جلنة ال�شكاوى والقرتاحات.  -

جلنة البحث العلمي.  -
جلنة منع العدوى.  -

جلنة الإنعا�س القلبي والرئوي.   -
جلنة الدرا�شات الدوائية.     -

10- جلنة الأدوية:
با�شتخدام  العالقة  ذات  الطبي  الفريق  قطاعات  لكافة  ممثلني  اأع�شاء  بح�شور  الأدوية  للجنة  دورية  اجتماعات  تفعيل   -
الأدوية من خالل تطبيق مفهوم املمار�شة ال�شيدلنية اجليدة ومعاجلة امل�شاكل املتعلقة بالأدوية مبا يحقق توفري الأدوية 

ذات اجلودة العالية وباأف�شل الأ�شعار داخل امل�شت�شفى. 
تقوم اللجنة بعد ذلك برفع تو�شياتها واقرتاحاتها اإلى املدير العام للنظر فيها واإقرارها وتعميمها على الأق�شام املعنية   -

ومتابعة تنفيذ هذه القرارات با�شتمرار.
مناق�شة اآخر امل�شتجدات الدوائية واعتماد كل ما ي�شيف الى الرعاية الدوائية يف امل�شت�شفى مبا يتنا�شب مع موازنتها.   -

11- التدقيق الداخلي:
مت جرد �شيدليات امل�شت�شفى وكانت الأر�شدة مطابقة.  -

مت التدقيق داخليًا على جميع ال�شيدليات من خالل قائمة تدقيق اأعدت بناء على �شيا�شات اجلودة.  -

12- التعليم امل�شتمر: 
ا�شتمرار عمل حما�شرات عن الأدوية ودعوة جميع موظفي دائرة ال�شيدلة حل�شورها.   -

13- الروؤية امل�شتقبلية للدائرة:
حتديث قائمة الأدوية املعتمدة للم�شت�شفى مع و�شع اآلية وا�شحة لو�شف و�شرف الأدوية.  -

و�شع بروتوكولت عالجية.  -
ومتلقي  العاملني  لدى  الر�شا  م�شتوى  ورفع  اجلودة  معايري  حتقيق  ي�شمن  مبا  للعاملني  والتطوير  التدريب  فر�ص  توفري   -
اخلدمة، مثال: دورة يف مهارات الت�شال وفن التعامل مع اجلمهور، دورة اجلودة ال�شاملة، مهارات احلا�شوب وغريها من 

الدورات الفنية املتخ�ش�شة. 
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دائرة التمري�ض

نبذة عن الدائرة:
والبنية  الأ�شا�شية  القواعد  و�شع  على  الدائرة  داأبت  وقد  امل�شت�شفى،  افتتاح  مع   1973 عام  منذ  التمري�س  دائرة  افُتتحت 
التحتية الالزمة ل�شتمرار تفاعل الدائرة �شمن منظومة م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، مبا ين�شجم وحتقيق اأهداف وروؤية الدائرة 

والتي ات�شفت مبواكبة التطورات العلمية.

�شعب الدائرة:
�شعبة متري�س العمليات والتعقيم.   -1

�شعبة متري�س العناية احلثيثة.   -2
�شعبة متري�س الوحدات اخلارجية.   -3

�شعبة متري�س الأق�شام ال�شريرية.   -4
�شعبة متري�س القلب.  -5

�شعبة التعليم امل�شتمر.  -6

ر�شالة الدائرة: 
تتمثل ر�شالة دائرة التمري�س يف تقدمي الرعاية التمري�شية العامة واملتخ�ش�شة للمر�شى والهتمام بتطوير الكوادر التمري�شية، 

وتدريب الطلبة، ت�شجيع البحث العلمي وال�شتفادة من نتائجه والتفاعل اليجابي مع املجتمع املحلي.

الإجنازات التي حتققت يف دائرة التمري�ض لعام 2012:
الإجنازات الإدارية: 

تدريب الكادر التمري�شي اخلا�س بعناية جراحة القلب وعناية الأطفال على اآلية العمل املتطور واحلديث من قبل فريق   -1
جراحة عمليات القلب املفتوح لالأطفال الربيطاين الذي زار امل�شت�شفى هذا  العام ثالث مرات، الأولى يف �شهر كانون 

الثاين والثانية يف �شهر اأيار و الثالثة يف �شهر ت�شرين الثاين.
و�شع و�شف وظيفي خا�ص مبدرب �شريري ميداين )ممر�ص قانوين عدد 2( وو�شف وظيفي خا�ص مباأمور امل�شتودع.  -2

حتقيق املعايري التمري�شية والتي حتقق متطلبات اجلودة واحل�شول على العتماد الوطني.  -3
تفعيل دور التمري�ص يف املحافظة على الأجهزة الطبية والتن�شيق مع ق�شم ال�شيانة لعمل �شيانة دورية للمحافظة على هذه   -4

الأجهزة وكيفية التعامل مع هذه الأجهزة خا�شة من املمر�شني اجلدد.
تدريب طالب كلية التمري�ص من اجلامعات الأردنية املختلفة وخا�شة اجلامعة الأردنية يف جميع طوابق ووحدات امل�شت�شفى.  -5

.USAID  ت�شكيل جلنة الأمومة الآمنة بالتعاون مع الـ  -6
حو�شبة بع�س ال�شيا�شات و النماذج  لتمكني العاملني من الطالع عليها ب�شهوله.  -7

ور�شة عمل لدائرة التمري�س يف امل�شت�شفى



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

96

تدريب عدد من الطالب ال�شعوديني ل�شنة المتياز يف خمتلف اأق�شام ووحدات امل�شت�شفى.  -8
افتتاح غرفة ق�شطرة جديدة.  -9

10-  ثم حتديث بع�س الأجهزة الطبية لالأق�شام و الوحدات املتخ�ش�شة مثل:
  )ECG, Syringe pump( واجهزة اخرى وذلك بدل تالف و م�شطوب.

الإجنازات العلمية:
دورات داخلية، حيث قام ق�شم التعليم امل�شتمر بعقد الدورات التالية على مدار العام:

عقد برنامج تعريفي خا�س بدائرة التمري�س، بلغ عدد املتدربني )111( متدربًا.  -1
عقد دورة اإنعا�س القلب والرئتني املتقدمة، بلغ عدد املتدربني )129( متدربًا.  -2

عقد دورة اإنعا�س القلب والرئتني، بلغ عدد املتدربني )149( متدربًا.  -3
عقد دورة اإنعا�س القلب والرئتني حلديثي الولدة، بلغ عددهم )17( متدربًا.  -4

عقد حما�شرات منع العدوى اأ�شبوعيًا، بلغ عدد احل�شور )190( متدربًا.  -5
عقد حما�شرات عن ال�شالمة العامة، بلغ عدد املتدربني )151( متدربًا.  -6

عقد دورة العناية باجلروح املتقدمة،  بلغ عددهم )244( ممر�شًا و ممر�شًة.  -7
عقد حما�شرات خمتلفة عن الأدوية، بلغ عدد احل�شور )115( متدربًا.  -8

عقد حما�شرات توعية بخ�شو�س العتماد، بلغ عدد احل�شور )169( متدربًا.  -9
بلغ عدد احل�شور )71(  تنف�س،  اأجهزة  الذين على  للمر�شى  الرئوي  اللتهاب  الوقاية من  10-  عقد حما�شرات عن كيفية 

ممر�شًا وممر�شًة.
عقد حما�شرات عن الأمرا�س الع�شبية، بلغ عدد احل�شور )25( متدربًا.  -11

امل�شاركة يف جميع الأيام الطبية التطوعية التي يعقدها امل�شت�شفى، بلغ عدد امل�شاركني )25( ممر�شًا وممر�شًة.  -12
عقد ور�شات عمل داخلية، بلغ عدد احل�شور فيها )92( متدربًا.   -13

امل�شاركة يف ور�شات عمل خارجية، بلغ عدد امل�شاركني )92( م�شاركًا.   -14
امل�شاركة باأيام علمّية، بلغ عدد امل�شاركني )28( م�شاركًا.  -15

عقد حما�شرات عن الأهداف الوطنية جلودة و �شالمة املر�شى لعام 2012، بلغ عدد احل�شور )446( ممر�شًا وممر�شًة.  -16
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مكتب ال�صيطرة علـى العدوى

تاأ�ش�س مكتب ال�شيطرة على العدوى عام 2005، ويقوم املكتب بدور مهم وفّعال بامل�شت�شفى حيث يتم من خالله مكافحة 
عدوى  �شبط  ممر�شني  وثالثة  املكتب(  )مدير  معدية  اأمرا�ص  اأخ�شائي  من  املكتب  كادر  ويتاألف  امل�شت�شفى.  داخل  العدوى 

و�شكرترية.

ويقوم مدير املكتب وفريق ال�شيطرة على العدوى باملهام التالية:
اقرتاح ال�شيا�شات والو�شائل التي تهدف للوقاية من وال�شيطرة على اإنتانات امل�شت�شفى.   -1

اإنتانات امل�شت�شفى ب�شكل عام لدى املر�شى املنومني من خالل التقارير اليومية لنتائج الفح�س املخربي وتقارير  ر�شد   -2
الأطباء املعاجلني. 

اإ�شدار تقرير �شنوي يبنّي ح�شا�شية جراثيم امل�شت�شفى للم�شادات احليوية.  -3
ر�شد حالت وخز الإبر واجلرح بالأدوات احلادة ومتابعتها.  -4

بالطريقة  ال�شحة  وزارة  يف  املخت�شة  اجلهة  وتبليغ  القانون  ن�س  ح�شب  عنها  التبليغ  الواجب  ال�شارية  الأمرا�س  ر�شد   -5
املنا�شبة ح�شب التعليمات.

التهاب  اإعطاء مطعوم  والكزاز( ومتابعة  املو�شمية  الأنفلونزا  الوبائي )ب(،  الكبد  للموظفني )التهاب  املطاعيم  اإعطاء   -6
الكبد الوبائي )ب( للكليات الطبية يف اجلامعة الأردنية.

متابعة الفحو�شات الدورية ملوظفني التغذية.  -7
متابعة غرف العزل وطريقة عزل املر�شى.  -8

اإعطاء حما�شرات للكوادر الطبية وتدريبهم عمليًا على اأ�ش�س �شبط العدوى وامل�شاركة يف الربنامج التعريفي للموظفني اجلدد.  -9
القيام بجولت ميدانية دورية يف كافة اأق�شام امل�شت�شفى والعيادات اخلارجية.  -10

امل�شاركة يف جلنة اجلودة العليا وجلنة �شباط اجلودة.  -11

ندوة علمية حول الإنفلونزا بتنظيم من مكتب ال�شيطرة على العدوى ودائرتي الباطنية واملختربات
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وقد قام املكتب بالن�شاطات التالية خالل �شنة 2012:
حتديث معظم اللوحات اخلا�شة مبجال �شبط العدوى والن�شرات الدورية اخلا�شة باملكتب.  -1

قام مدير املكتب بن�شر مقال بعنوان »ال�شيطرة على العدوى واللتهابات املكت�شبة يف امل�شت�شفيات.  -2
قام مدير املكتب بامل�شاركة يف تدري�س »الدورة التدريبية يف جمال ال�شيطرة على العدوى« لعدد من فريق طبي من العراق   -3

بالتعاون مع املجل�ص التمري�شي الأردين.
عنوان  حتت  امل�شت�شفى  مبدرج  الفندقية  اخلدمات  لدائرة  حما�شرة   بعمل  ال�شركات  اأحدى  مع  بالتن�شيق  املكتب  قام   -4

»املطهرات واملعقمات«.
�شارك ممر�شون من املكتب باإعطاء حما�شرات لطالب كلية التمري�ص.  -5

حول  التخ�ش�شات  جلميع  واملقيمني  المتياز  لأطباء  �شهور  ثالثة  وملدة  دورية  حما�شرات  بعمل  العدوى  منع  فريق  قام   -6
»التدريب على �شيا�شات منع العدوى«.

�شارك ممر�شون من املكتب باأيام العمل التطوعية والذي نظمته اإدارة امل�شت�شفى بالتن�شيق مع مكتب العالقات العامة.  -7
والقابالت  واملمر�شات  املمر�شني  نقابة  مع  ممار�ص«  عدوى  منع  »ممر�ص  دورة  بح�شور  املكتب  من  ممر�شون  �شارك   -8

القانونيات ووزارة ال�شحة.
�شارك ممر�شون من املكتب بح�شور »دورة التعقيم املركزي« مع نقابة املمر�شني واملمر�شات والقابالت القانونيات ووزارة   -9

ال�شحة.
 Update in infection شارك ممر�شون من املكتب بح�شور »املوؤمتر ال�شنوي الثاين ل�شبط العدوى« والذي كان بعنوان�  -10

control principles بالتعاون مع م�شت�شفى اخلالدي.

قام املكتب بعمل حملة توعية حول مطعوم الأنفلونزا املو�شمي و�شملت احلملة تطعيم الكوادر الأكرث اختطار يف امل�شت�شفى.  -11
امل�شاركة يف حتديث اأجهزة التعقيم بدائرة الأ�شنان.  -12

قام املكتب بالتعاون مع دائرة ال�شيدلة برت�شيد ا�شتهالك و�شرف امل�شادات احليوية يف امل�شت�شفى وتوفري مبالغ كبرية   -13
على امل�شت�شفى.

من جوانب اخلدمة التمري�شية يف امل�شت�شفى
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مكتب اجلودة ومراقبة النوعّية 

تاأ�ش�س مكتب اجلودة ومراقبة النوعية يف امل�شت�شفى عام 2005 ويعمل املكتب وبالتعاون مع كافة الكوادر العاملة يف امل�شت�شفى 
وجنبًا اإلى جنب على ن�شر وتعميم وغر�ص ثقافة اجلودة والتميز يف امل�شت�شفى يتاأتى وذلك من خالل العمل على م�شاريع اجلودة 

التالية:
اأوًل: م�شاريع اجلودة:

الآيزو: ا�شتمرارية العمل على حتقيق متطلبات الآيزو.  -1
تنفيذ التدقيق الداخلي يف مواقع امل�شت�شفى املختلفة للتاأكد من اللتزام بتطبيق اإجراءات العمل اخلا�شة بالآيزو والتي  	•

تلبي متطلبات املعايري و�شمن برنامج خا�س بذلك.
و�شع وتنفيذ اأهداف اجلودة يف خمتلف مواقع امل�شت�شفى. 	•

تنفيذ درا�شات ر�شا املر�شى املنومني واملراجعني للعيادات اخلارجية. 	•
جتهيز كافة الوثائق اخلا�شة بتحقيق املعايري من �شيا�شات وخطط. 	•

التن�شيق لزيارات فريق التدقيق اخلارجي )�شركة DNV( والعمل على تنفيذها بنجاح والتوا�شل امل�شتمر مع اجلهة  	•
.)DNV املانحة )�شركة

حتقيق املوا�شفة وجتديد احل�شول على �شهادة الآيزو يف اآذار 2013. 	•
العتماد الوطني (HCAC): العمل على حتقيق املعايري واحل�شول على العتماد.  -2

ح�شول امل�شت�شفى على �شهادة العتمادية الوطنية من جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية )HCAC( مع التميز للثالث 
�شنوات القادمة يف �شهر متوز 2012، وذلك بعد ا�شتيفاء كافة متطلبات معايري اعتماد امل�شت�شفيات.
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 :2012 (NPSGs) اأهداف �شالمة املر�شى الوطنية  .3
ح�شول امل�شت�شفى للمرة الرابعة على التوايل على �شهادة تطبيق الأهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية   -1
لعام 2012 وقد جاءت هذه ال�شهادة نتيجة اجلهود الدوؤوبة وا�شتكماًل لتطبيق اأهداف ال�شنوات املا�شية التي كانت 
يف  الوقائية  احليوية  للم�شادات  املنا�شب  ال�شتخدام   ، ال�شقوط  ملخاطر  املر�شى  تعر�ص  تقليل  موا�شيع  على  تركز 

العمليات اجلراحية وتقليل خطورة لإ�شابة باللتهابات امل�شالك البولية الناجتة عن الق�شطرة البولية.
اإدارة الأمل وتقليل  )NPSGs( لعام 2013 والتي متثلت يف  الثالث  الوطنية  ال�شالمة  اأهداف  امل�شت�شفى يف  ا�شرتاك   -2

العنف يف امل�شت�شفيات وعملية املطابقة ال�شليمة لالأدوية.

العتماد الدويل (JCI): العمل على حتقيق املعايري واحل�شول على العتماد.  -4
العمل على حتقيق املعايري بالتعاون مع الإدارة العليا والدوائر واللجان ذات العالقة. 	•

جتهيز كافة الوثائق اخلا�شة بتحقيق املعايري من �شيا�شات وخطط. 	•
التح�شري للح�شول على العتمادية الدولية يف �شهر ني�شان 2013 . 	•

.)JCI( التوا�شل امل�شتمر مع اجلهة املانحة 	•

5-  اله�شب (HACCP): املوا�شفة اخلا�شة ب�شالمة الغذاء.
ال�شتمرار يف العمل على حتقيق املعايري بالتعاون مع املعنيني من �شعبة التغذية ودائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل.  •

التوا�شل امل�شتمر مع �شركة )SGS( املانحة لل�شهادة.  •
عمل اجلولت امل�شتمرة والتدقيق الداخلي الالزم للمحافظة وت�شويب املخالفات ومتابعتها يف حال حدوثها والتن�شيق   •

.)SGS( ملواعيد الزيارات اخلا�شة باله�شب مع اجلهات املّقيمة
.)S.O.Ps جتهيز وحتديث كافة الوثائق اخلا�شة بتحقيق املعايري )دليل اله�شب  •

التن�شيق لزيارات الفريق املقيم )HACCP( والعمل على اإجناحها . 	•
.)HACCP( التوا�شل امل�شتمر مع اجلهة املانحة 	•

حتقيق املعايري وجتديد احل�شول على ال�شهادة يف �شهر ني�شان. 	•
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ثانيًا: القيام باملراقبة امل�شتمرة  لالأداء: 
ومن خالل جولت اجلودة والتي تتم ب�شورة دورية، بالتعريف على مواطن ال�شعف وفر�س التح�شني وذلك  املكتب  يقوم  	•

ب�شكل دوري ويتم اإر�شال تقارير باملخالفات وتطلب اخلطط الت�شحيحية الالزمة من املعنيني ويتم العمل على متابعتها.

ثالثا: التدريب:
مت اإعطاء حما�شرات بخ�شو�ص التح�شري لالعتمادية الوطنية حلوايل )430(  موظفًا.  .1

اإعطاء حما�شرات عدد)3( ل�شباط اجلودة يف مفاهيم اجلودة.  .2
عقد حما�شرات متخ�ش�شة بالأهداف الوطنية ل�شالمة املر�شى )479( موظف من جميع فئات املوظفني.  .3

عقد حما�شرات برنامج تعريفي للموظفني اجلدد من الأطباء واملعنيني وغريهم من املوظفني.  .4

رابعًا: موؤ�شرات قيا�ض الأداء:
الأداء جودة بالتعاون مع الدوائر املختلفة يف امل�شت�شفى، تت�شمن )30( موؤ�شرًا  قيا�ص  موؤ�شر  وخم�شني  خم�ص  قيا�ص  يتم  	•
اإكلينيكيًا )25( موؤ�شر اإداريًا. يتم القيا�س ملعظم هذه املوؤ�شرات �شهريًا وب�شورة منتظمة، ويتم حتليل هذه املوؤ�شرات كل 
ثالثة اأ�شهر واإر�شال تقارير اجلودة لكافة دوائر امل�شت�شفى، وتعد عملية متابعة هذه املوؤ�شرات الطريقة الأمثل للتاأكد من 

قيا�س الأداء املوؤ�ش�شي.

  خام�شًا: درا�شات الر�شا اخلا�شة بالزبائن الداخليني واخلارجيني:
درا�شات ر�شا املر�شى: تت�شمن هذه الدرا�شات املر�شى املقيمني يف امل�شت�شفى واملر�شى املراجعني للعيادات اخلارجية.   .1

حيث يتم جمع البيانات ب�شكل م�شتمر وحتليلها كل �شتة اأ�شهر من اأجل اتخاذ اخلطوات التح�شينية الالزمة.
درا�شات ر�شا املوظفني بكافة فئاتهم: حيث يتم تنظيم وتنفيذ وحتليل هذه الدرا�شات مرة كل �شنة.   .2

�شاد�شًا: الدرا�شة اخلا�شة مبراجعة امللفات الطبية:
حتليل نتائج مراجعة امللفات الطبية كل �شهر وب�شورة دورية، ويتم اإر�شال نتائج التحليل للدوائر الطبية كل ثالثة اأ�شهر.

�شابعًا:احلوادث العر�شية:
حتليل البيانات اخلا�شة باحلوادث العر�شية كل ثالثة اأ�شهر، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الت�شحيحية الالزمة املبنية على 

ذلك.

ثامنًا: ال�شكاوى والقرتاحات:
حتليل ال�شكاوى والقرتاحات ب�شكل ربعي ون�شف �شنوي وب�شورة م�شتمرة.

تا�شعًا: م�شاريع حت�شني اجلودة يف امل�شت�شفى:
تقليل ن�شبة العدوى املكت�شبة يف امل�شت�شفى اخلا�شة بالعمليات القي�شرية.  -1

زيادة ن�شبة اللتزام بغ�شل الأيدي.  -2

تقليل حوادث الإ�شابة بوخز الإبر.  -3
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تقليل فر�شة انتهاء �شالحية اأدوية العالج الكيميائي املح�شرة.  -4
تقليل ن�شبة تعر�ص املر�شى لل�شقوط يف امل�شت�شفيات.  -5

تقليل ن�شبة التقرحات املكت�شبة يف امل�شت�شفى.  -6

عا�شرًا: جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية:
احلكومي  الأداء  لتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جائزة  لعام )2012-2013( يف  التوايل  على  الثانية  للمرة  امل�شت�شفى  �شارك 
وال�شفافية والتي تهدف اإلى ن�شر ثقافة التمّيز يف الأردن يف القطاع العام، ويحر�س امل�شت�شفى من خالل ا�شرتاكه باجلائزة 
اإلى ال�شعي لتقدمي اخلدمة الأف�شل ملتلقي الرعاية الطبية والأكادميية من مواطنني وطالب وتعزيز مفهوم ال�شراكة مع املجتمع 

ومبداأ ال�شفافية املطلقة املقرونة مببداأ وحتمل م�شوؤولية الإجناز.

حادي ع�شر: جائزة الإبداع احلكومي:
توجهات  مع  ان�شجامًا  اجلائزة  وياأتي هذه  الإبداع احلكومي  بجائزة  عام )2013-2012(  الأولى  للمرة  امل�شت�شفى  ي�شرتك 
امللكية ال�شامية من جاللة امللك عبد اهلل الثاين لن�شر ثقافة التميز يف الأردن واملنطقة ولقيام مدى التقدم والتطور يف اأداء 

اجلهات احلكومية ملعايري متطلبات اجلائزة.
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دائرة ال�صوؤون املالية

تتاألف دائرة ال�شوؤون املالية من خم�ض �شعب هي:
�شعبة الرواتب واحلوافز.- 1
�شعبة النفقات.- 2
�شعبة الإيرادات.- 3
�شعبة التدقيق الداخلي.- 4
�شعبة املوازنة والتخطيط املايل.- 5

الإجنازات:
ربط �شرف رواتب العاملني ال�شهرية مع املخ�ش�شات املر�شودة يف املوازنة وتنفيذ ال�شيكات امل�شحوبة على البنوك اآليًا. 	•

اإعطاء �شالحية جلميع املوظفني لال�شتف�شار عن رواتبهم وطباعة هذه التفا�شيل مبا فيها �شهادة الراتب و�شريبة الدخل  	•
من خالل �شا�شات احلا�شوب مبا�شرة دون الرجوع للدائرة املالية .

ترحيل القيود اإلى احل�شابات العامة ومتابعة اأثرها على املوازنة. 	•
اإ�شدار ال�شيكات من خالل نظام احلا�شوب اآليًا. 	•

ال�شتغناء عن الربنامج املوؤقت نهائيًا. 	•
تفعيل �شا�شة ذمم موظفي امل�شت�شفى اآليًا. 		•

ا�شتحداث �شا�شة ا�شتف�شار لبيانات التاأمني ال�شحي للعاملني يف اجلامعة الأردنية وطالب اجلامعة الأردنية ويتم حتديث  	•
هذه ال�شا�شة اآليًا.

بحيث  املر�شى  على  الإجراءات  تخفيف  		•
يدفع  ل  الذي  املري�ص  يتم حما�شبة  اأ�شبح 
نقدًا من خالل كاتب العيادة مبا�شرة دون 

الرجوع للمحا�شب.
داخل  امل�شكلة  اللجان  خمتلف  يف  امل�شاركة  		•

امل�شت�شفى.
�شرف حوافز )ج( للموظفني. 		•

اخلا�شة  القتطاعات  تفا�شيل  كافة  تفعيل  		•
بالرواتب لتكون متاحة للموظفني من خالل 

�شا�شات احلا�شوب مبا�شرة .
تنفيذ اإر�شال ك�شف احلوافز لأع�شاء هيئة التدري�س بتفا�شيل مكافاآتهم ال�شهرية من خالل الربيد الإلكرتوين لهم. 		•

اإ�شدار املطالبات املالية اآليًا من خالل نظام احلا�شوب. 		•
ربط ذمم موظفي امل�شت�شفى وحتويلها اآليًا على رواتب املوظفني من خالل كاتب العيادة مبا�شرة. 		•
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الطموحات والتطلعات امل�شتقبلية:
الأطباء الخت�شا�شيني. مكافاآت  حو�شبة  عملية  •	ا�شتكمال 

ميكن لل�شركات الإطالع على ح�شابهم لدى امل�شت�شفى  بحيث  امل�شت�شفى  ملوردي  الدائنة  بالذمم  خا�شة  �شا�شة  •	ا�شتحداث 
مبا�شرة من خالل الإنرتنت.

•	ا�شتثمار احلكومة الإلكرتونية وا�شتثمار �شبكة اجلامعات الر�شمية للربط مع رواتب موظفي احلكومة وموظفي اجلامعات 
املختلفة والربط مع الأحوال املدنية والتاأمني ال�شحي املدين.

تكون هناك �شهولة يف الرجوع للوثائق وخا�شة اإعفاءات الديوان وال�شحة. بحيث  املالية  الدائرة  يف  الأر�شفة  •	تفعيل 
الكلفة الت�شغيلية يف امل�شت�شفى.  نظام  مع  ليتوائم  املوازنة  �شعبة  يف  والتكاليف  الدرا�شات  فرع  تفعيل  		•

والطابعات. الأجهزة  حتديث  		•
الأهمية الق�شوى واإ�شراك اكرب عدد ممكن من العاملني بالدائرة املالية يف دورات متخ�ش�شة. التدريب  اإيالء  		•

يح�شل على اأكرث من مرة خالل ال�شنة. من  وتكرمي  �شهريًا  املثايل  املوظف  اختيار  		•
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دائرة العطاءات والتزويد

لنظام  وفقًا  والأدوية  الطبية  الطبية وغري  اللوازم  امل�شت�شفى من  احتياجات  تاأمني  والتزويد مهمة  العطاءات  دائرة  تتولى 
اللوازم والأ�شغال من خالل �شعبة امل�شرتيات والعطاءات، وجلنة العطاءات الفرعية، ومتابعة قيود هذه اللوازم من ا�شتالم واإدخال 
و�شرف وتخزين وغريها يف امل�شتودعات الطبّية وغرب الطبّية وباإ�شراف ومراقبة �شعبة التدقيق الداخلي وحما�شبة امل�شتودعات.

العطاءات املركزية وال�شراءات الفرعية واملحلية:  -1
بلغ عدد العطاءات املركزية للعام 2012 )148( عطاًء.  	•

ال�شراءات الفرعية )96( �شراء بقيمة اإجمالية )633425.179( دينارًا.  	•
ال�شراءات املحلية )1009( �شراء بقيمة اإجمالية )1645370.783( دينارًا.  	•

بلغ اإجمايل احلركات احلا�شوبية على نظام اللوازم اخلا�ض بامل�شتودعات املركزية لعام 2012 بني اإدخال   -2
واإخراج )180270( حركة موزعة كالآتي:

حركًة.  )40877( العامة  الطبية  امل�شتهلكات  م�شتودع  		•
)14474( حركًة. املتخ�ش�شة  امل�شتهلكات  م�شتودع  		•

حركًة.  )47772( واملحاليل  الأدوية  م�شتودع  		•
املخربية )6229( حركًة. اللوازم  م�شتودع  		•

حركًة.  )28034( التموين  م�شتودع  		•
)5959( حركًة. الأ�شنان  م�شتودع  		•

حركًة.  )10776( القرطا�شية  م�شتودع  		•
حركًة.  )10613( التدبري  م�شتودع  		•

اإدخالت الأعمال الإن�شائية واملحروقات غري املحو�شبة. لها  ي�شاف  حركًة   )5041( الغيار  وقطع  ال�شيانة  م�شتودع  		•
حركًة.   )2388( الطبية  واملعدات  الأجهزة  		•

حركًة.  )8107( امل�شاعدة  الطبية  الأجهزة  م�شتودع  		•
حتديث �شيا�شات واإجراءات الدائرة اخلا�شة جلميع ال�شعب وا�شتحداث �شيا�شات جديدة واإلغاء بع�شها   -3

مبا يلبي حاجة العمل وح�شب متطلبات اجلودة.

حتديث ال�شا�شات والتطبيقات احلا�شوبية:  -4
مت ت�شكيل فريق عمل من موظفي الدائرة مع مندوب من احلا�شوب ملتابعة حتديث ال�شا�شات والتطبيقات احلا�شوبية  	•
واخلا�س بنظام دائرة العطاءات والتزويد، وا�شتحداث اأي �شا�شات تلبي حاجة خمتلف �شعب الدائرة من اأجل توفري 
الوقت واجلهد والكلفة والتخل�ص من الإجراءات اليدوية ما اأمكن حيث مت ا�شتحداث �شا�شة حا�شوبية خا�شة باملقا�شة 

لقيود الإعارة وال�شتعارات لأول مرة.
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ت�شكيل جلنة مقا�شة لالإعارات وال�شتعارات.   -5
مت ت�شكيل جلنة مقا�شة لالإعارات وال�شتعارات التي متت بني م�شت�شفى اجلامعة وكل من وزارة ال�شحة واخلدمات  	•
الطبية امللكية، واملركز الوطني لل�شكري ومركز احل�شني وم�شت�شفى امللك املوؤ�ش�س وم�شت�شفى الأمري حمزة والتي تعود 

لالأعوام من 2012-2011.

توفري جميع الأدوية الواردة يف قائمة الأدوية الر�شيدة من خالل ال�شراء املوحد:  -6
تاأمني جميع الأدوية الواردة يف قائمة الأدوية الر�شيدة من خالل دائرة ال�شراء املوحد، ومبا  اأجل  با�شتمرار من  العمل  		•

ي�شمن توافر الأدوية با�شتمرار وباأ�شعار مناف�شة.

جلان تقدير احتياجات امل�شت�شفى:  -7
املواد التي تطرح �شمن العطاءات املركزية بحيث تكون جلنة لتقدير  من  امل�شت�شفى  احتياجات  لتقدير  جلان  اعتماد  		•

احتياج املواد لكل عطاء وت�شم اأع�شاء من اجلهة الطالبة وامل�شتودع املعني وع�شو من �شعبة التدقيق يف الدائرة.

8- جلان لإعداد املوازنة ال�شنوية للعطاءات املركزية :
وامل�شتودعات املعنية و�شعبة التدقيق يف الدائرة �شاهمت يف اإعداد موازنة  الأق�شام  من  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل  مت  	•

.2013

9-اإعادة م�شاركة اأع�شاء من دائرة العطاءات يف درا�شة العطاءات :
مت تفعيل اإعادة م�شاركة اأع�شاء من دائرة العطاءات والتزويد يف درا�شة العطاءات املركزية ، وذلك من اأجل التوا�شل  	•

مع مراحل العطاء واطالع اللجان الفنية على احليثيات مبا ين�شجم مع نظام اللوازم يف اجلامعة.

 امل�شاريع احلالية:
حو�شبة ن�شخ العطاءات املركزية على �شا�شات خا�شة وربطها مع حما�شر الت�شّلم احلا�شوبية و�شندات الإدخال احلا�شوبية.  -1
حو�شبة عهدة الأق�شام والعهدة ال�شخ�شية من اأجهزة ومعدات واأدوات جراحية والتي تعود لفرتات قدمية قبل بداية عام   -2
2006 متهيدًا لتفعيل حو�شبة التكاليف والنتقال باملحا�شبة يف امل�شت�شفى من احلكومية اإلى التجارية )حو�شبة �شعبة العهدة(.

التطلعات امل�شتقبلية:
اأوًل: العمل على اأن يكون للدائرة نظام م�شرتيات على الإنرتنت وهذا ميكن من الو�شول اإلى اأكرب عدد من املوردين والتوا�شل 
مع املوردين اجلدد يف ال�شوق املحلي لزيادة فر�شة التناف�ص بينهم ومتكني امل�شت�شفى من احل�شول على املادة باجلودة 

املطلوبة وباأقل الأ�شعار.
ثانيًا: ربط نظام احلا�شوب اخلا�ص بدائرة العطاءات والتزويد مبثيله يف الدائرة املالية ب�شكل كامل وباقي الدوائر يف امل�شت�شفى. 

ثالثًا : ربط نظام احلا�شوب اخلا�ص بدائرة العطاءات والتزويد يف امل�شت�شفى مع مثيله بدائرة العطاءات املركزية.
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دائرة الهند�صة وال�صيانة والت�صغيل

تعترب دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل من الدوائر الرئي�شية والهامة يف م�شت�شفى اجلامعة الأردنية حيث اأن من اأولويات 
الدورية  ال�شيانة  اأعمال  خالل  من  وذلك  جيد  ب�شكل  تعمل  و�شحيحة  �شليمة  امل�شت�شفى  ممتلكات  على  احلفاظ  الدائرة  هذه 
والوقائية لهذه املمتلكات على مدار ال�شاعة  بوجود الكوادر املخت�شة واملوؤهلة لهذه الغاية وتاأمني احتياجات امل�شت�شفى من املاء 

والكهرباء واملحروقات.

وت�شم دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل ال�شعب التالية:
�شعبة الأجهزة الطبية.   -1

�شعبة الكهرباء.  -2
�شعبة امليكانيك.  -3

�شعبة الت�شالت.   -4
�شعبة الأبنية والأعمال املدنية والإن�شاءات.   -5

الإجنازات:
تو�شعة حمطة التحويل الكهربائية ملبنى الأمومة.   -1

.USAID املبا�شرة بتنفيذ م�شروع الأمومة والطفولة املمول من  -2
تركيب وت�شغيل نظام النداء التمري�س املركزي.  -3

تركيب مولد كهربائي جديد.  -4
.MICU حتديث وحدة ال  -5

.CCUتكييف الـ  -6
توريد خزان اأك�شجني للم�شت�شفى.  -7

تكييف منطقة الإدارة بوا�شطة ت�شلر مركزي.  -8
تزفيت الكراج الرتابي اخلا�ص مبوظفي م�شت�شفى اجلامعة.  -9
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تطلعات �شنة 2013:
توزيع الأحمال الكهربائية على املحولت مع زيادة عدد املحولت الكهربائية.  -1

تكييف غرف الدرجة الأولى.  -2
تنفيذ م�شروع ا�شتثمار كفترييا العيادات اخلارجية.  -3

.USAD بناء جديد لق�شم الولدة واخلداج بوا�شطة  -4
م�شروع خدمة ال�شطفاف للزوار واملراجعني.  -5

تزويد امل�شت�شفى ببويلر مركزي وت�شلر مركزي جديد.  -6
.MICU+SICUحتديث الأر�شيات والكاونرت لـ  -7

حتديث كاونرت مواعيد العيادات اخلارجية.  -8
عمل �شبكة غازات طبية جديدة.  -9

م�شروع الطب النف�شي.  -10
تركيب نظام اإنذار حريق جديد ملبنى العيادات اخلارجية.  -11

جتهيز وحدة الـ RECOVERY اجلديدة.  -12
م�شروع الطابق اخلا�س طابق الولدة واخلداج �شابقًا.  -13

حتديث دائرة الهند�شة )الور�س الهند�شية(.  -14



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

109

مكتب املعلومات واحلا�صوب
اأهم الإجنازات 2012:

تغيري املوقع اللكرتوين للم�شت�شفى القدمي واإ�شافة بيانات جديدة خا�شة باملر�شى والدوائر الطبية واجلودة والتعليم والأطباء. 		•
تفعيل نظام الأر�شفة يف مواقع جديدة حيث مت البدء به يف العام ال�شابق ومازال العمل جاريًا. 		•

تفعيل نظام الكراج الآيل. 		•
تفعيل اآلية الطوارئ اجلديدة )حتديد الأخ�شائي للمري�س(. 		•

تعديل اآلية الإجراء )بدون ك�شفية( وربطها مع التاأمينات املركزية. 		•
.)SMS( تعديل العمل على برنامج العالج الطبيعي وتذكري املر�شى بجل�شاتهم بر�شائل 		•

ا�شتكمال حو�شبة التحليل الإح�شائي مثل اإح�شائية الدخول واخلروج. 		•
التعديل على اآلية عمل �شا�شة اأدوية – م�شتلزمات- اإجراءات بحيث ت�شمح بتعديل الطبيب. 		•

�شبط الإجازات املر�شية للموظفني وللمر�شى من اخلارج. 		•
حو�شبة ال�شتبيانات مثل ر�شا املر�شى وغريها. 		•

حو�شبة جولت اجلودة لت�شهيل التوا�شل مع �شباط اجلودة ومع مكتب اجلودة ومراقبة النوعية. 		•
حو�شبة نهاية الوردية ملختلف الطوابق والطوارئ وغ�شيل الكلى. 	•

املعامالت  من  والعديد  وامل�شرتيات  وامل�شتودعات  الب�شرية  املوارد  وتقارير  والطبية  املالية  التقارير  من  العديد  اإجناز  		•
الروتينية يف العمل.

ا�شتحداث نظام لتدقيق رواتب املوظفني. 		•
نظام حوافز الأطباء ولكن مل يتم ا�شتكماله لتغيري املوظف يف املالية. 		•

نظام احت�شاب الإجازات بدون راتب من خالل ح�شبة الراتب وذلك بالتن�شيق مع املوارد الب�شرية. 		•
اإن�شاء عقود جديد ملختلف التاأمينات واإجراء تعديالت على تاأمينات اأخرى. 		•

اإن�شاء عقد خا�س باجلامعة وامل�شت�شفى. 		•
حو�شبة حوافز )ب+ج( للموظفني. 		•

ا�شتحداث اآلية ملنح  الزيادة ال�شنوية للموظفني املوقوف ترفيعهم ب�شبب املوؤهل العلمي واإعطاء �شالحية ل�شوؤون املوظفني  		•
لتعديل الزيادة للموقوف ترفيعهم بالإ�شافة اإلى تعديل ح�شبة الراتب لتاأخذ بعني العتبار الراتب ولي�س الدرجة.

تعديالت على العالوة الإ�شافية وعالوة املوازي واآثارها املالية املختلفة. 		•
اإمتام مراحل م�شروع ال�شبكة الال�شلكية)الدرا�شة، الإحالة، التنفيذ( والبدء بتفعيله. 		•

اإمتام مراحل م�شروع اخلادم الحتياطي )درا�شة، اإحالة، تركيب( و�شيتم تفعيله قريبًا. 		•
اإن�شاء �شبكة داخلية خا�شة بالدرا�شات العليا يف الأ�شنان. 		•

تفعيل نظام الدور يف عيادة العيون وطب الأ�شرة  و�شيتم تفعيل النظام يف معظم العيادات. 	•
حتديث ال�شريفر اخلا�س بالنظام العامل يف امل�شت�شفى. 		•

ربط �شندات الإدخال غري املرحلة باحلجز املايل للعطاءات وال�شراءات املحلية واملبا�شرة. 		•
امل�شاركة  يف  جرد خمتلف الأق�شام يف امل�شت�شفى  وحتديد الزوائد والنواق�س. 		•

– املطبخ ودرا�شة مواد العهدة واملواد التي  �شعبة اخلدمات الفندقية  يف  العهدة  مواد  واقع  لتقييم  جلنة  يف  امل�شاركة  		•
ت�شاف للق�شم واإمتام ذلك حا�شوبيًا. 

حا�شوب اجلامعة الأردنية يف حتديد متطلبات العمل يف نظام اللوازم.  مركز  يف  اللوازم  فريق  م�شاندة  		•
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دائرة املوارد الب�صرية 
لردنية لعام 2012

جلامعة ا
يف م�شت�شفى ا

اعداد القوى الب�شرية العاملة 

ني 2012-1982
لعوام ما ب

باملقارنة مع ا
القـ�شـــــــم

1982
1983

1984
1985

1986
1987

1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

اطباء اخت�شا�شيون
62

63
68

67
75

76
77

79
75

88
76

96
94

85
97

101
106

123
112

115
120

126
136

158

اطباء مقيمــــــــون
87

101
100

104
107

116
119

125
120

118
124

138
139

150
148

152
193

170
170

165
144

137
162

177

اطباء امتيــاز
53

54
43

55
50

57
59

66
52

28
24

19
36

40
23

41
55

49
59

51
49

49
40

45

ين
ممر�ص قانو

206
234

257
269

288
299

306
316

275
286

281
258

281
281

321
351

362
364

384
359

389
405

403
406

ممر�ص م�شاعد
171

216
231

258
280

279
272

263
259

293
275

251
220

227
260

262
247

244
247

245
252

254
247

198

اداريــــــــــــــــــون
144

147
144

145
155

170
170

189
184

187
181

190
200

202
217

220
230

227
232

232
232

231
227

381

كتبة عيادات 
خارجيه

24
25

24
27

26
35

34
34

33
32

34
33

32
31

31
34

34
36

36
36

35
34

32
32

خدمات عامـة
436

456
462

466
494

508
530

557
536

323
476

510
504

482
497

473
470

466
469

455
463

461
480

412

جلهاز الطبـي
فنيو ا

140
159

164
171

174
183

196
204

194
185

113
218

239
235

233
227

237
252

254
245

266
279

272
267

املجمــــوع
1323

1455
1493

1562
1649

1723
1763

1833
1728

1540
1684

1713
1745

1733
1827

1861
1934

1931
1963

1903
1950

1976
1999

2076

القـ�شـــــــم
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

اطباء 
اخت�شا�شيــون / 

ا�شت�شاريون

189
215

156
160

163
190

188

اطباء مقيمـــون
191

210
208

220
217

225
246

اطباء امتياز 
ب�شري/ ا�شنان

85
85

125
125

93
125

125

ين
ممر�ص  قانو

416
408

410
460

527
570

610

ممر�ص م�شاعد / 
تعقيم / من�شقات

202
198

210
270

250
247

252

اداريـــــــــون
373

386
330

363
285

330
315

الهند�شة وال�شيانه 
والت�ش�شغيل

75
76

75

كتبة عيادات 
خارجيه

35
35

29
33

35
35

35

خدمات عامـــة
429

431
440

458
447

480
490

جلهاز الطبـي
فنيو ا

278
280

221
231

252
225

267

ال�شيدلة
55

62
62

املجمــــوع
2198

2248
2129

2320
2399

2565
2665

املوارد الب�شرية وفريق العمل:

من  نخبة  على  يحتوي  متميز  فريق  امل�شت�شفى  يف  يعمل 
اأع�شاء هيئتي التدري�س يف كليتي الطب الب�شري وطب الأ�شنان 
بلغ  وفنّية  و�شيدلنية  متري�شية  وكوادر  الأردنية  اجلامعة  يف 
وفق  موظفًا موزعني   )2665( حوايل   2012 العام  يف  عددها 

اجلدول املرفق مقارنة مع الأعوام من 2012-1982: 
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اإجنازات الدائرة:
رفد جميع دوائر امل�شت�شفى بالكوادر الب�شرية املوؤهلة واملحددة يف جدول ت�شكيالت الوظائف.  -1

اأحد حلقاتها اطالع جميع املعنيني من متقدمني للوظائف  اآلية وا�شحة وتكون  ال�شفافية الكاملة يف التعيني من خالل   -2
وغريهم على جداول املفا�شلة ون�شر هذه البيانات على املوقع الإلكرتوين للم�شت�شفى. 

جديد  نظام  عمل   2013 عام  خالل  و�شيتم  امل�شت�شفى  يف  واملتدربني  والأطباء  املوظفني  جلميع  حديثه  هوية  اإ�شدار   -3
للبطاقات.

اإعداد جدول ت�شكيالت الوظائف لعام 2012 و�شيتم اإقراره خالل عام 2013.  -4
البدء باإعداد نظام الإجازات الإدارية املحو�شب و�شيتم املبا�شرة بالتطبيق الفعلي  خالل عام 2013، وا�شتكمال ربط   -5

نظام الب�شمة بالإجازات وحتديد فرتات الدوام واحت�شابها .
تنفيذ هدف الدائرة لعام 2012 بحو�شبة الدواوين )ال�شادر والوارد( بالتعاون مع مكتب احلا�شوب.  -6

اإعداد و�شف وظيفي لكل وظيفة يف امل�شت�شفى تو�شح مهام كل العاملني فيها ا�شتنادًا اإلى نظام املوظفني املعمول به يف   -7
اجلامعة الأردنية.

للدائرة )link( رابط الكرتوين خا�س بها وا�شح ويحّدث ب�شكل دوري.  -8
�شهولة ا�شتخراج ملفات املوظفني وحفظها علمًا باأنه مت ترتيبها ح�شب متطلبات اجلودة وال�شهادات واجلوائز وامل�شارك   -9

بها امل�شت�شفى.
يتم الآن اإر�شال جميع التعاميم ال�شادرة من خالل الدائرة عرب الربيد الإلكرتوين للدوائر.  -10

ا�شتكمالها  و�شيتم  التقديري  التنبوؤ  الوظيفي  وخطة  والتعاقب  الإحالل  ومنها خطة  بالدائرة  اإعداد اخلطط اخلا�شة   -11
خالل عام 2013.

مت عقد دورات تعريفية للموظفني اجلدد على مدار العام ودورات اأخرى متخ�ش�شة بالتعاون مع جهات خارجية.  -12
13-  �شيتم ا�شتكمال اأر�شفة ملفات املوظفني وامللفات املتفرقة التي يتم اأي�شا اأر�شفتها اأول باأول من خالل نظام الدواوين.

اإدخال جميع املعامالت وحو�شبتها وا�شتخراج التقارير ال�شهرية وال�شنوية وعند احلاجة، ورفد اجلهات اخلارجية مثل   -14
)وزارة ال�شحة، الإح�شاءات العامة، �شركات التامني على احلياة، موؤ�ش�شة ال�شمان الجتماعي، وغريها( باإح�شائيات 

دورية خا�شة باملوظفني واملتدربني.
جميع الإجراءات الإدارية يف الدائرة حمو�شبة.  -15

ـــاء  ـــش ـــروؤ� مـــنـــح �ـــشـــالحـــيـــات ل  -16
امل�شت�شفى  دوائــر  لكافة  ال�شعب 

لال�شتف�شار عن ب�شمة املوظف.
حـــو�ـــشـــبـــة اإجــــــــــازة الأمــــومــــة   -17
والإجـــــازات ال�ــشــطــراريــة على 

نظام امل�شت�شفى.
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دائرة اخلدمات امل�صاندة

اإجنـازات الدائرة:
- �شعبـة احلركـة: 

•	 تاأمني )4200( طلب حركة خارج امل�شت�شفى. 
نقل ما يزيد عن )48000( مراجع وزائر خالل 2012 يف حافلة امل�شت�شفى من مدخل امل�شت�شفى اإلى مرافق امل�شت�شفى  	•

وبالعك�س. 
نقل )335( حالة يف �شيارات الإ�شعاف التابعة للم�شت�شفى.  	•

نقل )119( حالة وفاة ق�شائية من م�شرح الوفاة وامل�شت�شفيات الأخرى اإلى م�شرحة م�شت�شفى اجلامعة. 	•
ا�شتحداث فرع ل�شيانة املركبات )ميكانيك وكهرباء �شيارات(. 	•

تاأمني املوظفني بو�شائط نقل مل�شاركات العزاء وعددها )58( م�شاركة. 	•
اإعادة تاأمني جميع اآليات احلركة وترخي�شها ح�شب الأ�شول. 		•

نقل ما يقارب )15( طن اأ�شبوعيا من النفايات املنزلية اإلى مكب الغباوي. 	•
ا�شتالم �شيارة جديدة نوع فورد تعمل بالدفع الرباعي. 	•

كما  اخلارجية  ال�شيانة  كراجات  اإلى  اإخراجها  دون  احلركة  �شعبة  داخل  احلركة  ملركبات  الالزمة  ال�شيانة  عمل  		•
كان معمول به يف ال�شابق با�شتثناء �شيارة عطوفة املدير العام وكاب�شة النفايات مما حقق وفرا يف م�شروفات �شعبة 

احلركة.
لدى  الأو�شاع  ال�شعبة من اجل ت�شويب  الدائرة  مع  لل�شعبة من قبل مدير  الدورية  ال�شتمرار يف عقد الجتماعات  	•
ال�شعبة و ت�شوية اأمور عديدة لل�شعبة وخا�شة مبا يتعلق بالورديات وتفعيل توزيع املهام عن طريق الدور ليت�شنى زيادة 

م�شتوى الر�شا الوظيفي لدى ال�شائقني والعمل بروح الفريق الواحد والحرتام املتبادل.

- �شعبـة النقـل: 
املخربية من الأق�شام اإلى جميع  فروع املختربات الطبية وبالعك�ص )760300( نقل امللفات الطبية من  العينات  نقل  		•

ال�شجالت اإلى العيادات اخلارجية وي�شل عددها )197300( ملفًا طبي.
طلبية.   )21500( وبالعك�س  املختلفة  لالأق�شام  امل�شتودعات  طلبيات  نقل  		•

العمليات )14000( مري�شًا.  ق�شم  اإلى  املر�شى  طوابق  من  العمليات  مر�شى  نقل  		•
نظيفًا )450( طنًا.  واإعادته  للم�شبغة  نظيف  الغري  الطوابق  غ�شيل  نقل  		•

نقل املواد امل�شطوبة من خالل ك�شوفات ال�شطب )160( طنًا على مدار ال�شنة من امل�شت�شفى اإلى م�شتودعات اجلامعة  		•
الأردنية. 

وفاة اإلى ثالجة املوتى.  حالة   )539( املر�شى  طوابق  من  الوفاة  حالت  نقل  		•
يقارب )34500( حقيبة. مبا  املر�شى  اإدخال  حقائب  تامني  		•

اجلرمية )70( حالة.  م�شرح   / امل�شت�شفى  خارج  من  الق�شائية  احلالت  نقل  		•
جميع اأق�شام امل�شت�شفى والعيادات للتنجيد مبا يقارب )500( قطعة. يف  املتواجدة  وال�شرتاحات  املكاتب  اأثاث  نقل  		•

حماليل طبية من م�شتودع العطاءات اإلى م�شتودع الأدوية )4000( كرتونًة.  نقل  		•
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- �شعبـة الأمن: 
امل�شت�شفى والعيادات للو�شول اإلى م�شت�شفى خال من التدخني .  طوابق  كافة  يف  التدخني  منع  �شيا�شة  تطبيق  		•

ال�شتثماري من قبل �شعبة الأمن خالل عام 2012. الكراج  اإدارة  		•
 .)valet( العمل على خدمة ا�شطفاف ال�شيارات تطبيق  		•

العمل على تنظيم مواقف �شيارات املوظفني ودخول �شيارات املراجعني اإلى مبنى الكراج ال�شتثماري اإ�شافة اإلى ت�شهيل  		•
و�شول ال�شيارات الإ�شعاف اإلى الطوارئ باأ�شرع وقت.

يقوم موظف الأمن بالتعامل مع اأعداد هائلة من الزوار واملراجعني وتنظيم دخول الزوار، واإخالء الطوابق من الزوار  		•
وذلك بعد انتهاء وقت الزيارة من خالل اجلولت الدورية وامل�شتمرة.

امل�شجلني مع مر�شاهم وت�شجيل املرافقني الغري م�شجلني بالتن�شيق مع الكاتب املناوب والطبيب  املرافقني  من  التاأكد  		•
امل�شرف حيث مت ت�شجيل )421( مرافقًا خالل عام 2012 ويتم تزويد دائرة اخلدمات امل�شاندة بك�شف يومي يبني 

اأ�شماء املر�شى واأرقام غرفهم الذين مت ت�شجيل مرافقني لهم. 
احلماية وتنظيم اأوقات الزيارة خالل اأوقات امتحانات طلبة كلية  الطب يف طوابق امل�شت�شفى .  تاأمني  		•

املدين وتطبيق خطة الإخالء. الدفاع  ملديرية  الوهمي  التدريب  عملية  يف  امل�شاركة  		•
بعدم ال�شماح باإخراج اأي جهاز اأو مادة اإل بت�شريح اإخراج معتمد حيث بلغ  امل�شت�شفى وذلك  املحافظة على ممتلكات  		•

عدد الت�شاريح )392( ت�شريح.
والإ�شراف على انتخابات جمل�س الطلبة للجامعة الأردنية. التنظيم  يف  امل�شاركة  		•

تطلعات الدائـرة:  -
امل�شت�شفى. اأهداف  من  واملنبثقة  املرجوة  الأهداف  حتقيق  		•

منع التدخني للو�شول مل�شت�شفى خال من التدخني. �شيا�شة  تطبيق  		•
العتداءات اللفظية واجل�شدية من خالل املتابعة يف تدريب الكوادر وزيادة الوعي ون�شر الثقافة  من  املوظفني  حماية  		•

على كيفية التعامل مع اجلمهور من مر�شى ومراجعني وزوار.
رقيب �شري داخل حرم امل�شت�شفى.  اأو  العام  الأمن  من  ثابتة  دورية  تامني  		•

واإجراء التعديالت الالزمة لف�شل الزوار عن منطقة الإدخال. للزيارة  مركز  ا�شتحداث  على  العمل  		•
احتياجات الدائرة من الزي الر�شمي جلميع ال�شعب واللتزام به من قبل الكوادر اإ�شافة اإلى توفري املق�شات  	تاأمني  	•

اخلا�شة بالكراجات.
من تزفيت الكراج الرتابي. النتهاء  		•

الفرعية. ال�شوارع  اإ�شالح  من  النتهاء  		•
اإجراء التعديالت الالزمة واإ�شالح مبنى احلركة والأك�شاك التابعة ل�شعبة الأمن. 		•

ال�شيارات للتخفيف واحلد من الأزمة وخا�شة  مبنى خا�س ل�شطفاف  لإقامة  الأر�س  من  م�شاحة  اإيجاد  على  العمل  		•
�شيارات املراجعني للم�شت�شفى.

تاأمني الدائرة بالكوادر ل�شد الحتياجات الالزمة من اأجل حتقيق الأهداف. 		•
وح�شب متطلبات العمل. بالت�شاوي  معهم  والتعامل  الكوادر  جميع  بني  املتبادل  والحرتام  العدالة  ن�شر  		•

للعمل يف ال�شعب وح�شب املتطلبات. اآلية  وو�شع  للكوادر  الوظيفي  الو�شف  مراجعة  		•
للدائرة. التابعة  ال�شيا�شات  مراجعة  		•
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املحافظة على ممتلكات امل�شت�شفى ومبانيه وكوادره. 		•
اخلدمات امل�شاندة على نظام امل�شت�شفى. لدائرة  الكرتوين  موقع  اإن�شاء  		•

- التحديـات:
ال�شيارات. ل�شطفاف  املواقف  �شح  		•

اجل حتقيق الأهداف. من  الكوادر  مع  وزوار  مر�شى  من  املراجعني  تعاون  عدم  		•
الحتياجات. لتلبية  املادية  املوارد  �شح  		•

الكوادر. نق�س  		•



á«fOQC’G á©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùe

115

دائرة اخلدمات الفندقية

تتكون دائرة اخلدمات الفندقية من عدد من ال�شعب والفروع وهي كالتايل:
�شعبة التغذية  اأ( 

فرع التثقيف  الغذائي  -1
فرع خدمة الطعام  -2
فرع اإنتاج الطعام  -3

ب( �شعبة التدبري املنزيل 
فرع النظافة  -1
فرع احلديقة  -2
فرع املخيطة  -3
فرع امل�شبغة  -4

حيث يقوم كل فرع مبهام رئي�شة وهي كالتايل:  
 اأول : فرع التثقيف الغذائي

وتوزيع  املقدمة ومالحظاتهم،  وال�شراب  الطعام  واخذ املالحظات حول خدمات  للمر�شى  والإر�شاد   الن�شح  تقدمي 
الن�شرات التثقيفية على املر�شى.

اجنازات الفرع �شنة 2012:
قام فرع التغذية والتثقيف ال�شحي بتدريب عدد من طالب اجلامعات املختلفة يف فرع التغذية والتثقيف لتزويدهم   -

باخلربة العملية يف جمال تغذية املر�شى.
عمل تقييم )Nutrition assessment( للمر�شى املنومني وكان العدد )9743( مري�شًا.   -

تنفيذ  يوم �شحي تغذوي علمي �شامل بدعم من موؤ�ش�شة اأمل حداد ومت امل�شاركة بطاولة يف املعر�ص على هام�ص اليوم   -
العلمي .

يف  عمرو  بنت  متا�شر  مدر�شة  لطالبات  املدار�س  لطالب  ال�شحية  والتغذية  املراهقني  تغذية  عن  حما�شرة  عمل   -
الر�شيفة. 

ن�شرات  العلمي من خالل  اليوم  املقام على هام�ص  باملعر�ص  بطاولة  البرتاء  الرابع جلامعة  العلمي  باليوم  امل�شاركة   -
غذائية بالإ�شافة اإلى وجبات خفيفة )�شناك(.

امل�شاركة بطاولة لتوزيع ن�شرات غذائية بالإ�شافة لوجبات خفيفة )�شناك(.  -
امل�شاركة يف اليوم الطبي التطوعي يف مدر�شة النقرية البادية الو�شطى.   -

امل�شاركة يف اليوم الطبي يف منطقة  دير عال – حمطة البحوث الزراعية.  -
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ثانيا : فرع خدمة الطعام:
يقوم هذا الفرع باإي�شال اخلدمات اإلى املر�شى على م�شتوى عايل متا�شيًا مع تطلعات الإدارة  بتقدمي خدمة فندقية 
عالية امل�شتوى، كما يقوم الفرع بخدمة املوظفني من خالل كفترييا املوظفني واملقا�شف الأخرى ، كما يقوم بتجهيز 

احلفالت والطلبات اخلا�شة بالإدارة والزوار الر�شميني.

اجنازات الفرع �شنة 2012 :
تنظيم حفالت يف كفترييا املوظفني و�شمن طابع فندقي مميز مثل   )حفالت امل�شتقلني من الدائرة والدوائر الأخرى(   -

مبا يقارب )71( حفلة . 
اإر�شال �شيافات لالأق�شام خالل فرتات عقد المتحانات مبا يقارب )25( �شيافة.   -

القيام باإر�شال �شيافات لالجتماعات الإدارية وغريها .   -
حت�شني وجبات الدرجة اخلا�شة والأجنحة وكذلك املعدات لتليق بتلك الفئة .   -

تقدمي �شيافة وغداء للممتحنني من خارج امل�شت�شفى لكلية طب الأ�شنان يف اأجلامعه.  -
تقدمي �شيافة يف موؤمتر كلية طب الأ�شنان اخلام�س يف اجلامعة.  -

تقدمي ال�شيافة وجتهيز بوفيه يف اليوم ال�شحي ال�شامل لعدد )056 ( �شخ�شًا .  -
تقدمي �شيافة احتفالية م�شت�شفى اجلامعة مبنا�شبة  احتفاله بالعيد بالعيد اخلم�شني لتاأ�شي�ص اجلامعة الأردنية.   -

ثالثا : فرع اإنتاج الطعام:
اإعداد الوجبات ح�شب الإر�شادات وال�شروط التغذوية و ال�شحية ، ويقوم برتجمة تعليمات  يقوم هذا الفرع بواجب 
للموظفني،  الوجبات  بتقدمي  يقوم  كما  و�شحية،  تغذوية  وجبات  خالل  من  الأطباق   على  التثقيف  فرع  ومالحظات 
وتزويد املقا�شف بالأ�شناف املختلفة التي تباع للمراجعني، كما يقوم بتجهيز احلفالت والطلبات اخلا�شة للموظفني 

وتقدمي الوجبات والأ�شناف املختلفة من م�شروبات اأو حلويات لل�شيوف والزوار الر�شميني.

 اجنازات الفرع �شنة 2012:
حت�شني م�شتوى الإنتاج مما زاد يف ن�شبة البيع واإقامة احلفالت وال�شيافات للموظفني اأو اجلهات التي لها ن�شاط داخل   -

املوؤ�ش�شة . 
ا�شتبدال مواد عاليه الكلفه مبواد قليلة التكاليف دون التاأثري على جودة املنتج.  -

اإ�شافة اأ�شناف من احللويات والفواكه كعر�ص للبيع للموظفني على الوجبات لرفع ن�شبة املبيعات .  -
زيادة عدد وجبات ال�شمك والدجاج الأ�شبوعية .  -

مت اإ�شافة الفواكه للموظفني لت�شبح )3( مرات اأ�شبوعيا والتنويع باحللويات الأخرى .   -
اإجنازات �شعبة التدبري املنزيل 2102:  -

فرع النظافة: 
القيام باأعمال النظافة ومكافحة القوار�س واحل�شرات على مدار ) 42 ( �شاعة  يف مرافق واأق�شام امل�شت�شفى.  .1

وجود �شابط تكاليف مهمته ا�شتالم املواد التي تخ�س الفرع وتوزيعها على الأق�شام.  .2
ا�شتالم وت�شليم مفاتيح العيادات وامل�شت�شفى.  .3
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توزيع بيجامات يف  للمر�شى /  الإدخال / احلالقة  تقدمي خدمات متفرقة مثل تركيب وفك الربادي / جتهيز حقائب   .4
العمليات / تنظيف وتعقيم اأدوات املخترب، ومتابعة اأمور ال�شيانة.

فرع احلديقة:
 العمل على متابعة زراعة احلدائق وتن�شيقها وتنظيفها.

فرع املخيطة:
1. العمل على تف�شيل وخياطة مالب�س العمل للموظفني وم�شتلزمات العمليات من املخيطة.

2. ا�شتحداث فرع لتنجيد الأثاث والكنب.

فرع امل�شبغة:
يتعلق  وما  و�شرا�شف  من مالب�ص  واملر�شى  للموظفني  والعيادات  امل�شت�شفى  اأق�شام  والكوي جلميع  الغ�شيل  تقدمي خدمة 

باأعمال امل�شبغة.

تطلعات ال�شعبة:
1. العمل على تكثيف دورات عملية ونظرية للموظفني.

2. ا�شتحداث اأدوات ومعدات لل�شعبة. 
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مكتب ال�صالمة العامة والبيئة

اإجنازات املكتب ل�شنة 2012:
عمل دورات تدريبية متخ�ش�شة للموظفني من قبل كادر مكتب ال�شالمة العامة والبيئة بالتعاون مع اجلهات الر�شمية   -1

)حكومية( لأكرث من )2000( موظف يف جمال:
دورات ال�شالمة والوقاية من احلريق / مديرية الدفاع املدين.  -

دورة اإدارة النفايات الطبية اخلطرة / وزارة ال�شحة.  -
التدريب على تر�شيد الطاقة / وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.  -

التدريب على خطط الطوارئ و�شيا�شات ال�شالمة العامة يف امل�شت�شفى / كادر مكتب ال�شالمة.  -
التعامل الآمن وال�شليم مع املواد الكيماوية / كادر مكتب ال�شالمة.  -

حتديث �شيا�شات ال�شالمة العامة والطوارئ وتدريب العاملني عليها  مبا يتالءم مع حاجة امل�شت�شفى ومتطلبات العتماد   -2
وجلان التفتي�س املختلفة.

عمل مترين الإخالء الوهمي ال�شنوي يف امل�شت�شفى حيث نفذ يف مبنى الطوارئ ومركز القلب بالتعاون مع املديرية العامة   -3
للدفاع املدين.

التخل�س من املواد الكيماوية املنتهية ال�شالحية واملواد الكيماوية الراكدة والنفايات الكيماوية اخلطرة عن طريق وزارة   -4
البيئة الأردنية.

اإحالة عطاء مركزي من اجل تركيب نظام اإنذار جديد من احلريق واإلغاء النظام القدمي الذي يعمل يف العيادات حاليًا.   -5
امل�شاركة يف حملة مكافحة التدخني )لينا والأيدي اخل�شراء( وعمل معر�س ويوم طبي جماين يف جمال مكافحة التدخني   -6

يف امل�شت�شفى.
على  وتوزيعها  والزئبق  والكيماوية  األبيولوجيه  الن�شكابات  حوادث  يف  ل�شتخدمها  )كت(   )200( عن  يزيد  ما  عمل   -7

الأق�شام.
عمل قيا�شات بيئية لكافة مواقع العمل يف امل�شت�شفى من قبل فريق خمت�ص من وزارة العمل الأردنية.  -8

عمل ر�شم هند�شي ملخططات الإخالء يف امل�شت�شفى وتوزيعها على مرافق امل�شت�شفى.  -9
و�شع خطط الإخالء والطوارئ على ركن املوظف يف نظام امل�شت�شفى.  -10

عمل الن�شرات والبو�شرتات الإر�شادية وتوزيعها على كافة اأق�شام امل�شت�شفى.  -11
ح�شول ال�شيدة مراقبة البيئة املحيطة باملر�شى من كادر مكتب ال�شالمة العامة على �شهادة اعتماد م�شريف ال�شالمة   -12

وال�شحة املهنية.
اإ�شافة موظف جديد على كادر مكتب ال�شالمة العامة والبيئة بوظيفة فني �شالمة عامة.  -13

كتابة كافة التقارير الطارئة والدورية والتي تعنى باملحافظة على ال�شالمة العامة والبيئة يف امل�شت�شفى اإلى الإدارة العليا   -14
واجلهات �شاحبة الخت�شا�س.

متابعة العمل على ال�شيانة واملحافظة على �شالحية معدات الإطفاء ومكافحة احلرائق.  -15
امل�شاركة الفاعلة يف اإجناح جولة اإعادة العتماد الوطني من خالل تطبيق معايري ال�شالمة العامة.  -16

متابعة العمل والتدريب للو�شول اإلى حتقيق املعيار املطلوب من اأوزان النفايات الطبية اخلطرة مبا يتالءم مع الن�شب   -17
العاملية ومتطلبات ومعايري العتمادية والتخل�س منها بالطرق الآمنة املعتمدة.
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عمل متارين احلريق الوهمية يف امل�شت�شفى لكافة مواقع امل�شت�شفى مبعدل )60( مترينًا  لعام 2012.  -18
عمل تقييم �شامل وعام لكافة مواقع العمل املختلفة لتحديد خماطر بيئة العمل واإجراء عملية التحليل وو�شع احللول   -19

والإجراءات الوقائية عن طريق املتابعة واملراقبة وذلك للحد من اإ�شابات العمل املختلفة.
اإح�شار فريق خمت�س من اأمانة عمان ب�شكل دوري من اجل مكافحة احل�شرات والقوار�س والآفات يف امل�شت�شفى.  -20

ا�شتقبال العديد من الوفود من داخل اململكة ومن خارج اململكة لالطالع على اإجراءات ال�شالمة والوقاية والتدريب عليها   -21
يف امل�شت�شفى ) وفد وزارة ال�شحة العراقي، وفد وزارة ال�شحة الليبي، وفد املديرية العامة للدفاع املدين، وفد اجلامعة 

الأردنية(.  
م�شاركة كادر املكتب يف العديد من الور�س واملوؤمترات والتي تخ�س ال�شالمة العامة والبيئة )الأ�شبوع الوطني لل�شالمة   -22

العامة، �شالمة الغذاء والدواء، التخل�س الآمن من النفايات الطبية(.
امل�شاركة يف جلان التحقيق املختلفة خ�شو�شا التي تعنى بال�شالمة العامة واحلوادث يف امل�شت�شفى.  -23

مترين افرتا�شي لالإطفاء والإخالء يف مبنى امل�شت�شفى الرئي�شي بالتعاون مع مديرية الدفاع املدين
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مكتب املدير العام

مكتب املدير العام :
الكتب  متطلبات  وتنفيذ  امل�شت�شفى،  ديوان  مراجعي  مهمة  وت�شهيل  الر�شمية،  املعامالت  اإجناز  يف  املكتب  ن�شاطات  تتمثل 
الواردة اإلى الديوان وال�شادرة بالإ�شافة اإلى اأعمال طباعة الكتب و�شياغتها وتنظيمها وعر�شها على املدير العام لإبداء توجيهاته 

واإ�شدار القرارات الالزمة. 

اأعمال الديوان املركزي : 
اأوًل: الربيد

ا�شتالم الربيد الوارد من اجلامعة. اأ- 
ت�شليم الربيد املهم والعاجل من اإدارة امل�شت�شفى اإلى الدوائر الر�شمية ورئا�شة اجلامعة. ب- 

ج-  فرز الربيد الوارد الر�شمي وغري الر�شمي، وتوزيع بريد الأطباء على ال�شناديق اإ�شافة  اإلى بريد املوظفني الإداريني. 
د-  ت�شليم الكتب الر�شمية اإلى الدوائر املختلفة داخل امل�شت�شفى.

للتقرير الطبي  التقارير الطبية، وت�شجيل الإعفاءات، وعمل الطلب الر�شمي  هـ  ا�شتقبال املر�شى املراجعني �شواء خلتم 
بالإ�شافة للرد على ا�شتف�شارات املر�شى واملراجعني.

ثانيًا: الكتب الواردة  
تنظيم اأمور الربيد الر�شمي الوارد من ت�شجيله، وختم باخلامت الر�شمي وت�شنيفه .  اأ- 

تنظيم الكتب الواردة واإر�شالها اإلى مكتب املدير العام لإطالعه عليها ، واإبداء توجيهاته لإر�شالها اإلى الدوائر والأق�شام  ب- 
العاملة يف امل�شت�شفى لتنفيذ م�شمونها . 

ج-  متابعة الكتب مع الدوائر والأق�شام.
د-  ت�شجيل كتب اإعفاءات  الديوان امللكي ورئا�شة الوزراء وكتب اللجان الطبية واإر�شالها اإلى الدوائر ذات العالقة.

هـ  تثبيت القرار املتخذ من قبل املدير العام على دفرت الوارد .
بلغ عدد الكتب الواردة اإلى الديوان خالل �شنة 2012 )10562( كتابًا، والكتب الداخلية )9464(.

ثالثًا: الكتب ال�شادرة 
تنظيم الكتب ال�شادرة مبوجب اأرقام مت�شل�شلة ومبرجعية مو�شوعية تتعلق باملو�شوع اخلا�ص بكل كتاب . اأ- 

حفظ الكتب ذات املو�شوع الواحد �شمن ملفات خا�شة، للعودة اإليها لحقًا ومتابعة تنفيذها.  ب- 
تنظيم كتب ال�شمان الجتماعي وحفظها لت�شليمها ملندوب ال�شمان .  ج- 

ت�شليم الكتب اإلى الدوائر ذات العالقة . د- 
بلغ عدد الكتب ال�شادرة �شنة 2012 حوايل )2142( كتابًا.
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رابعًا: الإن�شاء 
�شياغة الكتب للرد على املرا�شالت الواردة داخلية اأو خارجية . اأ- 

املوا�شيع  لالإطالع على  املعنية  الدوائر  لتوزيعها على مدراء  ن�شخ  وت�شمينها  الر�شمية  للجهات  املوجهة  الكتب  �شياغة  ب- 
ومتابعتها . 

ج-  تدقيق الكتب التي متت طباعتها واإر�شالها اإلى مكتب املدير للتوقيع .

خام�شًا: الطباعة 
يقوم مكتب الطباعة مبا يلي:

 اأوًل: طباعة جميع الكتب الر�شمية الواردة اإليه من جهات متعددة وهي:

مكتب املدير العام.  -
دائرة املوارد الب�شرية.   -

التقارير الطبية.  -
جلان التحقيق.  -

مكتب املر�شى العرب والأجانب.  -
كتب الديوان.  -

كتب حمامية امل�شت�شفى.  -
ثانيًا: تدقيق جميع الكتب املطبوعة من قبل م�شرفة الطباعة قبل ت�شليمها اإلى اجلهات املعنية.

.(Access) ثالثًا: حو�شبة بيانات التقارير الطبية على نظام

بلغ عدد الكتب املطبوعة للعام 2012 حوايل )14300( كتابًا.   ●

�شاد�شًا : خدمة اجلمهور 
تعبئة مناذج التقارير الطبية بعد التاأكد من �شخ�شية طالبها وتوثيق املعلومات ل�شمان قانونية الطلب . اأ- 

ختم الإجازات املر�شية للمر�شى املنومني يف امل�شت�شفى.  ب- 
ختم التقارير الطبية . ج- 

ا�شتالم املعامالت املختلفة التي يح�شرها اأ�شحابها باليد وتوجيههم ب�شاأنها. د- 

التطلعات امل�شتقبلية : 
اإن�شاء مكتب ديوان مركزي ي�شم مكتب طباعة و�شكرتارية مركزي ، بحيث يقوم املكتب بالطباعة لأق�شام الإدارة املختلفة  اأ- 
وتغطية جميع مكاتب ال�شكرتارية يف امل�شت�شفى يف حالت الإجازات وتن�شيق الإجازات لل�شكرتريات يف الإدارة العامة 

ب�شكل عام ، علمًا باأن املكان احلايل ل ي�شلح من حيث �شيق املكان.
تنظيم م�شار املعامالت الر�شمية ب�شكل موحد ملختلف الدوائر. ب- 

ج-  اعتماد النماذج املوحدة ملختلف املعامالت ملختلف الدوائر واخت�شار الأعمال الروتينية .
العمل على ت�شحيح نظام الأر�شفة والدواوين ليوؤدي الغر�س املطلوب منه والعمل على حل م�شاكل نظام الأر�شفة.  د- 
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مكتب العالقات العامة
عمل مكتب العالقات العامة لعام 2102 على ترجمة وتكري�س ر�شالة وروؤية واأهداف امل�شت�شفى من خالل ال�شعي احلثيث    ●
واملتمثل  الداخلي  واجلمهور  الزوار(  املراجعني،  )باملر�شى،  املتمثل  اخلارجي  اجلمهور  مع  التعاون  اأوا�شر  لتوثيق 
اجلمهور،  وخدمة  )ال�شتعالمات  بفرعيه  ممثاًل  املكتب  �شاهم  وقد  وامل�شاندة(،  الفنية،  الإدارية،  الطبّية،  )بالكوادر 
عمل  كما  ال�شنة،  مدار  على  والزوار  واملراجعني  املر�شى  وم�شاعدة  وتوجيه  ا�شتقبال  يف  العامة(  والعالقات  والإعالم 
املكتب كع�شو فاعل يف ا�شتقبال ومتابعة ومعاجلة ال�شكاوى واملقرتحات الواردة من خالل ال�شناديق وامل�شاركة يف اللجان 
اخلا�شة بهذا ال�شاأن، كما عمل املكتب على اإجراء الر�شد الإعالمي مبختلف اأنواعه من متابعة الإعالم بكافة اأنواعه 

)املطبوع، املقروء، امل�شموع ، املرئي، واللكرتوين(.
نفذ املكتب يومني طبيني خلدمة املجتمع املحلي يف املناطق ذات الحتياجات اخلا�شة وجيوب الفقر وهما:    ●

يوم طبي يف لواء املوقر – مدر�شة النقرية الثانوية للبنات تاريخ 2102/9/92، ومت خالل معاجلة )054( مري�شًا.  -
يوم طبي يف منطقة دير عال بالتعاون مع حمطة البحوث الزراعية التابعة للجامعة الأردنية تاريخ 2102/21/92،   -

ومت خالله معاجلة )003( مري�شًا.
كما كان للمكتب دور فاعل يف تنفيذ وتنظيم عدد من الفعاليات والن�شاطات العلمية والثقافية والجتماعية يف امل�شت�شفى، وعلى    ●

راأ�شها الحتفال الكبري الذي اأقامه امل�شت�شفى مبنا�شبة العيد اخلم�شني لتاأ�شي�ص اجلامعة الأردنية بتاريخ 2102/01/11.
عمل املكتب على الهتمام بكافة الأماكن العامة وا�شرتاحات املر�شى والغرف يف امل�شت�شفى وتنفيذ اجلولت امليدانّية    ●

امل�شتمرة لتح�شني اخلدمات املقدمة فيها  وتزويدها باللوحات الإر�شادية والتعريفية.  
�شاهم املكتب يف تفعيل ا�شتقطاب املر�شى املحولني من خالل ال�شركات املتعاقدة مع امل�شت�شفى من خالل تخ�شي�ص    ●

وتفريغ موظف خدمة جمهور لهذا الغر�س.
اأ�شدر املكتب عددًا من املطبوعات وهي: )جملة ال�شفاء، التقرير ال�شنوي للم�شت�شفى  1102، كتاب يوثق م�شرية امل�شت�شفى   ●

بعنوان »م�شت�شفى اجلامعة الأردنية املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل( مبنا�شبة احتفالية اجلامعة الأردنية بخم�شينيتها.
و�شائل  وتزويد  والجتماعية  وال�شحية  العلمية  امل�شت�شفى  بن�شاطات  اخلا�شة  والتقارير  الأخبار  كافة  وحترير  اإعداد    ●
الإعالم بها وتقوية روابط التعاون مع مندوبي ال�شحف وو�شائل الإعالم وتغطية كافة الن�شاطات العلمية والطبّية اإعالميا 

وتوثيقها بال�شور الفوتوغرافية.
ا�شتقبال ومتابعة كافة الوفود الطبية الزائرة للم�شت�شفى ومن اأبرزها:  ●

وفد طبي دنيماركي بتاريخ  2102/4/81.  -
وفد طبي اإيطايل بتاريخ  2102/5/41.  -

وفد طبي بريطاين متخ�ش�ص مبعاجلة اأمرا�ص القلب عند الأطفال بتاريخ  2102/6/81.  -
وفد طبي من اجلامعة الإ�شالمية يف غزة بتاريخ  2102/6/42.   -

وفد طبي ليبي بتاريخ  2102/7/3.  -
وفد طبي اأملاين بتاريخ  2102/11/91.  -

ا�شتقبلت �شعبة ال�شتعالمات وخدمة اجلمهور من خالل موقعي العيادات اخلارجية وموقع الزوار ما يقارب )00006(    ●
مراجع، ومت ر�شد وختم )13503( اإجازات مر�شية عن طريق العيادات.

�شارك املكتب يف كافة الجتماعات والتح�شريات الالزمة للم�شاركة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتمّيز وال�شفافية من    ●
خالل الإعداد احلثيث واملو�شول ملحاول الأفراد، العمليات، الإدارة.

امل�شاركة الدائمة يف خمتلف جلان امل�شت�شفى ذات العالقة.   ●
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مكتب التدريب والتطوير والتخطيط

اإجنازات املكتب �شنة 2012:
ان�شجامًا مع اأهداف مكتب التدريب والتطوير وتنفيذًا ملعايري اجلودة فقد مت اإجناز ما يلي:

قام كادر املكتب بعقد وتدريب الدورات التالية:  -1
تكرار مدة الدورةتاريخ الدورةا�شم الدورةالرقم

الدورة
جمموع 
ال�شاعات

عدد الفئة امل�شتهدفة
احل�شور

املجموع

�شاعةيوم
الإنعا�س القلبي الرئوي 1

 BLS الأ�شا�شي
طالب الأ�شنان �شنة 10/3-28/4/201214520

خام�شة
113113

الإنعا�س القلبي الرئوي 2
BLS الأ�شا�شي

18-22/3/2012

7777طبيب مقيم14520

الإنعا�س القلبي الرئوي 3
ACLS املتقدم

طبيب مقيم باطني 15,8/3/20121122
وطوارئ

4646

الإنعا�س القلبي الرئوي 4
 ACLS املتقدم

17-19/1/2012

21-22/2/2012

6-7/3/2012

6-5/9/2012

7-8/11/2012

210550

متري�س الوحدات 
املتخ�ش�شة

18

25

11

11

11

76

اأ�شا�شيات تخطيط 5
ECG القلب

2012/1/16

2012/2/20

2012/3/5

2012/9/4

2012/11/6

15525

متري�س الوحدات 
املتخ�ش�شة

18

25

11

12

12

78

2012/9/27,20مهارات الت�شال6

2012/10/4

2012/10/24-9

6-20/12/2012

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

8

2

4

2

16

4

من�شقات

�شيدلة

خدمات فندقية

دائرة �شوؤون املر�شى          

46

5

120

26

197
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قام املكتب بالإ�شراف و تنفيذ الدورات التالية:  -1

تكرار مدة الدورةتاريخ الدورةا�شم الدورةالرقم
الدورة

جمموع 
ال�شاعات

الفئة 
امل�شتهدفة

عدد 
احل�شور

املجموع
�شاعةيوم

الإنعا�س القلبي 1
الرئوي الأ�شا�شي

BLS

الأطباء 21-22/3/20121122
الأخ�شائيون 

وال�شت�شاريون

1212

الإنعا�س القلبي 2
الرئوي الأ�شا�شي

BLS

3232فنيو التخدير5-9/2/20121414

الإنعا�س القلبي 3
الرئوي املتقدم 

ACLS

ا�شت�شاريو 5-9/2/20121515
ومقيمو  
التخدير

 8
ا�شت�شاريون 

24 مقيم

32

 برنامج الإنعا�س 4
حلديثي الولدة 

18-
19/12/2012

210110

متري�س 
اخلداج 

1010والن�شائية 

1040164673املجموع

من  امتدت  نظرية  اأيام   7 بواقع  وذلك  امل�شت�شفى  العتماد يف  معايري  تقييم  على  من�شقي اجلودة  بتدريب  املكتب  قام   -2
4/42-2102/5/3 وكذلك 3 اأيام عملية من 2102/5/8-6. 
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الفهــــــر�ض

9 املقدمة            

11 م�شت�شفى اجلامعة الأردنية حقائق واأرقام         

27 الدوائر الطبية           

29 دائرة اجلراحة اخلا�شة          

34 دائرة الأمرا�س الباطنية          

43 دائرة طب الأطفال           

45 دائرة اجلراحة العامة           

47 دائرة الن�شائية والتوليد          

52 دائرة التخدير والإنعا�س          

53 دائرة املختربات والطب ال�شرعي         

58 دائرة الأ�شعة والطب النووي          

61 دائرة طب الـتاأهيل           

64 دائرة الطوارئ واحلوادث          

66 دائرة طب الأ�شنان           

69 الإح�شاءات والر�شوم البيانية          

71 اإح�شائية عامة ل�شنة 2012          

72 اإح�شائية عدد مر�شى العيادات اخلارجية والطوارئ       

73 تقرير العيادات اخلارجية والطوارئ ل�شنة 2012 رقم )1(       

74 تقرير العيادات اخلارجية والطوارئ ل�شنة 2012 رقم )2(       

75 اإح�شائية العمليات           

76 اح�شائية معدل الإقامة للمر�شى يف جميع التخ�ش�شات       

77 اإح�شائية عدد ال�شت�شارات الطبية         

78 اإح�شائية حالت الدخول          

79 اإح�شائية مقارنة لعمل العيادات اخلارجية ما بني )2007 – 2012(      

80 اإح�شائية مقارنة ما بني )2007 – 2012(        
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81 الر�شومات البيانية           

85 الدوائر الفنية والإدارية          

87 دائرة �شوؤون املر�شى           

90 مكتب خدمات املر�شى العرب والأجانب         

92 دائرة ال�شيدلة           

95 دائرة التمري�س           

97 مكتب ال�شيطرة على العدوى          

99 مكتب اجلودة ومراقبة النوعية          

دائرة ال�شوؤون املالية                        103

دائرة العطاءات والتزويد                       105

دائرة الهند�شة وال�شيانة والت�شغيل                       107

مكتب املعلومات واحلا�شوب                        109

دائرة املوارد الب�شرية                        110

دائرة اخلدمات امل�شاندة                       112

دائرة اخلدمات الفندقية                       115

مكتب ال�شالمة العامة والبيئة                       118

مكتب املدير العام                        120

مكتب العالقات العامة                         122

مكتب التدريب والتطوير والتخطيط                      123
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امل�شرف العام على التقرير

اأ.د جملي حميالن

مدير عام م�شت�شفى اجلامعة الأردنية

الإعداد واملتابعة الفنّية

نوزت اأبو الع�شل

مديرة مكتب العالقات العامة

�شارك يف الإعداد:

                               اأ.د.جمال م�شعد ملحم                    نائـب املدير العـــام لل�ش�ؤون الطبّيـة

                               كامــــــــــل الع�شايلـــــــــة                      نائب املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية

                               الهـــــــــــام اأب� خ�شــــــــر                      م�شاعـــــــــــــد املديــــــــــر العـــــــــــــام

                               �شنــــــــــــاء ال�شـــــــــــــــرع         مكتــــــب العــــالقـــــــــات العامـــــــة

الت�شوير الفوتوغرايف

با�شل خروب - مكتب العالقات العامة

الإح�شاءات والر�شومات البيانية

دائرة �ش�ؤون املر�شى

الت�شميم والطباعة والإخراج الفني

مطبعة اجلامعة الأردنية



مطبعة اجلامعة الأردنية


